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13530530  :  สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง          :  การสรางความสัมพันธกบัลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก 

         กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage 

จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับ การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขาย

สังคมออนไลนเฟซบุก โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดยการศึกษาคนควา

ขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดยการวิเคราะหตาม

กรอบแนวคิดที่สังเคราะหจากผูเช่ียวชาญดานสื่อสังคมออนไลนทั้งไทยและตางประเทศ 3) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand 

Fanpage โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางของลกูคา (ผูรับสาร) ที่เปนสมาชิกเฟซบุกแฟนเพจ 

ของ Watsons Thailand Fanpage จํานวน 30 คน 

 ผลการวิจัยพบวา 

1) การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของรานวัตสัน มี

วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารใชแฟนเพจเปนจุดติดตอในการใหบริการลูกคาเพื่อ

สรางความสัมพันธที่ดี ดวยการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา และใหขอมูลขาวสาร ซึ่งทําใหวัตสันได

เขาใกลและเขาใจความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน 2) รูปแบบและวิธีการสื่อสาร มีวัตถุประสงค

เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาบริการพรอมทั้งเรื่องราวตางๆที่นาสนใจ รวมถึงกลยุทธในการสรางความ

หลากหลายในกิจกรรมตางๆที่สอดคลองกับกิจกรรมสงเสริมการขายของรานวัตสนั ซึ่งการสื่อสารของ

วัตสันเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทคนหน่ึงของผูบริโภคที่คอยใหคําแนะนําและสามารถไววางใจได  

3) ในสวนของพฤติกรรมและความผูกพันของลูกคา สวนใหญเขามาแสวงหาขอมูลขาวสารดูโปรโมช่ัน

เปนหลัก โดยลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสันเขามาติดตามแฟนเพจเน่ืองจากเปนสมาชิกและซื้อสินคา

อยูแลว ทําใหมีระดับความผูกพันที่สูงกวาซึ่งอยูในระดับปานกลางจนถึงสูงสุด (Loyalist) สวนลูกคา

ทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน สวนใหญมีการเขามาติดตามแฟนเพจ เพื่อแสวงหาขอมูล 

ดูโปรโมช่ันสินคาผลิตภัณฑใหมๆที่สนใจ โดยจะมีความผูกพันอยูในระดับปานกลาง (Committed) 
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กิตตกิรรมประกาศ 

จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจาก อาจารยพรพรรณ เชยจิตร 

อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ผูใหคําปรึกษา คําแนะนํา ดูแลอบรบสั่งสอน ในเรื่องการเรียนเอก

ลูกคาสัมพันธมาโดยตลอด มอบทั้งความรู และประสบการณ จนทําใหจุลนิพนธเลมน้ีสําเร็จไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูตรวจจุลนิพนธเลมน้ีทุกทาน อาจารยปริญญา 

ชุมรุม อาจารยปภัสสรา ชัยวงศ อาจารยภัทรานุจ แสงจันทร อาจารยโอตป สมิตะพินทุ และอาจารย

ภูมิรัตน รังคสิริ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะอันประโยชน ที่สามารถไปชวยเติม

เต็มใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทาน ที่ไดประสิทธประสาทวิชา ความรู จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจอันแสนมีคาจากเพื่อนที่รัก นางสาวสิริมา ชํานาญศิลป 

นางสาวนิภาพร สมุทรัตน และเพื่อนๆในเอกลูกคาสัมพันธรุน 4 ทุกคน รวมทั้งรุนพี่และรุนนองในเอก

ลูกคาสัมพันธและสาขานิเทศศาสตรเอกอื่นๆ ที่คอยใหกําลังใจและคอยชวยเหลือกันเสมอมาใน

ระหวางชวงเวลาการทําจุลนิพนธเลมน้ี 

สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณ พอ แม และนองสาว รวมถึงทุกๆคนในครอบครัวที่มอบ

ความรัก การดูแล เอาใจใส ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และคอยชวยเหลือเสมอมา ตลอดจนใหการ

สนับสนุนดานการศึกษาเปนอยางดีจนทําใหมีความสําเร็จในวันน้ี 
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สารบัญ 

                 หนา 

บทคัดยอ          ง 

กิตติกรรมประกาศ         จ 

บทที ่1 บทนํา          1 

 ที่มาและความสําคัญของปญหา       1 

 วัตถุประสงค         5 

 ลักษณะและขอบเขตการวิจัย       5 

 ข้ันตอนการศึกษา        6 

 แผนการดําเนินงาน         6 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ        7 

 นิยามศัพท         7 

บทที ่2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ       9 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารงานลูกคาสัมพันธ      9 
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 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนเฟซบุก     14 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน    26 

 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ     27 

 แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกบัความผูกพันของลกูคา     30 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ         32 

บทที ่3 ระเบียบวิธีวิจัย          34 

 ระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1       34 

  แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา      34 

  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมลู     34 

 ระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 2       35 

  แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา      35 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา       35 

  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมลู     37 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ (ตอ) 

                 หนา 

 ระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 3       37 

  ประชากรที่ใชในการศึกษา      37 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา      37 

  การเลือกกลุมตัวอยาง       38 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา       38 

  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมลู     40

บทที ่4 ผลการวิเคราะหขอมลู         41 

 วิธีการสรางความสัมพันธกบัลกูคาของ Watsons Thailand Fanpage  41 

 รูปแบบและวิธีการสื่อสารของ Watsons Thailand Fanpage   43 

 พฤติกรรมและความผูกพันของลูกคา Watsons Thailand Fanpage   93 

บทที ่5 สรปุ และการอภิปรายผล        108 

 สรปุและการอภิปรายผล การสรางความสมัพันธกับลูกคาผาน 

 เครือขายสงัคมออนไลนเฟซบุก       108 

 สรปุและการอภิปรายผล รูปแบบและวิธีการสื่อสารตางๆ 
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 สรปุและการอภิปรายผล พฤติกรรมและความผกูพันของลูกคา 

 ผานเครอืขายสังคมออนไลนเฟซบุก      116 

บทที ่6 การนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจ       123 

 ปจจัยความสําเร็จของ Watsons Thailand Fanpage    123 

 ขอเสนอแนะสําหรับ Watsons Thailand Fanpage     125 
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  ตาราง                 หนา 

    1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน       6 

    2-1 ตารางแสดงการจัดกลุมการใชประโยชนและความถึงพอใจจากสื่อ   28 

    5-1 ตารางแสดงระดับความผูกพันของลูกคา Watsons Thailand Fanpage  122 
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สารบัญภาพ 

  ภาพ                 หนา 

    1-1 ภาพแสดงพฤติกรรมการใชโซเชียลมเีดียของคนไทย     1 

    1-2 ภาพแสดงเฟซบุกแฟนเพจของ Watsons Thailand Fanpage   5 

    2-1 ภาพแสดงการระบุขอมลูพื้นฐาน สําหรบั Facebook Fanpage   15 

    2-2 ภาพแสดงการใช Cover Image สําหรบั Facebook Fanpage   16 

    2-3 ภาพแสดงการเลอืกภาพโปรไฟล สําหรับ Facebook Fanpage   16 

    2-4 ภาพแสดงการสรางบทสนทนา สําหรับ Facebook Fanpage   16 

    2-5 ภาพแสดงการกระตุนการมสีวนรวม สําหรบั Facebook Fanpage   17 

    2-6 ภาพแสดงการนํารูปภาพมาใช สําหรบั Facebook Fanpage    17 

    2-7 ภาพแสดงการนําเสนอเน้ือหา สําหรับ Facebook Fanpage    17 

    2-8 ภาพแสดงการโพสตขอความใหเหมาะสม สําหรบั Facebook Fanpage  18 

    2-9 ภาพแสดงจํานวนการโพสต สําหรับ Facebook Fanpage    18 

    2-10 ภาพแสดงการสรางเพจใหนาสนใจ สําหรับ Facebook Fanpage   18 

    2-11 ภาพแสดงการสรางเพจดวยความซื่อสัตย สําหรับ Facebook Fanpage  19 

    2-12 ภาพแสดงการอัพเดทขอมูล สําหรับ Facebook Fanpage    19 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 

ราชบัณฑิตยสถาน ไดกําหนดนิยามความหมายของโซเชียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน 

ซึ่งเปนศัพทบัญญัติของคําภาษาอังกฤษวา Social Media วาหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน

สื่อกลางที่ใหบุคคลทั่วไปมีสวนรวมสรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ผานอินเทอรเน็ตได สื่อ

เหลาน้ีเปนของบริษัทตางๆ ใหบริการผานเว็บไซตของตน เชน เฟซบุก (Facebook), ไฮไฟฟ (Hi5), 

ทวิตเตอร (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) ฯลฯ ซึ่งโซเชียลมีเดียเปนสือ่สังคมออนไลนที่ผูใชงาน

สามารถใชในการพูดคุย แบงปนประสบการณ ภาพถายวีดิโอ เพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมหรือสิ่งที่ผูใชงาน

สนใจกับผูอื่นในเครือขายสังคมออนไลนดังกลาว (ราชบัณฑิตยสถาน 2554) ปจจุบันน้ีเราไมสามารถ

ปฎิเสธไดวา กระแสความนิยมของโซเชียลมีเดีย เขามามีอิทธิพลตอกลุมผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก 

รวมถึงกลุมผูใชอินเทอรเน็ตของไทย โดยเฟซบุก (Facebook) เปนหน่ึงในสื่อเครือขายสังคมออนไลน 

(Social Network) ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ครบเครื่องในทุกๆดาน ที่ชวยใหผูใช (User) 

สามารถติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฟซบุกน้ันมีการพัฒนาความสามารถที่ชวย

ในการแบงปน (Share) ขอมูลผานสังคมออนไลน เฟซบุก จึงเปนสื่อออนไลนที่กลายเปนกระแสที่

กําลังมาแรงเปนที่นิยมกันมากในสังคมออนไลนทุกหนทุกแหงในโลกยุคไซเบอรในปจจุบัน ซึ่งมีผลการ

สํารวจพฤติกรรมของคนไทยในการใชโซเชียลมีเดียในกระแสยุคไอทีในปจจุบัน ดังภาพที่ 1-1 

 
ภาพที่ 1-1 ภาพแสดง พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของคนไทย 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน). เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2556. 
เขาถึงไดจาก www.etda.or.th 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การสื่อสารขอมูลเพื่อเขา ถึงกลุมลูกคาเปาหมายของ

ธุรกิจ ไดมีการลงทุนในสื่อที่เปน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ และนิตยสาร ซึ่งเปนการสื่อสารขอมูล 

แบบทางเดียว รวมทั้งธุรกิจตองลงทุนมากข้ึน หากตองการขยาย ขนาดการรับรูของกลุมเปาหมาย ใน

ปจจุบันการบริโภคขอมูลจากสื่อของผูคนไดเปลี่ยนไป โดยสวนใหญมีแนวโนมใชสื่อทางออนไลนมาก

ข้ึน เชนหาก ตองการซื้อสินคาสักหน่ึงช้ิน ผูบริโภคอาจไมเริ่มตนหาขอมูล โฆษณาจากหนังสือพิมพ 

หรือนิตยสาร แตหันไปหาขอมูลที่ตองการในสื่อออนไลนแทน เพราะนอกจากจะไดขอมูลสินคาแลว 

ยังไดทราบความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับตัวสินคาจากกลุมคนตางๆ ซึ่งในการดําเนินธุรกิจน้ัน 

เฟซบุก ซึ่งเปนสื่อทางออนไลน จึงไดกลายมาเปนชองทาง (Channel) และเครื่องมือ (Tools) ในการ

สื่อสารกับลูกคา และถูกนําไปใชในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ (CRM) เพราะสื่อสังคมออนไลน เปน

สื่อที่ถูกสรางข้ึนมาโดยมีลักษณะที่สามารถโตตอบ (Interactive) ได อาจารยธันยวัชร ไชยตระกูลชัย 

(2552) กลาววา แฟนเพจคือสุดยอดเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่จะสามารถใชประโยชนเพื่อ

ตอบสนองลูกคาหรือผูบริ โภค โดยสามารถใชแฟนเพจในการสรางความผูกพันกับลูกค า 

(Engagement) มีการใหขอมูลขาวสารตางๆที่เปนประโยชน ใหลูกคารูวามีขาวอะไรใหมๆ หรือการ

สรางความสัมพันธดวยการจัดโปรโมช่ัน จัดประกวด กิจกรรมตางๆ ใหกด like กดโหวต แจกของ

รางวัล หรือการใชแฟนเพจใหเปนเสมือนคอลลเซ็นเตอร คอยตอบขอซักถามตางๆของลูกคา โดย

สามารถใชเฟซบุกในการเก็บขอมลูเพื่อทาํการวิเคราะหลกูคา (Consumer Insight) ซึ่งสิ่งตางๆเหลาน้ี

ทําใหเฟซบุก แฟนเพจ กลายเปนสิ่งที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของความสัมพันธกับลูกคาให

เหนียวแนนย่ิงข้ึน ทําใหสามารถสรางและบริหารความสัมพันธไดอีกทางหน่ึง 

ธุรกิจคาปลีก (Retailing Business) เปนหน่ึงในธุรกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ นอกจากจะเปนสาขาที่ทํารายไดสูงเปนอันดับรองจากอุตสาหกรรม และมีการจางงานมาก

เปนอันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริหาร (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย 2543, “การคาปลีกคาสงไทย”) การคาปลีกคายังสงมีผลกระทบตอความเปนอยู

ของประชาชนโดยตรง ธุรกิจคาปลีกจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางหน่ึงในการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ทําหนาที่เปนตัวกลางในการเช่ือมโยง

และกระจายสินคาจากผูผลิตและนําสูผูบริโภค จากพฤติกรรมที่ผูบริโภคเปลี่ยนไปและการนําระบบ

เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ ทําใหเกิดรูปแบบการดําเนินธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหมที่อาศัย

ความไดเปรียบทางดานวิทยาการความรู อํานาจการตอรองธุรกิจที่ดีกวา ตลอดจนการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาดานความสะดวกสบายและความครบถวนสินคา สงผลกระทบตอการลดลงของ

ธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กและขนาดกลางลงอยางตอเน่ือง วิวัฒนาการของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมไดสราง

วัฒนธรรมทางดานธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหมข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพื่อ

อํานวยความสะดวกสบายแกลูกคาอยางใกลชิดมากย่ิงข้ึน (อนุศาสตร สระทองเวียน 2554) 
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ปจจุบันธุรกิจคาปลีกมีความเจริญกาวหนา เพราะมีผูประกอบการคาปลีกทั้งกิจการ

ขนาดเล็กและขนาดใหญเพิ่มมากข้ึน ธุรกิจคาปลีกในไทยกําลังเผชิญภาวะการแขงขันรุนแรง ภายใต

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รอบดาน แบรนดตางประเทศหลั่งไหลเขามาเปดตลาดไมขาดสาย เปน

ทางเลือกใหกับผูบริโภคที่ไมเพียงตองการความหลากหลาย แตยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่

สลับซับซอนมากข้ึน แมจะมีรานรูปแบบใหมๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ในจํานวนน้ีมีไมนอย มาเร็วไปเร็ว 

สะทอนถึงความจําเปนในการปรับกระบวนทัศนใหกาวทันเกมธุรกิจและโลกแหงอนาคต (กรุงเทพ

ธุรกิจออนไลน 2555) 

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด เปนธุรกิจคาปลีกในนามรานวัตสัน (Watsons) ซึ่งเปน

ผูนํารานเพื่อสุขภาพและความงาม ยอดขายอันดับหน่ึงในประเทศไทย 7 ปซอน เปดดําเนินการใน

ประเทศไทยครั้งแรกในปพ.ศ.2539 โดยมีสาขาแรกต้ังอยูที่อาคารมณียาเซน็เตอร ปจจุบัน รานวัตสัน

เปนรานเพื่อสุขภาพและความงามที่มีจํานวนสาขามากที่สุดกวา 210 สาขาทั่วประเทศ และมี

ผูเช่ียวชาญดานความงามและเภสัชกรคอยใหคําปรึกษาและแนะนํา รานวัตสันจําหนายสินคา

ครอบคลุมต้ังแตสินคาอุปโภคบริโภค และสินคาเพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีความมุงมั่นในการ

นําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพ ที่มีคุมคาในเรื่องของราคา พรอมมอบการบริการที่เปนเลิศใหแกลูกคาชาว

ไทยอยางตอเน่ือง จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนหน่ึงในสุดยอดแบรนดช้ันนําแหงป (Superbrands 

Thailand) ติดตอกันเปนปที่ 3 จากความโดดเดนทางดานความแข็งแกรงของแบรนด ความนาเช่ือถือ 

และการเปนผูนําในตลาด (Watsons 2556) 

รานวัตสัน เปนผูนํารานคาเพื่อสุขภาพและความงาม ยอดขายอันดับหน่ึง ซึ่งรานวัตสัน

ใหนํ้าหนักกับการปรับสินคาใหมีความหลากหลาย เพื่อสรางความแตกตางจากคูแขง และยํ้าภาพเรื่อง

สุขภาพและความงามใหชัดข้ึน สรางความคึกคักใหตลาดสินคาเฉพาะทาง หรือสเปเชียลต้ีสโตร

(Specialty Store) ทําใหเกิดการขยายกลุมลูกคาใหม อีกทั้งยังมีการทํากิจกรรมบริหารความสัมพันธ

กับลูกคา หรือซีอารเอ็ม ดวยการศึกษาจากฐานขอมูลเชิงลึกของลูกคาและการวิจัยตลาดอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตรงจุดและตรงใจ สิ่งที่ทําใหรานวัตสัน

ประสบความสําเร็จในประเทศคือการจัดเคมเปญโปรโมช่ันสงเสริมการขายและกิจกรรมตางๆอยาง

ตอเน่ืองตลอดทั้งป โดยมีการรวมมือกับตัวแทนจําหนายใหรวมจัดรายการสินคาราคาพิเศษ พรอมทั้ง

การจัดผังภายในรานไดมีการจัดแบงพื้นที่อยางชัดเจน โดยแยกเปนหมวดหมูของผลิตภัณฑ ซึ่งเปน

รูปแบบที่สามารถดึงดูดสายตาผูบริโภคทั้งหลายไดเปนอยางดี จากความโดดเดนที่ไมซ้ําแบบใคร ทั้ง

ภายในราน ความหลากหลายของสินคา และทําเลที่ต้ังที่อยูในแหลงชุมชนงายตอการใชบริการ จึงทํา

ใหรานวัตสันเปนที่ยอมรับ และไดรับความนิยมจากผูบริโภค ที่สามารถตอบสนองความตองการและ

มอบความคุมคาใหแกลูกคาอยางแทจริง 
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สําหรับชองทางการสื่อสาร นอกเหนือจากสื่อมวลชนแลว รานวัตสันยังใหความสําคัญกับ

สื่อออนไลน ทั้งสื่อสังคมออนไลนและการสื่อสารดิจิตอล โดยปจจุบันเฟซบุก Watsons Thailand 

Fanpage ซึ่งเปนเฟซบุกแฟนเพจของรานวัตสัน ถือเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของผูประกอบ การรานคา

ปลีกในประเทศไทย (สยามธุรกิจออนไลน 2556) นับเปนชองทางสื่อสารที่ประสบความสําเร็จเปน

อยางมาก โดยในปจจุบัน จํานวนเฟซบุกแฟนเพจของรานวัตสันมีมากกวา 500,000 คน ซึ่งมีการวาง

กลยุทธเพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับกิจกรรมบนเฟซบุก และดึงดูดใหแฟนเพจสามารถติดตาม และ

รวมทํากิจกรรมไดอยางตอเน่ือง รานวัตสันตระหนักดีวาสื่อออนไลนไดเขามามีบทบาทสําคัญใน

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการของผูบริโภค เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของ

ความสัมพันธกับลูกคาใหเหนียวแนนย่ิงข้ึน เน้ือหาที่เฟซบุกแฟนเพจของรานวัตสันนําเสนอจะเนนไปที่

เทรนดในตลาดสุขภาพและความงาม ไลฟไตลของคนในปจจุบัน และกระแสหัวขอสนทนาตางๆ ที่

ไดรับความนิยมอยูในสังคม โดยวัตสันจะเปนเสมือนเพื่อนสนิทคนหน่ึงของผูบริโภคที่คอยใหคําแนะนํา

และสามารถไววางใจได วัตสัน ตองการใหหนาเฟซบุกของเปนอีกหน่ึงชองทางที่ทําใหเราไดเขาใกล

และเขาใจความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน ทุกกิจกรรมและโปรโมช่ันของวัตสัน มีเปาหมายที่จะ

ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสิ่งที่เหนือกวา เพื่อมอบความคุมคา และประสบการณที่ดีที่สุด

สําหรับลูกคา 

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยใช

สื่อเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุกแฟนแพจ ธุรกิจบริการคาปลีกของ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด 

(Watsons Thailand Fanpage) ซึ่งเฟซบุกแฟนเพจของรานวัตสัน ถือไดวาประสบความสําเร็จในการ

ทําแฟนเพจ โดยมาจากการทํากิจกรรมตางๆ บนเฟซบุกสามารถตอบความตองการของลูกคาและตรง

กับไลฟสไตลที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคชาวไทย และยังชวยเสริมความแข็งแกรงของความสัมพันธกับ

ลูกคาใหเหนียวแนนย่ิงข้ึน  จึงเปนที่มาของการศึกษาวา รานวัตสันใชเฟซบุกในการสรางความสัมพันธ

กับลูกคามีข้ันตอน และวิธีการอยางไร ตลอดจนรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการสรางความสัมพันธ

กับลูกคา ซึ่งสามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางและประยุกตใชในการสรางความสัมพันธกับลูกคา

ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกในอนาคตตอไปได 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร เพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคาผาน

เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก

ของ Watsons Thailand Fanpage 

 

ลักษณะและขอบเขตการวิจัย 

เปนการศึกษา เฟซบุก แฟนเพจ ของ Watsons Thailand Fanpage ในชวงวันที่  

1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556 โดยศึกษาจากองคประกอบของการสื่อสาร 1) ศึกษาการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาของแฟนเพจรานวัตสันจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Sender) ซึ่งเปนบทสัมภาษณ

ของคุณนวลพรรณ ชัยนาม ผูบริหารรานวัตสัน 2) ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร (Message) และ 

3) ศึกษาในสวนผูรับสาร (Receiver) ซึ่งหมายถึงสมาชิกเฟซบุกแฟนเพจที่เปนลูกคาของรานวัตสัน 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-2 ภาพแสดง เฟซบุกแฟนเพจ ของ Watsons Thailand 

ที่มา: Watsons Thailand. Facebook Fanpage ของ Watsons Thailand. เขาถึงเมื่อ 8 

มกราคม 2556. เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/ Watsons Thailand 
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ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวของ และศึกษาขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของกับการ

บริหารลูกคาสัมพันธบนสื่อเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก เกี่ยวของกับการสราง 

ความสัมพันธกับลูกคา และ Social Network 

3. ดําเนินงานวิจัย 

- ศึกษาวิธีการการสรางความสัมพันธกับลูกคาของ Watsons Thailand Fanpage 

- ศึกษารูปแบบขอความ และเน้ือหา ในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage เปนระยะเวลา 5 เดือน ต้ังแตวันที่ 

1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556 

- ศึกษาพฤติกรรม การใชประโยชน และความพึงพอใจของลูกคา(ผูรับสาร) ผาน

เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดยการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

4. วิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลเรียบเรียง แสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 

5. สรุป อภิปรายผล 

6. ขอเสนอแนะ วิธีการสรางความสัมพันธลูกคา เพื่อเปนแนวทางไปประยุกตใชในธุรกิจ 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอน 2556 2557 

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

ศึกษาและนําเสนอหัวขอจลุนิพนธ          

รวบรวมเอกสาร ขอมลูทีเ่กี่ยวของ          

ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร          

ศึกษาพฤติกรรมของผูรับสารหรือลกูคา          

วิเคราะหขอมูลและเรียบเรียง          

สรปุผลและประมวลผลขอมูล          

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ          

จัดทําเอกสาร          

   ส
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงกระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุก ของธุรกิจคาปลีกและบริการ เพื่อเปนแนวทางใหกับธุรกิจประเภทเดียวกันสามารถนําไป

ประยุกตใชในการบริหารลูกคาสัมพันธตอไป 

2. ไดทราบถึงรูปแบบและวิธีการสื่อสารตางๆเพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคา ผาน

เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคาปลีกและบริการ 

3. ไดทราบถึงพฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาที่มีตอบริษัท ในดานความคิดเห็น

และความพึงพอใจของลูกคา (ผูรับสาร) โดยเปนแนวทางใหธุรกิจเขาใจและเห็นชัดถึงความตองการ 

เพื่อทําการสื่อสารและตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด ซึ่งจะนําไปสูการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคากับธุรกิจไดในอนาคต 

 

นิยามศัพท 

แฟนเพจ (Fanpage) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง “Watsons Thailand Fanpage” ของ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด ที่ใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาผานเครือขายสังคม

ออนไลน โดยมีการประชาสัมพันธ แนะนําขอมูล ขาวสาร กิจกรรม หรือโปรโมช่ันตางๆใหกับสมาชิก 

ลูกคา (Customer) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง สมาชิก (Member) หรือ ผูใชงานเฟซบุก ที่

เขามากด Like เพื่อเขารวมเปนสมาชิกบนเฟซบุก แฟนเพจของ Watsons Thailand รวมไปถึงผูที่

เคยซื้อสินคาหรือเขาใชบริการในรานวัตสัน 

การสรางความสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) ในจุล

นิพนธน้ี หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในการสื่อสารหรือตอบสนองตอความตองการหรือความพึง

พอใจของลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและบริษัท โดยทําใหลูกคาเขามามีสวนรวมกับ

ธุรกิจ ทําใหธุรกิจรูจักลูกคาและทําใหลูกคาเกิดพฤติกรรมการซื้อและความภักดีกับธุรกิจในระยะยาว 

ซึ่งการการสรางความสัมพันธเปนสวนหน่ึงของการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

ความผูกพันของลูกคา (Engagement) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง กระตุนการมีสวนรวม

ของลูกคาหรือผูบริโภค เชน การกดไลค (Like) แสดงความคิดเห็น (Comment) และแชร (Share) 

โดยใชการต้ังคําถาม รวมถึงนําเสนอเน้ือหาที่เปนประโยชนมาใชในการดึงดูดความสนใจ และการให

ลูกคามีสวนรวมกับบริษัทมากที่สุด 

   ส
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ธุรกิจคาปลีก (Retailing Business) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการขาย

ผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคโดยตรงข้ันสุดทาย เพื่อการใชสวนตัว ที่ไมใชเปนการใชเพื่อธุรกิจ 

สเปเชียลต้ีสโตร (Specialty Store) หมายถึง รานคาปลีกขายสินคาเฉพาะอยางหรือ

สินคาพิเศษ เนนขายสินคาเฉพาะดานที่มีคุณภาพราคาสูง บางรานขายสินคาเฉพาะ Brand ของ

ตนเองมีพนักงานคอยใหคําแนะนํา มักต้ังรานอยูในแหลงชุมชนใหญ เชน บูท (Boots) วัตสัน 

(Watsons) เปนตน 

รานวัตสัน (Watsons) หมายถึง รานคาปลีกประเภทขายสินคาเฉพาะอยาง หรือ  

สเปเชียลต้ีสโตร โดยเนนการขายสินคาผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเปนหลัก โดยมีเภสัช

กรและพนักงานปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปดทําการ 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตางๆ มาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการวิจัย ดังน้ี 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารลูกคาสมัพันธ (Customer Relationship 

Management: CRM) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Customer Relationship Management: Social CRM) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนเฟซบุก (Facebook Content) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน 

5. ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (The Uses & Gratifications) 

6. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 

ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ (2544: 7)  กลาววา CRM ยอมาจาก Customer Relationship 

Management โดยไดใหนิยามการบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่กระทําตอ

ลูกคา ซึ่งอาจจะเปนลูกคาผูบริโภคหรือคนกลางในชองทางการจัดจําหนายแตละรายอยางตอเน่ือง 

โดยมุงใหลูกคาเกิดความเขาใจ มีการรับรูที่ดี ตลอดจนรูสึกชอบบรษัิทและสินคาหรือบริการของบริษัท 

ทั้งน้ีจะมุงเนนที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวาง

บริษัทกับลูกคา ใหไดรับผลประโยชนทั้งสองฝาย (Win-win Strategy) เปนระยะเวลายาวนาน 

สามารถสรุปเปนลักษณะสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

 

   ส
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1) เปนกิจกรรมที่สรางสัมพันธกับลูกคาผูบริโภคหรือคนกลางในชองทางการตลาดแตละ

ราย(Customized) อยางเปนกันเอง (Personalized) 

2) ไมจําเปนตองเพิ่มยอดขายในทันที แตผลลัพธในรูปแบบของยอดขายเกิดข้ึนในระยะยาว

จากการที่ลูกคารูสึกประทับใจ มีความเขาใจและการรับรูที่ดีในตราสินคา โดยการผูก

สัมพันธกับลูกคาอยางตอเน่ืองในระยะยาว (Long-term Relationship) 

3) การบริหารลูกคาสัมพันธ คือ ตองการใหทั้งบริษัทและลูกคาไดประโยชนจากการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธทั้งสองฝาย (Win-win Strategy) 

4) เนนกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) โดยผานเครื่องมือ 

หรือสื่อตอบกลับโดยตรง 

วิทยา ดานธํารงกุล และพิภพ อุดร (2547: 24) ไดใหความหมายของการบริหารลูกคา

สัมพันธ (CRM) เปนปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคาเปนรายกลุมหรือ

รายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของลูกคา ทําใหกิจการสามารถวัดและเพิ่มมูลคาของลูกคา 

ตลอดจนสามารถใชเครื่องมือและวิธีการที่ถูกตอง เพื่อสรางความภักดีและเก็บรักษาลูกคาไวอยาง

ยาวนานและเพื่อผลกําไรในระยะยาว โดยสามารถเรียนรูลูกคาและใชขอมูลเกี่ยวกับลูกคาในการ

บริหารความสัมพันธไดอยางเหมาะสม ซึ่งประกอบไปดวยทั้งหมด 4 องคประกอบ คือ การสราง

ฐานขอมูลลูกคา (Database) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การกําหนดโปรแกรมเพื่อ

สรางความสัมพันธ (Action) และการเก็บรักษาลูกคา (Retention) โดยองคประกอบทั้ง 4 อยางน้ี

เรียกรวมกันอยางงายๆ วา “DEAR Model” 

การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก มีการใชเทคโนโลยี

ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งเทคโนโลยีจึงเปนหัวใจหน่ึงที่ทําใหการบริหารลูกคาสัมพันธ

ประสบความสําเร็จ ซึ่งการใชเทคโนโลยีเปนการสรางจุดติดตอ จึงเปนสิ่งสําคัญในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  จึงตรงกับการใชแนวคิด การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) จาก 

DEAR Model ดังน้ี 

เทคโนโลยีเปนหัวใจหน่ึงที่ชวยใหการสรางความสัมพันธกับลูกคาประสบความสําเร็จ 

ความหลากหลายของเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน ทําใหบริษัท หรือองคกรตางๆ นําเครื่องมือหรือ

เทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิดความเหมาะสมเพื่อการวิเคราะหและแยกแยะลูกคา เพื่อการสรางจุด

ของการติดตอ ที่จะทําใหการบริหารงานลูกคาสัมพันธกับลูกคาน้ันมีความราบรื่นและลงตัว บรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ โดยการประเมินสถานภาพเทคโนโลยีของบริษัทในปจจุบัน แบงเทคโนโลยี 

CRM ออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ 

   ส
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- เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) เปนเทคโนโลยีที่นับไดวาเปน

จุดเริ่มตนของการสรางความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา ซึ่งเปน เทคโนโลยีตางๆที่สามารถนํามา

ประสานกันเพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาในทุกชองทางการติดตอของบริษัท 

และสามารถรักษาความสัมพันธและกระชับความสัมพันธกับลูกคาได ไดแก ความสามารถในการ

รองรับการติดตอกับลูกคาในทุกรูปแบบ ทุกชองทางของการติดตอเพื่อใหสามารถตอบสนองลูกคา

อยางครบวงจรในทุกจุดของการมีปฏิสัมพันธ 

- เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) เปนเทคโนโลยีที่เปนหัวใจสําคัญของ

การบริหารความสัมพนัธลูกคาและมีความเช่ือมโยงกับฐานขอมูลของลกูคา (Database) ทั้งในดานการ

เก็บขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล สามารถนําไปใชเพื่อเปนประโยชนในการเช่ือมโยงกับฝาย

ตางๆ ผานชองทางการสื่อสาร สื่อตางๆ เพื่อสรางจุดที่ตองมีการปฏิสัมพันธกับลูกคา โดยบทบาทและ

หนาที่งานที่สําคัญของเทคโนโลยีฐานขอมูล ประกอบดวย 1) การรวบรวม จัดเก็บและเรียกใช 2) การ

วิเคราะหและประมวลผล 3) การแสดงผลลัพธ และ 4) การสงตอขอมูล 

- เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) เปนเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับการออกแบบ การประสมประสานสวนประสมทางการตลาด และการปรับปรุงรูปแบบ

สินคาหรือบริการ การปรับรูปแบบราคา หรือการปรับรูปแบบการสงเสริมการขายใหตรงกับความ

ตองการ หรือขอรองเรียนของลูกคาใหไดมากที่สุดเพื่อผลกําไรระยะยาว 

เฟซบุก (Facebook) จัดอยูในเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) ซึ่ง

เปนเทคโนโลยีที่นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการสรางความสัมพันธกับลูกคา สามารถรองรับการติดตอ

กับลูกคา และเปนชองทางในการติดตอเพื่อใหสามารถตอบสนองลูกคาอยางครบวงจร โดยชองทาง 

เฟซบุกเปรียบเสมือนการใหบรกิารอกีชองทางหน่ึงที่เปนการสื่อสารสองทางระหวางลูกคากับบริษัทได 

โดยเปาหมายที่สําคัญของการนําเอาเทคโนโลยีมาใชตองเปนไปเพื่อประโยชนในการ

สราง รักษา และกระชับความสัมพันธกับลูกคาเสมอ โดยมีจุดมุงเนนในการเพิ่มพูนคุณภาพ

ความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหดีย่ิงข้ึน และจะตองใชองคประกอบทั้ง 4 ประการของการ

บริหารความสัมพันธลูกคา (Dear Model) ดําเนินการรวมกัน เพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคาได

อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สําหรับเฟซบุกน้ันก็เปนชองทางในการสรางจุดการติดตอ ในการ

ปฏิสัมพันธกับลูกคา ซึ่งเปนการสรางจุดติดตอในงานบริการลูกคาและงานสนับสนุน เชน การบริการ

ลูกคา (Customer Service) การบริการลูกคาทั้งในเชิงรับ (Reactive) คือการแกปญหาใหลูกคา หรือ

ในเชิงรุก (Proactive) คือการพยายามใหขอมูล ใหคําแนะนําตางๆตามความตองการของลูกคา 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธน้ี ผู วิจัยไดนําไปใชเปนกรอบในการ

วิเคราะห สรุปและอภิปรายผล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 1 การสรางความสัมพันธ

กับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Customer 

Relationship Management: Social CRM) 

ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย และคณะ (2552: 42-73) กลาววา แฟนเพจถูกใชไปในการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาโดยตรง จึงทําใหแฟนเพจกลายเปนชองทางในการสรางความสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคา ซึ่งธุรกิจสวนมากมีวัตถุประสงคใชเฟซบุก แฟนเพจ ในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

- เปนชองทางในการใหขอมูลขาวสารกับลูกคา (Informations) ใหลูกคาไดรับขอมูล

ขาวสารตางๆทั้งในดานสินคา บริการ และสิทธิประโยชนตางๆ 

- เปนชองทางในการ Engage กับลูกคาและ Prospect ไดเปนอยางดี 

- เปนชองทางการสรางการรับรู (Awareness) 

- เปนชองทางในการสรางความสัมพันธที่ ดีกับลูกคา (Customer Relationship 

Management) 

- เปนชองทางการติดตอ สอบถาม รองเรียน (Customer Services) 

- เปนชองทางในการเรียนรูลูกคาในเชิงลึก (Consumer Insight) 

นาวิก นําเสียง (2554) กลาววา นักการตลาดออนไลนมักจะใหความสําคัญกับการใชสื่อ

ออนไลน อาทิ แบนเนอร เว็บไซต หรือ สื่อเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) เปนตน โดยเนน

การสื่อสารไปยังผูบรโิภค เนนการสรางการรับรูของตราสนิคาเปนหลัก ทุกวันน้ีคงจะปฏิเสธไมไดวาสื่อ

สังคมออนไลน ไดกลายเปนสวนหน่ึงของกลยุทธทางการตลาดขององคกรไปแลว แตสื่อสังคมออนไลน

มิไดมีเพียงแคการสราง Page ใน Facebook ใหผูสนใจรับรูขาวสารและกิจกรรม ซึ่ง CRM เปน

พัฒนาการของกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อ Social Network Customer หรือ 

ลูกคาเครือขายสังคมออนไลน อาจจะพูดไดวา การบริหารความสัมพันธกับลูกคาไดผานจากยุค CRM 

1.0 เขาสูยุคของ CRM 2.0 หรือ Social CRM น่ันเอง 

Social CRM ไมไดหมายถึงการแทนที่ CRM เดิม แตมันเปนการเสริมความสามารถของ 

CRM 1.0 ในการมีสวนรวมการสนทนากับลูกคาและตลาดในสังคมออนไลน Social CRM ชวยสราง

ความไววางใจของบริษัทที่มีตอลูกคา ลูกคาจะมองบริษัทเปนเพื่อนที่ไววางใจ ถาบริษัทมีความจริงใจ

และมีความชอบคลายกันพนักงานทุกคนในบริษัทจะตองมีสวนรวมในการสรางความไววางใจใหกับ
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ลูกคาในสังคมออนไลน ความคิดที่วาเฉพาะพนักงานขาย การตลาด หรือ บริการเทาน้ันที่จะมสีวนรวม

ในการสนทนากับลูกคาน้ันเปนความคิดที่ผิด แตที่จริงแลวพนักงานทุกคนยอมมีโอกาสเทากันในการมี

สวนรวมกับการสนทนากับลูกคา ในสังคมออนไลนบางครั้ง ซึ่งอาจจะคาดคิดไมถึงวาความคิดเห็นใน

เว็บไซตสังคมออนไลนอาจจะนําไปแลกเปลี่ยนกับการสนทนาของคนอื่นๆก็ได สําหรับบริษัทสามารถ

นําโครงรางตอไปน้ีไปใชกับ Social CRM ได ดวยข้ันตอนทั้ง 4 ดังน้ี 

1) การฟง บริษัทจะตองรับฟงการสนทนาของลูกคาในเว็บไซตสังคมออนไลนอยางจริงจงั 

2) การวิเคราะห บริษัทจะตองวิเคราะหการสนทนาขางตน 

3) ความสัมพันธ บริษัทจะตองคนหาความสมัพันธขอมูลบริษัทกับขอมลูจากการสนทนา 

4) การตอบสนองบริษัทจะตองตอบสนองการสนทนาน้ันอยางรวดเร็ว 

(Telecom Journal ฉบับวันที่ 21 มีนาคม 2554) 

ดังน้ัน Social CRM จึงหมายถึงการสรางความสัมพันธกับลูกคาบนสังคมออนไลน 

(Social Customer Relationship Management) เปนเครื่องมือที่กําลังเริ่มเขามามีบทบาทเปนสวน

เสริมใหกับการบริหารความสัมพันธกับลูกคาแบบด้ังเดิม ซึ่ งจะชวยใหเกิดการสื่อสารและสราง

ความสมัพันธที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยทําใหองคกรสามารถตอบโตแบบตัวตอตัวกับลูกคาผาน

โลกออนไลนไดทันที ทําใหเกิดการสื่อสารและแบงปนขอมูลกันอยางรวดเร็ว อีกทั้งตอบโจทยความ

ตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง 

ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร (2555) กลาววา ในปจจุบันธุรกิจไทยมีการใช Social Media กัน

อยางแพรหลาย  ซึ่งถูกใชในโดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มยอดขายในระยะสั้นเสียมากกวา คือมองเปน

เครื่องมือในการขาย (Sale Tool) มากกวาเปนเครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tool) ทั้งน้ีจะ

สังเกตไดจากการที่หลายๆกิจการพยายามเพิ่มจํานวนแฟนเพจในเฟซบุก เพียงเพื่อหวังวาจะมีจํานวน

คนรับสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคาหรือบริการเปนจํานวนมากเขาไว และจะนําไปสูยอดขายที่

เพิ่มข้ึนในที่สุด แตมีกิจการไทยนอยหลายที่ต้ังวัตถุประสงคในการใช Social Media เพื่อใชเปน

เครื่องมือที่สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกิจการและลูกคาในระยะยาว หรือกลาวงายๆวาใชเปน

เครื่องมือดาน Customer Relationship Management หรือ CRM น่ันเอง  โดยรูปแบบตางๆของ

การใช Social Media สําหรับ CRM มีดังน้ี (การตลาดแนวใหมผาน Social Media 2555) 

1) ใชในการรับ Feedback หรือการเสนอความคิดเห็นตางๆ 

2) ใชในการใหบริการลูกคาเชิงรุก (Active Customer Service) 

3) ใชในการใหบริการแบบ 1 ตอ 1 (Customization and Personalization) 

4) ใชในโปรแกรมการสรางลกูคาที่ภักดี (Loyalty Program) 

5) ใชเปนแหลงในการระดมความคิดเห็นเพื่อสรางสรรคสิง่ใหมหรือนวัตกรรม 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบ

ในการวิเคราะห สรุปและอภิปรายผล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 1 การสราง

ความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

 

3. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบวิธีการสื่อสารบนเฟซบุก (Facebook Content)  

รูปแบบและวิธีการสื่อสารบนเฟซบุกน้ัน มีนักวิชาการและผูเ ช่ียวชาญทั้งไทยและ

ตางประเทศ ไดกลาวถึงไวอยางหลากหลาย โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดมาสังเคราะหและสรางเปนกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดตางๆดังน้ี 

กนกกาญจน ประจงแสงศรี (2554) ผูจัดการตําแหนง Insight Associate Director 

แหง Initiative Media Agency ระดับโลก อธิบายเคล็ดลับวิธีการเขาถึงผูบริโภคดวย Facebook ใน 

10 สเต็ปเทพบริหาร Facebook ไดกลาวถึงรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการบริหารบนเฟซบุก ให

เกิดประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1) A person profile : Facebook เดิมทีเปนชองทางการติดตอสื่อสารที่ใชระหวางเพื่อน

กับเพื่อน ดังน้ันแบรนดที่อาศัยชองทางน้ีเปนการสื่อสารกับผูบริโภคไมควรใชแบรนด

(ตราสินคา) มาเปนรูปโปรไฟล ควรจะตองใชรูปบุคคลมาใชเพื่อเปนตัวแทนในการ

สนทนาแทนแบรนด ซึ่งจะทําใหผูบริโภคและแบรนดสนิทกันมากข้ึน 

2) Friend Talk : ในเมื่อเปนการคลิก Like หรือ Follow ถือวาแสดงความเปนเพื่อนกัน 

ลักษณะการพูดตองใหเหมือนสนทนาระหวางเพื่อน ไมจําเปนตองมีพิธีรีตองมากมาย 

แสดงความจริงใจและตัวตนผานกิจกรรมและคําพูด 

3) Live Update : การอัพเดทขาวสารขอมูลและสถานะตองทําใหตอเน่ือง ก็เหมือนกับ

การโฆษณาผานทีวีที่ตองใหผูบริโภคเกิด Awareness วาเราหรือแบรนดยังมีตัวตนอยู 

การอัพเดทขอมูลก็ควรจะเฉลี่ยเวลาอัพเดทในแตละวัน 4-5 ครั้งตอวัน เพื่อใหแฟนเพจ 

มีโอกาสไดเห็นสักครั้งตอวัน 

4) Consistency : ไมวาจะเปนการตลาดออนไลนหรือออฟไลน เมื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ

แลวตองมีความตอเน่ืองมิเชนน้ันแผนการดําเนินงานทั้งหมดก็จะไมประสบความสําเร็จ

เชน โพสขอความอยางตอเน่ือง มีกิจกรรมใหรวมสนุกเปนประจํา ประจําวัน ประจํา

อาทิตย ประจําเดือน เพื่อใหมีปฏิสัมพันธกับแฟนเพจตลอดเวลา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

5) Simple : กิจกรรมตางๆที่เกิดบน Social Network Site ตองทํารูปแบบใหงายตอการ

ใชงานหรือเขารวมกิจกรรมมากที่สุด เน่ืองจากความสามารถและทักษะในการใช

คอมพิวเตอรของแฟนเพจไมเทากัน จะใหรวมกิจกรรมที่ยากซับซอนเกินไปก็ไมได เชน 

การเปลี่ยนรูปโปรไฟล การ Tag รูปภาพ การตอบคําถาม ขอความที่ติด Tag 

6) Incentives : ใครๆก็ชอบของฟรี การแจกของฟรีก็มีสวนชวยใหแฟนเพจเพิ่มข้ึนไดอยาง

รวดเร็ว(เชิงปริมาณ) หากตองการไดเชิงคุณภาพคงตองมีปจจัยหลายอยางประกอบกัน

โดยเฉพาะ content ที่มีเอกลักษณเฉพาะ และโดนใจแฟนเพจมากๆ 

7) Instant Feedback : หากแฟนเพจมีการพูดคุยถามปญหาตองตอบกลับอยาใหเกิน 24 

ช่ัวโมง ในกรณีปญหาหารใชงานหรือบริการย่ิงตองตอบปญหาและแกไขใหเร็วที่สุด 

8) Personalized : หนา Wall Timeline หรือ Comment เปนพื้นที่สาธารณะ การพูดคุย

เรื่องที่ออนไหวตอ Brand จึงควรทําในระบบสวนตัวหรือขอความสวนตัว 

9) Utilities & Apps : สราง Application เพื่อสราง Engagement กับแฟนเพจ ชวยเพิ่ม

ความนาสนใจ สรางความบันเทิง ตองมีความสรางสรรคและเปนกระแสตอบรับที่ดี 

10) Listen : การรับฟงความคิดเห็นจากแฟนเพจ เพื่อหาความตองการที่แทจริงวาพวกเขา

ตองการอะไรจะไดนํามาแกไขปรับปรุงและเสนอใหตรงใจที่สุด 

Lyubcho Kostadinov (2013) นักการตลาดดิจิตัล (Online Marketing & Sales 

Executive) ของบริษัท Soccerfame และเจาของเว็บไซต lyubcho.com ซึ่งเปนเว็บไซตที่ได

รวบรวมเคล็ดลับหลากหลายที่นาสนใจเกี่ยวกับทํา Facebook ไดกลาวถึง วิธีตางๆในการใช 

Facebook Fanpage ใหมีประสิทธิภาพและถูกใจแฟนเพจมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนแนวทางสําหรับธุรกิจ

หรือแบรนด ดังน้ี 

1) มีการระบุขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจที่เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค เชน คํา

บรรยายเกี่ยวกับการทําธุรกิจ, อีเมล, เบอรโทรศัพท, เว็บไซต, ที่อยูสําหรับติดตอ รวมถึง

ชวงเวลาในการทํางาน 

 
   ภาพที่ 2-1 ภาพแสดงการระบุขอมูลพื้นฐาน สําหรับ Facebook Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) เลือกภาพ Cover ใหมีความเหมาะสม ซึ่งภาพที่ใชควรมีสีสันสดใสและหากเปนภาพที่มี

ใบหนาคนอยูในภาพจะย่ิงชวยดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็นมากข้ึน และสิ่งสําคัญก็คือภาพ 

Cover จะตองมีความเกี่ยวของกับธุรกิจ 

 
   ภาพที่ 2-2 ภาพแสดงการใช Cover Image สําหรับ Facebook Fanpage 

3) เลือกภาพโปรไฟล (Profile Picture) ที่มีความโดดเดนสะดุดตา เพื่อเพิ่มการจดจําแบรนด

ของผูพบเห็นไดดีย่ิงข้ึน 

 
   ภาพที่ 2-3 ภาพแสดงการเลือกภาพโปรไฟล สําหรับ Facebook Fanpage 

4) หมั่นพูดคุยและตอบคําถามกับแฟนเพจรวมถึงผูติดตาม (Follow) ผานการคอมเมนต เพื่อ

เปนการเพิ่มความสัมพันธและสรางทัศนคติดานบวกของแฟนเพจที่มีตอแบรนด 

 
    ภาพที่ 2-4 ภาพแสดงการสรางบทสนทนา สําหรับ Facebook Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5) กระตุนการมีสวนรวมของผูบริโภค (Engagement) เชน การกด Like, คอมเมนตและแชร

โดยใชการต้ังคําถาม รวมถึงนําเสนอเน้ือหาที่เปนประโยชนมาใชในการดึงดูดความสนใจ 

 
  ภาพที่ 2-5 ภาพแสดงการกระตุนการมีสวนรวม สําหรับ Facebook Fanpage 

6) ใชรูปภาพมาชวยในการนําเสนอบนเพจ โดยผลการสํารวจพบวา การโพสตโดยใชรูปภาพน้ัน 

เปนรูปแบบที่ผูบริโภคสวนใหญช่ืนชอบมากที่สุด ซึ่งสงผลทําใหมีแนวโนมในการ Like และ

แชรตอเพิ่มข้ึน 

 
     ภาพที่ 2-6 ภาพแสดงการนํารูปภาพมาใช สําหรับ Facebook Fanpage 

7) มีการโพสตและนําเสนอบทความที่มีเน้ือหาหลากหลายและนาสนใจ เพื่อสรางความแปลก

ใหมใหผูอานรูสึกไมเบื่อหนายและจําเจ 

 
     ภาพที่ 2-7 ภาพแสดงการนําเสนอเน้ือหา สําหรับ Facebook Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8) โพสตขอความและเน้ือหาใหมีความสั้น, กระชับ, ชัดเจนและถูกตอง หลีกเลี่ยงการโพสตที่มี

ความยาวมากเกินไป หรือมีแตนํ้าไมมีเน้ือน่ันเอง 

 
ภาพที่ 2-8 ภาพแสดงการโพสตขอความใหเหมาะสม สําหรับ Facebook Fanpage 

9) โพสตขอความหรืออัพเดทบนเพจในปริมาณที่เหมาะสมหรือเฉลี่ยไมเกิน 2-4 ครั้งตอวัน ซึ่ง

หากโพสมากเกินไปอาจทําใหแฟนเพจเกิดความรําคาญและอาจกด Unlike เพจได 

 
     ภาพที่ 2-9 ภาพแสดงจํานวนการโพสต สําหรับ Facebook Fanpage 

10) สรางเพจใหมีความนาสนใจยูเสมอ เชน มีการแสดงหรือนําเสนอโชวที่นาสนใจหรือเรียกเสียง

หัวเราะจากผูชมได 

 
 ภาพที่ 2-10 ภาพแสดงการสรางเพจใหนาสนใจ สําหรับ Facebook Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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11) มีความซื่อสัตยและความจริงใจตอผูบริโภค ซึ่งหมายถึง หากมีคอมเมนตหรือแสดงความ

คิดเห็นในดานลบจากผูบรโิภค แบรนดควรมีการนําเสนออยางตรงไปตรงมา รวมถึงยอมรับถึง

สิ่งที่เกิดข้ึนและนําขอผิดพลาดน้ันไปแกไข 

 
ภาพที่ 2-11 ภาพแสดงการสรางเพจดวยความซื่อสัตย สําหรับ Facebook Fanpage 

12) มีการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับแบรนดอยางสม่ําเสมอ โดยขอมูลนําเสนอตองมีความสัมพันธกับ

แบรนดและตองเปนขอมูลผูชมตองการติดตาม 

 
ภาพที่ 2-12 ภาพแสดงการอัพเดทขอมลู สําหรบั Facebook Fanpage 

13) มีการดูแลเพจที่เหมาะสม เชน การลบสแปมหรือสิ่งรบกวน แตไมควรลบคอมเมนตที่มีการ

แสดงความคิดเห็นในดานลบออก เพื่อแสดงความจริงใจในการนําเสนอขอเท็จจรงิตอผูบริโภค

 
       ภาพที่ 2-13 ภาพแสดงการดูแลเพจ สําหรับ Facebook Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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14) มีการอัพเดต Facebook Page ใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

 
   ภาพที่ 2-14 ภาพแสดงการอัพเดทใหทันสมัย สําหรับ Facebook Fanpage 

15) ไมควรมีการอัพเดตขอมูลบนเพจแบบอัตโนมัตโดยใช RSS Feed (Really Simple 

Syndication) เพราะแฟนเพจที่มาติดตามแบรนดบน Facebook เพราะตองการติดตาม

ขาวสารผาน Facebook เทาน้ัน ซึ่งแบรนดควรแยกชองทางในการอัพเดตขอมูลอยางชัดเจน 

 
    ภาพที่ 2-15 ภาพแสดงวิธีการอัพเดทขอมูล สําหรับ Facebook Fanpage 

16) เขียนไวยกรณและสะกดคําใหถูกตองทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดทัศนคติในดานลบของ

ผูอาน 

 
   ภาพที่ 2-16 ภาพแสดงการสะกดคําที่ถูกตอง สําหรับ Facebook Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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17) มีการสํารวจถึงรูปแบบของเน้ือหาที่ไดรบัความนิยมจากกลุมเปาหมาย รวมถึงสํารวจชวงเวลา

ที่เหมาะในการโพสตขอความผานการติดตามขอมูลจาก Facebook Insight 

 
   ภาพที่ 2-17 ภาพแสดงการสํารวจความนิยม สําหรับ Facebook Fanpage 

18) ใหความสําคัญกับการ Like จากผูชม ซึ่งจํานวน Like ไมเพียงแสดงถึงความนิยมของเน้ือหาที่

นําเสนอเทาน้ัน แตยังมีผลตอการแสดงผลบนเสิรชเอนจินดวยเชนกัน 

 
ภาพที่ 2-18 ภาพแสดงการใหความสําคัญกับ Like สําหรับ Facebook Fanpage 

19) ใช Facebook Ads มาชวยในการทําโฆษณา 

 
     ภาพที่ 2-19 ภาพแสดง การใชโฆษณา สําหรับ Facebook Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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20) โปรโมตหนาเพจโดยการใช Promote Post ซึ่งจะชวยใหเขาถึงกลุมผูใชงานและผูบริโภคที่

หลากหลายย่ิงข้ึน 

 
     ภาพที่ 2-20 ภาพแสดงการโปรโมตเพจ สําหรับ Facebook Fanpage 

 

Amanda Clark (2013) ผูบริหาร (CEO) นักเขียนบทความทางการตลาด Grammar 

Chic ซึ่งเปนบริษัทที่มีการคิดกลยุทธ content marketing and social media marketing ใหกับ

บริษัทช้ันนําตางๆ ไดกลาวถึง 5 แนวทางในการใช Facebook Fanpage กับธุรกิจ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

5 สิ่งที่ผูดูแลหนา Facebook Page ควรระลึกถึงอยูเสมอ ในการดูแลหนา Facebook 

Page สําหรับผูที่เปนเจาของกิจการและเจาของแบรนดน้ันหากใครที่ไมไดลงมาดูแลดวยตัวเองก็คงจะ

คิดวาเปนเรื่องที่ทํากันไดงายๆ มีอะไรอยากเขียนก็เขียน อยากบอกแนะนําโปรโมช่ันหรือแคมเปญ

ตางๆ ก็แจง พอหมดเวลาชวงน้ันก็หมดไป ปลอยใหหนาน้ันน่ิงไป เมื่อถึงเวลาน้ันอีกทีก็กลับมาทํากัน

อีกรอบ ซึ่งที่จริงแลวน้ันการที่จะดูแลหนา Page ไมใชเรื่องงายอยางที่คิด แตก็ไมไดยากหากจะเขามา

ดูแลอยางจริงจัง บทความแปลน้ีเลยจะนําเสนอสิ่งที่ผูที่ดูแลหนา Page รวมไปถึงผูที่มีความคิดจะเขา

มาดูแลวามีอะไรบางที่นาจะคิดถึง ระลึกถึงอยูเสมอเมื่อจะเขียนขอความและดูแลจัดการขอความ 

1) Timing posts properly (เวลาที่เหมาะสมในการโพสตขอความ) 

ชวงเวลาที่คนเดินทางไปที่ทํางานชวงเชา ถือเปนชวงที่คนที่หยิบเอาโทรศัพทข้ึนมาอาน

หรือมาเช็คขาวสารตางๆ ผานเครื่องมือที่เขาพกมา ซึ่งเราก็เห็นกันอยูประจําในรถไฟฟา หรือแมแต

เวลารถติด จากจุดน้ีนาจะเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการที่ผูดูแลจะนําเสนอหรือบอกเลาขาวสารของ

แบรนดใหกับกลุมลูกคาที่ติดตามแบรนดของเราได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีผลการศึกษาพบวา หากเขียนขอความไปในชวงเวลา 9 โมงเชา จะสามารถดึงคนใหเขา

มาดูไดมากที่สุด และวันที่มีคนเขามาดูและใชงาน Facebook มากที่สุดไดแกวันอังคาร, วันพุธ และ

เสาร-อาทิตย ดังน้ันใหเอาขอมูลตรงน้ีไปชวยในการคิดและพิจารณาที่จะเลือกขอมูลเพื่อมาเขียนและ

แชรบน Facebook สําหรับในไทยแลว ชวงเวลาที่เหมาะสมน้ันก็คงไมตางกัน ก็คือชวงกอนเขางาน, 

หลังเลิกงานและกอนนอน นอกจากวันและเวลาที่เปนขอมูล อยาลืมวา ตองดูกลุมคนที่เราตองการ

สื่อสาร รวมทั้งความถ่ีในการโพสตขอความดวย ไมเชนน้ันแลวขอความของคุณก็อาจจะสูญเปลา

หรือไมตองกับกลุมที่ตองการได 

2) Engaging content (ขอมูลที่จะดึงดูดผูติดตามใหอยูกับเราไปเรื่อยๆ) 

ผูที่สนใจและอยากติดตามแบรนดน้ันๆ คงไมอยากจะรับรูสิ่งที่เขาไมสนใจหรือการขาย

ตัวแบรนดเองมากจนเกินไป ดังน้ันการเลือกขอมูลหรือขอความที่จะสรางใหผูที่เขามาอานน้ันไดอาน

และติดตามเราไปเรื่อยๆ น้ันยึด สิ่งที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับแบรนดวาอยากจะเสนออะไร ดูเรื่องราวที่

เปนประโยชน ที่สามารถเช่ือมโยงกับแบรนดและสินคาได ขาวสารที่เปนประโยชนตอผูอาน ซึ่งอาจไม

เกี่ยวกับแบรนดก็ได ขอความหรือภาพที่ชวนขํา ซึ่งไลเรียงลาํดับความสําคัญ โดยอยางแรกคือสิ่งที่ควร

นึกถึงทุกครั้งเมื่อเวลาที่เราตองทําเกี่ยวกับสินคา เชน เปดตัวสินคาใหม, โปรโมช่ันใหมๆ หลังจากหมด

ชวงก็เปนตามลําดับดานลาง เพื่อไมใหหนา Page น้ันน่ิงเกินไป 

3) Pictures (รูปภาพและการใหเครดิต) 

“ภาพเดียวแทนคําพูดไดรอยพัน” วลีน้ียังใชไดอยูเสมอ การหยิบเอาคําพูดที่ตองพิมพ

ยาวๆ มาเรียบเรียงใหอยูในรูปภาพน้ันยอมดึงดูดใหคนอานและสนใจมากกวาการไลอานทุกคําทุก

ขอความ หรือถาจะใหดีก็ใชรูปภาพน้ันๆ แทนสิ่งที่เราตองการจะบอกไปเลย ไมวาจะเปนขอมูลสินคา, 

ขอมูลโปรโมช่ัน การใชภาพจะชวยใหคนจดจําแบรนดหรือสินคาไดงายข้ึน อีกสิ่งที่อยากบอกก็คือการ

ใหเครดิต หากวามีการใชรูปจากเว็บไซตอื่นๆ หรือขอมูลจากเว็บอื่นๆ อยาลืมที่จะบอกที่มาดวย ถือวา

เปนการใหเครดิตกับเจาของที่คิดออกมากอนดวย และสุดทายหลีกเลี่ยงการนํารูปที่ไมสมควรมาแชร

เพื่อเรียก Like หรือเรียกความสนใจ 

4) Use your cover photo wisely (ฉลาดในการเลือกรูป Cover) 

พื้นที่ดานบนของหนา Facebook Page เปนพื้นที่เปดเพื่อเอาไวใสรูปที่เราตองการ 

สําหรับ  แบรนดแลว ที่น่ีก็เปรียบเสมือนแผงที่จะไวนําเสนอสินคา การเลือกรูปกลายเปนสิ่งที่สําคัญ

ข้ึนมาทันที พื้นที่ตรงน้ีสามารถที่จะนําเสนอธุรกิจของตนวาทําอะไรอยู รวมทั้งสามารถบอกไดถึง

โปรโมช่ันและขาวสารตางๆ ที่กําลังจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนอยูตอนน้ีไดอยางงายดายในรูปภาพน้ีเลย 

และในรูปน้ันก็สามารถที่จะใสขอความเพื่อบอกขอมูลหรือเปนการเชิญชวนได 
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5) Ask for feedback (ซักถามความเห็นและตอบคําถามอยูเสมอ) 

ผูบริโภคโดยสวนใหญมักจะชอบใหความคิดเห็นที่เกี่ยวกับแบรนดและผลิตภัณฑอยูเสมอ 

ดังน้ันการใช Facebook Page เปนที่ที่จะไดรับขอมูลในสวนน้ีถือเปนขอที่ดีมากๆ ของ Facebook 

เพราะนอกจากจะไมมีคาใชจายแลว ยังไดกลุมคนที่ตรงกลุมและสนใจสินคาหรือแบรนดจริงๆ 

นอกจากน้ัน เครื่องมือที่ Facebook มีใหอยากการทําโพลหรือแบบสํารวจเปนสิ่งที่ดีที่จะชวยใหเรา

ซักถามกลุมลูกคาไดกอนที่จะมีการเปดตัวสินคา หรือแมแตสามารถรับขอคิดเห็นหลังจากที่สินคาตัว

น้ันวางขายแลววา คนที่เคยไดใชรูสึกอยางไรที่ไดใชไป และอีกอยางที่หลายๆแบรนดเพิกเฉยกับสิ่งที่

เปนประโยชนมากๆ ก็คือ การไดรับคําถามจากลูกคาโดยที่ไมมีการตอบขอสงสัย ซึ่งตรงน้ี Facebook 

ก็คือเปนเครื่องมือในการทํา CRM ที่จะชวยอุดรอยรั่วหรือแกไขปญหาเบื้องตนใหกับลูกคาได 

แนวทางขางตนเปนสิ่งที่จะชวยเปนแนวทางใหผูที่สวมบทบาทเปนผูดูแล Facebook 

Page ตองทําและระลึกอยูอยางเสมอ ซึ่งจริงๆ แลววิธีการในการดูแลจัดการของแตละคนน้ันตางกัน 

แตสุดทายแลวปลายทางในการดูแล Facebook Page น้ันก็เหมือนๆ กัน น่ันก็คือ การสื่อความ

ออกไปใหคนที่เขามาอานไดรับรูแบรนดและรูจักแบรนด รวมทั้งการทําใหคนที่เขามาอานไดรับ

ประโยชนสูงสุด ซึ่งน่ันก็คือคนที่ติดตามทั้งในปจจุบันและอนาคต 

Jessica Lee (2013) ผูเช่ียวชาญในดาน Social Media ของเว็บไซต insidefacebook 

ซึ่งเปนเว็บไซตที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับ Social Media ตางๆไว ไดกลาวถึง 8 แนวทางปฏิบัติที่ดี 

สําหรับผูคาปลีก ในการทํา Facebook Fanpage 

1) Make shopping more social – but keep privacy in mind. ทําใหการชอปปง

กลายเปนสังคมของการชอปปงมากย่ิงข้ึน โดยสรางเฟซบุกแฟนเพจใหเปนชองทางใน

การติดตอสื่อสาร สําหรับลูกคาและสมาชิกแฟนเพจในการขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อทําให

เปนเครือขายสังคมในการติดตอสื่อสารระหวางลูกคากับบริษัท 

2) Engage your customers through polls and contests that get them 

generating the content. (Ask your fans.) สรางการดึงดูดลูกคาโดยการสราง

โพลหรือเกมสที่ใหสมาชิกแฟนเพจรวมสนุก เพื่อทําใหลูกคามีสวนรวมกับเน้ือหาบนแฟน

เพจ และเปนการสํารวจความคิดเห็น ความตองการของผูบริโภคดวย 

3) Enhance your page with applications that drive engagement and virality – 

like virtual gifts. มีการสรางแอพพลิเคช่ันบนแฟนเพจเพื่อเปนการสรางการมีสวน

รวมกับลูกคา และเปนการแชรขอมูลขาวสารบอกตอ เชนการแจกของรางวัล การรวม

สนุกแชรกิจกรรมตางๆ 
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4) Reward your customers with giveaways, sweepstakes, and sale coupons. 

ตอบแทนลูกคาดวยการแจกของรางวัล ชิงโชค และคูปองสวนลด 

5) Partner with causes your customers care about. การเปนพันธมิตรกับคูคา หรือ

การรวมมือระหวางธุรกิจ 

6) Boost SEO by securing a vanity URL for your page. มีการใช SEO คือการทําให

เว็บไซตแฟนเพจอยูในอันดับที่ดีที่สดุของหนาแสดงผลการคนหาใน Search Engine โดย

มีการใชระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีดวย 

7) Bring the conversation offline. มีการนําบทสนทนาแบบออฟไลน โดยทําใหสื่ออน

ไลนและรานคาออฟไลนใหสามารถสื่อสารระหวางกันไดดวย 

8) Remember to keep it simple. ทําใหแฟนเพจเปนสิ่งที่งายๆเขาไว โดยการสราง

เน้ือหาการโพสตที่กระชับ เขาใจงาย และสามารถทําใหแฟนเพจเขาถึงไดดวย 

 

จากแนวความคิดของผูเช่ียวชาญและนักวิชาการที่ไดกลาวมาน้ัน ผูวิจัยไดสังเคราะห

ใจความสําคัญในการสรางเฟซบุก แฟนเพจ เพื่อนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษารูปแบบ

และวิธีการสื่อสารเพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage ดัง 5 รูปแบบดังตอไปน้ี 

รูปแบบที่ 1 Character and profile  

- การสรางบุคลิกภาพ หรือ ลักษณะ (Character) ใหกับเฟซบุก แฟนเพจตองสรางอยาง

ชัดเจน มีความนาสนใจ แสดงความเปนเพื่อนกัน ลักษณะการพูดตองใหเหมือนสนทนา

ระหวางเพื่อน ไมจําเปนตองมีพิธีรีตองมากมาย แสดงความจริงใจและตัวตนผาน

กิจกรรมและคําพูด 

- รูปภาพโปรไฟล (Profile Picture) ที่มีความโดดเดนสะดุดตา เพื่อเพิ่มการจดจําแบรนด

ของผูพบเห็นไดดีย่ิงข้ึน 

- เลือกภาพ Cover image ใหมีความเหมาะสม ดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็นมากข้ึน 

และสิ่งสําคัญก็คือภาพ Cover จะตองมีความเกี่ยวของกับธุรกิจ 

รูปแบบที่ 2 Live Update 

- ความถ่ีหรือชวงเวลาที่สัมพันธในการโพสตขอความ ซึ่งการการเปลี่ยนสถานะบอยๆจะ

แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของเฟซบุก และแสดงถึงความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่เหมาะสม 
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รูปแบบที่ 3 Engaging content การสรางเน้ือหา 

- 3.1 Be Visual : ใชรูปภาพ วิดิโอ ลิงค และอื่นๆ มาชวยในการนําเสนอบนแฟนเพจ 

เพื่อทําใหหนาเฟซบุก แฟนเพจมีขอมูลที่นาสนใจ  

- 3.2 Ask your fans : การสราง Poll ถามความคิดเห็นจากลูกคา 

- 3.3 Make shopping more social : Sales Contents เน้ือหาเกี่ยวกับการขาย ซึ่ง

เกี่ยวกับโปรโมช่ันสงเสริมการขายตางๆของรานวัตสัน 

- 3.4 Make shopping more social : Non Sales Contents เน้ือหาอื่นๆที่ไมใชการ

ขาย เชนรานวัตสันเปนรานสุขภาพและความงาม มีการพูดในดานความสวยความงาม 

เคล็ดลับสุขภาพ เทรนดแฟช่ัน ไลฟสไตลตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสรางการติดตามและ

สนใจมากข้ึน 

รูปแบบที่ 4 Activity & Incentives 

- การสื่อสารดวยกิจกรรม หรือขอเสนอพิเศษตางๆ 

รูปแบบที่ 5 Ask & Listen for Feedback 

- การซักถามความเห็นและตอบคําถามอยูเสมอ วิเคราะหการโพสตของลูกคา 

โดยผูวิจัยนํากรอบแนวคิดในขางตนไปใชเปนแนวทาง ในการวิเคราะห สรุปและ

อภิปรายผล ในการศึกษาวิธีการสื่อสารของ Watsons Thailand Fanpage ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 

ถึง 30 กันยายน 2556 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 2 รูปแบบและวิธีการสื่อสารตางๆ 

ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน 

ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง (2556) นักการตลาด Digital ในตําแหนง Associate Social 

Media Content Director บริษัทเอเจนซี EdgeAsia และเปนคอลัมนนิสต นิตยสาร a-day และ 

Positioning ไดกลาวถึง 5 ปจจัยและความเขาใจผิดๆ ที่ทําใหเพจคุณเรียก Like & Share ไมได ดังน้ี 

1) Fanpage ของคุณมีประชากรที่ไมใชกลุมเปาหมายของคุณ : การที่คนจะกด Like คอน

เทนตของคุณไดน้ัน ก็ตองมาจากการที่เขามีความช่ืนชอบกับคอนเทนตน้ัน เห็นดวย 

หรืออยากปฏิสัมพันธกับคอนเทนตน้ันๆ ฉะน้ันแลวถาคุณเสนอคอนเทนตที่ใชไปกับ

กลุมเปาหมายที่ใช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

2) คนกดไลคเพจ ไมไดแปลวา “ปลื้ม” แบรนด : กลุมผูบริโภคที่มีความสัมพันธกับแบรนด

น้ันมีหลายระดับ มีต้ังแตระดับแฟนพันธุแท คนที่หลงรักแบรนด คนที่สนใจ คนที่เฉยๆ 

(แตกดไวเผื่อมีโปรโมช่ัน) ฯลฯ ซึ่งคนเหลาน้ีก็ลวนมีระดับของ “ความชอบ” ที่แตกตาง

กันออกไป 

3) Call to Action ไมใชคาถาวิเศษเรียกไลค : เรามักไดยินกันบอยๆ วาเราตองใส Call to 

Action ลงไปในคอนเทนตดวยเพื่อไมใหเสียโอกาสสราง Conversion และมันก็เลย

กลายเปนความเช่ือกันวาในคอนเทนตตองมีคําพูดทํานองวา “คลิ้กเลย” “ไลคกัน

หนอย” “กดแชรกันดวย” และเช่ือกันวาถามจีะทําใหคอนเทนตได Like ได Share กัน 

4) กด Like ใชวาตองกด Share (ความตางระหวาง Likeable กับ Shareable : Likeable 

Content ถาวากันงายๆ คือคอนเทนตที่เรา “ถูกใจ” หรือมีความ “ช่ืนชอบ” ซึ่งการ

กดไลคก็เปนประหน่ึงกับการแสดงความเห็นดวย หรือสนับสนุนคนโพสตคอนเทนตน้ันๆ 

(จะเห็นภาพชัดคือการแสดงความเห็น) ถาเปนรูปภาพก็อาจจะแปลไดวาช้ันชอบภาพน้ี 

สวยจังเลย ฯลฯ Shareable Content น้ันคือคอนเทนตที่ถูกผูเสพคอนเทนตประเมินวา 

“ควรคาที่จะบอกตอ” ซึ่งอาจจะเช่ือมโยงกับ Likeable Content หรือไมก็ได 

5) คุณพูดในสิ่งที่เขาไมอยากฟง (คุณพูดกับคนที่ใช แตพูดในสิ่งที่ไมใช) : หลักสําคัญที่พูด

กันเสมอ คือ Content Marketing เปนการนําเสนอคอนเทนตที่ตอบโจทยผูบริโภคและ

กลุมเปาหมายเปนหลัก ไมใชเนนการพูดถึงแบรนดสินคาหรือบริการเพราะน่ันไมใชเรื่อง

ที่เขาอยากจะสนใจรับฟงฉะน้ันอยาคิดแตวาคุณไดเจอกลุมเปาหมายแลว และจะทําการ

สื่อสารกับพวกเขาเพียงอยางเดียวแตตองคิดใหดีดวยวาจะสื่อสารกับพวกเขาอยางไร 

จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน ผูวิจัยไดนําไปใชเปน

กรอบในการวิเคราะห สรุปและอภิปรายผล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 2 รูปแบบและ

วิธีการสื่อสารผานสื่อเครือขายสังคมเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

 

5. ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ (The Uses & Gratifications) 

การวิจัยเรื่องการใชประโยชนและความพึงพอใจ เริ่มตนข้ึนเมื่อนักวิจัยไดนําเอาเหตุผล

ทั้งหลายที่คนใชสื่อมาจัดกลุม (ตารางที่ 2-1) ตัวอยางเชน อลัน รูบิน (Alan Rubin, 1981) ไดพบวา

แรงใจในการใชสื่อโทรทัศนน้ัน สามารถแบงไดเปนหมวดหมูดังน้ี : เพื่อฆาเวลา เพื่อใชเปนเพื่อน เพื่อ

ความต่ืนเตน เพื่อหลีกหนีจากโลกปจจุบัน เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม เพื่อ

ความผอนคลาย เพื่อหาขอมูล และเพื่อการเรียนรูเน้ือหาของเรื่องใดเรื่องหน่ึง นักวิจัยคนอื่นๆ อัน

ไดแก แม็คเควล บลูมเลอร และบราวน (McQuail, Blumler & Brown, 1972) ไดนําเสนอวา 
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การใชสื่อของคนเราน้ันสามารถจัดกลุมพื้นฐานไดสี่กลุม อันไดแก เพื่อการหลีกหนีจาก

โลกสวนตัว (diversion) เพื่อความสัมพันธสวนบุคคล (personal relationship)เพื่อการสราง

เอกลักษณสวนตัว (personal identity) และเพื่อการติดตามเฝาดูสังคม (surveillance) 

 
ตาราง 2-1 ตารางแสดงการจัดกลุมการใชประโยชนและความถึงพอใจจากสื่อ 

Blumler และ McQuail (1969) ไดเริ่มจัดกลุมเหตุผลของการที่ผูชมใชในการรับชม

รายการเกี่ยวกับการเมือง พวกเขาพบวาผูชมน้ันมแีรงจูงใจที่ไดใชเปนเหตุผลในการรับชมรายการ งาน

ช้ินน้ีของ Blumler และ McQuail ไดกอใหเกิดรากฐานสําคัญสําหรับนักวิจัยในเรื่องการใชประโยชน

และความพึงพอใจในเวลาตอมา McQuail, Blumler & Brown (1972) และ Katz, Gurevitch, และ 

Hadassah Haas (1973) ไดเริ่มช้ีใหเห็นถึงการใชสื่อมวลชนของบุคคลอยางเฉพาะเจาะจงข้ึน กลุม

นักวิจัยกลุมน้ีพบวาเหตุผลของการใชสื่อของคนน้ันเกี่ยวของกับความตองการที่จะเกี่ยวของและความ

ตองการที่จะไมเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ซึ่งเหตุผลเหลาน้ีสามารถจําแนกไดออกเปนหลายกลุม รวมถึง

การที่คนตองการแสวงหาขอมูลหรือความรู ความเพลิดเพลิน สถานภาพ เสริมสรางความสัมพันธและ

หลีกหนีจากสิ่งอื่นๆ ซึ่งไรอัน แกรนท (Ryan Grant) ก็เคยพยายามศึกษาถึงความตองการของคนใน

สองลักษณะพรอมๆกัน คือความตองการเสริมสรางมิตรภาพ และความตองการหลีกหนีจากบางสิ่ง

บางอยาง (Katz, Blumler and Gurevitch 1973: อางถึงใน ศิริวรรณ อนันตโท 2553) 
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โดยแนวคิดของแมคเวล (Macquil 1981) ที่ศึกษาถึงเหตุผลเบื้องตนที่มนุษยจะเลือกใช

สื่อ ซึ่งแมคเวลไดแบงออกเปน 4 กลุม คือ 

1. ความตองการขาวสาร (Information) 

1.1 เพื่อทราบถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับตนเอง สภาพปจจุบันที่อยูรอบตัวและสภาพ

ปจจุบันของสังคมและโลก 

1.2 เปนเครื่องมือในการแสวงหาขอแนะนําในการปฏิบัติ ความคิดเห็นและการตัดสินใจ 

1.3 สนองความตองการ การอยากรูอยากเห็นและสนองความสนใจ 

1.4 เปนการเรียนรูและศึกษาดวยตนเอง 

1.5 เสริมสรางความมั่นใจจากองคความรูที่ไดรับ 

2. ความตองการการเสริมสรางลักษณะเฉพาะ (Personal Identity) 

2.1 แสวงหาขอสนับสนุนหรือกําลังเสริมใหตนเอง ในเรื่องคานิยมสวนบุคคล 

2.2 แสวงหาตนแบบทางพฤติกรรม 

2.3 แสดงออกรวมกับคานิยมของบคุคลอื่น 

2.4 เพื่อเขาใจตนเองใหลึกซึ้ง 

3. ความตองการการรวมกลุม และปฏิสัมพันธทางสังคม (Integration and Social 

Interaction) 

3.1 สามารถเขาใจสภาวะแวดลอมของบุคคลอื่นในสังคม 

3.2 สามารถแสดงออกรวมกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได 

3.3 นําไปใชในการสนทนา และปฏิสัมพันธทางสังคม 

3.4 เปนเพื่อนคลายเหงาแทนมิตรภาพในโลกแหงความจริง 

3.5 อํานวยความสะดวกในการดําเนินการบทบาททางสังคม 

3.6 สามารถติดตอ สรางสายสัมพันธกับครอบครัว เพื่อนและสังคม 

4. ความตองการความบันเทิง (Entertainment) 

4.1 หลบหนีหรือหลีกเลี่ยงจากปญหาตางๆ 

4.2 การผอนคลาย 

4.3 ไดสัมผัสวัฒนธรรมที่แทจริงตามธรรมชาติ (Intrinsic) หรือความสนุกสนานทาง

สุนทรีย (Aesthetic Enjoyment) 

4.4 ใชเพื่อฆาเวลา (ไดมีอะไรทําเพื่อใชเวลาใหหมดไป) 

4.5 ใชปลดปลอยอารมณ 

4.6 เพื่อเราความรูสึกทางเพศ 
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จากทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อมวลชน สามารถนํามาประยุกตใช

เพื่อการอธิบายถึงการเลือกใชสื่อสังคมออนไลนของผูรับสาร และเลือกรับขอมูลขาวสาร ที่สรางความ

พึงพอใจ จนทําใหเกิดความผูกพันของลูกคา ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย เพื่อศึกษาวามีการใชประโยชนอยางไรในสื่อสังคมออนไลน บรรลุวัตถุประสงคใน

การศึกษาขอที่ 3 พฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage 

 

6. แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) 

จําลักษณ ขุนพลแกว (2555) กลาววา ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงและ

แตกตางจากเดิมอยางรวดเร็ว ใครเขาถึงและเขาใจความรูสึกถึงความตองการภายในลึกๆ ของลูกคา 

(Customer insight) ไดกอน ยอมครองใจไดดีกวา และถาสามารถฝงความรูสกึที่ดีน้ันไวตราบนานเทา

นาน จนยากที่จะถอนตัวแลว ถือไดวาสินคาและบริการของ Brand น้ันหรือองคกรน้ัน ไดเปลี่ยน

สถานภาพความสัมพันธแบบมีระยะหาง เปนความสัมพันธที่แนบแนนใกลชิดจนอาจเรียกวา “ความ

ผูกพัน (Engagement)” และแนนอนสิ่งน้ีไมไดเกิดข้ึนเฉพาะมิติลูกคาเทาน้ัน สามารถทําใหเกิดข้ึนได

ในมิติของพนักงานไดดวย องคกรจํานวนหน่ึงซึ่งมีการสํารวจความพึงพอใจ และความประทับใจของ

ลูกคาที่มีตอองคกรและผลติภัณฑอยางตอเน่ืองเปนระยะ และในบรรดาองคกรเหลาน้ันสวนนอยมากที่

ทําการสํารวจจนถึงระดับความผูกพัน ซึ่งถือไดวาเปนข้ันลึกที่สุด และใหผลสะทอนที่ดีที่สุดของคําวา 

ผูกพัน จนกลายเปน Loyalty customer ในที่สุด 

Ashley Rock (2012) อาจารยผูสอนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสตท ไดอธิบายถึง “ระดับ

ความผูกพันของลูกคา” ในสื่อสังคมออนไลน (5 Levels of Customer Engagement) โดยแบงความ

ลึกซึ้งของความผูกพันระหวางลูกคากับแบรนดออกมาเปนระดับของ Engagement ซึ่งมีอยู 5 ระดับ 

ไดแก (Katie Delahaye Paine 2011: อางอิงใน Ashley Rock 2012) 

1) Lurking เปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธระหวางลูกคากับแบรนด ที่เกิดจากการที่ตาง

ฝายตางมีผลประโยชนมาแลกเปลี่ยนกัน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ การกด Like หนา

เพจของแบรนดสินคาใน Facebook เชน ลูกคาหวังที่จะไดรับขาวอัพเดทเกี่ยวกับสินคา

ที่ตนสนใจ หรือคาดหวังวาจะไดรับสทิธิพิเศษเมื่อเปนแฟนของเพจน้ันๆ ในขณะเดียวกัน 

เจาของเพจก็หวังจะใหลูกคาไดรับรูในสิง่ทีต่นเองอยากจะบอก ทั้งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สินคาที่ตัวเองขาย หรือกิจกรรมของแบรนดที่อาจจะมีในอนาคต อาจจะวัดดวยตัวเลข

การกด Like จํานวน Unique Visitors  เปนตน 
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2) Casual เปนระดับความสัมพันธที่สูงข้ึนจาก Lurking โดยลูกคาจะพยายามติดตาม 

แบรนดของเราในชองทางอื่นๆ เชน เริ่มติดตามทางทวิตเตอร ทาง YouTube ทาง Blog 

จากเดิมที่แคกด Like เพจของแบรนด และจะติดตามชองทางเหลาน้ีบอยข้ึน เหมือนกับ

เริ่มใหความสนใจในตัว แบรนดหรือคอนเทนท เริ่มเขามามีสวนรวมกับคอนเทนทของ

เรา ซึ่งสามารถวัดไดดวยตัวเลขอยางจํานวนของ Repeat Visitors หรือจํานวน 

Comment 

3) Active เมื่อลูกคาที่เปนแฟนของเพจแบรนดสินคา เกิดความชอบในตัวเพจหรือเน้ือหา

คอนเทนทอยางจริงจัง ก็จะเขาไปติดตามเปนประจํา เริ่มพบเจอคนที่มีความสนใจ

เหมือนๆ กัน เริ่มพูดคุยกับคนอื่นๆ ในเพจหรือคอมมูนิต้ี เขามาชวยตอบคําถาม นํา

เน้ือหาคอนเทนทในเพจไปแชรตอใหเพื่อนของตนไดรับรู มีการรีทวีตขอความของ 

แบรนดน้ัน และพยายามจะชวนเพื่อนๆ ของตนเขามารวม กลายเปนความสัมพันธที่

เรียกวา "Communal Relationship" ที่ลูกคาจะเกิดความหวังดีกับคนอื่น เมื่อพบเจอ

อะไรที่ชอบและคิดวาเกิดประโยชนกับคนอื่นก็อยากจะเอาไปแชร ซึ่งสามารถวัดไดดวย

ตัวเลข จํานวนครั้งการแชร จํานวนขอความที่ถูก Retweet 

4) Committed ลูกคาเริ่มมีความไวเน้ือเช่ือใจกับแบรนดมากข้ึน มองแบรนดเปนเพื่อนคน

หน่ึง สามารถบอกขอมูลสวนตัวหรือเรื่องสวนตัวได เชน การใหขอมูลสวนตัว หรือการ

บอกเลาเรื่องราวสวนตัว 

5) Loyalist เปนระดับสูงสุดของ Engagement ลูกคาจะเกิดความจงรักภักดีในแบรนด

สินคา เกิดการซื้อซ้ํา ชักชวนเพื่อนๆ ใหมาชวยกันซื้อสินคาของเรา และเมื่อแบรนดของ

เราถูกกลาวถึงในทางลบ ลูกคาก็จะออกมาชวยปกปอง แกตางแทน พยายามพูดถึง 

แบรนดเราในแงบวก และย่ิงไปกวาน้ัน ไมวาจะเกิดเสียงวิจารณดานลบในที่ใด ลูกคาก็

จะตามไปชวยแกตางใหเสมอ 

ทั้งหมดน้ี เปนรายละเอียดพื้นฐานของ Engagement ที่รวมไปถึงการวัดอยางคราวๆ 

เพื่อชวยในการสังเกต และติดตามของแบรนดในโลกของ Social Media วาลูกคาของเรามีระดับของ 

Engagement อยูในระดับไหน ถาแบรนดของเรามีลูกคาที่มี Engagement อยูในระดับสูงที่สุด ยอม

การันตีไดวา สินคาของเรา ทํายังไงก็จะมีคนซื้อ เพราะดีทั้งตัวสินคาและความรักที่มีตอแบรนด 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) ผูวิจัย

ไดนําไปใชเปนกรอบในการวิเคราะห สรุปและอภิปรายผลในการจัดระดับความผูกพันของลูกคา 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 3 พฤติกรรมและความผูกพันของลกูคาผานเครือขายสังคม

ออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการที่ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่อง การใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุก 

แฟนเพจ พบวามงีานวิจัยที่ไดทําการศึกษาในเรื่องทีใ่กลเคียงกับการศึกษา “การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” ดังตอไปน้ี 

7.1) งานวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคาบนสื่อเครือขายสังคมออนไลน  

เฟซบุก ของ บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” ของ โสภาค ชางเนียม (2554) โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารความสัมพนัธโดยใช เฟซบุก แฟนเพจ ของ 

1 2 call!, AIS Privilege และ GSM advance โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายการตลาด

ออนไลน (Marketing Online) ในการศึกษาภาพรวมในการบริหารความสัมพันธบน เฟซบุกแฟนเพจ

ของเอไอเอส และสัมภาษณผูสราง-ผูดูแลเฟซบุก แฟนเพจทั้ง 3 หนา และ 2) ศึกษารูปแบบและ

วิธีการสื่อสารเพื่อการบริหารความสัมพันธกับลูกคาบนเฟซบุกแฟนเพจของ 1 2 call!, AIS Privilege 

และ GSM advance โดยการศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร ดวยกรอบแนวคิดและสัมภาษณเชิงลึก

ผูสราง-ผูดูแลเฟซบุก แฟนเพจ ทั้ง 3 หนา 

ผลการวิจัยพบวา 1) เอไอเอสตองการใชเฟซบุก แฟนเพจในการสื่อสารภายใตนโยบาย

ใชเฟซบุก แฟนเพจในการสื่อสารที่นอกเหนือจากสื่อหลัก (Traditional Media) โดยเฟซบุก แฟนเพจ

ทั้ง 3 หนา ไดมีกระบวนการสรางทีต่อบสนองและสอดคลองกับนโยบายในการสื่อสารของเอไอเอส ซึ่ง

จะใหความสําคัญกับการสรางการมีสวนรวม (Engagement) กับสมาชิกบนเฟซบุก แฟนเพจ  

2) รูปแบบและวิธีการสื่อสารของแตละเฟซบุก แฟนเพจ จะมีการกําหนดรูปแบบของเฟซบุก แฟนเพจ

ใหเสมือนกับบุคคลคนหน่ึง เพื่อใหการสื่อสารบนเฟซบุก แฟนเพจ มีตัวตนอยางแทจริง ภายใตการ

สื่อสาร 2 ลักษณะ คือการสื่อสารดวยขอความ (Messages) และการสื่อสารดวยกิจกรรม (Activity) ที่

จัดข้ึนภายใตหลักการที่จะใหความสําคัญกับการแบงปนประสบการณ (Sharer Experience) ซึ่งจะ

นํามาสูการมีสวนรวม (Engagement) ในที่สุด 

จากงานวิจัย “การบริหารความสัมพันธกับลูกคาบนสื่อเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก 

ของ บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษา 

จุลนิพนธในครั้งน้ีได เน่ืองจากงานวิจัยดังกลาวไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเฟซบุก แฟนเพจ ที่เกี่ยวกับการ

บริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการศึกษาและประยุกตใชกับ

การวิจัยเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons 

Thailand Fanpage ได 
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7.2) งานวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาบนสื่อเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุก กรณีศึกษา ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ” ของ มาศศุภา ลีประดิษฐวรรณ (2555) โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและเน้ือหาจาก แฟนเพจ เฟซบุก ของภัตตาคาร

อาหารญี่ปุนฟูจิ โดยการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานการสื่อสารดวยชองทางเฟซบุก

ของภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิและศึกษาเน้ือหาบนแฟนเพจ 2) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของลกูคาที่

เปนสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุกของภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ 
 

ผลการวิจัยพบวา 1) ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ จัดทําแฟนเพจบนเครือขายสังคม

ออนไลนเฟซบุก เพื่อใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธกับลูกคา สวนในเรื่อง

ของรูปแบบและเน้ือหาบนแฟนเพจพบวาเน้ือหาเกือบทั้งหมดสอดคลองตามกรอบแนวคิด “หลัก

ปฏิบัติ 13 ขอสําหรับรานอาหารบนเฟซบุก” ยกเวนเน้ือหาบางสวนที่ขัดกับนโยบายของทางภัตตาคาร

อาหารญี่ปุนฟูจิ และแคมเปญฟูจิ 30 ป อรอยจริงแจกจริงเปนแคมเปญที่จัดข้ึนเพื่อขอบคุณลูกคาของ

ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ และเปนแคมเปญที่ไดมีการสื่อสารกับลูกคาผานทางแฟนเพจเฟซบุกใน

ตลอดชวงระยะเวลาที่จัดแคมเปญ พบวารูปแบบและเน้ือหาบนแฟนเพจในชวงระยะเวลาแคมเปญฟูจิ 

30 ป อรอยจริงแจกจรงิมีความแตกตางจากการโพสตเน้ือหาบนแฟนเพจเฟซบุกในชวงเวลาปกติคือ มี

การโพสตเน้ือหาที่ชวยสรางความผูกพันและความสัมพันธระหวางแบรนดกับลูกคาในเรื่องที่เกี่ยวกับ

แคมเปญฟูจิ 30 ป เพิ่มเขามา 2) ความคิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจที่เปนลูกคาของภัตตาคารอาหาร

ญี่ปุนฟูจิพบวาลูกคาที่เปนสมาชิกแฟนเพจสวนใหญช่ืนชอบเน้ือหาบนแฟนเพจ แตตองการใหทาง

ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิปรับปรุงเรื่องการตอบคําถามของลูกคาใหรวดเร็วกวาเดิม 
 

จากงานวิจัย “การสรางความสัมพันธกับลูกคาบนสื่อเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก 

กรณีศึกษา ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ” สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาจุลนิพนธในครั้งน้ีได 

เน่ืองจากงานวิจัยดังกลาวไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเฟซบุก แฟนเพจ และเปนธุรกิจในดานการใหบรกิาร

เหมือนกัน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรุปผล อภิปรายผลและการนําเสนอขอเสนอแนะ

เพื่อใชในกําหนดทิศทางของการประยุกตใชในทางธุรกิจ เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาผาน

เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage ได 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage  

2) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร เพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคม

ออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความผูกพันของ

ลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดยมีระเบียบวิธีวิจัย

ตามวัตถุประสงคในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหลงขอมูลเอกสารที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี

ประกอบไปดวยขอมูลตางๆ เชน บทความ หนังสือ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การสรางและบริหารความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาบทสัมภาษณของคุณ

นวลพรรณ ชัยนาม ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด 

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากบทการสัมภาษณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ซึ่งเปนบทสัมภาษณจากแหลงขอมูลบุคคล และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ซึ่งเปนขอมูลประเภทเอกสารตางๆที่เกีย่วของกับเรือ่งที่จะทําการศึกษาวิจัย เพื่อแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการสรางความสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand 

Fanpage โดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวทางในการวิเคราะหแตละประเด็นที่

ทําการศึกษา 
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โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

ประกอบกับการยกตัวอยางขอมูลที่ไดจากบทสัมภาษณ ในการสรางความสัมพันธกับลูกคาดวยการใช

สื่อสังคมเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage รวมถึงกลยุทธหลักที่ใชในการสื่อสารกับลูกคา 

(ผูรับสาร) ในชองทางของสื่อเครือขายสังคมออนไลน 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร เพ่ือการสรางความสัมพันธกับลูกคาผาน

เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสื่อสารจากขอความ และกิจกรรมที่รานวัตสัน สงไปยัง  

เฟซบุก แฟนเพจ โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556 เปนระยะเวลา 5 เดือน 

เพื่อใหทราบถึงรูปแบบและวิธีการสื่อสารในการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคม

ออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดยใชกรอบแนวคิดมาใชในการวิเคราะหและจัด

กลุมเน้ือหา (Content Analysis) บนเฟซบุก แฟนเพจของ Watsons Thailand Fanpage 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1. ศึกษาเน้ือหา รูปแบบและวิธีการสื่อสาร บนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage  ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556 เปนระยะเวลา 5 

เดือน โดยใชกรอบแนวคิดที่ไดสังเคราะหจากผูเช่ียวชาญและนักวิชาการ มาใชในการวิเคราะหและจัด

กลุมวิธีการสื่อสารบนเฟซบุก แฟนเพจของ Watsons Thailand Fanpage จากการสังเกต โดยทํา

การบันทึกและจําแนกกลุมขอความลงในตารางจําแนกขอความ โดยมีกรอบแนวคิดดังตอไปน้ี 

รูปแบบที่ 1 Character and profile  

- การสรางบุคลิกภาพ หรือ ลักษณะ (Character) ใหกับเฟซบุก แฟนเพจตองสรางอยาง

ชัดเจน มีความนาสนใจ แสดงความเปนเพื่อนกัน ลักษณะการพูดตองใหเหมือนสนทนา

ระหวางเพื่อน แสดงความจริงใจและตัวตนผานกิจกรรมและคําพูด 

- รูปภาพโปรไฟล (Profile Picture) ที่มีความโดดเดนสะดุดตา เพื่อเพิ่มการจดจําแบรนด

ของผูพบเห็นไดดีย่ิงข้ึน 

- เลือกภาพ Cover image ใหมีความเหมาะสม ดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็นมากข้ึน 

และสิ่งสําคัญก็คือภาพ Cover จะตองมีความเกี่ยวของกับธุรกิจ 
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รูปแบบที่ 2 Live Update 

- ความถ่ีหรือชวงเวลาที่สัมพันธในการโพสตขอความ ซึ่งการการเปลี่ยนสถานะบอยๆจะ

แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของเฟซบุก และแสดงถึงความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่เหมาะสม 

รูปแบบที่ 3 Engaging content การสรางเน้ือหา 

3.1 Be Visual : ใชรูปภาพ วิดิโอ ลิงค และอื่นๆ มาชวยในการนําเสนอบนแฟนเพจ 

เพื่อทําใหหนาเฟซบุก แฟนเพจมีขอมูลที่นาสนใจ  

3.2 Ask your fans : การสราง Poll ถามความคิดเห็นจากลูกคา 

3.3 Make shopping more social : Sales Contents เน้ือหาเกี่ยวกับการขาย ซึ่ง

เกี่ยวกับโปรโมช่ันสงเสริมการขายตางๆของรานวัตสัน 

3.4 Make shopping more social : Non Sales Contents เน้ือหาอื่นๆที่ไมใชการ

ขาย เชนรานวัตสันเปนรานสุขภาพและความงาม มีการพูดในดานความสวยความงาม 

เคล็ดลับสุขภาพ เทรนดแฟช่ัน ไลฟสไตลตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสรางการติดตามและ

สนใจมากข้ึน 

รูปแบบที่ 4 Activity & Incentives 

- การสื่อสารดวยกิจกรรม หรือขอเสนอพิเศษตางๆ 

รูปแบบที่ 5 Ask & Listen for Feedback 

- การซักถามความเห็นและตอบคําถามอยูเสมอ วิเคราะหการโพสตของลูกคา 
 

2. การจัดกลุมขอความ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเน้ือหา รูปแบบและวิธีการสื่อสารผาน

เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 

กันยายน 2556 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน โดยใชกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห มาใชในการ

วิเคราะหจัดกลุมเน้ือหา รูปแบบและวิธีการสื่อสารของ Watsons Thailand Fanpage จากการ

สังเกต โดยทําการบันทึกและจําแนกกลุมขอความลงในตารางจําแนกขอความ 

3. การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่นาสนใจ เพื่อ

เปนประโยชนในการเช่ือมโยงขอมูล โดยจดบันทึกประเด็นสําคัญและขอมูลอื่นๆนอกเหนือจากที่ต้ังไว 

รวมถึงการจดบันทึกผลการวิเคราะหเน้ือหาบนแฟนเพจ เพื่อใชในการสรุปและนําไปอภิปรายผล 
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การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมรูปแบบ ขอความ หรือวิธีการสื่อสาร

ตางๆ ที่สงไปยังลูกคา (ผูรับสาร) ที่เปนสมาชิกแฟนเพจบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage ตามกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยไดสังเคราะหข้ึน โดยการนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบกับยกตัวอยางรูปแบบและ

เน้ือหาขอความ จากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นถึงรูปแบบและเน้ือหาที่ใชในการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน

เฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งน้ีคือ ลูกคาที่เปนสมาชิกเฟซบุกแฟนเพจของ Watsons 

Thailand Fanpage จากจํานวนสมาชิก 486,825 คน (ขอมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556) ซึ่งศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมและความผูกพันของลูกคา โดยวิเคราะหจากพฤติกรรมและการสื่อสารที่มีการตอบ

โตหรือการมีปฏิสัมพันธบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดย

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( In-Depth 

Interview) จากกลุมตัวอยางลูกคาของรานวัตสัน (ผูรับสาร) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ผูวิจัยไดใชวิธีการกําหนดคัดเลือกกลุมตัวอยางสมาชิกเฟซบุกแฟนเพจของ Watsons 

Thailand Fanpage ซึ่งเปนลูกคาของรานวัตสัน จํานวน 30 คน โดยแบงออกเปนลูกคาที่เปนสมาชิก

บัตรวัตสัน (Member) 15 คน และลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 15 คน  

ที่มีคุณสมบัติตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไวดังน้ีคือ 

1) เปนลูกคาที่เปนสมาชิกบนแฟนเพจเปนระยะเวลามากกวาหรือเทากับ 6 เดือนข้ึนไป 

2) เปนลูกคาที่เคยมีปฏิสัมพันธบนแฟนเพจ (Like Comment Share) อยางนอย 2 ครั้ง

ตอเดือน 

3) เปนลูกคาที่เคยไปใชบริการหรือซื้อสินคาที่รานวัตสันอยางนอย 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง 
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การเลือกกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 30 คนน้ี ไดมาจากการสังเกตผานชองทางเฟซบุก แฟนเพจ

ของ Watsons Thailand Fanpage โดยผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive  sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง 

ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเปนผูหญิง อายุ 18 – 35 ป ซึ่งเปน

กลุมเปาหมายของรานวัตสัน โดยที่มีคุณสมบัติจากการเฝาติดตาม และสอบถามผานทางกลอง

ขอความโตตอบของเครือขายสังคมออนไลน โดยเน้ือหาของแบบสอบถามน้ัน เปนเน้ือหาที่เกี่ยวกับ

คุณสมบัติที่กลุมตัวอยางตองมีดังกลาว 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1. แบบสัมภาษณ เชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 

ใชเปนตัวกําหนดขอบเขตของขอมูล และเปนกรอบแนวทางในการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถ

ตอบวัตถุประสงคการศึกษาที่ต้ังไวได โดยสัมภาษณ กับสมาชิกของ Watsons Thailand Fanpage 

โดยการรวบรวบความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชงานบน เฟซบุก ที่มีคุณสมบัติตามที่ผูวิจัยกําหนดไว 

จํานวน 30 คน 

หลังจากไดกลุมตัวอยางครบ 30 คนแลว ผูวิจัยไดนํากลุมตัวอยางเหลาน้ัน มาทําการ

สัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคาที่เปนสมาชิกบนเฟซบุก แฟนเพจของ Watsons 

Thailand Fanpage โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมและความผูกพันของลูกคา (ผูรับสาร) โดยใช

ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ (The Uses & Gratifications), แนวคิดระดับความ

ผูกพันของลูกคา (5 Levels of Customer Engagement) และแนวคิดพฤติกรรมการใชสื่อเครือขาย

สังคมออนไลน มาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหจัดกลุมลักษณะพฤติกรรม และระดับความผูกพัน

ของลูกคาหรือสมาชิกของ Watsons Thailand Fanpage โดยมีคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

ดังตอไปน้ี 

1) รูจัก Watsons Thailand Fanpage ไดอยางไร 

2) สาเหตุหรือวัตถุประสงคในการที่คุณมา Like ติดตาม Watsons Thailand Fanpage 

คืออะไร 

3) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับขาวสาร ขอมูล ความรูทั่วไปของ Fanpage อยางไรบาง 

4) เคยเขามามีปฏิสัมพันธ (Like Comment Share) กับ  Watsons Thailand Fanpage 

หรือไม มากนอยเพียงใด อยางไรบาง 

5) ชอบเน้ือหาประเภทไหนในแฟนเพจที่สุด อยางไร 
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6) เคยรวมกิจกรรมที่มีบน Watsons Thailand Fanpage หรือไม กิจกรรมใดที่ชอบมาก

ที่สุด เพราะเหตุใด ลักษณะของกิจกรรมที่จัดข้ึน พึงพอใจหรือไม 

7) หลังจากรวมกิจกรรมแลว มีความคิดเห็นหรือรูสึกตอบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน อยางไร 

8) นอกจาก เฟซบุก แฟนเพจ ของรานวัตสันแลว มีชองทางอื่นๆที่คุณติดตามเกี่ยวกับ 

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน อีกหรือไม อยางไร 

9) เคยพูดคุยกับคนอื่นในแฟนเพจที่สนใจเน้ือหาเหมือนกันไหม / นําไปแชรตอใหเพื่อนๆ

ไหม อยางไร 

10) เคยชวนเพื่อนๆหรือคนอื่นเขามากดไลคแฟนเพจหรือไม 

11) เคยเขามาชวยตอบคําถามแทนแอดมิน(ผูดูแล)บางไหม อยางไร 

12) คิดวา Watsons Thailand Fanpage เปรียบเสมือนเพื่อนของคุณหรือไม อยางไร 

13) เคยใหขอมูลสวนตัวกับรานวัตสันไหม 

14) เคยแกขาว ชวยปกปอง แกตางแทนรานวัตสันหรือไม อยางไร 

15) จากการที่ไดเขามาในแฟนเพจของรานวัตสัน ทําใหรูสึกอยากไปซื้อของที่รานวัตสันมาก

ข้ึนหรือไม อยางไร 

16) ทําไมถึงไมสมัครสมาชิกบัตรวัตสัน เพราะเหตุใด (สําหรับกลุมตัวอยาง ลูกคาทั่วไปที่

ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน) 

โดยขอ 1-9 เปนการนําแนวคิดทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ และ 

ขอ 10-16 เปนการนําแนวคิดระดับความผูกพันของลูกคา มาใชเปนกรอบแนวคิดในการสรางคําถาม 
 

2. การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูศึกษาสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่นาสนใจและ

สามารถสรุปใจความหลักที่สําคัญของผูใหสัมภาษณ เพื่อเปนประโยชนในการเช่ือมโยงขอมูลและ

ซักถามคําถามที่ตอเน่ือง โดยจดบันทึกประเด็นสาํคัญและขอมูลอื่นๆนอกเหนือจากขอบเขตขอมูลที่ต้ัง

ไว รวมถึงการจดบันทึกผลการวิเคราะหเน้ือหาบนแฟนเพจ เพื่อใชในการสรุปและนําไปอภิปรายผล 

3. เครื่องมือบันทึกเสียง เปนการบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณใหไดขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวน ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาควบคูไปกับการจดบันทึก ผูวิจัยได

ทําการถอดความจากเทปสัมภาษณออกมาเปนบทสัมภาษณ ประกอบกับประเด็นสําคัญที่ไดสรุปโดย

การจดบันทึกระหวางการสัมภาษณ เพื่อศึกษาและวิเคราะหในการตอบวัตถุประสงคที่กําหนด 
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การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 

โดยเก็บรวบรวมแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่เปนการสัมภาษณจากแหลงขอมูลบุคคล และ

วิเคราะหจากพฤติกรรม การสื่อสารสื่อสารของลูกคา(ผูรับสาร)บน Watsons Thailand Fanpage ที่

มีการตอบโตหรือการมีปฏิสัมพันธบนสื่อเครือขายสังคมออนไลน เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการวิจัยเรื่อง

การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand 

Fanpage ในสวนของผูรับสาร โดยใชทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ (The Uses & 

Gratifications) และ แนวคิดระดับความผูกพันของลูกคา (5 Levels of Customer Engagement) 

Michigan State University มาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหจัดกลุมระดับความผกูพันของลูกคา 

จากน้ันนําขอมูลความคิดเห็นที่ไดมาวิเคราะหตอ เพื่อแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม การใชประโยชนและ

ความพึงพอใจของลูกคา(ผูรับสาร) ที่มีตอการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage 

ซึ่งมีกรอบแนวคิดของวิธีการศึกษา ในการวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคา

ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” ดังภาพที่ 3-1 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา (Framework) เร่ือง “การสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดย

ผูวิจัยไดคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage โดย

ผูวิจัยไดสรางการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดการศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาบนเฟซบุก แฟนเพจของ Watsons Thailand Fanpage 3) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand 

Fanpage โดยผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยเครื่องมือวิจัย การ

สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางผูรับสารเพื่อจัดกลุมระดับความผูกพัน

ของลูกคา โดยวิเคราะหตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ (The 

Uses & Gratifications) และ แนวคิด “5 ระดับความผูกพันของลูกคา” (5 Levels of Customer 

Engagement) ซึ่งผลการวิจัยที่ได มีดังตอไปน้ี 
 

1. วิธีการสรางความสัมพันธ กับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons 

Thailand Fanpage 

ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอมูลจากเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากบทสัมภาษณในเว็บไซตกรงุเทพธุรกิจออนไลน และนิตยสาร Positioning เพื่อแสดงใหเห็น

ถึงกระบวนการสรางความสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand 

Fanpage ไดดังน้ี 

คุณนวลพรรณ ชัยนาม (2556) ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด 

กลาววา ในชวงแรกธุรกิจคาปลีกในไทยยังไมมีเซ็กเมนต Health & Beauty แตเรียกวา Personal 

store การทําตลาดยุคจึงเผชิญกับผูบริโภคที่เขาใจวา วัตสันเปนรานสะดวกซื้อขนาดใหญที่ไมตางจาก

เซเวน อีเลฟเวน จนตองระดมสมองผูบริหารเพื่อสราง "จุดยืน" ที่โดดเดนใหกับแบรนด  (Brand 

Positioning) กอนสื่อสารการตลาด เพื่อใหผูบริโภคเขาใจคาปลีกเซ็กเมนตน้ีใหมากข้ึน เมื่อกอน 
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เราไมเคยบอกใครวาวัตสันเปนใคร นอกจากขอความเล็ก Your personal store เมื่อเริ่มสรางแบรนด

ผูบริโภคก็เริ่มรับรูวาวัตสันเปนรานคาปลีกสุขภาพและความงาม กระทั่งป 2551 ไดทําBrand 

Campaign ปรับโลโก สีสัน ตลอดจนการตกแตงรานใหมใหมีความทันสมัยมากข้ึน และตนปที่ผานมา

ได Refresh brand อีกครั้งใหดูทันสมัย สรางแบรนดสินคาใหมีความเคลือ่นไหวรับพฤติกรรมผูบริโภค

ที่เริ่มเปนผูกําหนดเทรนด ที่สําคัญยังเปนการเตรียมตัวใหพรอมเพื่อรับกับยุค "ดิจิทัล" ที่จะเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมผูบรโิภค และเปนปจจัย "เรงความเร็ว" ใหธุรกิจคาปลีกไทยกาวไปอีกข้ันเทียบช้ัน

กับตลาดในสหรัฐฯ และยุโรป ที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาไดหลากหลายชองทาง และหมดยุคที่ผูบริโภค

จะ “รอ” อีกตอไป เหลาน้ีสะทอนใหเห็นเทรนดคาปลีกไทยในอนาคต ที่จะ "พลิกโฉม" สวนจะเร็วแค

ไหน ข้ึนอยูกับความพรอมของเทคโนโลยี หากตรงน้ีเกิดข้ึนได ธุรกิจคาปลีกจะเปลีย่นเรว็มาก วัตสันจึง

ตองปรับตัวตลาดบนโลกออนไลนใหมากข้ึน ต้ังแฟนเพจบนเฟซบุก เปดตัวแอพพลิเคช่ันใหลูกคาดาวน

โหลดซึ่งติดหน่ึงในหา สะทอนกําลังซื้อของผูบริโภคในการซื้อสินคาสุขภาพและความงาม ปจจุบัน

ธุรกิจคาปลีกยังรับบทหนักจากความทาทายรอบดาน บริบทการแขงขันเปลี่ยนไป มีผูเลนรายใหมทั้ง

ในและตางประเทศตบเทาเขามาแยงแชร โดยเฉพาะในธุรกิจ Health & Beauty ที่ 4-5 ปมาน้ีโตวัน

โตคืน พฤติกรรมผูบริโภคก็ปรับบทบาทจากผูตามกระแสกลายเปนผูสรางเทรนด (Trend Setter) ที่

นักการตลาดตองตีโจทยตอบสนองความตองการใหทัน นอกจากน้ี เทคโนโลยีที่เขามามีอิทธิพลตอ

ผูบริโภคในการรับรูขาวสารมากข้ึน ทําใหวันน้ีการทํางานรวมกับทีมในการวางเกมการตลาดจึงตอง

เขมขนย่ิงข้ึน (นวลพรรณ ชัยนาม 2556) 

คุณนวลพรรณ ชัยนาม (2555) ผูอํานวยการฝายการตลาดของบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน 

จํากัด ยังไดใหสัมภาษณกับนิตยสาร Positioning ความวา วัตสันไดเตรียมวางกลยุทธเพื่อเพิ่มความ

หลากหลายใหกับกิจกรรมบนเฟซบุก และดึงดูดใหแฟนเพจสามารถติดตาม และรวมทํากิจกรรมบน 

เฟซบุกไดอยางตอเน่ือง อาทิ การเปดรับสมัครใหแฟนเพจสามารถรวมทดลองใชและใหความเห็น

เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆของวัตสัน ซึ่งปจจัยเบื้องหลังความสําเร็จของเฟซบุกวัตสัน ประเทศไทย มา

จากการที่กิจกรรมตางๆ บนเฟซบุกสามารถตอบความตองการของลูกคาและตรงกับไลฟสไตลที่

เปลี่ยนไปของผูบริโภคชาวไทย การสื่อสารบนชองทางของ เฟซบุกเปนการสื่อสารสองทางใหเราไดรับ

ฟงความคิดเห็นของลูกคา และใหขอมูลที่เปนประโยชนนอกเหนือจากผลติภัณฑและโปรโมช่ันของราน 

โดยเน้ือหาที่วัตสันนําเสนอจะเนนไปที่เทรนดในตลาดสุขภาพและความงาม  ไลฟสไตลของคนใน

ปจจุบัน และกระแสหัวขอสนทนาตางๆ ที่ไดรับความนิยมอยูในสังคม โดยวัตสันจะเปนเสมือนเพื่อน

สนิทคนหน่ึงของผูบริโภคที่คอยใหคําแนะนําและสามารถไววางใจได ดานจํานวน แฟนเพจที่เพิ่มมาก

ข้ึนเปนผลมาจากการวางกลยุทธใหเกมสตางๆ บนหนาเฟซบุกสอดคลองกับกิจกรรมโปรโมช่ันสงเสริม

การขายแบบออฟไลนของรานวัตสัน ซึ่งชวยผลักดันความนิยมใหกับตัว เฟซบุกไดเปนอยางดี เชน 

กิจกรรม Buffet แจกไมอั้น 3 ช้ิน 199 บาท ที่ใหแฟนเพจเลือกซื้อของสุดฮิตบนหนาเฟซบุกได 3 ช้ิน
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ในราคาเพียง 199 บาท ซึ่งชวยผลักดันใหจํานวนแฟนเพจของวัตสัน ใหสูงข้ึนถึงรอยละ 29 และ

กิจกรรมแลกกระเป าแบรนด เนมในราคา 1 บาทสามารถชวยเพิ่มจํ านวน แฟนเพจถึง 

รอยละ 23 วัตสัน ตองการใหหนาเฟซบุกของเปนอีกหน่ึงชองทางที่ทําใหเราไดเขาใกลและเขาใจความ

ตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน ทุกกิจกรรมและโปรโมช่ันของวัตสัน เรามีเปาหมายที่จะตอบสนองความ

ตองการของลูกคาดวยสิ่งที่เหนือกวา เพื่อมอบความคุมคา และประสบการณที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 
 

2. รูปแบบและวิธีการสื่อสาร เพ่ือการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเน้ือหาจากการเก็บรวบรวมรูปแบบและขอความตางๆของ 

Watsons Thailand Fanpage ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ไดสังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีของ

ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการ ซึ่งเกี่ยวของในการสรางความสัมพันธกับลูกคาบนเครือขายสังคมออนไลน

เฟซบุก โดยใชกรอบแนวคิดในการวิเคราะหและจัดกลุมวิธีการสื่อสารบนเฟซบุก แฟนเพจ ดังน้ี 

 รูปแบบที่ 1 Character and profile การสรางบุคคลิกภาพและลักษณะ 

 รูปแบบที่ 2 Live Update ความถ่ี ชวงเวลา 

 รูปแบบที่ 3 Engaging content การสรางเน้ือหา 

 รูปแบบที่ 4 Activity & Incentives การสื่อสารดวยกิจกรรม 

 รูปแบบที่ 5 Ask & Listen for Feedback การซักถามความเห็นและตอบคําถามอยูเสมอ 

จากกรอบแนวคิดศึกษา ผูวิจัยสามารถจําแนกกลุมรูปแบบเน้ือหาและวิธีการสื่อสารของ 

Watsons Thailand Fanpage โดยศึกษาต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556 รวมเปน

ระยะเวลา 5 เดือน ดังตอไปน้ี 
 

รูปแบบท่ี 1 Character and profile 

สําหรับรูปแบบที่ 1 เปนเน้ือหาเกี่ยวกับการสรางบุคลิกภาพ หรือ ลักษณะ (Character) 

ใหกับเฟซบุก แฟนเพจ ตองสรางอยางชัดเจน มีความนาสนใจ และมีความเช่ือมโยงกับแบรนดและ

ลูกคา สามารถแบงแยกยอยรูปแบบขอความเพิ่มเติมไดดังน้ี 
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1) การสรางบุคลิกภาพ หรือลักษณะ (Character) : ลักษณะของเน้ือหาในการโพสตแสดงถึงความ

เปนเพื่อน ใชรูปแบบที่เขาใจงายและมีความเปนกันเอง ไมเปนทางการ ใชการทักทายดวยคําวา 

“เพื่อนๆ” “คะ” “ขา” “จะ” “จา” อยูเสมอ แสดงใหเห็นถึงการโพสตมีบุคลิกภาพที่เปน

ผูหญิงเน่ืองจากรานเปนรานสุขภาพและความงาม เพื่อการสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

ตัวอยางขอความ เชน 

 
ภาพที่ 4-1 ตัวอยางรูปแบบขอความแสดงบุคลิกภาพหรอืลกัษณะ (Character) 

 

 
ภาพที่ 4-2 ตัวอยางรูปแบบขอความแสดงบุคลิกภาพหรอืลกัษณะ (Character) 
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2) รูปภาพโปรไฟล (Profile Picture) : Watsons Thailand Fanpage ใชรูปโลโกตัว “W” 

ตัวอักษรสีขาว มีพื้นหลังสีเขียวและเสนสีแดง ซึ่งเปนสัญลักษณของทางรานวัตสันในการใชเปน

ภาพโปรไฟล โดยรูปภาพโปรไฟลตองมีความโดดเดนสะดุดตา เพื่อเพิ่มการจดจําและการรับรู

แบรนดของลูกคาหรือผูพบเห็นไดดีย่ิงข้ึน ดังภาพที่ 4-3 

 

 
ภาพที่ 4-3 ตัวอยางรูปภาพโปรไฟล Watsons Thailand Fanpage 

 

3) ภาพปกบนแฟนเพจ (Cover image) : ควรเลือกใหมีความเหมาะสม ดึงดูดความสนใจจากผู

พบเห็นมากข้ึน และสิ่งสําคัญก็คือภาพ Cover จะตองมีความเกี่ยวของกับธุรกิจ ตัวอยาง

ขอความเชน 

- Cover image 1 (ชวงวันที่ 2 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2556) เปนภาพโปรโมช่ัน 

“Watsons Buffet แจกไมอั้น” ลุนไดรับสิทธ์ิแลกซื้อสินคา 3 ช้ิน ในราคา 199 บาท ซึ่ง

รายละเอียดโปรโมช่ัน คือการนําสินคามาลดราคาที่ใหลูกคาซื้อสินคา 3 ช้ิน ในราคาแบบ

บุฟเฟต โดยในภาพเปรียบเทียบเปนภาพจานคูกับชอนสอมเพื่อแสดงใหเห็นถึงวากําลังจะ

เขามาทานบุฟเฟต เพื่อสอดคลองกับโปรโมช่ัน ดังภาพที่ 4-4 

 
ภาพที่ 4-4 ตัวอยางภาพปกบนแฟนเพจ (1) Watsons Thailand Fanpage 
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- Cover image 2 (ชวงวันที่ 16 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2556) เปนภาพโปรโมช่ัน 

“MID YEAR SALE” ซื้อสินคาช้ินที่ 2 ลดราคา 50 เปอรเซ็น ซึ่งรายละเอียดโปรโมช่ันเปน

การลดราคาในชวงกลางป โดยเมื่อซื้อสินคาช้ินแรกในราคาปกติ และซื้อช้ินที่สองในราคา

ลด 50 เปอรเซ็น โดยในภาพเปนรูปผูหญิง พรอมมีขอความโปรโมช่ัน ดังภาพที่ 4-5 

 
ภาพที่ 4-5 ตัวอยางภาพปกบนแฟนเพจ (2) Watsons Thailand Fanpage 

 

- Cover image 3 (ชวงวันที่ 20 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2556) เปนภาพโปรโมช่ัน  

“1 บาท แหงป” ซื้อสินคาช้ินแรกราคาปกติ ซื้อช้ินที่สองในราคา 1 บาท ซึ่งรายละเอียด

โปรโมช่ันเปน การลดราคาสินคา เมื่อซื้อสินคาช้ินที่สองในราคา 1 บาท โดยในภาพมี 

พรีเซ็นเตอรของรานวัตสัน คือ คุณอารักษ อมรศุภศิริ (เป) ที่กําลังชูน้ิวช้ีข้ึนมาแสดงถึง

สัญลักษณ 1 บาท ดังภาพที่ 4-6 

 
ภาพที่ 4-6 ตัวอยางภาพปกบนแฟนเพจ (3) Watsons Thailand Fanpage 

 

- Cover image 4 (ชวงวันที่ 25 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2556) เปนภาพกิจกรรม

สงเสริมการขาย “วัตสันฉลองครบรอบ 17 ป” โดยแจกทองคําทุกวัน พรอมลุนรับรางวัล

ใหญ รถยนต SUZUKI SWIFT โดยในภาพแสดงรายละเอียดของกิจกรรมสงเสริมการขาย

ที่จัดข้ึนเมื่อลูกคาซื้อสินคาภายในรานวัตสันครบ 300 บาทข้ึนไป ใหเขียนช่ือ – สกุล ที่อยู 

เบอรโทรศัพท ลงบนดานหลังใบเสร็จ แลวใสลงในกลองที่รานวัตสันทุกสาขา เพื่อลุนจับ

ฉลากรับของรางวัล ดังภาพที่ 4-7 
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ภาพที่ 4-7 ตัวอยางภาพปกบนแฟนเพจ (4) Watsons Thailand Fanpage 

 

- Cover image 5 (ชวงวันที่ 22 สิงหาคม – 21 กันยายน 2556) เปนภาพโปรโมช่ัน 

“สมาชิกวัตสันมีแตไดกับได” สมาชิกบัตรวัตสัน ลุนรับ 1 ลาน คะแนน ทุกสัปดาห, รับ

คะแนนคูณ 20 เทา, ซื้อสินคา 1 แถม 1 โดยในภาพแสดงรายละเอียดโปรโมช่ัน 

พรีเซ็นเตอรของรานวัตสัน คือ คุณอารักษ อมรศุภศิริ (เป) กําลังถือบัตรสมาชิกวัตสันอยู

ดวย ดังภาพที่ 4-8 

 
ภาพที่ 4-8 ตัวอยางภาพปกบนแฟนเพจ (5) Watsons Thailand Fanpage 

 

- Cover image 6 (ชวงวันที่ 19 กันยายน – 21 ตุลาคม 2556) เปนภาพโปรโมช่ัน 

“วัตสันแจกเงิน WINK” วัตสันแจกคูปองใชแทนเงินสดในการซื้อสินคาที่รานทุกสาขา โดย

เมื่อซื้อสินคาที่รวมกับโปรโมช่ัน ก็จะไดรับคูปองใชแทนเงินสดว๊ิงค โดยคูปองมีราคา 10 

บาท, 20 บาท และ 30 บาท สมาชิกวัตสันรับคูปองเพิ่มสองเทา โดยในภาพมีพรีเซ็นเตอร

ของรานวัตสัน คือ คุณอารักษ อมรศุภศิร ิ(เป) กําลังถือคูปอง WINK อยู ดังภาพที่ 4-9 

 
ภาพที่ 4-9 ตัวอยางภาพปกบนแฟนเพจ (6) Watsons Thailand Fanpage 
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รูปแบบท่ี 2 Live Update 

สําหรับรูปแบบที่ 2 จากการศึกษาพบความถ่ีในการสื่อสารดวยขอความ ตามกรอบ

แนวคิดในการศึกษา โดยควรมคีวามถ่ีหรือชวงเวลาที่สัมพนัธในการโพสตขอความแสดงใหเหน็ถึงความ

เคลื่อนไหวตลอดเวลาของเฟซบุก ซึ่งพบวา Watsons Thailand Fanpage มีจํานวนการโพสตในแต

ละเดือน ไดแก พฤษภาคม 197 โพสต, มิถุนายน 237 โพสต, กรกฎาคม 232 โพสต, สิงหาคม 279 

โพสต และกันยายน 251 โพสต รวมทั้งหมด 5 เดือน มีทั้งหมด 1,196 โพสต ดังภาพที่ 4-10 

 

ภาพที่ 4-10 ภาพแสดงจํานวนความถ่ีในการโพสตขอความของ Watsons Thailand Fanpage 

 

ซึ่งพบวาความถ่ีในการโพสตขอความของ Watsons Thailand Fanpage โดยเฉลี่ย 

จากการศึกษาทั้งหมด มีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

- ความถ่ีในการโพสตขอความโดยเฉลี่ยตอวัน พบวามีความถ่ี 8 ครั้งตอวัน 

- ความถ่ีในการโพสตขอความโดยเฉลี่ยตอสัปดาห พบวามีความถ่ี 54 ครั้งตอสัปดาห 

- ความถ่ีใน การโพสตขอความโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวามีความถ่ี 239 ครั้งตอเดือน 

- จํานวนโพสตสูงสุดที่พบคือ 15 โพสตตอวัน และนอยที่สุดคือ 3 โพสตตอวัน 

- ชวงเวลาในการโพสตเวลา 9.00 – 20.00 น. 

 

โดยผูวิจัยยังไดศึกษาถึงความถ่ีในการโพสตขอความของ Watsons Thailand Fanpage 

ที่พบในแตละเดือน ดังตอไปน้ี 
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- เดือน พฤษภาคม 2556 มีจํานวนทั้งหมด 197 โพสต ไดแก สัปดาหที่ 1 มี 51 โพสต, 

สัปดาหที่ 2 มี 43 โพสต, สัปดาหที่ 3 มี 36 โพสต, สัปดาหที่ 4 มี 45 โพสต และ 

สัปดาหที่ 5 มี 22 โพสต ซึ่งจํานวนโพสตเฉลี่ยของเดือนพฤษภาคมเทากับ 7 โพสตตอ

วัน ดังภาพที่ 4-11 

 
ภาพที่ 4-11 ภาพแสดงความถ่ีเดือนพฤษภาคม 2556 ของ Watsons Thailand Fanpage 

- เดือน มิถุนายน 2556 มีจํานวนทั้งหมด 237 โพสต ไดแก สัปดาหที่ 1 มี 45 โพสต, 

สัปดาหที่ 2 มี 55 โพสต, สัปดาหที่ 3 มี 56 โพสต, สัปดาหที่ 4 มี 65 โพสต และ 

สัปดาหที่ 5 มี 16 โพสต ซึ่งจํานวนโพสตเฉลี่ยของเดือนมิถุนายนเทากับ 8 โพสตตอวัน 

ดังภาพที่ 4-12 

 
ภาพที่ 4-12 ภาพแสดงความถ่ีเดือนมิถุนายน 2556 ของ Watsons Thailand Fanpage 
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- เดือน กรกฎาคม 2556 มีจํานวนทั้งหมด 232 โพสต ไดแก สัปดาหที่ 1 มี 59 โพสต, 

สัปดาหที่ 2 มี 48 โพสต, สัปดาหที่ 3 มี 48 โพสต, สัปดาหที่ 4 มี 51 โพสต และ 

สัปดาหที่ 5 มี 26 โพสต ซึ่งจํานวนโพสตเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคมเทากับ 7 โพสตตอวัน 

ดังภาพที่ 4-13 

 
ภาพที่ 4-13 ภาพแสดงความถ่ีเดือนกรกฎาคม 2556 ของ Watsons Thailand Fanpage 

- เดือน สิงหาคม 2556 มีจํานวนทั้งหมด 279 โพสต ไดแก สัปดาหที่ 1 มี 54 โพสต, 

สัปดาหที่ 2 มี 65 โพสต, สัปดาหที่ 3 มี 62 โพสต, สัปดาหที่ 4 มี 67 โพสต และ 

สัปดาหที่ 5 มี 31 โพสต ซึ่งจํานวนโพสตเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมเทากับ 9 โพสตตอวัน 

ดังภาพที่ 4-14 
 

 
ภาพที่ 4-14 ภาพแสดงความถ่ีเดือนสิงหาคม 2556 ของ Watsons Thailand Fanpage 
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- เดือน กันยายน 2556 มีจํานวนทั้งหมด 251 โพสต ไดแก สัปดาหที่ 1 มี 58 โพสต, 

สัปดาหที่ 2 มี 65 โพสต, สัปดาหที่ 3 มี 65 โพสต, สัปดาหที่ 4 มี 51 โพสต และ 

สัปดาหที่ 5 มี 12 โพสต ซึ่งจํานวนโพสตเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมเทากับ 8 โพสตตอวัน 

ดังภาพที่ 4-15 
 

 
ภาพที่ 4-15 ภาพแสดงความถ่ีเดือนกันยายน 2556 ของ Watsons Thailand Fanpage 

 

รูปแบบท่ี 3 Engaging content การสรางเน้ือหา 

สําหรับรูปแบบที่  3 เปนเ น้ือหาที่สร างกระตุนการมีสวนรวมของผูบริ โภค 

(Engagement) การเลือกขอมูลหรือขอความที่จะสรางใหผูที่เขามาน้ันไดอานและติดตามไปตลอด 

เปนสิ่งที่นําเสนอเกี่ยวกับแบรนดวาอยากจะเสนออะไร ดูเรื่องราวที่เปนประโยชน ที่สามารถเช่ือมโยง

กับแบรนดและสินคาได ซึ่งสามารถแบงแยกยอยรูปแบบขอความเพิ่มเติมไดดังน้ี 

3.1 Be Visual : ใชรูปภาพ วิดิโอ ลิงค และอื่นๆ มาชวยในการนําเสนอบนเพจ 

3.2 Ask your fans : การสราง Poll ถามความเห็นจากลูกคา 

3.3 Make shopping more social : Sales Contents เน้ือหาเกี่ยวกับการขาย 

3.4 Make shopping more social : Non Sales Contents เน้ือหาไมเก่ียวกับการขาย 

ในการศึกษาผูวิจัยพบวาสามารถแบงแยกยอยรูปแบบขอความเพิ่มเติม จากจํานวนมากที่สุดไปยัง

นอยที่สุด ดังภาพที่ 4-16 
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ภาพที่ 4-16 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบที่ 3 Engaging content ของ Watsons Thailand Fanpage 

 

3.4  Non Sales Contents รูปแบบเน้ือหาที่ไมเกี่ยวกับการขาย 

ในสวนของเน้ือหาประเภท Non Sales Contents ซึ่งเปนรูปแบบเน้ือหาที่ไมเกี่ยวกับ

การขาย มีจํานวนทั้งหมด 515 โพสต ซึ่งแบงออกเปน 8 ประเภท ประกอบไปดวย 

1) Greeting (การพูดคุยทักทายทั่วไป) ไดแก Daily (ทักทายประจําวัน), Motto/Gag (คํา

คมหรือมุกขําขัน), Drama (ละครทางโทรทัศน) และ News/Celeb (ขาวสารประจําวัน

หรือขาวเกี่ยวกับดารานักแสดง) 

2) Lifestyle (ชีวิตประจําวัน) ไดแก Useful (สาระประโยชน), Travel (การทองเที่ยวหรือ

รานอาหาร), Trend (เทรนดแฟช่ัน กระแส) และ Movies (ตัวอยางภาพยนตร) 

3) Tips (เคล็ดลับ เทคนิค ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม) 

4) How to (วิธีการหรือข้ันตอน ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม) 

5) Event/Meeting (กิจกรรมสงเสริมการตลาด) 

6) Horoscope (โหราศาสตร ดูดวง) 

7) CSR (กิจกรรมชวยเหลือสังคม) 

8) Reviews (รีวิวสินคา ผลิตภัณฑ) 

โดยผูวิจัยไดศึกษาเน้ือหาประเภท Non Sales Contents ตามจํานวนที่พบมากที่สุดไป

ยังนอยที่สุด ดังภาพที่ 4-17 
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ภาพที่ 4-17 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบขอความประเภท Non Sales Contents 

1) Greeting รูปแบบเน้ือหาเกี่ยวกับการพูดคุยทักทายทั่วไปกับสมาชิก Watsons Thailand 

Fanpage มีดังน้ี 

- Daily การทักทายประจําวัน ซึ่งเปนการกลาวทักทายแฟนเพจดวยขอความที่เปนกันเอง 

พรอมทั้งใชภาพประกอบที่แสดงออกถึงความนารักสดใส สวนใหญจะเปนภาพสัตวเชนแมว

หรือสุนัข และภาพอาหารที่ตกแตงอยางนารัก ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-18 ตัวอยางรูปแบบขอความ Greeting การพูดคุยทั่วไป ประเภท Daily 

   ส
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- Motto/Gag คําคม หรือมุกขําขัน ตลกตางๆ โดยจะใชคําคมหรือมุกขําขันที่ไดรับความนิยม

หรือโดนใจจากเพจอื่นๆเชน Jaytherabbit มาใชในการโพสตดวย ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-19 ตัวอยางรูปแบบขอความ Greeting การพูดคุยทั่วไป ประเภท Motto/Gag 

 

- Drama เน้ือหาเกี่ยวกับละครที่ออกอากาศทางโทรทัศน หรือละครที่ไดรับความนิยม ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-20 ตัวอยางรูปแบบขอความ Greeting การพูดคุยทั่วไป ประเภท Drama 

   ส
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- News/Celeb ขาวสาร กระแส อัพเดทประจําวัน หรือ ขาวเกี่ยวกับดารานักแสดง ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-21 ตัวอยางรูปแบบขอความ Greeting การพูดคุยทั่วไป ประเภท News/Celeb 

 

2) Lifestyle  รูปแบบเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การดําเนินชีวิต มีดังน้ี 

- Useful สิ่งที่มีประโยชน สาระความรู เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-22 ตัวอยางรูปแบบขอความ Lifestyle ชีวิตประจาํวัน ประเภท Useful 
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- Travel แนะนําสถานที่ทองเที่ยว หรือ รานอาหาร ตางๆ ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-23 ตัวอยางรูปแบบขอความ Lifestyle ชีวิตประจาํวัน ประเภท Travel 

 

- Trend แนะนําเทรนดแฟช่ัน กระแสที่กําลังไดรับความนิยม เชน เทรนดการแตงหนาหรือสี

ลิปสติกที่กําลังมาแรง แฟช่ันทรงผมที่เหมาะกับหนารอน  ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-24 ตัวอยางรูปแบบขอความ Lifestyle ชีวิตประจาํวัน ประเภท Trend 
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- Movies ภาพยนตร ตัวอยาง เรื่องยอ ภาพยนตร ที่กําลังจะเขาฉาย ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-25 ตัวอยางรูปแบบขอความ Lifestyle ชีวิตประจาํวัน ประเภท Movies 

 

3) Tips รูปแบบเน้ือหาเกี่ยวกับ เคล็ดลับ เทคนิค ตางๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม เชน เคล็ด

ลับการลางหนา เคล็ดลับการดูแลผม ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-26 ตัวอยางรูปแบบขอความ Tips เคล็ดลับสุขภาพและความงาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4) How to วิธีการ ข้ันตอน ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงาม เชน แนะนําข้ันตอนหรือวิธีการ

การแตงหนา วิธีการทําผมทรงตางๆ วิธีการออกกําลังกาย ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-27 ตัวอยางรูปแบบขอความ How to วิธีการ ข้ันตอน สุขภาพและความงาม 

 

5) Event กิจกรรมสงเสริมการตลาดของรานวัตสัน เชน เชิญชวนลูกคาวัตสันมางานกิจกรรม 

Meeting ตางๆ ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-28 ตัวอยางรูปแบบขอความ Event กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6) Horoscope โหราศาสตร ดูดวง โดยมี อ.ชาง ทศพร ศรีตุลา เปนผูดูดวงในแตละเดือน 

ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-29 ตัวอยางรูปแบบขอความ Horoscope โหราศาสตร ดูดวง 

 

7) CSR กิจกรรมชวยเหลือสังคม ที่ทางวัตสันรวมมือกับองคกรตางๆ ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-30 ตัวอยางรูปแบบขอความ CSR กิจกรรมชวยเหลือสงัคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8) Reviews รีวิวผลิตภัณฑ สินคา โดยมีการแนะนําการรีวิว จากกูรูหรือผูเช่ียวชาญ ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-31 ตัวอยางรูปแบบขอความ Reviews รีวิวผลิตภัณฑ สินคา 

 

3.3  Sales Contents รูปแบบเน้ือหาที่เกี่ยวกับการขาย 

ในสวนของเน้ือหา Sales Contents รูปแบบเน้ือหาที่เกี่ยวกับการขาย มีจํานวนทั้งหมด 

366 โพสต ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภท ประกอบไปดวย 

1) Sales Promotions (โปรโมช่ันสงเสริมการขาย) ไดแก Sales (สวนลดราคา), Point 

(สะสมคะแนนหรือแตม), Buffet (สวนลดแบบบุฟเฟต), One Bath (โปรโมช่ัน 1 บาท), 

โปรโมช่ันสําหรับ 17 ปวัตสัน, Wink (คูปองเงินสดว๊ิงค), Stamp (สะสมแสตมป) และ 

Member (สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก) 

2) Public Relations - PR (การประชาสัมพันธเพื่อการขาย) ไดแก Products (ผลิตภัณฑ/

สินคา), W Magazine (นิตยสารของรานวัตสัน), Application Watsons (แอพพลิเคช่ัน

ของรานวัตสัน) และ Instagram (อินสตาแกรม) 

3) Coupons (คูปองสวนลด) 

4) Event (กิจกรรมทางการตลาดเพื่อการขาย) 

5) SMS (การสงขอความ) 

โดยผูวิจัยไดศึกษาเน้ือหาประเภท Sales Contents ตามจํานวนที่พบมากที่สุดไปยัง

นอยที่สุด ดังภาพที่ 4-32 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-32 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบขอความประเภท Sales Contents 

 

1) Sales Promotions รูปแบบเน้ือหาเกี่ยวกับโปรโมช่ันสงเสริมการขาย มีดังน้ี 

- Sale โปรโมช่ันสวนลดราคาสินคาตางๆ ตามโปรโมช่ันประจําสัปดาห “Highlight of The 

Week” เชน ซื้อช้ินที่ 2 ลดราคา 50 เปอรเซ็น ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-33 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท Sale 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- Point โปรโมช่ันสะสมคะแนนหรือแตมในบัตรสมาชิกวัตสัน โดยลูกคาที่เปนสมาชิกบัตร    

วัตสัน รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มคูณ 10 เทา ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-34 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท Point 

 

- Buffet โปรโมช่ันสวนลดแบบบุฟเฟต สวนลดสินคาซื้อสินคาแบบบุฟเฟต ในการซื้อสินคาที่

นํามาลดราคา เมื่อซื้อ 3 ช้ิน ในราคา 199 บาท หรือ 299 บาท ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-35 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท Buffet 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- One Bath โปรโมช่ัน 1 บาท เมื่อซื้อสินคาช้ินแรกราคาปกติ แลกซื้อช้ินที่ 2 ในราคา 1 บาท 

ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-36 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท One Bath 

 

- 17 ปวัตสัน โปรโมช่ันสินคาลดราคาสําหรับฉลอง 17 ปรานวัตสัน ประเทศไทย เชน สินคา

ราคา 17 บาท หรือสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกวัตสัน ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-37 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท 17 ปวัตสัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- Wink โปรโมช่ันคูปองว๊ิงค คูปองใชแทนเงินสด โดยมีการแจกคูปองเมื่อซื้อสินคาที่กําหนด 

โดยมีการแจกคูปองในราคา 10 บาท 20 บาท และ 30 บาท ซึ่งลูกคาเปนสมาชิกจะไดรับ

คูปองเพิ่มเปน 2 เทา ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-38 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท Wink 

 

- Stamp โปรโมช่ันแสตมป โดยการสะสมแสตมปเมื่อซื้อสินคาตราวัตสันทุกๆ 100 บาท รับ

แสตมปสะสม 1 ดวง เพื่อใชแทนเงินสดในการซื้อสินคาตราวัตสัน ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-39 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท Stamp 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- Member สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกวัตสัน เชน เมื่อซื้อสินคาที่รานครบ 1,000 บาทข้ึนไป รับ

ฟรีแกวนํ้าสุด Chic ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-40 ตัวอยางรูปแบบขอความ Sale Promotions สงเสริมการขาย ประเภท Member 

 

2) PR (Public Relations) รูปแบบเน้ือหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเพื่อการขาย มีดังน้ี 

- Products การประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ สินคา ที่มีจําหนายที่รานวัตสัน เชนการ

แนะนําผลิตภัณฑที่ออกใหม หรือผลิตภัณฑที่มีขายเฉพาะที่รานวัตสันเทาน้ัน ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-41 ตัวอยางรูปแบบขอความ PR ประชาสมัพันธเพือ่การขาย ประเภท Products 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- W Magazine การประชาสัมพันธ นิตยสารของวัตสัน โดยการยกตัวอยางบทความที่นาสนใจ

ในนิตยสาร เพื่อแนะนําแฟนแพจใหสามารถซื้อไดที่รานวัตสันทุกสาขา ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-42 ตัวอยางรูปแบบขอความ PR ประชาสมัพันธเพือ่การขาย ประเภท W Magazine 

 

- Watsons Application การประชาสัมพันธ แอพพลิเคช่ันวัตสัน โดยแนะนําใหแฟนเพจโหลด

แอพพลิเคช่ันไดเพื่อ รับคูปองสวนลดพิเศษภายในแอพพลิเคช่ัน ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-43 ตัวอยางรูปแบบขอความ PR ประชาสมัพันธเพือ่การขาย 

ประเภท Watsons Application 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- Instagram การประชาสัมพันธ อินสตาแกรม รานวัตสัน โดยการแนะนําอีกชองทางในการ

ติดตามขาวสารใหมๆจากวัตสันที่ @Watsonsth ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-44 ตัวอยางรูปแบบขอความ PR ประชาสมัพันธเพือ่การขาย ประเภท Instagram 

 

3) Coupons เน้ือหาเกี่ยวกับคูปองสวนลด สําหรับสมาชิก Watsons Thailand Fanpage 

ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-45 ตัวอยางรูปแบบขอความ Coupons คูปองสวนลด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4) Event กิจกรรมทางการตลาดเพื่อขายของ เชนการจัดกิจกรรมฉลองการเปดสาขาใหม 

กิจกรรมรวมเวิรคช็อปสําหรับสมาชิก ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-46 ตัวอยางรูปแบบขอความ Event กิจกรรมทางการตลาดเพื่อขายของ 

 

5) SMS รวมสนุกโดยการสงขอความเพื่อใชเปนสวนลดในการซื้อของที่รานวัตสัน ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-47 ตัวอยางรูปแบบขอความ SMS สวนลดจากการสงขอความ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 
 

3.1  Be Visual การใชรูปภาพ วิดิโอ ลิงค และอื่นๆ มาชวยในการนําเสนอบนเพจ 

ในสวนของเน้ือหาประเภท Be Visual ซึ่งเปนรูปแบบเน้ือหาที่ใชภาพหรือวิดิโอ ลิงค

อื่นๆมาใชในการโพสต มีจํานวนทั้งหมด 100 โพสต ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท ประกอบไปดวย 

1)Link Website 2)Link Youtube 3)Album และ4)VDO ตามจํานวนที่พบมากที่สุดไปยังนอยที่สุด  

ดังภาพที่ 4-48 

 
ภาพที่ 4-48 ภาพแสดงจํานวนขอความประเภท Be Visual 

 

1) Link Website รูปแบบเน้ือหาที่มีลิงคไปยังเว็บไซตหลักของรานวัตสันแนบมาดวย เพื่อแสดง

หรืออธิบายรายละเอียดของเน้ือหาเพิ่มเติม เชนโพสตเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องการแชเทาในนํ้าอุน 

ชวยอายุยืนยาว ก็จะมีลิงคของตัวบทความบนเว็บไซตเพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอยาง

ขอความเชน 

ภาพที่ 4-49 ตัวอยางรูปแบบขอความ Link Website 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) Link Youtube รูปแบบเน้ือหาที่มีลิงคไปยังเว็บไซต Youtube.com สวนใหญจะเปนการรีวิว

ผลิตภัณฑตางๆจากกูรู บล็อกเกอร ช่ือดัง ในการแนะนําการใชผลิตภัณฑ โดยการแชรวิดิโอจาก 

Youtube ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-50 ตัวอยางรูปแบบขอความ Link Youtube 

 

3) Album รูปแบบเน้ือหาที่เปนการสรางอัลบั้มรูปภาพของกิจกรรมที่วัตสันจัดข้ึน เชน การลง

ภาพบรรยากาศ Watsons members’s dar meet & greet concert โดยมีภาพบรรยากาศ

กิจกรรมที่จัดข้ึนใหดู ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-51 ตัวอยางรูปแบบขอความ Album อัลบั้มรูปภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 
 

4) VDO รูปแบบเน้ือหาที่เปนวีดีโอ คลิป เชน การโพสตวิดิโอ โฆษณาทางโทรทัศน เรื่อง 

“วัตสันแจกคูปอง WINK” หรือการโพสตวิดิโอ บรรยากาศงาน “Bank of Beauty” โดยเปน

คลิปสั้นที่วัตสันจัดทําข้ึนและโพสตลงบนแฟนเพจ ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-52 ตัวอยางรูปแบบขอความ VDO วิดิโอ 

 

3.2  Ask your fans การสราง Poll ถามความคิดเห็นลูกคา 

ในสวนของเน้ือหาประเภท Ask your fans ซึ่งเปนเน้ือหาเกี่ยวกับการสรางโพล (Poll) 

สํารวจสอบถามความคิดเห็นจากลูกคา โดยการโหวตใน Watsons Thailand Fanpage ซึ่งมีจํานวน

โพลทั้งหมด 19 โพล ดังตัวอยางขอความตอไปน้ี 

- ผลิตภัณฑประเภทใดที่เพื่อนๆชอบซื้อในรานวัตสันที่สุด ? 

ซึ่งผลความเห็นมากที่สุดคือ เครื่องสําอาง ดังภาพที่ 4-53 

 
ภาพที่ 4-53 ตัวอยางรูปแบบขอความ Ask your fans การสราง Poll (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- ทําไมเพื่อนๆถึงชอบไปซื้อของที่รานวัตสัน ? 

ซึ่งผลความเห็นมากที่สุดคือ มีโปรโมช่ันนาสนใจบอยๆ ดังภาพที่ 4-54 

 
ภาพที่ 4-54 ตัวอยางรูปแบบขอความ Ask your fans การสราง Poll (2) 

- เวลาวัตสันจัดกิจกรรมของรางวัล รางวัลประเภทไหนที่เพื่อนๆอยากไดมากที่สุด ? 

ซึ่งผลความเห็นมากที่สุดคือ Gift Voucher จากรานวัตสัน ดังภาพที่ 4-55 

 
ภาพที่ 4-55 ตัวอยางรูปแบบขอความ Ask your fans การสราง Poll (3) 

- อะไรที่เพื่อนๆขาดไมไดในฤดูฝน ? 

ซึ่งผลความเห็นมากที่สุดคือ รมสวยๆซักคัน ดังภาพที่ 4-56 

 
ภาพที่ 4-56 ตัวอยางรูปแบบขอความ Ask your fans การสราง Poll (4) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- เพื่อนๆชอบฝนตกเวลาไหนมากที่สุดคะ ? 

ซึ่งผลความเห็นมากที่สุดคือ ตอนดึก อากาศนานอน ตามภาพที่ 4-57 

 
ภาพที่ 4-57 ตัวอยางรูปแบบขอความ Ask your fans การสราง Poll (5) 

 

- เพื่อนๆอยากจะรูอะไรเปนพิเศษเพื่อเตรียมตัวตอนรับหนาฝนบาง ? 

ซึ่งผลความเห็นมากที่สุดคือ เคล็ดลับดูแลสุขภาพ ตามภาพที่ 4-58 

 
ภาพที่ 4-58 ตัวอยางรูปแบบขอความ Ask your fans การสราง Poll (6) 

 

- นักแสดงหญิงคนไหนที่คุณช่ืนชอบในผลงานมากที่สุด ? (จํานวน 13 ครั้ง) 

ซึ่งผลความเห็นมากที่สุดคือ แตว ณฐพร ตามภาพที่ 4-59 

 
ภาพที่ 4-59 ตัวอยางรูปแบบขอความ Ask your fans การสราง Poll (7) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 4 Activity & Incentives การสื่อสารดวยกิจกรรม 

สําหรับรูปแบบที่ 4 เปนเน้ือหาเกี่ยวกับการสื่อสารดวยกิจกรรม จากการศึกษาพบวา 

Watsons Thailand Fanpage มีกิจกรรมในการสื่อสารเพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งแบง

ออกเปน 10 ประเภท ประกอบไปดวย 

1) ประกาศรายช่ือ (การประกาศรายช่ือผูที่ไดรับรางวัลจากกิจกรรมตางๆ) 

2) Web/Applications (กิจกรรมทางแอพพลิเคช่ันบนเฟซบุก) 

3) Friend Get Friend (กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน) 

4) Comment (กิจกรรมในการแสดงความคิดเห็น) 

5) Products Activities (กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาในรานวัตสัน) 

6) Watsons Magazine (กิจกรรมนิตยสารวัตสัน) 

7) Like & Share (กิจกรรมกด Like และ Share) 

8) Watsons Profile Picture (กิจกรรมเปลี่ยนภาพโปรไฟล) 

9) Watsons Quiz (กิจกรรมคําถามเกี่ยวกับรานวัตสัน) 

10) Workshop (กิจกรรมเวิรคชอป) 

โดยผูวิจัยไดศึกษาเน้ือหารูปแบบ Activity & Incentives การสื่อสารดวยกิจกรรม ตาม

จํานวนที่พบมากที่สุดไปยังนอยที่สุด ดังภาพที่ 4-60 

 
ภาพที่ 4-60 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบที่ 4 Activity & Incentives 

ของ Watsons Thailand Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1) การประกาศรายชื่อจากกิจกรรม โดยเปนการประกาศรายช่ือผูที่ไดรับรางวัลจากกิจกรรม

สงเสริมการขายทั้งออนไลนและออฟไลน โดยโพสตแจงช่ือผูโชคดีลงบนแฟนเพจ ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-61 ตัวอยางรูปแบบขอความ การประกาศรายช่ือ 

2) Web/Application Facebook กิจกรรมทางแอพพลิเคช่ันบนเฟซบุก โดยใหแฟนเพจรวม

สนุกผานบนเว็บไซต เชน กิจกรรม 1 บาทแหงป จะแบงเปน 2 รอบสําหรับสมาชิกบัตรวัตสัน 

และสําหรับสมาชิกแฟนเพจวัตสัน การรวมสนุกโดยการกรอกขอมูลและรวมสนุกลุนรับสิทธ์ิ

แลกซื้อของรางวัล 1 ใน 3 อยางน้ี ในราคาแค 1 บาทเทาน้ัน ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-62 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Application Facebook 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3) Friend Get Friend กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน โดยใหแฟนเพจรวมสนุกโดยการชวนเพื่อน

มากด Like ที่แฟนเพจใหไดมากที่สุด เพื่อรับของรางวัล ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-63 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Friend Get Friend 

4) Comment กิจกรรมที่ใหแฟนเพจรวมสนุกโดนการแสดงความคิดเห็นใตขอความหรือโพสต 

เชน วัตสันนาทีทอง จะเปนกิจกรรมถามคําถามประจําวัน โดยสมาชิกแฟนเพจ สามารถหา

คําตอบไดที่ www.watsons.co.th แลวสงคําตอบโดยการแสดงความคิดเห็นใตโพสต จากน้ัน

แอดมินก็จะประกาศผูโชคดีที่ไดรับรางวัล บัตรกํานัล 500 บาท ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-64 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Comment แสดงความคิดเห็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5) Product Activities กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑภายในรานวัตสัน เชน เชิญชวนสมาชิก 

แฟนเพจลงทะเบยีนรวมกจิกรรม Eucerin Acne Fighting Day โดยการโพสตช่ือและนามสกุล 

เบอรโทร ที่หนากิจกรรม ตัวอยางขอความเชน 

 

ภาพที่ 4-65 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Product Activities 

6) W Magazine กิจกรรมนิตยสารวัตสัน โดยการใหลูกคาสมาชิกวัตสันถายรูปคูกับนิตยสาร  

W Magazine พรอมระบุหมายเลขสมาชิกวัตสัน โพสตลงในหนากิจกรรม ผูที่ไดรับการโหวต

สูงสุดจะเปนผูโชคดีไดถายแบบคูกับดารารับเชิญลง W Magazine ในสกูปพิเศษ ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-66 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม W Magazine 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7) Like & Share กิจกรรมกด Like และ Share เชน กิจกรรม Like & Share Love Mom โดย

การกด Like และ Share รูปไปโพสตที่หนา wall ของตัวเอง เพื่อลุนรับรางวัลบัตรกํานัลสปา

สุดหรู, กิจกรรม Like & Share กับ Batiste Dry Shampoo เพื่อลุนรับผลิตภัณฑ  ตัวอยาง

ขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-67 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Like & Share 

8) Watsons Member Card Profile Lucky กิจกรรมใหสมาชิกแฟนเพจเปลี่ยนภาพโปรไฟล

ของตนเอง ใหเปนภาพบัตรสมาชิกวัตสันตามเงื่อนไขที่กําหนด จากน้ันสงขอมูลสวนตัว พรอม

ลิงค Facebook ของตัวเองมาทางอีเมลล เพื่อลุนรับรางวัล Samsung Galaxy Note III 

ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-68 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Member Card Lucky Profile 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9) Watsons Quiz กิจกรรมถามคําถามเกี่ยวกับรานวัตสัน เชน ถามคําถามวา ใครคือ พรีเซ็น

เตอร Watsons Member Card คนแรก? เพื่อลุนรับบัตรกํานัล Watsons Gift Voucher 

มูลคา 500 บาท ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-69 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Watsons Quiz 

10) Workshop กิจกรรมสําหรับลูกคาวัตสัน ใหเขามาลงทะเบียน หรือรวมสนุกในการรวม

กิจกรรม Workshop ตางๆที่จัดข้ึน ตัวอยางขอความเชน 

  
ภาพที่ 4-70 ตัวอยางรูปแบบขอความ กิจกรรม Workshop 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 5 Ask & Listen for Feedback การซักถามความเห็นและตอบคําถามอยูเสมอ 

สําหรับรูปแบบที่ 5 จากการศึกษาพบวาลูกคาของ Watsons Thailand Fanpage มี

การโพสตขอความลงบนแฟนเพจ รานวัตสันไดใชแฟนเพจในการใหบริการในดานตางๆกับลูกคา 

ผูวิจัยไดวิเคราะหการโพสตของลูกคาซึ่งสามารถแบงแยกยอยรูปแบบขอความเพิ่มเติม โดยเรียง

ตามลําดับจํานวนที่พบจากจํานวนมากที่สุดไปนอยที่สุดใน ดังตอไปน้ี 

 5.1  Questions (การสอบถามขอมูล) 

 5.2  Complain (การตําหนิ รองเรียน) 

 5.3  Activities (การโพสตรวมกจิกรรม) 

 5.4  Positive (การติชม ขอบคุณ แสดงออกในเชิงบวก) 

 5.5 Suggestion and Other (คําแนะนําและอื่นๆ) 

 ซึ่งเฟซบุกเปนชองทางการสื่อสาร ในการสรางจุดติดตอในการบรกิารลูกคา การรับฟงความ

คิดเห็น ซักถามหรือตอบคําถามลกูคาถือเปนการสรางความสัมพันธอีกชองทางหน่ึงดวย โดยผูวิจัย

พบวา Watsons Thailand Fanpage มีการโพสตของลกูคาสมาชิกแฟนเพจ ดังภาพที่ 4-69 

 

 

ภาพที่ 4-71 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบขอความ Ask & Listen for Feedback 

การโพสตของสมาชิก Watsons Thailand Fanpage 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.1  Questions  การสอบถามขอมูล 

 จากการศึกษาพบสมาชิกมาสอบถามขอมูลบนแฟนเพจในดานตางๆ ไดแก สอบถามเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสินคา สอบถามเรื่องสมาชิกหรือคะแนน สอบถามโปรโมช่ัน สอบถามสาขา สอบถามราคา 

สอบถามกิจกรรม และสอบถามแอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 4-72 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบขอความ Questions การสอบถามขอมลู 

 

ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-73 ตัวอยางรูปแบบขอความ Questions การสอบถามขอมูล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 
 

5.2  Complain  การตําหนิ รองเรียน 

 จากการศึกษาพบสมาชิกเขามาโพสตตําหนิ รองเรียน ในดานของปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ

สินคาหรือบริการ ไดแก รองเรียนในเรื่องการบริการที่รานหรือคอลเซ็นเตอร เว็บไซต ราคาหรือ

ใบเสร็จสินคา โปรโมช่ัน ผลิตภัณฑที่มีปญหา และคลังหรือจํานวนสินคา ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 4-74 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบขอความ Complain การตําหนิ รองเรียน 

 

ตัวอยางขอความเชน 

 

ภาพที่ 4-75 ตัวอยางรูปแบบขอความ Complain การตําหนิ รองเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.3  Activities  การโพสตรวมกิจกรรม 

 จากการศึกษาพบสมาชิกเขามาโพสตรวมสนุกกับกจิกรรมที่ทางแฟนเพจจัดข้ึน ซึ่งเปนไปตาม

กติกาการรวมสนุกเพื่อลุนรับของรางวัล เชน กิจกรรมชวนเพื่อนมากด Like ตัวอยางขอความเชน 

 

ภาพที่ 4-76 ตัวอยางรูปแบบขอความ Activities การโพสตรวมกิจกรรม 

 

5.4  Positive  การติชม ขอบคุณ แสดงออกในเชิงบวก 

 จากการศึกษาพบสมาชิกเขามาโพสตแสดงการติชม ช่ืนชม ขอบคุณ ไดแก ดานการบริการ 

ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ และของรางวัลที่ทางแฟนเพจมอบให ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 4-77 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบขอความ Positive การติชม ขอบคุณ แสดงออกในเชิงบวก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-78 ตัวอยางรูปแบบขอความ Positive การติชม ขอบคุณ 

5.5  Suggestion and Other  คําแนะนําและอื่นๆ 

 จากการศึกษาพบสมาชิกเขามาโพสต ใหคําแนะนําเพิ่มเติมและโพสตในเรื่องอื่นๆ ไดแก 

ทักทายทั่วไป แนะนําใหผลิตภัณฑใหวัตสันนํามาขาย การสมัครงาน แนะนําใหเปดสาขาเพิ่มเติม 

ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 4-79 ภาพแสดงจํานวนรูปแบบขอความ Suggestion and Other คําแนะนําและอื่นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวอยางขอความเชน 

 
ภาพที่ 4-80 ตัวอยางรูปแบบขอความ Suggestion and Other คําแนะนําและอื่นๆ 

 

จากการศึกษา Watsons Thailand Fanpage พบเน้ือหาการโพสตที่มีจํานวน Like, 

Comment และ Share มากที่สุด 5 อันดับแรก ดังตอไปน้ี 

Like 

- อันดับที่ 1 จํานวน 8,455 Like : เน้ือหาการโพสต วิดิโอ โฆษณาทางโทรทัศน เรื่อง 

“สมาชิกวัตสัน มีแตไดกับได” ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับ ความสวย ใครวาตองใชเงินซื้อมา

เทาน้ัน เพียงแคมี Point (คะแนน) ก็สวยไดที่รานวัตสัน 

 
ภาพที่ 4-81 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Like สูงสุด อันดับที่ 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- อันดับที่ 2 จํานวน 7,620 Like : เน้ือหาการโพสต “กจิกรรม 1 แหงป” โดยสมาชิกวัต

สันไดสิทธ์ิลุนแลกซื้อสินคาสุดฮอตในราคา 1 บาทเทาน้ัน 

 
ภาพที่ 4-82 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Like สูงสุด อันดับที่ 2 

 

- อันดับที่ 3 จํานวน 7,309 Like : เน้ือหาการโพสต วิดิโอ โฆษณาทางโทรทัศน เรื่อง “วัต

สันแจกคูปอง WINK” โดยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัการใชคูปอง 

 
ภาพที่ 4-83 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Like สูงสุด อันดับที่ 3 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- อันดับที่ 4 จํานวน 5,379 Like : เน้ือหาการโพสต ขอความ Greeting การพูดคุยทั่วไป 

ประเภท Motto/Gag ซึ่งเปนภาพการตูนสติกเกอร Line โดยมีขอความวา “ชีวิตผูหญิง

วันน้ี...เหน่ือยเนอะ (T^T)” 

 
ภาพที่ 4-84 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Like สูงสุด อันดับที่ 4 

 

- อันดับที่ 5 จํานวน 5,186 Like : เน้ือหาการโพสต ขอความ PR ประชาสมัพันธเพื่อการ

ขาย ประเภท Products แนะนําผลิตภัณฑใหม ดูแลผิวหนาจากวัตสัน Makeup 

Remover สําหรบัเช็ดเครื่องสําอาง 

 
ภาพที่ 4-85 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Like สูงสุด อันดับที่ 5 

   ส
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Comment 

- อันดับที่ 1 จํานวน 1,691 Comment : เน้ือหาการโพสต “กิจกรรมวัตสันนาทีทอง” 

ประจําวันที่ 25 มิถุนายน 2556 คําถามคือ ราศีใดที่อาจจะมีความเบื่อหนายในความรัก

คอนขางจะเยอะ? 

 
ภาพที่ 4-86 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Comment สูงสุด อันดับที่ 1 

 

- อันดับที่ 2 จํานวน 1,585 Comment : เน้ือหาการโพสต “กิจกรรมวัตสันนาทีทอง” 

ประจําวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 คําถามคือ ราศีใดที่ดวงความรักคอนขางฮอตมากที่สุด

ในขณะน้ี? 

 
ภาพที่ 4-87 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Comment สูงสุด อันดับที่ 2 
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- อันดับที่ 3 จํานวน 1,539 Comment : เน้ือหาการโพสต “กิจกรรมวัตสันนาทีทอง” 

ประจําวันที่ 6 สิงหาคม 2556 คําถามคือ รานวัตสันสาขาแรกต้ังอยูที่ใด? 

 
ภาพที่ 4-88 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Comment สูงสุด อันดับที่ 3 

 

- อันดับที่ 4 จํานวน 1,443 Comment : เน้ือหาการโพสต “กิจกรรมวัตสันนาทีทอง” 

ประจําวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 คําถามคือ ราศีใดมีดวงการลงทุนที่โดดเดนที่สุด? 

 
ภาพที่ 4-89 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Comment สูงสุด อันดับที่ 4 
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- อันดับที่ 5 จํานวน 1,429 Comment : เน้ือหาการโพสต “กิจกรรมวัตสันนาทีทอง” 

ประจําวันที่ 4 มิถุนายน 2556 คําถามคือ ราศีใดที่ดวงความรักคอนขางฮอตมากที่สุด

ในชวงน้ี? 

 
ภาพที่ 4-90 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Comment สูงสุด อันดับที่ 5 

 

Share 

- อันดับที่ 1 จํานวน 1,569 Share : เน้ือหาการโพสต “กิจกรรม Like & Share” กับ 

Batiste Dry Shampoo โดยเปนกิจกรรมรวมสนุกเพื่อลุนรับผลิตภัณฑ  

 
ภาพที่ 4-91 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Share สูงสุด อันดับที่ 1 
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- อันดับที่ 2 จํานวน 1,205 Share : เน้ือหาการโพสต ขอความ Lifestyle ชีวิตประจําวัน 

ประเภท Useful เปนประโยชน ซึ่งเกี่ยวกับ “รูหรือไม? ด่ืมนํ้าเย็นเปนโทษ” 

 
ภาพที่ 4-92 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Share สูงสุด อันดับที่ 2 

 

- อันดับที่ 3 จํานวน 1,054 Share : เน้ือหาการโพสต ขอความ Greeting การพูดคุย

ทั่วไป ประเภท Motto/Gag ซึ่งเปนภาพการตูนผูหญิงประกอบกับบทกลอน มีขอความ

วา “อยาไดแครใคร เพราะเรางามในแบบของเราคะ” 

 
ภาพที่ 4-93 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Share สูงสุด อันดับที่ 3 
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- อันดับที่ 4 จํานวน 1,042 Share : เน้ือหาการโพสต ขอความ How to วิธีการ 

ข้ันตอน สุขภาพและความงาม ซึ่งเกี่ยวกับ “ไมเกรนหายได ไมตองใชยา” เปนวิธีการ

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหไมเกรนกําเริบข้ึนมาอีก 

 
ภาพที่ 4-94 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Share สูงสุด อันดับที่ 4 

 

- อันดับที่ 5 จํานวน 1,034 Share : เน้ือหาการโพสต ขอความ How to วิธีการ ข้ันตอน 

สุขภาพและความงาม ซึ่งเกี่ยวกับ “วิธีอายุยืนอีก 20 ป” 

 
ภาพที่ 4-95 ภาพแสดงเน้ือหาที่มจีํานวน Share สูงสุด อันดับที่ 5 
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3. พฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons 

Thailand Fanpage 

 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก กับกลุมตัวอยางผูรับสารที่เปนสมาชิกของ Watsons 

Thailand Fanpage จํานวน 30 คน จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 541,810 คน (ขอมูลเมื่อ วันที่ 17 

มกราคม 2557) ที่มาจากคุณสมบัติตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไว โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 

ไดแก ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 15 คน และลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน 

(Non Member) 15 คน ซึ่งผลการวิจัยที่ได มีดังตอไปน้ี 

1) รูจัก Watsons Thailand Fanpage ไดอยางไร 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- มีแอพ(What Sale)กอน กอนที่จะไปกด Like แฟนเพจเขาคะ (ลูกคาสมาชิก1) 

- บางทีมีคนแชรหนาเพจมา แลวก็เขาไปดูคะ (ลูกคาสมาชิก2) 

- สมัครบัตรวัตสันแลวก็กดติดตามดูคะ (ลูกคาสมาชิก3) 

- รูจากตอนที่สมัครบัตรสมาชิกคะ (ลูกคาสมาชิก4) 

- กดไลคทางอีเมลลที่วัตสันสงมา (ลูกคาสมาชิก5) 

- จากการเปนสมาชิกบัตรของเขาคะ (ลูกคาสมาชิก6) 

- พอดีเขาไปกรอกขอมูลสมัครสมาชิกในเว็บไซตเลยกดติดตามดู (ลูกคาสมาชิก7) 

- ในแอพอะคะ ที่เปน What Sale ข้ึนมา มันจะข้ึนเวลามีรานลดราคาตางๆแลวก็เห็นของ

วัตสันข้ึนมาก็ตามดูคะ (ลูกคาสมาชิก8) 

- เห็นเพื่อนกดแลวมันข้ึนมาก็กดตามดู (ลูกคาสมาชิก9) 

- จากหนานิวฟดที่เพื่อนกดไลคอะคะ (ลูกคาสมาชิก10) 

- เราเปนสมาชิกเขา เลยติดตามขาวสารทางน้ีดวยคะ (ลูกคาสมาชิก11) 

- ตอนที่สมัครสมาชิกแลวเขาสงอีเมลลมา ก็กดตามไปคะ (ลูกคาสมาชิก12) 

- พอดีจะเขาไปซื้อของที่ราน เลยเขามากดเพจคะ (ลูกคาสมาชิก13) 

- พอสมัครบัตรเลยติดตามทางเฟซบุกดวยคะ (ลูกคาสมาชิก14) 

- รูจักจากการเปนสมาชิกคะ (ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- เพื่อนแนะนําคะ พอดีเห็นเพื่อนกดก็เลยกดตาม (ลูกคาทั่วไป1) 

- รูจักจากเพื่อนเน่ียแหละคะ ที่ เขากดไลคกัน ตอนแชรมาเราก็ เลยเขาไปดูดวย 

(ลูกคาทั่วไป2) 

- มีเพื่อนเคยแชรบนหนาตัวเอง ก็เลยไปตามดูคะ (ลูกคาทั่วไป3) 

- ออ พอดีไปซื้อของแลวก็เห็นในโบรชัวร เลยตามเพจคะ (ลูกคาทั่วไป4) 

   ส
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- จากแอพ What sale สีแดงๆอะคะ มันจะข้ึนเวลามีอะไรลดบางแลวก็จะมี Link ไปที่

เพจดวย (ลูกคาทั่วไป5) 

- ในโบรชัวรคะ ตอนไปซื้อของที่ราน (ลูกคาทั่วไป6) 

- เห็นจากหนานิวฟดที่เพื่อนกดไลคคะ (ลูกคาทั่วไป7) 

- ตอนน้ันเคยมีคนแชรมา แลวพอดีเห็น ก็เลยตามไลคดวย (ลูกคาทั่วไป8) 

- ไปซื้อของที่รานกอนคะ แลวก็เลยเขามาตามในเพจดวย จากโบรชัวรที่จะมีบอกอะคะ 

(ลูกคาทั่วไป9) 

- เพื่อนของเราเอง ที่จะเห็นตอนเพื่อนกดไลคแลวมันจะเดงข้ึนมาอะคะ (ลูกคาทั่วไป10) 

- รูจักจากเพื่อนเน่ียแหละ พอดีมันไปรวมกิจกรรมไรสักอยาง แลวก็แชรมา ก็เลยเขามาดู

ดวยคะ (ลูกคาทั่วไป11) 

- พอดีไปที่ราน หยิบโบรชัวรมา ก็เลยเขามาตามดูคะ (ลูกคาทั่วไป12) 

- จากโบรชัวรคะ มันจะมีช่ือเฟซบุกอยูก็เลยเขามาดูดวย (ลูกคาทั่วไป13) 

- จากเพื่อนที่เขากดไลคเพจอยูแลว แลวมันข้ึนบนหนานิวฟดคะ (ลูกคาทั่วไป14) 

- เห็นเพื่อนกดไลคกอน แลวเราก็เลยไปตามดูบาง (ลูกคาทั่วไป15) 

 

2) สาเหตุหรือวัตถุประสงคในการท่ีคุณมา Like ติดตามแฟนเพจคืออะไร 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ชอบดูแบบเวลาเขาแนะนําสินคา มาตามดูพวกสินคาวาสัปดาหน้ีมีอะไรแนะนําบางมาดู

พวกโปรโมช่ันใหมๆที่เขาแนะนําอะคะ เพราะมันมีหลากหลายและเปลี่ยนไปในทุกๆ

สัปดาหประมาณน้ีคะ (ลูกคาสมาชิก1) 

- สวนมากก็จะเขาไปดูโปรโมช่ันซะมากกวาคะ ตองการสอบถามโปรโมช่ัน แลวก็ติดตาม

ขาวสารบางอยางที่เขาแชรมา (ลูกคาสมาชิก2) 

- ติดตามดูโปรโมช่ันเปนสวนใหญคะ วามีอะไรลดบาง แบบเวลาจะไปซื้อของ 

(ลูกคาสมาชิก3) 

- ดูโปรโมช่ันเลยคะ เพราะเพจเขาจะมีการแชรโปรโมช่ันใหมๆตลอด เราก็จะเขามาดูกอน

เวลาที่จะไปซื้อของคะ (ลูกคาสมาชิก4) 

- สวนใหญที่เห็นก็จะเปนพวกโปรโมช่ันเปนหลักนะคะ เพราะวาที่ตามดูก็เขามาวามีอะไร

ลดไหม มีสินคาเราลดหรือเปลา พอเห็นที่ถูกใจก็ตามไปซื้อที่รานดวยคะ เพราะเขา

อัพเดทตลอด (ลูกคาสมาชิก5) 

- ชอบดูโปรโมช่ัน เพราะบางที เราก็ เห็นจะเพจกอน วามีอะไรลดราคาแบบพวก

เครื่องสําอางอะไรอยางน้ีอะคะ แลวเราก็จะเขามาดู (ลูกคาสมาชิก6) 

   ส
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- เราไปซื้อของที่ราน แลวแบบบางทีก็ไมไดมีโบวชัวดู เขามาดูในเพจเขาก็จะมีโปรโมช่ัน

ตางๆ ก็มาดูพวกน้ีเลย มนัก็สะดวกงายดีนะคะ (ลูกคาสมาชิก7) 

- ดูวาตอนน้ีมีอะไรลดบางคะ พวกโปรโมช่ันตางๆ แลวก็เขามารวมสนุกเกมกิจกรรมที่แจก

ของรางวัลดวยคะ (ลูกคาสมาชิก8) 

- ติดตามโปรโมช่ันคะ โดยสวนใหญที่เขามาดู บางทีก็จะเห็นเขาแชรรูปหรือเกร็ดความรู

มา แตก็ไลคเฉยๆคะ (ลูกคาสมาชิก9) 

- เขามาดูพวกทิปสเคล็ดลับ สาระที่เขาจะมีแชรๆ เราก็เห็นวานาสนใจ บางทีก็ตามอานดู

คะ รูสึกวามันใหความรูหลากหลายดี (ลูกคาสมาชิก10) 

- ตามโปรโมช่ันคะ เพราะบางทีกอนจะไปซื้อของก็เขามาดูวามีอะไรนาสนใจแบบน้ีคะ 

(ลูกคาสมาชิก11) 

- มาดูผลิตภัณฑใหมๆบาง ดูวามีอะไรแนะนําใหมๆก็ตามไปดูที่ราน (ลูกคาสมาชิก12) 

- โปรโมช่ันคะ เพราะเราซื้อของบอยดวย (ลูกคาสมาชิก13) 

- ตองการที่จะติดตามขาวสารตางๆ รวมทั้งโปรโมช่ันและสินคาใหมๆ ของวัตสัน เพราะไม

คอยไดออกไปเดินหางสรรพสินคา (ลูกคาสมาชิก14) 

- ติดตามเพื่อดูขาวสารตางๆ เวลาจะไปซื้อก็เขามาดูประกอบการตัดสินใจไดดวยคะ 

(ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ติดตามวาชวงน้ีมีโปรโมช่ันอะไรนาสนใจบางอะคะ (ลูกคาทั่วไป1) 

- ก็เขาไปดูโปรโมช่ันอะแหละ เพราะเราชอบดูพวกเครื่องสําอาง พวกดูเลสุขภาพผิวหนา

อะคะ โปรโมช่ันเขามีมาตลอดคะ (ลูกคาทั่วไป2) 

- เขามาดูพวกโปรโมช่ันแลวก็ผลิตภัณฑใหมๆที่เขาแนะนําคะ เพราะวานานๆทีจะไปซื้อ

ของ แบบบางทีมีอะไรใหมๆก็จะมา (ลูกคาทั่วไป3) 

- เวลาไปซื้อของที่รานก็จะเขามาดูพวกโปรโมช่ัน เวลาออกมาใหมๆคะ (ลูกคาทั่วไป4) 

- หลักๆเลยคือโปรโมช่ันดีๆที่เขาจะอัพเดทตลอดเลยคะ เวลามีไรออกใหมก็ชอบเขาดู 

(ลูกคาทั่วไป5) 

- พอไปซื้อของมา ก็จะเขามาอัพเดทสินคาใหม โปรโมช่ัน ที่ทางเพจอัพเดท วามีสวนลด

ของที่เราอยากไดไหม อะไรแบบน้ีคะ (ลูกคาทั่วไป6) 

- โปรโมช่ันที่นาสนใจเปนแรงดึงดูดก็วาไดเลยละคะ (ลูกคาทั่วไป7) 

- ดูโปรโมช่ันวาของใชไหนราคาถูก อันไหนลดราคาบาง (ลูกคาทั่วไป8) 

- เอาไวตรวจสอบราคา วามีอะไรใหมๆหรือโปรโมช่ันไหนๆที่ออกมาบาง ถาถูกใจก็จะตาม

ไปดูที่รานคะ (ลูกคาทั่วไป9) 

- มาดูโปรโมช่ันตางๆเปนหลัก สวนเน้ือหาอื่นๆก็เห็นตามก็ไลคทั่วไปคะ (ลูกคาทั่วไป10) 
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- อันดับแรกก็คงเปนโปรโมช่ัน ไมก็พวกผลิตภัณฑใหมๆเพราะปกติก็เดินซื้อของที่น่ีอยูบาง

เหมือนกันคะ (ลูกคาทั่วไป11) 

- มาอัพเดทโปรโมช่ันคะ เวลาซื้อของก็จะเขามาดู ถาเห็นคะ (ลูกคาทั่วไป12) 

- ที่มาไลคก็จะเปนพวกโปรโมช่ันตางๆ สวนพวกอื่นๆก็เห็นตามนิวฟดที่เพื่อนกดมากกวา

คะ เพราะวาบางทีก็ไมคอยไดเขามาดู จะเห็นสวนใหญจากหนาแรกๆ (ลูกคาทั่วไป13) 

- สวนมากจะเขามาดูโปร เพราะตอนน้ันก็เคยมาเลมเกมในเพจเหมือนกัน ก็เลยมาตามดู

บางเวลาบางทีจะไปที่ราน (ลูกคาทั่วไป14) 

-  ถาไปซื้อของ ถึงจะเขามาดูกอนคะบางพวกโปรโมช่ันอะแหละ (ลูกคาทั่วไป15) 

 

3) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการไดรับขาวสาร ขอมูล ความรูท่ัวไปของ Fanpage อยางไรบาง 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- คิดวาถาจะเขาไปดูก็เวลาจะไปซื้อของ โพสตแตโปรโมช่ัน บางทีโพสตมันก็เยอะไปนะ 

อยากใหโพสพวกเครื่องสําอาง เนนแฟช่ันมากข้ึนหนอย เพิ่มการรีวิวคะ (ลูกคาสมาชิก1) 

- จริงๆก็ชอบพวกเคล็ดลับ ทิปสตางๆที่เขาแชรมานะ มันดูเปนผูหญิงดี สวนความถ่ีคิดวา

เฉยๆนะ อาจเพราะมันไมไดข้ึนนิวฟดเรามั้ง เลยไมคอยเหน แตรวมๆกไ็มถ่ีไปนะ รับไดๆ 

(ลูกคาสมาชิก2) 

- รูสึกวาขาวสาร หรือการ Post  ของ Admin ยังมีไมมากพอ เลยยังไมค่ิยรูขาวสารจาก

วัตสัน เพราะบางทีมันไมข้ึนในหนานิวฟด ก็อาจจะไมคอยไดเขาไปดูไมเห็นบางคะ 

(ลูกคาสมาชิก3) 

- คิดวาถาจะเขาไปดู กเ็วลาจะไปซื้อของ ก็จะดูวามีโปรโมช่ันอะไรดีๆบาง ถาชอบก็จะไป

ซื้อ เนนแฟช่ันหนอยใหมันมากข้ึน และก็วันนึงโพสสัก 4-5 ครั้งก็พอ เอาที่สําคัญๆ

นาสนใจ (ลูกคาสมาชิก4) 

- ความถ่ีอะไรแบบน้ีก็โอเคนะคะ เพราะสวนใหญจะเห็นตามหนานิวฟดมากกวา สวน

เน้ือหาคิดวาโอเคแลวคะ (ลูกคาสมาชิก5) 

- เน้ือหาหลากหลายดีมีการแนะนําตางๆ เปนประโยชนดีคะ สวนความถ่ีเฉยๆ เพราะ

สวนมากดูจากนิวฟดมากกวาคะ (ลูกคาสมาชิก6) 

- ความถ่ีบางครั้งโพสตเยอะไป ทําใหดูลายตา แอดมินก็ใสใจดีคะ โดยรวมถือวาชอบ สวน

ใหญจะเนนมาดูโปรโมช่ันมากกวา (ลูกคาสมาชิก7) 

- ชอบนะคะ เพราะเขามีการแนะนําเรื่องราวที่นาสนใจหลายอยาง บางครั้งกิจกรรมก็

นาสนใจ พี่ก็เคยเขารวมนะ แตไมคอยได ของรางวัลนอยไปหนอย ภาพรวมถือวานา

พอใจคะ (ลูกคาสมาชิก8) 
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- ไมคอยไดติดตามบอยนะคะ แตสวนใหญเทาที่เห็นก็โอเค เพราะเขามีเน้ือหาหลากหลาย

ดี ชอบที่เขาแนะนํา พวกการแตงหนา รูสึกวาไดประโยชนดีคะ (ลูกคาสมาชิก9) 

- ภาพรวมโอเคคะ แตที่ชอบคือเวลาเรามีปญหาก็สามารถเขามาถามแอดมินได เขาดูใสใจ

ดี ทําใหลูกคานาจะพอใจคะ (ลูกคาสมาชิก10) 

- เน้ือหาหลากหลายมาก แตเนนๆก็คงจะเปนโปรโมช่ัน สวนการโพสตก็ไมไดบอยไปนะ พี่

วามีโปรโมช่ันบอยๆก็ดี จะไดเขามาดูอะไรแบบน้ีอะคะ (ลูกคาสมาชิก11) 

- ถือวาดีนะคะ มีขาวสารอัพเดทตลอดเวลา ทําใหสามารถเขามาติดตามไดตลอด 

(ลูกคาสมาชิก12) 

- รูสึกเห็นตามนิวฟดมากกวานะคะ เพราะวาสวนใหญก็เวลาซื้อของก็จะมาดูวามีอะไร

แนะนําบาง โดยรวมแลวโอเค ชอบคะ (ลูกคาสมาชิก13) 

- ภาพรวมประทับใจคะ เน้ือหาที่หลากหลาย ทําใหนาติดตามโดยเฉพาะ โปรโมช่ันกับ

กิจกรรม (ลูกคาสมาชิก14) 

- ก็เฉยๆกลาง ๆ  นะคะ บางทีก็จําเจไปหนอย  เพราะวาสวนมาก ก็ดูโปรโมช่ันเปนหลกัอยู

แลว (ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ติดตามวาชวงน้ีมีโปรโมช่ันอะไรนาสนใจบางอะคะ (ลูกคาทั่วไป1) 

- ก็ดีนะคะ อยากใหอัพเดทผลิตภัณฑใหมๆ ของลดราคาบอยๆ เพิ่มข้ึนจากเดิมไปอีก เอา

ที่คนสวนใหญชอบใช ถาลดราคาย่ิงดีคะ (ลูกคาทั่วไป2) 

- ชอบมากคะ เพราะเปนคนชอบดูแลผิวหนา เรื่องเครื่องสําอาง เรื่องผิวพรรณน่ี ติดตาม

ตลอดคะ อยากใหอัพเดทอะไรใหมๆ (ลูกคาทั่วไป3) 

- ก็เร็วดี ทันตอสถานการณ พวกโปรโมชันตางๆก็รูไวข้ึนคะ (ลูกคาทั่วไป4) 

- ก็ไมคอยไดติดตามเทาไหรคะ แตพวกโปรโมชัน จะชอบมากๆคะ (ลูกคาทั่วไป5) 

- โดยรวมชอบนะคะ ถือวาที่เห็นมีเน้ือหาหลากหลายดี อยากใหมีรีวิวเพิ่มมากข้ึนคะ 

(ลูกคาทั่วไป6) 

- สวนใหญก็ชอบนะ แตก็จะเขามาดูโปรโมช่ันซะมากกวาคะ (ลูกคาทั่วไป7) 

- พอดีนานๆไปซื้อของ ก็จะเขามาดูเวลาไปซื้อ ถือวาอัพเดทขอมูลที่นาสนใจดีคะ 

(ลูกคาทั่วไป8) 

- เพจคอยอัพเดทเน้ือหาตลอดนะคะ ทันสมัย บางทีก็ชอบเขามาอานพวกสาระความรูที่

เขาแชรมาอะคะ (ลูกคาทั่วไป9) 

- เน้ือหาบางทีวันนึงก็โพสตเยอะไป คิดวานาจะสัก 5-6 ครั้ง ก็พอ พี่วาคนเขาคงไมไดตาม

ดูขนาดน้ัน บางทีพี่เห็นบอยไป แตเน้ือหาดีมากคะ หลากหลายมาก (ลูกคาทั่วไป10) 
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- รูสึกเพจมีความใสใจนะคะ เพราะเคยไปรวมสนุกกิจกรรมก็งาย และก็มีเน้ือหาที่

หลากหลาย ทําใหชอบตามดู (ลูกคาทั่วไป11) 

- ชอบโปรโมช่ันมากกวาคะ สวนดานอื่นๆทุกเพจก็มีเหมือนๆกัน แบบเวลาอยากซื้อของก็

เขามาดูไดอะไรแบบน้ีคะ (ลูกคาทั่วไป12) 

- สวนใหญก็จะเห็นจากหนานิวฟดมากกวา พอเห็นเพื่อนกด ก็จะเขาไปดูแบบน้ีอะคะ 

(ลูกคาทั่วไป13) 

- ตอนน้ันเคยไปซื้อของ แลวก็จะมาตามดูพวกโปรโมช่ันใหมๆคะ เขาอัพเดทตลอดเลย 

(ลูกคาทั่วไป14) 

- เวลาไปซื้อของ หรือถาเห็นตามหนานิวฟด หรือจากเพื่อนที่กดไลคแลวมันข้ึน ก็จะเขาไป

ดูพวกโปรโมช่ันมากกวานะคะ (ลูกคาทั่วไป15) 

 

4) เคยเขามามีปฏิสัมพันธ (Like Comment Share) กับ  Watsons Thailand Fanpage 

หรือไม มากนอยเพียงใด อยางไรบาง 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- สวนมากจะดูผานๆ มา Like โดยสวนใหญ จะมาถามแอดมินเกี่ยวกับสินคาและบริการ

แบบสินคามีปญหาอะคะ (ลูกคาสมาชิก1) 

- ถาเรื่องไลคเห็นหนานิวฟดก็ไลคตลอดคะ สวนคอมเมนก็จะเขาไปคอมเมนในหนาเพจ

สอบถามเรื่องโปรโมช่ัน สวน Like & Share ก็จะเปนพวกตามกิจกรรมที่เขาใหรวมสนุก 

(ลูกคาสมาชิก2) 

- เคย สวนใหญก็จะ Like มากกวา เคยรวมกิจกรรมก็รวมงายดีนะ แตไมคอยได เลน

สนุกๆคะ (ลูกคาสมาชิก3) 

- สวนใหญตามนิวฟดมากกวา ถามาถามแอดมินเกี่ยวกับสินคาและบริการบาง เชนเวลา

ลิปสติกที่เขียนขอบซื้อมาแลวมีปญหา ไมรูจะถามใคร ก็มาถามในเพจ วาสามารถเปลี่ยน

ไดไหมอะไรแบบน้ีอะ ตามที่พี่เห็นเขาโพสตกัน พอดีพี่อยากเปลี่ยนสินคาเวลามันมี

ปญหาแบบเน้ีย (ลูกคาสมาชิก4) 

- สวนใหญก็ Like ตามนิวฟด ทั่วๆไปนะ มาถามพวกราคาสินคาคะ (ลูกคาสมาชิก5) 

- ถาเห็นตามที่เพื่อนกด แลวมันข้ึนก็จะกดตามนะคะ (ลูกคาสมาชิก6) 

- สวนใหญเวลาไปซื้อของก็เขามา ไมก็เห็นจากหนานิวฟดที่เขาโพสตกันนะ เคยถาม

เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (ลูกคาสมาชิก7) 

- เคยคะ สวนใหญถาเห็นก็จะไลคตลอด สวนเมนก็เคยเลนกิจกรรมนาทีทอง งายดีนะ 

แชรก็จะเปนพวกกิจกรรมมากกวาคะ (ลูกคาสมาชิก8) 

- นิวฟดเลย เพราะวาบางทีเราก็ไมคอยไดเขาไปดูก็เห็นก็จะไลคคะ (ลูกคาสมาชิก9) 
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- ถาจะไปซื้อของก็จะเขามาดูนะคะ บางทีมาสอบถามแอดมินตอนสมัครสมาชิกอะคะ 

(ลูกคาสมาชิก10) 

- ดูผานๆทั่วไปมากกวาคะ ตาม Like ทั่วไป ถาเห็นหรือเพื่อนแชรมา (ลูกคาสมาชิก11) 

- นิวฟดมันไมรกหูรกตาเทาไรนะ นอยมาก แบบติดตามขาวสารอยางเดียวเทาน้ัน 

(ลูกคาสมาชิก12) 

- สวนมาก ก็จะเขามาตามดูทั่วๆไปมากกวา แบบเปนชองทางนึงในการติดตามขาวสารคะ 

(ลูกคาสมาชิก13) 

- สวนใหญก็ทั่วๆไป Like ดูผานๆ ถาอันไหนนาสนใจก็จะเขามาดู สวนใหญก็เห็นจาก

เพื่อนกดคะ (ลูกคาสมาชิก14) 

- เห็นตามนิวฟดทั่วๆไปคะ มีสอบถามพวกราคาแบบเน้ียบาง (ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- สวนมากถาเจอโปรโมช่ันไหนถูกใจก็จะไลคอะคะ แตคอมเมนทกับแชรก็มีบางพวก

กิจกรรมนะคะ ถาอยากรูถึงถามแอดมิน (ลูกคาทั่วไป1) 

- ก็ดูเห็นโปรโมช่ัน ของอะไรนาสนใจก็ like share ทั่วๆไป ถาจะถามก็พวกแบบสินคาน้ีมี

ขายหรือเปลาคะ (ลูกคาทั่วไป2) 

- ไมคอยไดมีปฏิสัมพันธเทาไหรคะ สวนใหญดูโบวชัวรมากกวา  ตามไลคทั่วๆไป 

(ลูกคาทั่วไป3) 

- ถูกใจบาง แตอยางอื่นไมคอยคะ จะดูที่รานมากกวา (ลูกคาทั่วไป4) 

- สวนใหญก็เขามาดูโปรโมช่ันเปนหลักๆ เห็นก็ไลคตามนิวฟดคะ (ลูกคาทั่วไป5) 

- ถูกใจและก็แชรทั่วๆไปอะคะ เห็นตามหนา นิวฟด เพื่อนๆเคยแชรและถูกใจโปรโมช่ัน 

(ลูกคาทั่วไป6) 

- สวนมากก็ติดตามดูขาวสาร ตามไลคโดนสวนใหญมากกวา (ลูกคาทั่วไป7) 

- หนานิวฟด ถาเห็นก็จะไลคพวกโปรโมช่ันมากกวาคะ (ลูกคาทั่วไป8) 

- ไลคคะ เคยไลค แตอยางอื่นรูสึกวาไมคอยนะคะ แคเขามาดูผานๆดวย (ลูกคาทั่วไป9) 

- เคยเขามาถามราคาสินคาคะ บางทีแอดมินก็ตอบเร็วดีนะ สวนอื่นๆก็ตามไลคโดยทั่วๆไป 

(ลูกคาทั่วไป10) 

- ของอะไรนาสนใจก็ ไลคหมดนะคะ เพราะปกติ จะดูตามหนานิวฟดอยูแลว 

(ลูกคาทั่วไป11) 

- เคยเขามาเลนกิจกรรม พวก Like&Shared แตอื่นๆก็ตามถูกใจทั่วๆไป (ลูกคาทั่วไป12) 

- สวนมากก็ไลคทั่วๆคะ เทาที่เห็นบอยๆก็พวกโปรโมช่ัน (ลูกคาทั่วไป13) 

- โปรโมช่ันเลยคะ ที่ไลคบอยสุด เพราะมาดูเวลาไปซื้อของ (ลูกคาทั่วไป14) 

- ก็จะตามไลคทั่วๆไป เห็นตามนิวฟดคะ (ลูกคาทั่วไป15) 
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5) ชอบเน้ือหาประเภทไหนในแฟนเพจท่ีสุด อยางไร 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ลูกคาสมาชิกทุกคนตอบเน้ือหาที่ชอบทีสุ่ดคือ โปรโมช่ัน เพราะเห็นบอยที่สดุและอัพเดท

อยูตลอด รองลงมาคือ สาระความรู เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ลูกคาทั่วไปทุกคนตอบเน้ือหาที่ชอบที่สุดคือ โปรโมช่ัน เพราะเห็นบอยที่สุดและอัพเดท

อยูตลอด รองลงมาคือ สาระความรู เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 

 

6) เคยรวมกิจกรรมท่ีมีบน Watsons Thailand Fanpage หรือไม กิจกรรมใดท่ีชอบมาก

ท่ีสุด เพราะเหตุใด ลักษณะของกิจกรรมท่ีจัดขึ้น พึงพอใจหรือไม (กรณีเขารวมกิจกรรม) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ก็กดตอบไปนะ จนไมอยากเลนแลวอะ มันไดยากอะ แตก็รวมสนุกไป เราไมรูวาเขามี

กติกาแจกของยังไง บางทีกติกาเขางงๆ (ลูกคาสมาชิก1) 

- กิจกรรมนาทีทองเพราะมันดูเห็นบอยไง คิดวาอันน้ีมันก็นาจะรวมสนุกไดงายดี ดูความ

เปนไปไดในการรวมสนุกมันนาจะเยอะกวา (ลูกคาสมาชิก2) 

- กิจกรรมนาทีทอง ก็ชอบนะถือวารวมสนุกไป ไมไดเสียหายอะไร (ลูกคาสมาชิก4) 

- กิจกรรมอยากใหมันงายๆหนอย กติกาไดของรางวัลงายๆ แตของรางวัลเขาดีนะ แต

แบบไดยากเราไมรูวาเขาตัดสินจากตรงไหน (ลูกคาสมาชิก5) 

- กิจกรรมนาทีทองคะ แคคอมเมนก็รวมสนุกไดแลว งายดี ไมไดหวังอะไรรวมๆไปคะ 

(ลูกคาสมาชิก7) 

- กิจกรรม 1 บาท เพราะยังไง เราก็แปนสมาชิก ก็รวมสนุก ถาไดก็ดี กิจกรรมเขาก็ถือวา

โอเคนะ นาสนใจดี (ลูกคาสมาชิก8) 

- นาทีทองคะ เลนงายดี ก็แคตอบคําถาม ไมไดซีเรียสอะไร สามารถรวมสนุกไดทุกคน ดี

มากคะ (ลูกคาสมาชิก9) 

- กิจกรรมสวนใหญอันไหนที่เลนงายๆเชนเมนตอบก็ดีนะคะ แบบบางทีเราก็รวมไป ได

ไมไดก็ไมเปนไร (ลูกคาสมาชิก11) 

- ชอบนาทีทองนะ เพราะเห็นบอย แลวก็รวมเลนงายๆไมไดยุงอยากอะไร อยากใหเพิ่ม

รางวัล (ลูกคาสมาชิก12) 

- กิจกรรมที่เคยก็ นาทีทองนะ เพราะวาเคยไปเมนตอบ แตก็ไมไดรางวัลอะไรหรอก ลอง

เลนๆไปดู (ลูกคาสมาชิก14) 

- นาทีทองนะคะ เพราะพี่วามันงายสุดอะ ก็รวมๆไป ไมไดคิดอะไร กิจกรรมเขาก็โอเคอยู

แลวนะคะ (ลูกคาสมาชิก15) 
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ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ก็เขามารวมนะคะ บางทีมันจะมีกิจกรรมสําหรับใหทุกคนรวม พวก 1 บาท นาทีทองก็

เคยเขารวม ก็เลนสนุกๆไป ไดก็ดี ไมไดเสียหาย (ลูกคาทั่วไป1) 

- นาทีทองคะ เพราะวางายสุด ตอบๆตามกันไป แลวก็รอลาคะ ไดก็ดี ไมไดก็ไมเปนไร 

(ลูกคาทั่วไป2) 

- นาทีทองเลยคะ เพราะวาเคยเขาไปเมนตอบอยู แตคนเลนเยอะ บางทีของรางวัลก็ตอง

ลุนเอาทีหลัง (ลูกคาทั่วไป6) 

- กิจกรรม แชร คะ เพราะเราก็เลนเพราะอยากไดของรางวัล แตสวนใหญก็ไมไดเลย ก็

เลนๆไปถามีโอกาสเห็นคะ (ลูกคาทั่วไป11) 

- พวกที่เมนตอบคําถามใตภาพอะไรแบบเน้ียอะคะ งายดี เราก็ลองรวมสนุกไป ไดก็ดี แต

เรายังไมเคยไดเลย (ลูกคาทั่วไป12) 

- นาทีทอง ง านสุดและคะ เพราะว าแค เขา ไปตอบๆ ก็รอลุน  โอเคมากๆเลย 

(ลูกคาทั่วไป14) 

 

7) หลังจากรวมกิจกรรมแลว มีความคิดเห็นหรือรูสึกตอบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน อยางไร 

(กรณีเขารวมกิจกรรม) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ก็ดีนะ เราสามารถรวมสนุกไดงาย อยากใหเพิ่มรางวัลอะไรพวกเน้ีย และจัดตอๆไป 

(ลูกคาสมาชิก1) 

- คิดวาเขาคงไดประโยชน เราก็ไดเหมือนกัน แบบLike&Share ไง คิดวาเราก็เปน

เครื่องมือ ของเขา ก็ไมไดเสียหายอะไรที่เราจะรวมอะคะ (ลูกคาสมาชิก2) 

- รูสึกวาเขามีกิจกรรมที่หลากหลายดี ทําใหเราสามารถเขามารวมสนุกได (ลูกคาสมาชิก4) 

- กิจกรรมตางๆทําใหรวมสนุกไดงาย ของรางวัลก็ดึงดูดทําใหนาติดตาม (ลูกคาสมาชิก5) 

- ของรางวัลนาสนใจมาก บางทีเปนตัวที่เราอยากได ก็รวมสนุกไป ทําใหคนก็เขามาเลน 

(ลูกคาสมาชิก7) 

- การทํากิจกรรมงายๆแบบน้ี ดีมากๆเพราะวารวมงายไดงาย บางทีก็รวมสนุกเปนการลุน

ดวงดู แตยังไมเคยไดเลยคะ (ลูกคาสมาชิก8) 

- อยากใหวัตสันมีกิจกรรมดีๆแบบน้ีตอไป เพราะ กิจกรรมที่หลากหลาย เราไดเขาก็คงได

ทั้งคูเหมือนกันคะ (ลูกคาสมาชิก9) 

- กิจกรรมสามารถรวมไดทุกๆคน ชอบนะ เพราะวามีความหลากหลายและงาย 

(ลูกคาสมาชิก11) 

- อยากใหจัดไปคะ แตอยากใหเพิ่มรางวัลหนอย (ลูกคาสมาชิก12) 
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- มีกิจกรรมที่หลากหลาย ของรางวัลดึงดูดดีคะ (ลูกคาสมาชิก14) 

- ก็ดีนะ เพราะเราก็ไมไดเสียอะไร แตนาจะใหวัตสันทํากิจกรรมที่แจกของในรานดวย 

(ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- กิจกรรมหลากหลายดี อยากใหมีกิจกรรมดีๆแบบน้ีอีก เพิ่มของรางวัล (ลูกคาทั่วไป1) 

- บางทีกิจกรรมที่มี ทําใหอยากติดตามมากข้ึนแบบมาดูวาวันน้ีมีอะไร รวมสนุกคะ 

(ลูกคาทั่วไป2) 

- เลนงาย รวมไดทุกคน ชอบคะ อยากใหมีอีกตอๆไป (ลูกคาทั่วไป6) 

- คิดวาเขามีกิจกรรมทําให เราไดรวมสนุกและติดตามมากข้ึนนะคะ (ลูกคาทั่วไป11) 

- ชอบนะ สะดวกดี ทําใหนาสนใจกวาน้ี (ลูกคาทั่วไป12) 

- ชอบนะลุนดี รอลุนมากกวา ก็โอเคแลวคะ (ลูกคาทั่วไป14) 

 

8) นอกจาก เฟซบุก แฟนเพจ ของรานวัตสันแลว มีชองทางอ่ืนๆท่ีคุณติดตามเก่ียวกับ 

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน อีกหรือไม อยางไร 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ก็จะมีแอพพลิเคช่ันที่มี เว็บไซตของเขาก็เขาไปดูบางคะ หรือเลมโบรชัว (ลูกคาสมาชิก1) 

- เคยคะ เขาไปเว็บไซตของเขาคะ หลักๆก็ไประบบดูบัตรสมาชิกของตัวเอง แลวก็ไปตาม

ดูโปรโมช่ันที่มันเปนพีดีเอฟอะคะ (ลูกคาสมาชิก2) 

- เว็บไซตคะ เพราะเขาไปสมัครสมาชิก (ลูกคาสมาชิก3) 

- ตอนสมัครสมาชิกก็เคยเขาเว็บไซตคะ (ลูกคาสมาชิก4) 

- ตามไปดู สินคาในเว็บไซตคะ แลวก็ตอนสมัครสมาชิกดวย (ลูกคาสมาชิก5) 

- ก็จะมีเว็บไซต อีเมลล โบรชัว คะ (ลูกคาสมาชิก6) 

- เว็บไซต คะ สมัครสมาชิก แลวก็มีแอพพลิเคช่ันของเขาดวยนะ (ลูกคาสมาชิก7) 

- อีเมลลที่วัตสันสงมาคะ (ลูกคาสมาชิก8) 

- เว็บไซตคะ โบรชัว (ลูกคาสมาชิก9) 

- สมัครสมาชิกก็เคยเขาไปดูเว็บไซต (ลูกคาสมาชิก10) 

- เคยเขาไปเว็บไซต ที่จะกรอกสมาชิกอะคะ (ลูกคาสมาชิก11) 

- เคยเห็นอีเมลลที่เขาสงมานะคะ แตสงมาเยอะเกิน ไมคอยไดอาน (ลูกคาสมาชิก12) 

- เว็บไซตคะ (ลูกคาสมาชิก13) 

- แอพพลิเคช่ัน กับ เว็บไซตคะ (ลูกคาสมาชิก14) 

- เคยกรอกสมาชิกบนเว็บอะคะ (ลูกคาสมาชิก15) 
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ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ลูกคาทั่วไปทุกคนจะติดตามวัตสันในชองทางอื่นจากโบรชัวและTVCโฆษณาเปนหลัก 

 

9) เคยพูดคุยกับคนอ่ืนในเพจท่ีสนใจเน้ือหาเหมือนกันไหม / นําไปแชรตอใหเพ่ือนๆไหม 

อยางไร 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ไมเคยไมกลาคุยอะ ก็จะถามแอดมินมากกวา ถามปญหา และก็โปรโมช่ันวามีวันไหนบาง 

เคยแชรพวกเครื่องสําอาง 1 แถม 1 แบบแชรใหเพื่อนดู (ลูกคาสมาชิก1) 

- ถาไมใชแอดมินของวัตสันก็ยังไมเคยนะคะ สวนแชรก็มีบางคะ อันน้ีมันนาสนใจก็ 

แทกเพื่อนไปแบบน้ี (ลูกคาสมาชิก2) 

- ก็สวนใหญไมคอยไดแชรตอนะ เคยแชรพวกกิจกรรม (ลูกคาสมาชิก3) 

- ไมคอยกลาคุยนะ เพราะเราไมรูจัก ก็มาตามดูทั่วไปมากกวา (ลูกคาสมาชิก4) 

- เคยทักทายทั่วไปคะ นําเรื่องราวไปแชรตอนะ พวกโปรโมช่ันที่นาสนใจ แบบบางทีเรา

ชวนเพื่อนมาดูวาอันน้ีลด แลวก็แชรไปใหเพื่อนคะ (ลูกคาสมาชิก5) 

- ไมเคยคะ (ลูกคาสมาชิก6) 

- เคยคะสวนมากก็คุยกับเพื่อนที่เรารูจักมากกวาถาไมรูจักเราก็ไมกลาคุย (ลูกคาสมาชิก7) 

- แชรพวกกิจกรรมรวมสนุกอะคะ บางทีก็พวกโปรโมช่ัน (ลูกคาสมาชิก8) 

- แชรโปรโมช่ันบอกเพื่อนแบบน้ีคะ (ลูกคาสมาชิก9) 

- ไมเคยคะ ไมคอยไดแชร (ลูกคาสมาชิก10) 

- ไมเคยนะคะ เคยแชรแคพวก ภาพนารักๆนะ (ลูกคาสมาชิก11) 

- เคยแบบไปแนะนําเครื่องสําอางใหเขาอะคะ แชรพวกโปรโมช่ัน กิจกรรมรวมสนุกนะคะ 

(ลูกคาสมาชิก12) 

- ไมกลาคุยอะ ถาไมรูจัก (ลูกคาสมาชิก13) 

- ไมเคยคุยคะ นอกจากแอดมิน (ลูกคาสมาชิก14) 

- แชรพวกเน้ือหาที่นาสนใจ พวก ทิปสความงามอะคะ (ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- เคยแชรพวกกิจกรรมคะ บางทีก็แนะนําโปรโมช่ัน เวลาเพื่อนถาม (ลูกคาทั่วไป1) 

- ไมเคยคะ ไมกลา เคยแชรกิจกรรมรวมสนุก (ลูกคาทั่วไป2) 

- ไมเคย ถามแอดมินเอา (ลูกคาทั่วไป3) 

- ไมเคยนะคะ (ลูกคาทั่วไป4) 

- ไมเคยคะ (ลูกคาทั่วไป5) 

- ไมเคยคุยคะ แตแชรกิจกรรมรวมสนุกบาง (ลูกคาทั่วไป6) 
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- ไมเคย ไมกลาคุย (ลูกคาทั่วไป7) 

- ไมกลาคุยคะ ถาไมรูจัก (ลูกคาทั่วไป8) 

- ไมเคยคะ (ลูกคาทั่วไป9) 

- ไมเคยจะ (ลูกคาทั่วไป10) 

- ไมเคยอะ ไมกลา แชรบางพวกสาระความรู (ลูกคาทั่วไป11) 

- เคยคะ แชรเกี่ยวกับ เคล็ดลับอะไรสักอยางตอนน้ันคะ (ลูกคาทั่วไป12) 

- ไมกลาคุย ถามแอดมินดีกวาถางั้น (ลูกคาทั่วไป13) 

- ไมเคย เคยแชรแตไมไดบอยนะ (ลูกคาทั่วไป14) 

- ไมเคยนะ (ลูกคาทั่วไป15) 

 

10) เคยชวนเพ่ือนๆหรือคนอ่ืนเขามากดไลคแฟนเพจหรือไม (กรณีเคยชวน) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ชวนคะ เพื่อนกันเองเน่ียแหละ แบบวา คนน้ีเขาชอบตามวัตสันเหมือนกัน อยางเชน เขา

ชอบเพราะของมันราคาถูก (ลูกคาสมาชิก1) 

- เคยชวนคะ แนะนําใหมาดูโปรโมช่ัน (ลูกคาสมาชิก2) 

- เคยคะ ก็แนะนําให เขากด เพราะเขาเคยมาถามโปรโมช่ันอะไรพวกเน้ียอะคะ 

(ลูกคาสมาชิก5) 

- เคยชวนนะ แบบบางทีเรากด แลวก็ใหเพื่อนเรากดตามดวย (ลูกคาสมาชิก7) 

- เคยคะ แบบบางทีเราก็เอาของเพื่อนมาดู แลวเราก็บอกใหกดไลคกิจกรรมให 

(ลูกคาสมาชิก8) 

- เคยนะคะ ก็แบบบางทีแชรไป ก็ชวนเขามาไลคตามดู เพราะปกติชอบไปซื้อของกับเพื่อน

ก็จะแนะนํากันคะ (ลูกคาสมาชิก9) 

- ชวนเพื่อนกันเอง แบบแนะนําเพจไปเชิญตอนรวมกิจกรรมคะ (ลูกคาสมาชิก12) 

- เคยคะ เอาของเพื่อนมากดเลย (ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- เคยแชรกิจกรรมไปแลวใหเขากดคะ (ลูกคาทั่วไป1) 

- เคยใหชวนเพื่อนเลนเกมคะ (ลูกคาทั่วไป2) 

- เคยกดสงขอเขาไปนะคะ  (ลูกคาทั่วไป6) 

- เพื่อนถามโปรโมช่ัน ก็แนะนําใหกดดูดวยกัน (ลูกคาทั่วไป12) 

- เคยสงไปขอกิจกรรมใหเพื่อนชวยคะ (ลูกคาทั่วไป14) 
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11) เคยเขามาชวยตอบคําถามแทนแอดมินบางไหม อยางไร (กรณีเคยคอบคําถามแทน) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- เคยนะบางครั้ง ก็เคยแบบคนที่เขาเขามาถามพวกเครื่องสําอางแบบน้ีใชอยางไรเปนแบบ

ไหน แอดมินบอกวาเด๋ียวไปดูกอน เราก็เลยคิดวาเหมือนเขาไปรูไมไดศึกษามากอน ก็

เลยไปชวยตอบแทนอะ (ลูกคาสมาชิก1) 

- เคยแบบตอนน้ันมีคนมาถามเกี่ยวบัตรสมาชิกเราก็แนะนําไปอะคะ แตก็ไมไดเชิงทางการ

นะ ก็เมนเฉยๆอันไหนเรารูเราก็ชวย (ลูกคาสมาชิก5) 

- เคยมีคนถามเรื่องราคา พอดีไปซื้อมาเหมือนกัน ก็เลยชวยไปบอกเขา (ลูกคาสมาชิก12) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ไมเคย/ไมกลา (ทุกคน) 

 

12) คิดวา Watsons Thailand Fanpage เปรียบเสมือนเพ่ือนของคุณหรือไม อยางไร 

(กรณีตอบเปรียบเสมือนเพื่อน) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ก็เพื่อนเลยแหละ เพราะมันชอบรานเปนสวนตัวอยูแลว (ลูกคาสมาชิก1) 

- ก็เปนเพื่อนไดนะ เพราะก็เขามาดูบอย เพื่อนที่คอยอัพเดทขาวสารให (ลูกคาสมาชิก5) 

- เพื่อนคนนึงได เพราะคิดวา เขาดีตรงเน้ือหาที่แชรอะไรตางๆหลากหลาย เราก็เขามาดู

มาตามแนะนํา แอดมินก็ใสใจ (ลูกคาสมาชิก12) 

- สวนลูกคาสมาชิกสวนใหญ คิดวา ไมถึงกับเพื่อน เพราะแคชองทางไวใหบริการลูกคา 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- เปนเพื่อนได คอยแนะนําทางเลือก เปนตัวชวยในการตัดสินใจซื้อของ  (ลูกคาทั่วไป1) 

- เพื่อนไดนะ เวลาซื้อของ หรือเห็นก็เขามาดู อัพเดทราคา  (ลูกคาทั่วไป12) 

- สวนลูกคาทั่วไปสวนใหญ คิดวา ไมถึงกับเปนเพื่อน เพราะคิดวาเปนเพจหน่ึงสําหรับราน

สินคาบริการ 

 

13) เคยใหขอมูลสวนตัวกับรานวัตสันไหม (กรณีเคย) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- เคยตอนสอบถามเกี่ยวกับคะแนนในบัตรสมาชิก (ลูกคาสมาชิก1) 

- นอกจากการเปนสมาชิกยังไมเคยใหในแฟนเพจ (13คน) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- เคยตอนรวมกิจกรรม (ลูกคาทั่วไป1) 

- เคยคะ ตอนกรอกรวมกิจกรรม (ลูกคาทั่วไป12) 
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14) เคยแกขาว ชวยปกปอง แกตางแทนรานวัตสันหรือไม อยางไร (กรณีเคย) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- ตอนน้ันเคยไปชวยบอกมากกวา วาที่ เคยใชบริการมันก็โอเค ไมไดแยขนาดน้ัน 

(ลูกคาสมาชิก5) 

- เคยเขาไปบอกแทนนะวา ที่เราใชมันก็โอเค ไมไดแยอยางที่คุณพูด แบบบางทีเราไปเจอ

มามันเปนแบบน้ีก็ไปเลาใหฟงมากกวาประมาณน้ีคะ (ลูกคาสมาชิก12) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ไมเคย (ทุกคน) 

 

15) จากการท่ีไดเขามาในแฟนเพจของรานวัตสัน ทําใหรูสึกอยากไปซื้อของท่ีรานวัตสันมาก

ขึ้นหรือไม อยางไร 

ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) 

- อยากมากข้ึนนะ เวลามีโปรโมช่ันดีๆแนะนําคะ เพราะเวลาเขาอัพเดทมันก็จะข้ึนถามีอัน

ไหนที่เราสนใจก็จะไปดู (ลูกคาสมาชิก1) 

- อยากอะ ก็มีนะ ก็แบบโปรโมช่ันดีๆดึงดูด อยากไปซื้อเลย เชนมีพวกสินคาใหมๆมา เราก็

อานๆดูมันก็นาสนใจดีนะ แลวก็ดูรีวิวตอ คิดวาบางทีมันก็ทําใหเราอยากไปเดินดูของ

มากข้ึนคะ (ลูกคาสมาชิก2) 

- อยากไปนะ เพราะโปรโมช่ันเลยแหละ เห็นอันไหนนาสนก็ไปดู (ลูกคาสมาชิก3) 

- มากข้ึนนะ เพราะโปรโมช่ัน อีกอยาวหาซื้องาย สะดวก (ลูกคาสมาชิก4) 

- มากข้ึน แบบเวลาเขาแนะนําผลิตภัณฑออกใหม มันทําใหเราอยากไปลองที่ราน อยากดู

อะไรแบบน้ีอะคะ (ลูกคาสมาชิก5) 

- อยากนะ เพราะวาสวนใหญก็จะเห็นโปรโมช่ันจากในเพจกอนแลวถึงจะไปดูที่ราน 

(ลูกคาสมาชิก6) 

- อยากเหมือนกัน แบบเปนสวนที่ใหเราตัดสินใจไดงายมากข้ึน เวลามีของใหมๆหรือ

โปรโมช่ันดีๆ (ลูกคาสมาชิก7) 

- เวลาจะไปซื้อ  บางทีก็ เขามาดูกอน ทําใหพอเห็นแลวชอบมันก็อยากไปดูคะ 

(ลูกคาสมาชิก8) 

- อยากไป เพราะโปรโมช่ันพาไปคะ เวลาบางทีเราเห็นเพื่อนกด เราก็จะเขาตามไปดูแบบ

น้ีอะคะ (ลูกคาสมาชิก9) 

- อยากนะ แบบเวลา มีสินคาที่ เราตองการซื้อลดราคา เราก็จะรีบเขาไปดูไวคะ 

(ลูกคาสมาชิก10) 
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- มากข้ึนนะ เพราะโปรโมช่ันเปนหลัก ถาเห็นมีสินคาที่ เราตองการซื้อเชนพวก

เครื่องสําอางลดราคา เราก็จะเขาไปดูที่ราน (ลูกคาสมาชิก11) 

- มากข้ึน เพราะทําใหเราเหมือนเขามาสองในเพจกอนแลวก็สามารถตามไปดูที่รานไดดวย 

(ลูกคาสมาชิก12) 

- อยากนะคะ  เพราะถ าจะ ไปซื้ อ เข ามา ดูใน เพจก อนมันก็ ช วย ตัดสินใจ ได ดี 

(ลูกคาสมาชิก13) 

- มากข้ึน เพราะโปรโมช่ันเปนหลัก (ลูกคาสมาชิก14) 

- อยากไปนะ เวลาเราเห็นโปรโมช่ัน ผลิตภัณฑที่เขาแนะนํามันก็ทําใหอยากซื้อไปหมด 

(ลูกคาสมาชิก15) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ลูกคาทั่วไปทุกคน อยากไปซื้อ เพราะเห็นจากโปรโมช่ัน เปนหลัก 

 

16) ทําไมถึงไมสมัครสมาชิกบัตรวัตสัน เพราะเหตุใด (กรณีลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน) 

ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) 

- ไมไดซื้อของบอยอะคะ ก็เลยคิดวายังไมสมัครดีกวา (ลูกคาทั่วไป1) 

- นานซื้อของที เวลาไปซื้อก็กลัวจะไมคุมก็เลยยังไมไดสมัคร (ลูกคาทั่วไป2) 

- ก็ไปซื้อบาง ราคามันก็ไมไดแตกตางกันมากคะ (ลูกคาทั่วไป3) 

- มันก็มีโปรโมช่ันเหมือนๆกัน ก็เลยคิดวายังไมสมัคร (ลูกคาทั่วไป4) 

- นานไปซื้อที เพราะแบบเวลาใชของ คิดวาราคามันก็พอๆกันนะ (ลูกคาทั่วไป5) 

- ราคาไมไดแตกตางกันมากนักอะคะ (ลูกคาทั่วไป6) 

- พอดีแบบก็ไปซื้อไมคอยบอย เวลาซื้อก็ซื้อเฉพาะที่มีโปรโมช่ัน (ลูกคาทั่วไป7) 

- จะไปซื้อเวลามีโปรโมช่ัน 1 แถม 1 อะไรแบน้ีมากกวาเลยไมคุม (ลูกคาทั่วไป8) 

- โปรโมช่ันทางรานก็มีตลอด ราคาก็พอๆกันคะ (ลูกคาทั่วไป9) 

- นานๆซื้อที เพราะเวลาใชหมดถึงจะไป พวกเครื่องสําอาง ก็รอลดราคา (ลูกคาทั่วไป10) 

- คิดวาสะสมแตมหรือไม ก็มีคาพอกัน ไมตองพกบัตรหลายใบ (ลูกคาทั่วไป11) 

- ไมอยากพกบัตรคะ แบบโปรโมช่ันก็พอๆกัน (ลูกคาทั่วไป12) 

- ไมไดซื้อบอยคะ (ลูกคาทั่วไป13) 

- มีโปรโมช่ันที่ชอบ ถึงจะเขาไปดู (ลูกคาทั่วไป14) 

- ราคาไมไดแตกตางกัน ไมไดรูสึกพิเศษ (ลูกคาทั่วไป15) 
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บทที่ 5 

สรุปและการอภปิรายผล 

 

จากผลการศึกษาวิจัยเรือ่ง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครอืขายสังคมออนไลน

เฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” ผูวิจัยไดทําการสรุปผลจากผลวิจัยที่ไดทั้งหมด 

โดยมีอภิปรายผลการวิจัยที่สอดคลองตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการวิจัย โดย

ผูวิจัยจะสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons 

Thailand Fanpage 

1.1 สรุปผลการวิจัย 

การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons 

Thailand Fanpage มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางในการสื่อสาร (Communication) ในการ

ฟงความคิดเห็นของลูกคา และใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนนอกเหนือจากผลิตภัณฑและโปรโมช่ัน

ของราน ซึ่งทําใหวัตสันไดเขาใกลและเขาใจความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน ในทุกๆกิจกรรมและ

โปรโมช่ันของวัตสัน มีเปาหมายที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสิ่งที่เหนือกวา เพื่อมอบ

ความคุมคา และประสบการณที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา มีกลยุทธตางๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับ

กิจกรรมบนเฟซบุก และดึงดูดใหแฟนเพจสามารถติดตาม และรวมทํากิจกรรมบนเฟซบุกไดอยาง

ตอเน่ือง ที่สําคัญคือการสรางเฟซบุกใหสอดคลองกับกิจกรรมโปรโมช่ันสงเสริมการขายแบบออฟไลน

ของราน แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางสื่อออนไลนกับการขายของรานวัตสันแบบออฟไลนที่มี

ความสอดคลองกัน รานวัตสันจึงใชแฟนเพจเปนชองทางหรือจุดติดตอในการบริการลูกคา 

(Customer Service) ดังภาพที่ 5-1 
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ภาพที่ 5-1 แสดง กระบวนการสรางความสัมพันธกบัลกูคาของวัตสัน 

1.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค เรื่องการศึกษาการสรางความสัมพันธกับลูกคา

ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage ผลการอภิปรายคือ 

รานวัตสันไดสรางเฟซบุก เพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคา เพราะ เฟซบุก แฟนเพจ

ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา ตรงกับการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) ซึ่งเทคโนโลยี

เปนปจจัยหน่ึงที่ชวยใหการสรางความสัมพันธกับลูกคาประสบความสําเร็จ โดยเทคโนยีที่เกี่ยวของ

โดยตรงคือ เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) ที่เปนเทคโนโลยีที่นับไดวาเปน

จุดเริ่มตนของการสรางความสัมพันธกับลูกคา สามารถรองรับการติดตอกับลูกคา และเปนชองทางใน

การติดตอเพื่อใหสามารถตอบสนองลูกคาอยางครบวงจร โดยที่ Watsons Thailand Fanpage เปน

จุดติดตออีกชางทางหน่ึง ทําใหเกิดการรับรูภาพลักษณของแบรนดในระดับที่ลึกซึ้งมากข้ึน และสราง

การปฏิสัมพันธกับลูกคา ในสวนของการนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆของแบรนด และเปนที่ใหการ

บริการกับลูกคาไดอีกชองทางหน่ึงดวย ทั้งการติดตอ สอบถาม รองเรียน (อาจารยวิทยา ดานธํารงกุล 

และพิภพ อุดร 2547) 

และยังสอดคลองกับแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ ลักษณะ4 ประการ ของอาจารย

ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ (2544) พบวา Watsons Thailand Fanpage มีการสรางเน้ือหาและกิจกรรมที่

สรางสัมพันธกับลูกคาโดยเปนชองทางที่ลูกคาลูกคาสะดวกในการติดตอ เขาถึงไดงาย และไววางใจได 

(Customized) และสามารถใหขอมูลขาวสาร สรางคาแรกเตอรของผูดูแลแฟนเพจเพื่อใหสามารถ

พูดคุยอยางเปนกันเอง (Personalized) โดยแฟนเพจมีการสรางลักษณะหรือบุคลิกภาพ สรางตัวตน

ของแบรนดทําใหแบรนดดูเปนแบรนดที่เปนมิตร (Friendly)  เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทคนหน่ึงของ
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ผูบริโภค สามารถพูดคุยไดอยางเปนกันเอง และรานวัตสันยังใชเฟซบุก แฟนเพจซึ่งเปนการสื่อสาร

แบบสองทาง (Two-way Communication) ในการสื่อสารกับลูกคา ทําใหเกิดการพูดคุย สราง

ปฏิสัมพันธบนแฟนเพจระหวางแบรนดและสมาชิกแฟนเพจ ในการใหบริการตางๆทั้งกอนและหลัง

การขาย เชน การแสดงความคิดเห็น การสอบถาม รองเรียน แนะนําหรือติชมตางๆจากการพูดคุย 

หรือการสื่อสารกับลูกคาผานการสรางความสัมพันธบนสือ่เครือขายสังคมออนไลนที่รานวัตสันทําอยาง

ตอเน่ืองทําใหทั้งองคกรและลูกคาไดประโยชนจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธทั้งสองฝาย (Win-win 

Strategy) ซึ่งเมื่อลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีหรือชอบ จากการติดตามขอมูลขาวสารทางเฟซบุก แฟนเพจ 

ก็ทําใหอยากไปซื้อของที่รานมากข้ึน ทําใหเกิดผลดีกับธุรกิจเชนกันเน่ืองจากองคกรก็สามารถสราง

ความสัมพันธที่ดีกับลูกคามากข้ึน ขายของไดและผลกําไรตามมา จึงทําใหทั้งลูกคาและรานวัตสนัตางก็

ไดประโยชนเหมือนกัน สุดทายการสรางเฟซบุก แฟนเพจของรานวัตสันสามารถสรางการผูกสัมพันธ

กับลูกคาอยางตอเน่ืองในระยะยาว (Long-term Relationship) โดยเปนการสรางความสัมพันธใน

ระยะยาวที่ลูกคาจะไดรับขอมูลขาวสารการใหบริการที่ดีทําใหเกิดความผูกพันมากข้ึน และยังสามารถ

พัฒนาเปนชองทางการสื่อสารของลูกคากับรานวัตสัน ใหสอดคลองกันระหวาง Watsons Thailand 

Fanpage ที่เปนสื่อออนไลน กับ รานวัตสันที่เปนออฟไลน อีกดวย 
 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารตางๆเพ่ือการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขาย

สังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage 

2.1 สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาในสวนของการศึกษา เน้ือหา รูปแบบและวิธีการสื่อสาร ตามกรอบ

แนวคิดที่ไดสังเคราะหจากผูเช่ียวชาญและนักวิชาการ ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถนํามาสรุปผลตาม

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ดังตอไปน้ี 

การสรุปขอมูลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารของ Watsons Thailand Fanpage ตามกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปผลรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่พบ ดังตอไปน้ี 

1) รูปแบบที่ 1 Character and profile 

- มีบุคลิกภาพและลักษณะ ผูดูแลเปนผูหญิง ที่แสดงถึงความเปนเพื่อนคอนขางสูง ภาษา

ที่ใชในการสื่อสารบนเฟซบุก แฟนเพจ ตองเปนภาษาที่ไมเปนทางการ เปนกันเอง และ

เขาใจงาย 
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- รูปภาพโปรไฟล (Profile Picture) ใชรูปโลโกตัว “W” ซึ่งเปนสัญลักษณของทางราน 

วัตสันในการใชเปนภาพโปรไฟล ตลอดระยะเวลาที่พบ 

- Cover image ภาพปก ใชภาพที่เกี่ยวกับโปรโมช่ันในแตละเดือน เปนภาพ Cover 

Image มีการแสดงรายละเอียดของโปรโมช่ันดวย 

 

2) รูปแบบที่ 2 Live Update 

ผูวิจัยสามารถสรุปผล ความถ่ีหรือชวงเวลาที่สัมพันธในการโพสตขอความ ซึ่งพบวา

ความถ่ีในการโพสตขอความของ Watsons Thailand Fanpage โดยเฉลี่ย จากการศึกษาทั้งหมด มี

ลักษณะ ดังตอไปน้ี 

- ความถ่ีในการโพสตขอความโดยเฉลี่ยตอวัน พบวามีความถ่ี 8 ครั้งตอวัน 

- ความถ่ีในการโพสตขอความโดยเฉลี่ยตอสัปดาห พบวามีความถ่ี 54 ครั้งตอสัปดาห 

- ความถ่ีใน การโพสตขอความโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวามีความถ่ี 239 ครั้งตอเดือน 

- จํานวนโพสตสูงสุดที่พบคือ 15 โพสตตอวัน และนอยที่สุดคือ 3 โพสตตอวัน 

- ชวงเวลาในการโพสตเวลา 9.00 – 20.00 น. 
 

3) รูปแบบที่ 3 Engaging content  

ผูวิจัยสามารถสรุปผล การสรางเน้ือหาของ Watsons Thailand Fanpage โดย

เรียงลําดับที่พบจากมากไปนอย ดังน้ี 

- Non Sales Content พบวามีการโพสตเน้ือหาที่ไมใชการขาย โดยรานวัตสันเปนราน

สุขภาพและความงาม มีการโพสตเน้ือหาเกี่ยวกับดานความสวยความงาม เคล็ดลับ

สุขภาพ เทรนดแฟช่ัน ไลฟสไตลตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสรางการติดตามและสนใจมากข้ึน 

ซึ่งประกอบไปดวย 1)Greeting, 2)Lifestyle, 3)Tips, 4)How to, 5)Event/Meeting, 

6)Horoscope, 7)CSR, และ 8)Reviews ตามลําดับที่พบ 

- Sales Content พบวามีการโพสตเน้ือหาที่เกี่ยวกับการขาย เปนเน้ือหาเกี่ยวกับ

โปรโมช่ันสงเสริมการขายตางๆของรานวัตสัน ซึ่งประกอบไปดวย 1)Sales Promotion, 

2)Public Relations, 3)Coupons, 4)Event, และ 5)SMS ตามลําดับที่พบ 

- Be Visual พบวามีการโพสตที่ใชรูปภาพ วิดิโอ ลิงค และอื่นๆ มาชวยในการนําเสนอบน

แฟนเพจ ซึ่งประกอบไปดวย 1)Link Website 2)Link Youtube 3)Album และ 

4)VDO ตามลําดับที่พบ 
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- Ask your fans พบวามีการโพสตเน้ือหาเกี่ยวกับการสรางโพล (Poll) สํารวจสอบถาม

ความคิดเห็นจากลกูคา โดยการโหวตใน Watsons Thailand Fanpage 

 

4) รูปแบบที่ 4 Activity & Incentives 

ผูวิจัยสามารถสรุปผลไดวา Watsons Thailand Fanpage ไดมีเน้ือหาเกี่ยวกับการ

สื่อสารดวยกิจกรรมเพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งประกอบไปดวย 1)ประกาศรายช่ือ 

2)Web/Applications 3)Friend Get Friend 4)Comment 5)Products Activities 6)Watsons 

Magazine 7)Like&Share 8)Watsons Profile Picture 9)Watsons Quiz และ 10)Workshop 

ตามลําดับที่พบ 

 

5) รูปแบบที่ 5 Ask & Listen for Feedback 

ผูวิจัยสามารถสรุปผล การวิเคราะหการโพสตขอความของลูกคาบนแฟนเพจ  Watsons 

Thailand Fanpage ซึ่งประกอบไปดวย 1)Questions การสอบถามขอมูล 2)Complain การตําหนิ

รองเรียน 3)Activities การโพสตรวมกิจกรรม 4)Positive การติชมขอบคุณ 5)คําแนะนํา/อื่นๆ 

ตามลําดับที่พบ 

2.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค เรื่องการศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารของ 

Watsons Thailand Fanpage ผลการอภิปรายคือ 

วิธีการสื่อสารเพื่อการสรางความสัมพันธของ Watsons Thailand Fanpage มีความ

สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ของ 

อาจารยธันยวัชร ไชยตระกูลชัย และคณะ กลาววา วิธีการสื่อสารที่ธุรกิจตางๆใชเพื่อใหเกิดการ

โตตอบ และ มีสวนรวมระหวางลูกคากับธุรกิจ แฟนเพจถูกใชไปในการสรางความสัมพันธกับลูกคา

โดยตรง ซึ่ งร านวัตสันสามารถใชแฟนเพจ เปนชองทางในการใหขอมูลขาวสารกับลูกค า 

(Informations) ใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสารตางๆทั้งในดานสินคา บริการ และสิทธิประโยชนตางๆ 

เปนชองทางในการ Engage กับลูกคาไดเปนอยางดี เปนชองทางการสรางการรับรู (Awareness) เปน

ชองทางในการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา (Customer Relationship Management) และเปน

ชองทางการติดตอ สอบถาม รองเรียน (Customer Services) ซึ่งในสวนของเน้ือหา (Contents) พบ

เน้ือหาที่ไมเกี่ยวกับการขาย (Non Sales Contents) มากที่สุด เน้ือหาที่เกี่ยวกับการขาย (Sales 

Contents) และกิจกรรมแฟนเพจ รองลงมาตามลําดับ เพื่อสรางความหลากหลายใหกับเน้ือหาบน

แฟนเพจ ซึ่งพบเน้ือหาตรงกับกรอบแนวคิดที่ศึกษาทั้งหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113 
 

รูปแบบที่ 1 Character and profile การสรางบุคลกิภาพและลักษณะ : โดย Watsons 

Thailand Fanpage มีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเปนเพื่อน ดวยการใชขอความลักษณะการ

โพสตที่เปนกันเอง ผูดูแลเปนผูหญงิเน่ืองจากเปนรานสขุภาพและความงามจงึจะทําใหเขาถึงกลุมลกูคา

ไดดีมากย่ิงข้ึน 

รูปแบบที่ 2 Live Update ความถ่ี ชวงเวลา : โดย Watsons Thailand Fanpage  

มีความถ่ีในการโพสตที่อยูในระดับสูง มีการอัพเดทขอมูลใหมๆตลอดเวลา ทําใหแฟนเพจมีความ

หลากหลาย โดยมีการโพสตในชวงเวลาที่แตกตางกันออกไป เพื่อที่จะใหขอมูลขาวสารกับแฟนเพจได 

รูปแบบที่ 3 Engaging content การสรางเน้ือหา : โดย Watsons Thailand Fanpage 

มีการสรางเน้ือหาโดยใช Sales Contents เน้ือหาเกี่ยวกับการขาย และ Non Sales Contents 

เน้ือหาอื่นๆที่ไมใชการขาย และกิจกรรม มีการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับแบรนดอยางสม่ําเสมอ โดยขอมูล

นําเสนอตองมีความสัมพันธกับแบรนดและตองเปนขอมูลผูชมตองการติดตาม เชน รานสุขภาพและ

ความงาม ควรพูดในดานความสวยความงาม เทรนดแฟช่ัน ไลฟสไตลดานสุขภาพและความงาม เพื่อ

สรางการติดตามและสนใจมากข้ึน 

รูปแบบที่ 4 Activity & Incentives การสื่อสารดวยกิจกรรม : โดย Watsons 

Thailand Fanpage มีกิจกรรมที่สอดคลองกับกิจกรรมโปรโมช่ันสงเสริมการขายแบบออฟไลน ซึ่ง

กิจกรรมที่จัดข้ึนมีความหลากหลาย สามารถเลนงาย มีของรางวัลในการดึงดูดลูกคาแฟนเพจ 

รูปแบบที่ 5 Ask & Listen for Feedback การซักถามความเห็นและตอบคําถามอยู

เสมอ : พบวาสมาชิกแฟนเพจ Watsons Thailand Fanpage มาโพสตขอความตางๆ ซึ่งเปนการ

ใหบริการผานชองทางการติดตอเฟซบุกไดอีกชองทางหน่ึง ในการที่วัตสันจะไดใหบริการกับลูกคาเพื่อ

เปนการรับฟงความคิดเห็นและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีที่สุด 

จากการศึกษาพบวา การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครอืขายสังคมออนไลนเฟซบุก 

ของ Watsons Thailand Fanpage มีรูปแบบและวิธีการสือ่สารที่สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมการ

ใชสื่อเครือขายสังคมออนไลนของ ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง (2556) ผูศึกษาไดวิเคราะหจากผลการ

เก็บขอมูลไดแก 1)การโพสตที่มีจํานวนไลค (Like) มากที่สุด สวนใหญเปนเน้ือหาเกี่ยวกับรานวัตสัน 

เชน โฆษณาทางโทรทัศน กิจกรรมในแฟนเพจ เน้ือหาเกี่ยวกับการพูดคุยตามไลฟสไตลทีโ่ดนใจในเรื่อง

ของความสวยความงามหรือสุขภาพ พวกรูปภาพตางๆ 2)การโพสตที่มีจํานวนความคิดเห็น 

(Comment) มากที่สุด เปนการโพสตกิจกรรมวัตสันนาทีทอง ที่ใหแฟนเพจตอบคําถามรวมสนุกใน

กิจกรรม และ 3)การโพสตที่มีจํานวนแชร (Share) มากที่สุด เปนเน้ือหาเกี่ยวกับการแชรเพื่อรวม

กิจกรรมกับแฟนเพจ เน้ือหาที่เกี่ยวกับไลฟสไตลชีวิตประจําวันในเรื่องสุขภาพและความงาม 
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ซึ่งจากผลการศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดในเรื่อง “5 ปจจัยและความเขาใจผิดๆ 

ที่ทําใหเพจคุณเรียก Like & Share ไมได” คือ 

 

1) วัตสันเปนรานคาปลีกเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ซึ่งมีกลุมเปาหมายของรานเปนผูหญิง 

โดยสมาชิกแฟนเพจสวนใหญของวัตสันก็มักเปนผูหญิง ทําใหรานวัตสันสามารถสื่อสารไปยัง

กลุมเปาหมายไดอยางตรงตามความตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา แฟนเพจตอง

มีประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของแบรนดจริงๆ ซึ่งการที่คนจะกด Like ของแบรนดไดน้ัน ก็

ตองมาจากการที่เขามีความช่ืนชอบกับเน้ือหาน้ัน เห็นดวย หรืออยากปฏิสัมพันธกับเน้ือหา

น้ันๆ จากผลแฟนเพจวัตสันมีเน้ือหาที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามซึ่งตรงกับกลุมเปาหมาย

ที่เปนผูหญิงได และสรางกิจกรรมใหลูกคาสามารถเขามารวมสนุกไดอยางตอเน่ือง 

 

2) แฟนเพจของรานวัตสัน มีการสรางเน้ือหา (Contents) ที่มีความหลากหลาย โดยจากผล

เน้ือหาที่ลูกคาถูกใจมากที่สุดคือโฆษณาทางโทรทัศนที่เกี่ยวกับการเปนสมาชิกบัตรวัตสัน 

หรือเน้ือหากิจกรรม 1 บาท ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลูกคาเกิดการรับรูและช่ืนชอบกับเน้ือหาที่

โพสต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา คนกดไลคเพจ ไมไดแปลวา “ปลื้ม” แบรนด ควรที่

จะมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารใหลกูคาสนใจและตอบสนองสรางความสมัพันธระหวางแบรนด

กับลูกคา โดยกลุมผูบริโภคที่มีความสัมพันธกับแบรนดหลายระดับ ซึ่งในแตละคนก็มีระดับ

ความชอบที่แตกตางกันออกไป เชน วัตสันมีวิธีการสื่อสารดวยเน้ือหาที่หลากหลาย กิจกรรม

ตางๆ ที่ลูกคาช่ืนชอบ และสามารถใชเฟซบุกเปนชองทางหน่ึงที่เขาถึงแบรนดไดอีกดวย 

 

3) การโพสตเน้ือหาตางๆของรานวัตสันที่มีจํานวนไลคหรือแชรสูงๆ มักจะเปนเน้ือหาที่ไดรับ

ประโยชนหรือควรคาแกการบอกตอ เชน กิจกรรมแจกสินคา เคล็ดลับสุขภาพหรอืความงามที่

นาสนใจ โดยไมมีคําที่ตองใสไปเพิ่มเติมทัง้ “คลิ้กเลย” “ไลคกันหนอย” “กดแชรกันดวย” ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา Call to Action ไมใชคาถาวิเศษเรียกไลค การที่ใสขอความ

ตางๆหรือ Call to Action ลงไปในโพสตดวยเพื่อไมใหเสียโอกาสสรางการสนทนาหรือการ

ตอบสนอง เช่ือกันวาถามี Call to Action สามารถทําใหเน้ือหาได Like ได Share กันมาก

ข้ึน แตจากผลการศึกษาเน้ือหาของ Watsons Thailand Fanpage สวนใหญจะไมมีการใช

ขอความ Call to Action ในการสื่อสาร แสดงใหเห็นวาเน้ือหาตางๆบนแฟนเพจของวัตสัน 

มาจากการสื่อสารที่ตรงกับความตองการของลูกคา เน้ือหาที่มีจํานวนไลคหรือแชรสูง มักมา

จากความช่ืนชอบและการไดรับผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก เชน กิจกรรมที่ใหแชรลุน

รางวัล การใหสวนลด กิจกรรมแจกของ จึงทําใหลูกคามีการปฏิสัมพันธมากย่ิงข้ึน 
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4) เน้ือหาการโพสตของรานวัตสันมีความหลากหลาย เน้ือหาที่มีจํานวนไลคสูงสวนใหญจะเปน

ภาพที่นารัก ตลกขําขัน เคล็ดลับสุขภาพความงามตางๆ สวนเน้ือหาที่มีการแชรสูงก็จะเปน

กิจกรรมแจกของรางวัล สาระความรูสุขภาพความงาม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา กด 

Like ใชวาตองกด Share โดยแบงเปน Likeable Content คือเน้ือหาที่ “ถูกใจ” หรือมี

ความ “ช่ืนชอบ” ซึ่งการกดไลคก็เปนประหน่ึงกับการแสดงความเห็นดวย หรือสนับสนุนคน

โพสตเน้ือหาน้ันๆ เชน แฟนเพจรานวัตสันโพสตภาพการตูนสติกเกอรไลนที่เกี่ยวกับชีวิตความ

เปนผูหญิง จึงทําใหแฟนเพจช่ืนชอบและมีจํานวนการกดไลคสูง และในสวน Shareable 

Content คือเน้ือหาที่ถูกผูเสพเน้ือหาประเมินวา “ควรคาที่จะบอกตอ” ซึ่งอาจจะเช่ือมโยง

กับ Likeable Content หรือไมก็ได เชน แฟนเพจรานวัตสันโพสตกิจกรรมที่ใหลูกคารวม

สนุก หรือ สาระหรือเกร็ดความรูที่เปนประโยชน จึงทําใหเน้ือหาที่มีจํานวนแชรสูง สงผลให

จํานวนไลคหรือแชรข้ึนอยูกับเน้ือที่รานวัตสันโพสตเปนหลัก 

 

5) แฟนเพจของรานวัตสันมีกลยุทธในการสือ่สารที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค

โดยเปรียบเสมือนแฟนเพจเปนเพื่อนสนิทของลูกคา ที่มีเน้ือหาในแฟนเพจที่ไดรับการ

ตอบสนองและมีปฏิสัมพันธอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา คุณพูดในสิ่งที่

เขาไมอยากฟง (คุณพูดกับคนที่ใช แตพูดในสิ่งที่ไมใช) สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเสนอเน้ือหา

ที่ตอบโจทยผูบรโิภคและกลุมเปาหมายเปนหลัก ไมใชเนนการพูดถึงแบรนดสินคาหรือบริการ

อยางเดียว โดยที่เฟซบุกแฟนเพจของรานวัตสันมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย มี

การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับลูกคาทั้งเทรนดในตลาดสุขภาพและความงาม ซึ่งตรง

กับไลฟสไตลของคนในปจจุบัน และเน้ือหาที่โพสตก็ไมไดเนนการขายเพียงอยางเดียว 

 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความผูกพันของลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage 

3.1 สรุปผลการวิจัย 

เปนการศึกษาในสวนของผูรับสาร (Receiver) โดยทําการศึกษาดวยการสัมภาษณกับ

กลุมตัวอยางผูรับสารจํานวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่ผูวิจัยกําหนด โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 

2 กลุม ไดแก ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน(Member) 15 คน และลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตร

วัตสัน(Non Member) 15 คน ซึ่งจากผลการวิจัย สามารถนํามาสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที ่

3 โดยสรุปผลวิจัยตามแนวคําถามได ดังน้ี 
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1) การเขามารูจักหรือมากดไลค Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญรูจักแฟนเพจจากการเปนสมาชิก

บัตรวัตสันทําใหเขาไปติดตามขาวสารในแฟนเพจดวย รองลงมาคือเห็นจากเพื่อนที่

กดไลคแฟนเพจอยูกอนแลวและการข้ึนตามหนานิวฟดในเฟซบุก 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญรูจักแฟนเพจจาก

การแนะนําหรือเห็นจากเพื่อนที่กดไลคแฟนเพจอยูกอนแลว รองลงมาคือรูจักจากตาม

หนานิวฟดหรือเห็นจากการแชรมา 

2) สาเหตุหรือวัตถุประสงคในการใชงาน Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญเขามาเพื่อติดตามเพื่ออัพเดทขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ันเปนหลัก เพื่อประกอบการตัดสินใจในการไปซื้อของที่ราน 

วัตสันลูกคาก็จะเขามาดูขอมูลในแฟนเพจกอน 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญเขามาติดตามขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ันเปนหลัก รองลงมาคือการแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ รีวิว

ผลิตภัณฑในแฟนเพจ 

3) ความคิดเห็นของผูรับสารตอขาวสารที่ไดรับจาก Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญช่ืนชอบและรูสึกดี พอใจกับรูปแบบ

เน้ือหาและขอความที่พบโดยลูกคาสวนใหญมีคิดเห็นวา Watsons Thailand Fanpage 

มีการอัพเดทขาวสารอยูตลอดเวลา มีเน้ือหาที่หลากหลาย ทั้งโปรโมช่ันและกิจกรรม 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญคิดวา เน้ือหามี

ความหลากหลายดี มีการแนะนําโปรโมช่ัน ผลิตภัณฑและขาวสารขอมูลใหมๆอยูเสมอ 

ทําใหสามารถเขามาติดตาม สวนใหญจะเห็นจากนิวฟดหรือเพื่อนที่กดติดตามอยูแลว 

4) การเขามามีปฏิสัมพันธใน  Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญเขามากดติดตามดูขาวสาร กดถูกใจ 

(Like) เปนหลัก โดยเห็นจากหนานิวฟดหรือเขามาดูโปรโมช่ัน สวนการแสดงความ

คิดเห็น (Comment) จะเปนการรวมสนุกกับกิจกรรมกับการสอบถามเกี่ยวกับสินคา

บริการในแฟนเพจ และการแชร (Share) ก็จะมีการแชรเน้ือหาเกี่ยวกับกิจกรรมและ

เน้ือหาที่ใหสาระประโยชนเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม เน้ือหาที่แปลกใหม โดนใจ 

นารัก หรือมุกขําขัน 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญเขามาติดตาม

โปรโมช่ัน ที่กดไลคไวเพื่อเขามาดูขาวสาร โดยจะกดไลคเปนสวนใหญ ถาเปนการแสดง

ความคิดเห็นหรือแชร ยังอยูในระดับที่นอย เพราะวาจะเขามาติดตามไวเฉยๆ 
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5) ชอบเน้ือหาประเภทไหนในแฟนเพจที่สุดใน Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญเน้ือหาที่ชอบที่สุดคือ โปรโมช่ัน 

เน่ืองจากมีการอัพเดทอยางสม่าํเสมอและเห็นบอยที่สุด รองลงมาคือ สาระความรู เคล็ด

ลับเกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพ หรือเปนภาพหรือมุกโดนใจตางๆ 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญเน้ือหาที่ชอบที่สุด

คือ โปรโมช่ัน เน่ืองจากมีการอัพเดทอยางสม่ําเสมอและเห็นบอยที่สุด รองลงมาคือ 

สาระความรู เคล็ดลับเกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพ 

6) การเขารวมกิจกรรมของกลุมตัวอยางบน Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมกับทางแฟนเพจ 

โดยกิจกรรมที่ลูกคาเคยเขารวมมากที่สุดคือ กิจกรรมวัตสันนาทีทอง เน่ืองจากรวมสนุก

ไดงาย โดยการแสดงความคิดเห็น (Comment) ตอบคําถามเพื่อลุนรับรางวัล ซึ่งลูกคา 

และสําหรับลูกคาสวนนอยที่ไมเขารวม เพราะสวนใหญเขามาติดตามขอมูลขาวสาร

โดยทั่วไปอยางเดียว 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญจะไมเคยเขารวม

กิจกรรม เน่ืองจากลูกคาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเขามาติดตามขาวสารในแฟนเพจ

เทาน้ัน และสําหรับลูกคาสวนนอยที่เคยเขารวมกิจกรรมกับทางแฟนเพจเน่ืองจาก

กิจกรรมเลนงาย นาสนใจ และมีของรางวัลในการจูงใจ 

7) ความคิดเห็นหรือความรูสึก หลังจากรวมกิจกรรมกับ Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญที่เคยเขารวมกิจกรรม มีความพอใจ

ในกิจกรรมที่แฟนเพจวัตสันจัดข้ึน เพราะสามารถเขารวมสนุกไดงาย กิจกรรมมีความ

หลากหลาย และมีของรางวัลดีสามารถดึงดูดความสนใจได แตขอเสียคือของรางวัลไม

เพียงพอตอความตองการ 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนนอยที่เคยเขารวม

กิจกรรม มีความพอใจในกิจกรรมที่จัดข้ึน รูสึกชอบเพราะเขาถึงงายสามารถเลนไดทุก

คน และอยากใหจัดกิจกรรมดีๆมากย่ิงข้ึน 

8) ชองทางอื่นๆที่ติดตามเกี่ยวกับรานวัตสัน นอกจาก Watsons Thailand Fanpage พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญจะติดตามเว็บไซตของรานวัตสนัดวย

เน่ืองจากการเปนสมาชิกจะตองเขาไปสมัครและดูขอมูลตางๆบนเว็บไซต รองลงมาคือ

อีเมลลและแอพพลิเคช่ัน ในการติดตามขาวสาร 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญทุกคนจะติดตาม

รานวัตสันจาก โบรชัวของราน และ โฆษณา เปนหลัก 
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9) การพูดคุยกับคนอื่นในแฟนเพจที่สนใจเน้ือหาเหมือนกัน และการนําไปแชรตอ พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญลูกคาจะไมเคยหรือไมกลาคุยกับคน

อื่นในแฟนเพจ โดยมักจะสอบถามกับผูดูแลแฟนเพจมากกวาสําหรับการสอบถามใน

เรื่องตางๆ สวนการแชรก็จะมีการแชรกิจกรรม โปรโมช่ัน เน้ือหา ที่นาสนใจ นําไปบอก

ตอเพื่อนๆ 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) ทุกคนไมเคยพูดคุยกับคน

อื่นๆในแฟนเพจ นอกจากการสอบถามขอมูลตางๆจากผูดูแลแฟนเพจ สวนการแชรก็จะ

มีเรื่องราวที่นาสนใจ ทั้งโปรโมช่ันและกิจกรรม 

10) การชวนเพื่อนๆหรือคนอื่นเขามากดไลคติดตามแฟนเพจ พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) ที่เคยชวนเพื่อน สวนใหญจะมีการชวนเพื่อน

กันเอง ในการแนะนําโปรโมช่ันที่สนใจเหมือนกันเพื่อใหเขามาติดตาม และการชวนจาก

กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อนที่วัตสันจัดข้ึน 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญชวนเพื่อนกันเอง 

แบบคนชอบเหมือนกัน บอกใหมาไลคตามโปรโมช่ันตางๆที่สนใจและมีการแนะนํากัน 

11) การเขามาตอบคําถามแทนผูดูแลแฟนเพจหรือแอดมิน พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญไมเคยตอบแทน สําหรับลูกคาที่เคย

ตอบคําถามแทนจะเปนในเรื่องที่รูและสามารถตอบได เชน การถามราคาแลวไปซื้อมา

พอดีก็จะไปชวยตอบแทน หรือการถามเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ตอบไดก็เคยชวยตอบ 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) ทุกคนไมเคยตอบคําถามแทน

ผูดูแลแฟนเพจหรือแอดมิน 

12) การเปรียบ Watsons Thailand Fanpage เปนเสมือนเพื่อนของคุณ พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) ลูกคาที่เปรียบแฟนเพจเปนเพื่อนได เน่ืองจาก

คิดวาเปนรานประจํา และซื้อของก็สามารถเปนเพื่อนที่คอยแนะนําอัพเดทขาวสารใหเรา

ไดเสมอ เปนตัวชวยในการตัดสินใจไดเปนอยางดี และสําหรับลูกคาสวนใหญที่คิดวา

แฟนเพจของรานวัตสันยังไมถึงกับเปนเพื่อนได เพราะ เปนแคชองทางในการใหบริการ

ลูกคาและใหขอมูลขาวสารเทาน้ัน 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญคิดวาแฟนเพจของ

รานวัตสันยังไมถึงกับเปนเพื่อนได เน่ืองจาก เปนชองทางแคเขามาดูขอมูลขาวสาร

เทาน้ัน ไมไดติดตามบอยมาก สวนลูกคาที่คิดวาเปนเพื่อนไดเน่ืองจาก เปนเพื่อนที่ชวย

ในการใหขอมูลประกอบการตัดสินใจและแนะนําอะไรใหมๆใหอยูเสมอ 
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13) การใหขอมูลสวนตัวกับแฟนเพจรานวัตสัน พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญจะใหขอมูลจากการเปนสมาชิกบัตร

วัตสันในการกรอกขอมูลเวลาสมัคร นอกน้ันยังไมเคยใหขอมูลในแฟนเพจ สวนลูกคาที่

เคยใหจะเปนการสอบถามเกี่ยวกับคะแนนในบัตรสมาชิก 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญไมเคยใหขอมูล

สวนตัวกับทางแฟนเพจ นอกเหนือจากลูกคาสวนนอยที่เคยใหจากการเขารวมกิจกรรม

ในการกรอกขอมูลสวนตัว 

14) การแกขาว ชวยปกปอง แกตางแทนรานวัตสัน พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญไมเคย สําหรับลูกคาที่เคยตอบก็จะ

เขาไปชวยบอกในทางที่ดีข้ึนในสิ่งที่ไปเจอมา และในอนาคตถามีปญหาก็ยินดีที่จะชวย 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) ทุกคนไมเคยแกขาวให 

15) การเขามาในแฟนเพจ ทําใหอยากไปซื้อของที่รานวัตสันมากข้ึน พบวา 

- ลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) สวนใหญเมื่อเขามาติดตามขอมูลขาวสารใน

แฟนเพจ ก็ทําใหรูสึกอยากจะไปซื้อของที่รานวัตสันมากย่ิงข้ึน เพราะมีโปรโมช่ันใหมๆ

เปนหลัก ที่มีการนําเสนอสิ่งใหมๆและคอยอัพเดทขอมูลอยูเสมอ ทําใหเมื่อเห็นก็จะเขา

มาติดตามและชวยประกอบการตัดสินใจในการไปซื้อของที่รานวัตสันได 

- ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สวนใหญเมื่อเขามาติดตามใน

แฟนเพจ ทําใหรูสึกอยากไปซื้อของที่รานวัตสันมากข้ึน เพราะมีโปรโมช่ันคอยอัพเดท

สินคาและผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ 

16) การไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (กรณีลูกคาทั่วที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน) พบวา 

- ลูกคาสวนใหญ มีพฤติกรรมการซื้อของที่ไมไดบอยมาก นานๆจะไปซื้อที มีโปรโมช่ันที่

สนใจถึงจะเขาไปเลือกซื้อ ราคาของสินคาก็ไมไดแตกตางกันมากนัก จึงทําใหลูกคายังไม

สมัครบัตรวัตสัน เพราะไมไดทําใหรูสึกถึงสิทธิพิเศษที่ตนเองสนใจและอยากได 

3.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความผูกพันของ

ลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage พบวาสามารถนํา

ผลการวิจัยมาเช่ือมโยงเพื่ออธิบายพฤติกรรมการรับสารและความผูกพันของลูกคาที่เปนสมาชิกบน 

เฟซบุก แฟนเพจ ของรานวัตสัน โดยใชทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ (The Uses 

& Gratifications Theory), แนวคิดระดับความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดดังตอไปน้ี 
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จากทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Alan Rubin, 1981) (McQuail, 

Blumler & Brown, 1972) มีความสอดคลองกันกับพฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ สามารถนํามาใช

อภิปรายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของสมาชิกแฟนเพจเฟซบุกของ Watsons Thailand Fanpage ได

ดังน้ี 

- พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่กดไลคเปนสมาชิกแฟนเพจบน 

เฟซบุก เน่ืองจากตองการเขามาติดตามความเคลื่อนไหว ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับสินคาบริการ 

และกิจกรรมตางๆ รวมถึงโปรโมช่ันพิเศษตางๆ ของรานวัตสัน สอดคลองกับทฤษฎีที่กลาววา 

บุคคลมีการเลือกใชสื่อเพื่อความตองการขาวสาร หรือการแสวงหาขอมูล (Information) เชน 

การที่ลูกคาไดกดไลคเฟซบุก แฟนเพจ เพื่อการติดตามความเคลื่อนไหวและการสังเกตการณ

รอบตัว โดยใชเฟซบุกเครื่องมือในการแสวงหาขอแนะนําในการปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น 

ชวยในการตัดสินใจ 

- พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่เขามาเขามาติดตามเปนประจํา 

คอยเขามาดู เน้ือหาที่ชอบและสนใจ นําไปแชร บอกตอ สอดคลองกับทฤษฎีที่กลาววา บุคคล

มีการใชสื่อเพื่อใชเปนเพื่อนแทนเพื่อนในชีวิตจริงได โดยมีเรียนรูเน้ือหาตามความสนใจ เชน 

การที่ลูกคาใชเฟซบุกในการติดตอหรือเขามาดูขอมูลขาวสาร อีกทั้งมีการแนะนําแชรบอกตอ 

แฟนเพจของรานสามารถแสดงออกถึงความเปนเพื่อน เขาถึงไดงาย 

- พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่เขามาติดตาม ดูเน้ือหา ประเภท 

Non Sale (Solf Content) ซึ่งเปนเน้ือหาดานอื่นๆที่ไมใชการขาย หรือการรวมสนุกกับ

กิจกรรมบนแฟนเพจ เกิดความรูสึกช่ืนชอบในเน้ือหาและรูสึกมีความสุข สอดคลองกับทฤษฎี

ที่กลาววา บุคคลมีการเลือกใชสื่อเพื่อความตองการความบันเทิง (Entertainment) เพื่อ

ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และ ผอนคลายอารมณ 

- พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่มีปฏิสัมพันธทางเฟซบุกแฟนแพจ 

ทั้งการกดถูกใจ(Like) แสดงความคิดเห็น(Comment) และแชร(Share) หรือมีการพูดคุยกับ

ผูดูแลแฟนเพจใชในการสอบถาม รองเรียน แสดงความคิดเห็นตางๆ สอดคลองกับทฤษฎีที่

กลาววา บุคคลมีการเลือกใชสื่อ เพื่อความตองการการรวมกลุม และปฏิสัมพันธทางสังคม 

(Integration and Social Interaction) 

 

จากผลการสัมภาษณสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของ Watsons Thailand Fanpage 

เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาที่เปนสมาชิกบนเฟซบุก แฟนเพจ มีความสอดคลองกับแนวคิดระดับ

ความผูกพันของลูกคา “5 Levels of Customer Engagement” (Ashley Rock 2555) ในเชิงการ

สรางความสัมพันธกับลูกคาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ดังน้ี 
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1) พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่เขามากดไลค (Like) เปนสมาชิก

เฟซบุก แฟนเพจ ของ Watsons Thailand Fanpage สอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา ระดับ

ความผูกพันของลูกคาในการเปนจุดเริ่มตนในการติดตามขาวสาร เพื่อการสรางความสัมพันธ

ระหวางลูกคากับแบรนด (Lurking) เชน การที่ลูกคากดไลคหนาเพจของวัตสัน เพื่อหวังที่จะ

ไดรับประโยชน ขอมูลขาวสารตอบแทน เมื่อลูกคาหวังที่จะไดรับขาวอัพเดทเกี่ยวกับเน้ือหาที่

สนใจ หรือคาดหวังวาจะไดรับสิทธิพิเศษเมื่อเปนสมาชิกแฟนเพจ 

2) พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่มีการติดตามขูอมูลขาวสารจาก

รานวัตสันทางเฟซบุกแลวยังมีการติดตามในชองทางอื่นๆดวย สอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา 

ระดับความผูกพันของลูกคาที่มีระดับความสัมพันธที่สูงข้ึน โดยลูกคาจะพยายามติดตาม 

แบรนดของเราในชองทางอื่นๆดวย และเริ่มใหความสนใจในตัวแบรนดหรือเน้ือหา (Casual) 

เชน ลูกคาเขามาติดตามในชองทางอื่นๆของวัตสันดวย เชน Website Youtube โบวชัว TVC 

มีปฏิสัมพันธกับแฟนเพจบอยมากข้ึน เขามามีสวนรวมบอยข้ึน ติดตามเน้ือหาที่ช่ืนชอบ 

3) พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่มีการติดตามแฟนเพจเปนประจํา 

มีการแชรเน้ือหาที่ชอบและสนใจ ชวนเพื่อนเขามากดไลคแฟนเพจ สอดคลองกับแนวคิดที่

กลาววา ระดับความผูกพันของลูกคา เกิดความชอบในตัวแฟนเพจและเน้ือหาอยางจริงจัง 

โดยเขามาติดตามเปนประจํา (Active) ซึ่งมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในเพจ นําเน้ือหาไปแชรตอ

ใหเพื่อนของตนไดรับรู และพยายามชวนเพื่อนเขามารวม จนกลายเปนความสัมพันธในแฟน

เพจ (Communal Relationship) หรือชุมชนสัมพันธ เมื่อแฟนเพจเจออะไรที่ชอบและคิดวา

เกิดประโยชนกับคนอื่นก็อยากจะนําเน้ือหาไปแชรตอ 

4) พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่คิดวาแฟนเพจเปนเพื่อนคนหน่ึงที่

สามารถใหคําแนะนําตางๆได สอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา ระดับความผูกพันของลูกคาที่มี

ความไวเน้ือเช่ือใจกับแบรนดมากข้ึน (Committed) มองแบรนดเปนเพื่อนคนหน่ึง ที่มีความ

ซื้อสัตย ความนาเช่ือถือ สามารถไววางใจได สามารถบอกขอมูลสวนตัวหรือเรื่องสวนตัวกับ

แบรนดได เชน ลูกคาคิดวาเปนเพื่อนที่สามารถแนะนํา เปนทางเลือกให ชวยในการตัดสินใจ 

สามารถใหขอมูลสวนตัว มีความไวใจ เช่ือมั่น สามารถใหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมาชิกวัตสัน 

หรือการใหขอมูลในการทํากิจกรรม 

5) พฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ (ผูรับสาร) ของรานวัตสัน ที่เคยปกปองแบรนด แกตางแทน 

เมื่อรานวัตสันถูกกลาวถึงในทางลบ มีการช่ืนชมและพูดถึงรานวัตสันในทางที่ ดีตลอด 

สอดคลองกับแนวคิดที่กลาววา ระดับความผูกพันของลูกคาระดับสูงสุด ที่ลูกคาเกิดความ

จงรักภักดีในตัวแบรนดและสินคา (Loyalist) มีแนวโนมความภักดีสูง เกิดการซื้อซ้ํา ชักชวน

เพื่อนๆใหมาซื้อสินคาของแบรนด และเมื่อแบรนดถูกกลาวถึงในทางลบ ลูกคาก็จะออกมา

ชวยปกปอง แกตางแทน พยายามพูดถึงแบรนดในเชิงบวกเสมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 
 

จากการศึกษาพฤติกรรม การใชประโยชน และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ Watsons 

Thailand Fanpage สามารถวิเคราะหผลของระดับความผูกพันของลูกคาบนเครือขายสังคมออนไลน

เฟซบุก ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผล ระดับความผูกพันของลูกคาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก 

ของ Watsons Thailand Fanpage ไดดังตารางที่ 5-1 
 

ตารางที่ 5-1  ตารางแสดงระดับความผกูพันของลูกคา Watsons Thailand Fanpage 

 
 

กลุมลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Member) ซึ่งการเปนสมาชิกบัตรวัตสัน ก็ถือไดวา

ลูกคามีความภักดี (Loyalty) กับรานวัตสันในระดับหน่ึง จึงทําใหลูกคาเขามาติดตามแฟนเพจ เพราะ

เน่ืองจากตัวเองเปนสมาชิกบัตรวัตสันและซื้อสินคาที่รานอยูแลว แฟนเพจจึงเปรียบเสมือนการ

ใหบริการในการแนะนํา สอบถาม ขอมูลขาวสารตางๆใหกับสมาชิกได จึงทําใหมีระดับความผูกพันสูง

กวา สวนใหญอยูในระดับปานกลางจนถึงสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับระดับระดับความผูกพันของลูกคาได

ถึงระดับที่ 5 คือ Loyalist 

กลุมลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกบัตรวัตสัน (Non Member) สาเหตุที่ลูกคาไมสมัคร

สมาชิกเพราะไมไดไปซื้อของบอย มีพฤติกรรมการซื้อนานๆครั้ง หรือมีโปรโมช่ันที่ตองการ ราคาไมได

แตกตางกันมาก จึงไมไดทําใหรูสึกพิเศษมากนัก โดยลูกคาสวนใหญมีการเขามาติดตามแฟนเพจเพราะ

เห็นเพื่อนกด Like จากน้ันก็จะเขามาดูโปรโมช่ัน สินคาผลิตภัณฑใหมๆที่สนใจ มีความรูสึกดีที่สามารถ

ไดรับขาวสารจากรานวัตสัน โดยสวนใหญมีความผูกพันอยูในระดับปานกลาง แตยังไมถึงข้ันสูงสุด 

(ลูกคาภักดี) ซึ่งสอดคลองกับระดับความผูกพันของลูกคาไดถึงระดับที่ 4 คือ Committed 
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บทที่ 6 

การนําไปประยกุตใชในเชิงธรุกิจ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “การสรางความสัมพันธกบัลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน

เฟซบุก กรณีศึกษา Watsons Thailand Fanpage” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยผูวิจัยไดนําผลในสวนของการศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารบนเฟซบุกของ 

Watsons Thailand Fanpage รวมกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และผลจากการสัมภาษณ

สมาชิกเฟซบุกแฟนเพจ (ผูรับสาร) 

ซึ่งจากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะสําหรับการนําไปประยุกตใชในธุรกิจ สามารถแบงออก

ไดเปน 3 สวน ไดแก 1. ปจจัยความสําเร็จของ Watsons Thailand Fanpage 2. ขอเสนอแนะ

สําหรับการใชเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ในการสรางความสัมพันธกับลูกคาสําหรับรานวัตสัน 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการใชเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา

สําหรับธุรกิจคาปลีกประเภทสเปเชียลต้ีสโตร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยความสําเร็จของ Watsons Thailand Fanpage 

จากการศึกษาทําใหสามารถวิเคราะห “ปจจัยความสําเร็จของ Watsons Thailand 

Fanpage” ซึ่งสามารถนําไปประยุกตกับธุรกิจอื่นๆที่ใชเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกในการสราง

ความสัมพันธกับลูกคา ดังน้ี 

 
ภาพที่ 6-1 แสดงกระบวนการวิเคราะห “ปจจัยความสําเรจ็ของ Watsons Thailand Fanpage” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124 
 

1) การสรางเฟซบุกแฟนเพจ ท่ีมีความเชื่อมโยงกันระหวาง รานวัตสัน(Offline) กับ เฟซบุก

(Online) 

 โดยรานวัตสันมีกลยุทธในการสรางเฟซบุกแฟนเพจที่มีความสอดคลองกัน เพื่อเปน

การใหขอมูลขาวสารตางๆกับลูกคา มีการเพิ่มความหลากหลายทั้งในสวนของเน้ือหาและการ

สรางกิจกรรมบนเฟซบุก จึงดึงดูดใหลูกคาเขามามีสวนรวมเกิดการปฏิสัมพันธมากย่ิงข้ึน 

ลูกคาสามารถเขามาติดตามแฟนเพจทําใหเปนเสมือนชองทางหรือจุดติดตอในงานบริการ

ลูกคาทั้งกอนและหลังการขาย ไมวาลูกคาจะอยูที่รานวัตสันหรือในแฟนเพจก็ตาม 

 

2) การสรางเน้ือหาท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 

 โดยแฟนเพจของรานวัตสันมีการสื่อสารกับลูกคาไดตรงกลุมเปาหมาย เน่ืองจากราน

วัตสันเปนรานเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม การสื่อสารบนแฟนเพจจึงมีเน้ือหาที่สอดคลอง

กัน ทําใหการสราง Fanpage มีประชากรที่ “ใช”สําหรับกลุมเปาหมายของราน เพื่อที่จะ

สื่อสารกับสมาชิกแฟนเพจไดอยางตรงกับความตองการหรือในสิ่งที่ลูกคาช่ืนชอบทําใหเกิด

การติดตามอยางตอเน่ืองและสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาไดในระยะยาวอีกดวย โดย

สิ่งน้ีเปนสิ่งที่ วัตสันมีและสิ่งสําคัญน่ันก็คือ เน้ือหา (Message) โดยวัตสันมีเ น้ือหาที่

หลากหลาย อันไดแก 

- Hard Content ซึ่งเกี่ยวกับโปรโมช่ัน สงเสริมการขาย ตางๆ มีการอัพเดทตอเน่ือง 

เปนประจํา ทําใหสามารถเขามาติดตามขาวสารได 

- Soft Content ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งใหสาระ ประโยชนและความบันเทิง เปน

เรื่องราวตางๆที่เปนกระแส นาสนใจ ตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งไมทําใหดู

เปนการขายของมากเกินไป 

- Fanpage activities มีกิจกรรมที่หลากหลายใหแฟนเพจรวมสนุก เปนการสรางการ

สนทนา ทําใหเพจมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา กิจกรรมที่หลากหลาย เลนงาย มีของ

รางวัลที่ดึงดูดใจลูกคาแฟนเพจในการติดตามมากย่ิงข้ึน 

 

3) การตอบคําถาม รวดเร็ว ใสใจในการใหบริการ (Comment Respond) 

 ซึ่งการที่ผูดูแลแฟนเพจ มีความใสใจในโพสตตางๆของลูกคาทุกๆโพสต เมื่อลูกคาเขา

มาสอบถาม ติชม ใหขอเสนอแนะ ผูดูแลมีการตอบสนองอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอ ทําให

ลูกคาไดรับการบริการที่ดีเกิดความพึงพอใจและทําใหรูสึกเขาถึงไดมากข้ึน ทําใหเปนจุด

ติดตอที่สําคัญของบริษัทในการใหการบริการและสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาไดอีก

ชองทางหน่ึงดวย 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการใชเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา

สําหรับรานวัตสัน (Watsons Thailand Fanpage) 

จากการศึกษาพบวาเฟซบุก แฟนเพจ ของ รานวัตสัน สามารถสื่อสารกับสมาชิกดวย

เน้ือหา กิจกรรมที่หลากหลาย การอัพเดทขอมูลขาวสารอยูเสมอ เปนชางทางในการใหบริการ ซึ่งเปน

ที่พอใจสําหรับลูกคา จนสงผลใหเฟซบุก แฟนพจ มีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเมื่อวันที่ 

9 มิถุนายน 2555 มีสมาชิกจํานวน 411,177 คน โดยปจจุบันขอมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 มี

สมาชิกจํานวน 545,305 คน (http://www.facebook.com/watsonsthailand) จากขอมูลดังกลาว

แสดงใหเห็นวากระบวนการ รูปแบบ และวิธีการสื่อสารของ เฟซบุก แฟนเพจประสบความสําเร็จใน

ระดับหน่ึง จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหเฟซบุก แฟนเพจมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน โดยมี

ขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1) Content Feed ในสวนของเน้ือหา 

- ควรเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑสินคามากย่ิงข้ึน เชน รีวิวผลิตภัณฑที่ออกใหม

หรือไดรับความนิยมเพื่อเปนการแนะนําและประกอบการตัดสินใจใหกับลูกคา ในสวน

ของ Catalog บนแฟนเพจ ควรมีการแจงรายละเอียดราคาสินคาใหลูกคาทราบดวย 

2) รูปแบบหรือวิธีการสื่อสาร 

- ความถ่ีในการโพสตควรโพสตประมาณวันละ 6-7 ครั้ง ในชวงเชาถึงกลางวันประมาณ 3 

โพสต และเนนในชวงเย็น 4 โพสต เพื่อที่จะใหลูกคาเห็นโพสตไดมากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก

พฤติกรรมของลูกคาเปนกลุมที่จะเขามาดูเฟซบุกในชวงเวลาเย็น  

- จัดทําหนา Member เพิ่มข้ึน เพื่อใหลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรวัตสันใชในการตรวจสอบ

คะแนน สิทธิพิเศษตางๆ และแจงขาวสารพิเศษสําหรับสมาชิกในชองทางน้ี เปนการ

อํานวยความสะดวกในแฟนเพจไดตลอดเวลา 

- เพิ่มระบบการขายออนไลนบนแฟนเพจ เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย และเปนการ

อํานวยสะดวกใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อกับรานวัตสันไดงายมากข้ึน 

3) กิจกรรมบนแฟนเพจ 

- จัดทําหนา “กิจกรรม” ในการรวมสนุกและประกาศรางวัล เน่ืองจากปจจุบันเน้ือหาการ

ประกาศรางวัลมีการโพสตที่มาปะปนกับเน้ือหาการโพสตปกติ ทําใหยากในการดูหรือ

คนหาโพสตตางๆ ในเวลาที่ลูกคาจะเขามาตรวจสอบ จึงควรมีหนากิจกรรมแยกออกมา

เปนระบบ เพื่อทําใหงายตอการรวมสนุกและตรวจสอบมากข้ึน 

- แจงรายละเอียดในการรวมสนุกใหชัดเจน อธิบายรายละเอียดเพื่อเพิ่มความเขาใจกับ

ลูกคา และเพิ่มจํานวนของรางวัลใหเพียงพอกับความตองการ 

- กิจกรรมควรเลนไดทั้งบนเว็บและโทรศัพทสมารทโฟน 
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4) ความพรอมในดานบุคลากรสําหรับแฟนเพจ 

- เน่ืองจากบางที ผูดูแลแฟนเพจไมทราบขอมูล จึงทําใหตองประสานงานกับบริษัท ทําให

เกิดความลาชาในการใหบริการ จึงควรมีฝายดูแลที่บริษัทจัดทีมข้ึนเอง เพื่อใหสามารถ

แจงขาวสาร ใหขอมูลกับลูกคาไดตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด 

5) เพ่ิมเติมดานอ่ืนๆ 

- จัดการระบบ Application Watsons ใหเช่ือมตอเฟซบุก แฟนเพจได 

- สรางโปรแกรมในเฟซบุกแอพพลิเคช่ัน (Facebook Application) ที่ใชงานบนเว็บไซต

หรือสมารทโฟน ในการตรวจสอบราคาและจํานวนสินคาคงเหลือในแตละสาขา 

- Co-Partner การรวมมือระหวางธุรกิจกับคูคาสรางกิจกรรมรวมสนุก แจกของรางวัล 

 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการใชเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา

สําหรับธุรกิจคาปลีกประเภทสเปเชียลต้ีสโตร (Specialty Store) 

จากการศึกษาในสวนการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุก ผูวิจัยยังไดนําเสนอ “หลักการสรางความสัมพันธบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก” สําหรับ

ธุรกิจคาปลีกประเภทสเปเชียลต้ีสโตร หรือธุรกิจที่เกี่ยวของ ก็สามารถนําไปประยุกตใชตอไปได ดังน้ี 
 

1) Customer Service การบริการลูกคา 

 การสรางแฟนเพจถือเปนอีกชองทางหน่ึงสําหรับในการใหบริการลูกคา โดยมีการใช

เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ สรางใหเปนจุดติดตอในงานบริการลูกคาตางๆทั้งในเชิงรับ(Reactive) 

คือการแกปญหาตางๆใหกับลูกคา หรือในเชิงรุก (Proactive) คือการพยายามใหขอมูล 

คําแนะนําตางๆกบัลูกคา และที่สําคัญยังสามารถเปนชองทางในการสื่อสารไดตลอดเวลาหาก

เกิดปญหาในตัวสินคาและบริการ สิ่งเหลาน้ีลวนเปนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 

รักษาลูกคาและนํามาซึ่งการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

2) Brand Perception การสรางการรับรู 

 เฟซบุกแฟนเพจ ควรจะมีการสราง Character บุคลิกภาพหรือลักษณะอยางชัดเจน

เพื่อสรางการรับรู สรางความเขาใจใหกับลูกคาและสื่อออกมาถึงความเปนตัวตนของแบรนด 

ซึ่งแฟนเพจควรมีบุคลิกภาพหรือลักษณะ Character ใหตรงกับสิ่งที่แบรนดและลูกคา

ตองการ เพื่อทําใหเปนที่นาจดจําและสนใจ ผานการสื่อสารบนแฟนเพจ โดยเน้ือหาในการ

สื่อสารจะตองสัมพันธกับการกําหนดรูปแบบ หรือ บุคลิกภาพของเฟซบุก แฟนเพจดวย 
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3) Engagement Contents การสรางการติดตามดวยเน้ือหา 

 เน้ือหาของแฟนเพจ เปนสวนสําคัญในการสื่อสารไปยังลูกคา โดยตองมีเน้ือหาที่ตรง

กับกลุมเปาหมายและตอบสนองความตองการของลูกคา เน้ือหาควรมีทั้งในสวนของที่

เกี่ยวกับธุรกิจที่เปนทั้งเน้ือหาในการขายสินคา (Hard Content) และมีเน้ือหาไมไมใชการ

ขายจนเกินไปเพื่อเปนการจูงใจดานอารมณ (Soft Content) ประกอบกันดวย เพื่อสราง

ความหลากหลายใหกับเน้ือหา ที่ดูนาสนใจและทําใหแฟนเพจติดตามตลอด โดยเน้ือหาตองมี

การสรางรูปแบบ และวิธีการสื่อสาร ใหมีความสอดคลองกับภาพลักษณ หรือบุคลิกภาพของ

ตราสินคาดวย 

4) Co – Online & Offline 

 การสรางแฟนเพจใหสอดคลองกันระหวางสื่อออนไลนและรานคา เพื่อใหลูกคา

สามารถเขามามีปฏิสัมพันธได โดยการสรางเน้ือหาและกจิกรรม ทั้ง Online และ Offline ให

มีความเช่ือมโยง สอดคลองกัน เพื่อดึงลูกคาทั้ง 2 กลุมใหเขามามีสวนรวมใหมากย่ิงข้ึน 

5) Timeline เวลาท่ีเหมาะสม 

 เวลา เปนสิ่งสําคัญในการโพสต ควรมีการจัดการชวงเวลาในการโพสตใหเหมาะสม

และมีความสัมพันธกับชวงเวลาของลกูคา หรือตรงกับพฤติกรรมผูบริโภค จากผลการวิจัยจาก

ตางประเทศพบวา รานคาปลีกตองเนนการโพสตในวันอาทิตยและวันจันทร เน่ืองจากเปน

วันที่มีการตอบสนองมากที่สุด 

6) Social Commerce 

 สื่อสังคมออนไลนไม เพียงมีบทบาทเฉพาะดานการติดตอสื่อสาร เ ช่ือมโยง

ความสัมพันธเทาน้ัน แตมีประโยชนในเชิงธุรกิจที่หลากหลายแงมมุ โดยเฉพาะเปนเครื่องมือที่

ทําใหเกิดธุรกรรมการซื้อ-ขายบนโลกไซเบอร เน่ืองจากการพัฒนาอยางตอเน่ืองของฟงกชัน

การทํางานบนสื่อสังคมออนไลนที่รองรับการทํางานที่กวางขวางมากข้ึน ซึ่งสามารถนําไปใช

เปนเครื่องมือที่ใชในการทํา Social Commerce ไดเปนอยางดี โดยการทําใหเปน  

F-Commerce หรือ Facebook Commerce คือการเปดรานขายสินคาโดยใชสื่อสังคม

ออนไลนยอดนิยมอยาง Facebook เปนชองทางในการซื้อ-ขายสินคา ซึ่ง Facebook ถือวา

เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีฟงกชันการทํางานที่ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

7) Respond Feedback การตอบสนอง 

 บุคลากร (Admin) ควรเปนคนภายในองคกรที่มีความพรอมและรูเรื่องเกี่ยวกับ 

แบรนดและสินคา สรางการมีสวนรวมบนหนา Page อยางสม่ําเสมอ คอยอัพเดท รับฟงและ

ตอบคําถามลูกคา พรอมที่จะดูแลแฟนเพจไดตลอดเวลา เน่ืองจากจุดเดนของสื่อเครือขาย

สังคมออนไลนเฟซบุกคือการที่ลูกคาสามารถติดตอไดตลอด 24 ช่ัวโมง จึงตองมีการใสใจใน

การใหบริการทั้งกอนและหลังเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
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