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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ โดย
วิเคราะห์เนื้อหาจากการตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยอ่านหนังสือ
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กหรือสานักพิมพ์แซลมอน ทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 15-54 ปี ซึ่งเข้าใช้
งานและติดตามเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก จานวน 400
คน และสานักพิมพ์แซลมอน จานวน 400 คน
ผลการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า การตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอบนเว็บไซต์แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ บทความ บทความสั้นเป็นตอน และบล็อก ในขณะที่การตลาดเชิงเนื้อหาที่
สานักพิมพ์แซลมอนนาเสนอบนเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทความ และบทความสั้นเป็น
ตอน และการตลาดเชิงเนื้ อหาที่ส านักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอบน Facebook Fanpage แบ่งออกเป็น 4
ประเภท คื อ ข้อ ความ รู ป ภาพ อั ล บั ม ภาพ และวิดี โ อ ในขณะที่ ก ารตลาดเชิ งเนื้ อ หาที่ ส านั ก พิ ม พ์
แซลมอนนาเสนอบน Facebook Fanpage แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ข้อความ รูปภาพ และอัลบัม
ภาพ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การตลาดเชิงเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บล็อก และบทความสั้นเป็นตอน ตามลาดับ ในขณะที่
การตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook Fanpage ที่ผู้อ่านของทั้งสองสานักพิมพ์มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ รูปภาพพร้อมข้อความ โดยผู้อ่านส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชอบรูปแบบการ
นาเสนอเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น และพูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวกมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ความ
พึ ง พอใจของผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนมี
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The objectives of this study are to examine the effectiveness of content
marketing of Thai publishers by analyzing content marketing which A Book publisher
and Salmon Books publisher used on website and Facebook Fanpage from 1 July 2016
to 30 September 2016, and to investigate the relationship between readers’
satisfaction, buying decision and brand loyalty. Eight hundred respondents who read A
Book and Salmon Books books, and subscribe contents on the publishers’ website and
Facebook Fanpage aged between 15 and 54 were recruited in this study.
The content analysis found that A Book publisher uses 3 types of content
marketing on website which are article, short article and blog, while Salmon Books
publisher uses 2 types of content marketing on website which are article and short
article. On Facebook Fanpage, A Book publisher uses 4 types of content marketing
which are text, photo, photo album and video, while Salmon Books publisher uses 3
types of content marketing which are text, photo and photo album.
The quantitative study found that content marketing on website which satisfies A
Book and Salmon Books readers the most are blog and short article respectively.
Content marketing on Facebook Fanpage which satisfies both A Book and Salmon
Books readers the most are photo with text. Most readers decide to buy the
publisher’s book because they like the content of the book. Furthermore, most of
them talk about publishers in a positive way. The study also found that readers’
satisfaction on content marketing of A Book and Salmon Books publishers correlate
with book buying decision and correlate with readers’ loyalty towards the publishers.

ง
Book buying decision correlate with readers’ loyalty towards the publishers.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการต่างก็ย่อมต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ให้ได้มากที่สุด โดยหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่กาลังเป็นที่นิยมในยุคดิจิทัล คือ การตลาดเชิงเนื้อหา
(Content Marketing) ซึ่งเป็น กระบวนการทาการตลาดที่ส ร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มี คุณ ค่า เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ลูกค้าสร้าง
กาไรให้กับธุรกิจ (Pulizzi, 2014)
การเผยแพร่เนื้อหาของการตลาดเชิงเนื้อหาสามารถทาได้หลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นช่องทางที่นิยมเผยแพร่เนื้อหามากที่สุด บทความในเว็บไซต์ อินโฟกราฟิก ส์ และ
วิดี โ อ เป็ น ต้ น เนื่ อ งด้ ว ยการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาเป็ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์เน็ ต จึ งท าให้
ผู้ ป ระกอบการและกลุ่ ม เป้ าหมายได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั น โดยผู้ ป ระกอบการเผยแพร่ เนื้ อ หาที่ ท าให้
กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่า เป็นประโยชน์หรือน่าสนใจ หากข้อมูลนั้นมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมาย พวกเขาจะ
กลับมาสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อพวกเขาต้องการ นอกจากนี้ เนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่ควรมี
ความเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งส่งผลให้พวกเขาต้องการที่จะมี
ส่วนร่วมกับเนื้อหานั้น และเกิดความไว้วางใจในผู้ประกอบการในที่สุด (Content Marketing Expert,
2015)
งานวิจัยของ Content Marketing Institute (2015) พบว่า ปี 2559 องค์กรในทวีปอเมริกา
เหนือจะใช้การตลาดเชิงเนื้อหาร้อยละ 76 และนักการตลาดประมาณร้อยละ 80 มีแนวโน้มที่จะผลิต
เนื้ อ หาเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งช่ อ งทางที่ ใช้ เผยแพร่เนื้ อ หามากที่ สุ ด คื อ Facebook รองลงมา คื อ Twitter,
YouTube, LinkedIn และ Google+ ตามลาดับ โดยนักการตลาดครึ่งหนึ่งคาดการณ์ว่า องค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มงบประมาณสาหรับการตลาดเชิงเนื้อหาภายใน 12 เดือน ในขณะที่
องค์กรในประเทศอังกฤษจะใช้การตลาดเชิงเนื้อหาร้อยละ 89 ในปี 2559 และนักการตลาดประมาณ
ร้อยละ 88 มีแนวโน้มที่จะผลิตเนื้อหาให้มากกว่าปี 2558 ซึ่งช่องทางที่ใช้เผยแพร่เนื้อหามากที่สุด คือ
LinkedIn รองลงมา คื อ Twitter, YouTube, Facebook และ Google+ ตามล าดั บ นอกจากนี้
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นักการตลาดชาวอังกฤษส่วนใหญ่ยังคาดการณ์ว่า องค์กรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มงบประมาณทาการตลาด
เชิงเนื้อหาภายใน 12 เดือนเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้คนมักจะเข้าใจว่า การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นเรื่องที่ใหม่และเป็นนวัตกรรมที่ใช้
กับอินเทอร์เน็ต แต่จริงๆ แล้วการตลาดเชิงเนื้อหามีมานานกว่า 120 ปีแล้ว ช่วงแรกของการตลาดเชิง
เนื้อหานั้นเริ่มต้นในปี 2434 โดย August Oetker ซึ่งเป็นผู้ผลิตผงฟู ได้พิมพ์สูตรอาหารอยู่ด้านหลัง
ของบรรจุ ภัณ ฑ์ ต่อมาได้ตีพิ มพ์ห นังสื อสอนทาอาหารและวางจาหน่ายในปี 2454 เพื่ อสื่ อสารถึง
คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในหนังสือสอนทาอาหารที่ขายดีที่สุด
และมีการตีพิมพ์มากกว่า 19 ล้านเล่ม เช่นเดียวกับบริษัทผลิตยางรถยนต์ Michelin ที่ตีพิมพ์หนังสือ
นาเที่ยวเล่มแรกในปี 2443 ชื่อ Michelin Guide เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มน้ามัน ตัวแทนจาหน่ายยาง
รถยนต์ ที่พัก และร้านอาหารแก่คนที่ขับรถเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน Michelin Guide เป็น
หนั งสื อน าเที่ ย วที่ ผู้ คนยั งใช้ห าข้อมู ล เกี่ยวกับ ร้านอาหารและสถานที่ ท่ องเที่ ยวทั่ว โลก (Content
Marketing Expert, 2015) ส่วนการทาการตลาดเชิงเนื้อหาในประเทศไทยมีตั้งแต่ปี 2504 โดยบริษัท
เชลล์ประเทศไทยได้เริ่มทาเชลล์ชวนชิม เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคใช้เตาแก๊สเพิ่มขึ้น หากร้านอาหาร
ร้านใดที่ ม.ร.ว.ถนั ดศรี ไปชิม ก็จ ะได้ รับ การเขียนแนะน าในหนั งสื อสยามรัฐ สั ปดาห์ วิจารณ์ และ
สามารถขอป้ ายจากเชลล์ไปติดที่ร้านอาหารได้ ซึ่งในเวลาต่อมาเชลล์ช วนชิมย้ายมาเขียนแนะนา
ร้านอาหารในหนังสือฟ้าเมืองไทย มติชน และไทยรัฐตามลาดับ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557)
ปัจจุบันธุรกิจต่างแข่งขันกันทาการตลาดเชิงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และยังเผยแพร่เนื้อหาไปใน
ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น หรือเว็บไซต์ของ
องค์กรนั้น เพียงเพื่อต้องการให้จานวนคนที่เข้ามาในเว็บไซต์มีมากกว่าคู่แข่ง เพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดตาม
หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยที่ไม่ได้คานึงว่า ผู้บริโภคทุกคนล้วนมีขีดจากัดในการอ่านเนื้อหา
ต่างๆ (กิตติชัย จิรสุขานนท์, 2559) รวมทั้งไม่ได้ตระหนักว่า พื้นฐานของการสร้างเนื้อหาเป็นอย่างไร
และองค์กรจะใช้ ทรัพยากรที่มีอย่างไรในการสร้างเนื้อหาให้มีคุณภาพต่อผู้บริโภคมากขึ้น (มาร์เก็ต
ติ้งอุ๊บส์, 2559b)
ความภักดี ของผู้ บ ริโภคที่มี ต่อตราสิ นค้ามีความส าคัญ ในการทาธุรกิจ มาก เนื่ องจากช่ว ย
ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรที่จะทาให้ลูกค้าเก่ากลับมา และหาลูกค้าใหม่เพื่อรักษาธุรกิจไว้ โดยวิธีที่
ท าให้ ลู ก ค้ าประทั บ ใจตราสิ น ค้าและมีค วามภั ก ดีต่ อ ตราสิ น ค้ าเป็ น ระยะเวลานาน คื อ การสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างอารมณ์ของ
ตราสินค้าให้ผู้บริโภคจดจาและมีความผูกพันกับตราสินค้า 2) การกระทาของตราสินค้าที่ช่วยอานวย
ความสะดวกหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค 3) การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคให้ผู้บริโภครู้สึกว่า
มีตราสินค้าเป็นเพื่อนตลอดเวลา 4) การสร้างกระบวนการให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของตรา
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สินค้า และ 5) การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าให้ผู้บริโภครู้สึกเติมเต็ม
กับประสบการณ์ของตราสินค้า (มาร์เก็ตติ้งอุ๊บส์, 2559a)
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยมีรายได้ประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตและส่งออกสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสานักพิมพ์ไทยมี 4 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้นาตลาดซึ่งมีรายได้มากกว่า 315 ล้านบาทต่อปี
2) กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีรายได้ 115 ล้ านบาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 315 ล้านบาทต่อปี 3) กลุ่ ม
ส านั ก พิ ม พ์ ข นาดกลางซึ่ งมี ร ายได้ 35 ล้ านบาทขึ้ น ไปแต่ ไม่ ถึ ง 115 ล้ า นบาทต่ อ ปี และ 4) กลุ่ ม
สานักพิมพ์ขนาดเล็กซึ่งมีรายได้ต่ากว่า 35 ล้านบาทต่อปี (สมาคมการพิมพ์ไทย, 2558)
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่ านมา สานักพิมพ์ไทยใช้กลยุทธ์การตลาดหลากหลายประเภท เช่น ส่ วน
ประสมการตลาดแบบ 4P (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด) การ
ส่งเสริมการขาย โดยพิมพ์ที่คั่นหนั งสือแจกให้ ลู กค้าที่ซื้อหนังสือจากร้าน และการประชาสัมพันธ์
หนังสือ โดยส่งหนังสือ พร้อมเรื่องย่อให้สื่อมวลชนลงคอลัมน์ที่เหมาะสมกับหนังสือนั้น หรือจัดงาน
เปิดตัวหนังสือ เพื่อให้สื่อมวลชนรู้จักนักเขียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การตั้งชื่อหนังสือให้เข้าใจและจัดหมวดหมู่ได้ง่าย การออกแบบปกหนังสือให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และการจัดเทศกาลขายหนังสือของทางสานักพิมพ์ เป็นต้น (สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, 2546)
สานักพิมพ์ไทยในปัจจุบันใช้การตลาดเชิงเนื้อหาเป็น หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของสานักพิมพ์
โดยผลิตเนื้อหาและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่สานักพิมพ์ใน
ต่างประเทศนั้นทาทุกวิธีเพื่อที่จะส่งเนื้อหาไปยังผู้อ่านและครองใจผู้อ่านให้ได้มากที่สุด โดยนาเสนอ
เนื้ อหาผ่ านช่องทางต่างๆ หรือใช้เครื่องมือใหม่ เช่น ส านักพิมพ์ New York Times ใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) นาเสนอเนื้อหา ซึ่งวิธีเหล่านี้ทาให้สานักพิมพ์ได้รับความสนใจ
จากผู้บ ริโภคเป็ น อย่ างมาก นอกจากนี้ สานักพิมพ์ยังผลิ ตเนื้อหาได้ดีกว่าเอเจนซีทั่วไป เนื่องจาก
สานักพิมพ์ผ่านงานเขียนมาค่อนข้างหลากหลายประเภท จึงทราบดีว่า ผู้อ่านต้องการอ่านอะไร อยาก
รู้ อ ะไร และจะน าเสนอเนื้ อ หาให้ เหมาะสมอย่ า งไร (มาร์ เก็ ต ติ้ ง อุ๊ บ ส์ , 2559c) ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า
การตลาดเชิงเนื้อหาทาได้หลายวิธี แต่งานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะการตลาดเชิงเนื้อหาที่เผยแพร่อยู่ใน
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น
สานักพิมพ์อะบุ๊ก (a book) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน
และเป็นสานักพิมพ์ทางเลือกสาหรับบุคคลทั่วไป โดยก่อตั้งขึ้นจากการรวบรวมคอลัมน์ต่างๆ ของ
นิ ตยสาร a day ให้ อยู่ในรูป เล่ มหนังสือ ส านักพิมพ์ผ ลิ ตหนังสือออกมาหลากหลายประเภท เช่น
หนังสือให้ความรู้ทั่วไป หนังสือแปล วรรณกรรมเดินทาง เป็นต้น (สานักพิมพ์อะบุ๊ก, 2559) ซึ่งทาง
สานักพิมพ์อะบุ๊กได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการต่อยอดเนื้อหา (content) ไปยังช่องทางอื่นๆ เช่น
หนังสือ นิตยสารแจกฟรี และทางออนไลน์ เป็นต้น เพื่อที่จะรองรับกับสื่อที่ผู้อ่านใช้ (ประชาชาติธุรกิจ
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, 2559a) โดยใช้เว็บไซต์ www.readdaypoets.com รวบรวมเรื่องราวต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือ
daypoets ได้ แ ก่ a day, HAMBURGER, a day BULLETIN, a book, polkadot และ everyday
แล้วนามาดัดแปลง และนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่แก่ผู้อ่าน (Feature) ตลอดจนสร้างเนื้อหาที่
เป็ น ประสบการณ์ ใหม่ๆ (Series) และงานเขี ยนที่ท าให้ ผู้ อ่ านรู้สึ กผ่ อ นคลาย (Blog) ซึ่งเขี ยนโดย
นักเขียนของสานักพิ มพ์ (รี้ดเดย์โพเอทส์ , 2559) และใช้ Facebook Fanpage เพื่อเผยแพร่เนื้อหา
ประเภทต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้อ่านของสานักพิมพ์ เช่น คาอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหนังสือ การใส่ลิงก์เนื้อหา
จากเว็บไซต์ daypoets เป็นต้น
ในขณะที่ ส านั กพิ ม พ์ แซลมอน (Salmon Books) มี ความมุ่งมั่น ที่ จะสร้างสรรค์ สิ่ งใหม่ ให้
เกิดขึ้นในวงการหนังสือไทย โดยเลือกสิ่งที่อยู่นอกกระแสที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมาผลิต
เป็นหนังสือ สานักพิมพ์ผลิตหนังสือออกมาหลายประเภท เช่น หนังสือบันทึกการเดินทาง หนังสือ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม นวนิยาย เป็นต้น (สานักพิมพ์แซลมอน, 2559) ซึ่งทางสานักพิมพ์แซลมอนสร้าง
เนื้อหา 1 เรื่องให้สามารถอยู่ในหลายที่ได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีนาเสนอในสื่อให้มีรู ปแบบแตกต่างกันไป
เช่ น หนั งสื อ เล่ ม ฉบั บ มิ นิ e-book ที่ มี ภ าพเคลื่ อ นไหว เปลี่ ย นเป็ น audio book ที่ มี ส ารคดี ห รื อ
ภาพยนตร์ (ไทยพั บ ลิ ก้ า , 2559) โดยส านั ก พิ มพ์ แซลมอนใช้ เว็บไซต์ www.minimore.com ซึ่งมี
ตัวอย่างของเนื้ อหาในหนั งสื อเล่ ม (Sample) ที่ผู้ อ่านเข้าไปทดลองอ่านเนื้อหาของหนังสือทุก เล่ ม
ก่อนที่จ ะตัดสิ น ใจซื้อได้ และอ่านเนื้อหาตอนพิเศษที่ไม่มีในเล่ ม (Extra Content) ได้ รวมทั้งยังมี
เนื้อหาให้เลือกอ่านหลากหลาย ทั้งจากนักเขียนและนักวาดของสานักพิมพ์ และจากบุคคลทั่วไปที่
สนใจเนื้อหานั้นแล้วนามาลงในเว็บไซต์ ตลอดจนมีพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปที่มีเรื่องอยากเล่าสามารถสร้าง
เนื้อหาขึ้นมาเองได้ (ดู๊ดดอท, 2558) นอกจากนี้ สานักพิมพ์แซลมอนยังใช้ Facebook Fanpage เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาประเภทต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้อ่านของสานักพิมพ์ เช่น การประชาสัมพันธ์
หนังสือออกใหม่ การใส่ลิงก์เนื้อหาจากเว็บไซต์ minimore เป็นต้น

ภาพที่ 1.1 แสดงตัวอย่างปกหนังสือของสานักพิมพ์อะบุ๊กในปี 2559
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ภาพที่ 1.2 แสดงตัวอย่างปกหนังสือของสานักพิมพ์แซลมอนในปี 2559
จากที่กล่ าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาของส านักพิมพ์ไทย
จานวน 2 สานักพิมพ์ คือ สานักพิมพ์อะบุ๊ก และสานักพิมพ์แซลมอน เนื่องจากทั้ง 2 สานักพิมพ์เป็น
ส านั กพิ มพ์ ท างเลื อ กที่มี ฐ านผู้ อ่านเป็น จานวนมาก กล่ าวคือ มีผู้ ติดตามใน Facebook Fanpage
มากกว่า 100,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560) โดยสานักพิมพ์อะบุ๊กได้รับความนิยมมาก
ในยุคนี้และเมื่อมีงานสัป ดาห์ หนังสือ บูธของสานักพิมพ์ก็จะหนาแน่นไปด้วยแฟนหนังสืออยู่เสมอ
(นิรัติศัย บุญจันทร์, 2560) ในขณะที่สานักพิมพ์แซลมอนนั้นประสบความสาเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมาและมีแนวโน้ มที่จะเติบโตในธุรกิจนี้ ต่อไปเรื่อยๆ (ประชาชาติธุรกิจ , 2559b)
ตลอดจนทั้ ง สองส านั ก พิ ม พ์ ยั ง มี เว็ บ ไซต์ ที่ ใ ช้ เ ผยแพร่ เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ โดยเฉพาะ คื อ
www.readdaypoets.com และ www.minimore.com ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สานักพิมพ์ดังกล่าวทา
การตลาดเชิงเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงความพึงพอใจ การตัดสินใจ
ซื้อหนังสือ และความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์ว่า มีความสัมพันธ์กับ การตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อย่างไร
1.2 ปัญหานาการวิจัย
1) การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีประสิทธิผลหรือไม่
อย่างไร
2) การทาการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้อ่านอย่างไร
3) เนื้ อหาที่ ส านั กพิ ม พ์ อะบุ๊ กและส านั กพิ มพ์ แซลมอนเผยแพร่ในสื่ อสั งคมออนไลน์ แ ละ
เว็บไซต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านอย่างไร
4) การทาการตลาดเชิงเนื้ อหาส่งผลให้ผู้อ่านมีความภักดีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนมากน้อยเพียงใด
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิผ ลของการตลาดเชิ งเนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์
แซลมอน
2) เพื่ อ ศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้อ่าน
3) เพื่ อ ศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนที่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน
4) เพื่ อ ศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนที่ มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่าน
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1) ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
2) ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
3) การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ
และความภักดีของผู้อ่าน : สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เคย
อ่านหนังสือของสานักพิมพ์อะบุ๊ก 400 คน และสานักพิมพ์แซลมอน 400 คน โดยเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนมกราคม 2560
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1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การตลาดเชิงเนื้ อหา หมายถึง การสร้างและเผยแพร่เนื้ อหาที่ มีความเฉพาะเจาะจงผ่ าน
เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
เนื้อหา หมายถึง เรื่องต่างๆ ที่ผลิตขึ้น เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
สานักพิมพ์ หมายถึง ธุรกิจสิ่ งพิมพ์ทางเลือกที่ผลิ ตหนัง สื อทั่วไปออกจาหน่าย และมีฐาน
ผู้อ่านเป็นจานวนมาก ในที่นี้ หมายถึง สานักพิมพ์อะบุ๊ก และสานักพิมพ์แซลมอน
ผู้อ่าน หมายถึง ผู้บริโภคซึ่งอ่านหนังสือของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความชื่นชอบของผู้อ่านที่มีต่อการทาการตลาดเชิงเนื้อหาบน
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
คือ ความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจน้อย และ
ความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
การตั ด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง การที่ ผู้ อ่ า นตั้ ง ใจที่ จ ะซื้ อ หนั ง สื อ ของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และ
สานักพิมพ์แซลมอนที่ร้านหนังสือและบนเว็บไซต์
ความภักดี หมายถึง ความผูกพันที่ผู้อ่านมีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน ซึ่ง
เป็ น ความรู้สึกและพฤติกรรมในเชิงบวก โดยวัด จากพฤติกรรมการซื้อหนังสื อซ้าๆ และความรู้สึ ก
ผูกพันต่อทั้งสองสานักพิมพ์
สื่ อ สั งคมออนไลน์ หมายถึ ง เครื อ ข่ ายที่ ส านั ก พิ ม พ์ ใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อ่ านผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนใช้เผยแพร่เนื้อหาที่สานักพิมพ์สร้างขึ้น คือ Facebook
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สานั กพิมพ์สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประกอบการทาการตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อทาให้
ผู้อ่านเกิดความพึงพอใจ ตัดสินใจซื้อ และมีความภักดีต่อสานักพิมพ์
2) ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การทาการตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
3) ผู้ ที่ ส นใจจะท าการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาผ่ า นเว็ บ ไซต์ ห รื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส ามารถน า
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ
และความภักดีของผู้อ่าน : สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการทาวิจัย ซึ่ง
สามารถสรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 6 หัวข้อ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความภักดี
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา
2.1.1 ความหมายของการตลาดเชิงเนื้อหา
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) กล่าวว่า การตลาดเชิงเนื้อหา หมายถึง การทาการตลาด
ด้วยการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อดึงดูด
ความสนใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ และก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจต่างๆ เช่น การซื้อสินค้า การใช้บริการ
เป็นต้น
Odden (2012) กล่าวว่า การตลาดเชิงเนื้อหา หมายถึง การเข้าหา การมีส่วนร่วม และทาให้
ลูกค้ามีแรงบันดาลใจที่จะซื้อสินค้า รวมทั้งแชร์เนื้อหาที่เกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้า
ในระหว่างที่ซื้อสินค้านั้นๆ
Nosrati, Karimi, Mohammadi และ Malekian (2013) กล่ า วว่ า การตลาดเชิ ง เนื้ อ หา
หมายถึง การตลาดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการสร้าง การแชร์สื่อ และเผยแพร่เนื้อหา เพื่อทาให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าของบริษัทให้ได้
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Pulizzi (2014) กล่ าวว่า การตลาดเชิงเนื้อหา หมายถึง กระบวนการทาการตลาดที่ส ร้าง
และเผยแพร่ เนื้ อ หาที่ มี คุ ณ ค่ า เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจ และสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ลูกค้าสร้างกาไรให้กับธุรกิจ
จากคาจากัดความดังกล่าว สรุปได้ว่า การตลาดเชิงเนื้อหา หมายถึง การสร้างและเผยแพร่
เนื้ อหาที่ มี ความเฉพาะเจาะจงผ่ านเว็บ ไซต์ และสื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อที่ จ ะเข้ าถึ งผู้ บ ริโภคที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง
2.1.2 การตลาดเชิงเนื้อหากับการสร้างตราสินค้า
เนื้อหาถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้าง “ภาพ” ของตราสินค้าไปยังผู้บริโภคในอดีต
เนื้อหาของตราสินค้าถูกจากัดด้วยพื้นที่ของสื่อ การลงทุนซื้อสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือนิตยสาร จึง
มีข้อจากัดเรื่องพื้นที่และเวลา ทาให้เนื้อหาต่างๆ อยู่ในรูปแบบของโฆษณาที่เน้นขายคุณสมบัติของ
สินค้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังตราสินค้าต่างๆ เริ่มให้ความสาคัญกับการนาเสนอเนื้อหาที่
พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าคุณสมบัติของสินค้า และเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ข้อจากัดเรื่องพื้นที่
และเวลาจึงหายไป ทาให้ ตราสินค้าสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้เอง รวมทั้งมีโอกาสที่จะสร้างเนื้ อหา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557)
2.1.3 บทบาทของเนื้อหาในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค
การสารวจพฤติกรรมของผู้บริโภค และเนื้อหาที่ผู้บริโภคแชร์ถือเป็นโอกาสสาคัญขององค์กร
ที่จะเชื่อมโยงสาร (messages) และคุณค่าขององค์กรไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจในเรื่องนั้น คุณค่าของ
การทาธุรกิจเกิดจากการทาการตลาดเชิงเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับผู้บริโภค ซึ่งทาได้หลาย
รูปแบบ องค์กรจึงควรเข้าใจบทบาทของเนื้อหาในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค ดังนี้ (Odden, 2012)
1) การรั บ รู้ (Awareness) การตลาดเชิ งเนื้ อ หามี ส่ ว นท าให้ ก ารรับ รู้ถึ งตราสิ น ค้ าเพิ่ ม ขึ้ น
กล่าวคือ ผู้บริโภคจะหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการด้วยการค้นหา ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือวิธีใดก็
ตามที่ใช้เนื้อหาต่างๆ ขององค์กรเป็นแหล่งค้นหาข้อมูล
2) การครุ่ น คิ ด (Consideration) เนื้ อ หาที่ อ งค์ ก รเผยแพร่ ในเว็ บ ไซต์ บล็ อ ก สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ควรใช้ภาษาที่ผู้บริโภคเข้าใจง่าย โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะ
ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และช่วยลดเวลาในกระบวนการตัดสินใจซื้อให้น้อยลง
3) การซื้อ (Purchase) ธุรกิจใหม่ควรใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เมื่อ
ผู้บริโภคเชื่อใจและตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า องค์กรก็ควรพัฒนาเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มยอดขายของสินค้านั้น
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4) การบริการ (Service) ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะไม่ได้ซื้อสินค้า แต่เนื้อหาและการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ช่วยให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีต่อเว็บ ไซต์ขององค์กร จึงควรใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย เช่น
คาถามที่พบบ่อย ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตราสินค้า โดยใช้เป็นบริการหลังการขายที่ผู้บริโภคสามารถค้นหา
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
5) ความภักดี (Loyalty) เมื่อผู้บริโภคเข้าไปอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง พวกเขาก็จะ
สนใจสิ น ค้ ามากขึ้ น โดยบทความประเภท How to และเนื้ อ หาที่ เป็ น เหมื อ นบริก ารเสริม ให้ กั บ
ผู้บริโภคหลังจากที่ซื้อสินค้าจะช่วยทาให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อสินค้ามากกว่าคู่แข่ง
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ บทบาทของเนื้อหาที่มีความสาคัญต่อผู้ อ่านมากที่สุด คือ การซื้อ และ
ความภักดี ซึ่งหากผู้อ่านมีการรับรู้ถึงการทาการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอน และเกิดความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่สานักพิมพ์เผยแพร่ ก็จะส่งผลให้ผู้อ่านตัดสินใจซื้อหนังสือ
และมีความภักดีต่อทั้งสองสานักพิมพ์ในอนาคต
2.1.4 ลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการตลาดเชิงเนื้อหา
การตลาดเชิงเนื้อหามีเนื้อหาเป็นแกนหลักที่สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งทาให้เกิดการ
สื่อสาร และเกิดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายขึ้น เนื้อหาที่ดีนั้นต้องผลิตออกมาแล้วตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และต้องมีความหมายกับคนที่ได้อ่านเนื้อหานั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการรับรู้ การจดจา และ
การตัดสินใจซื้อ โดย “ความหมาย” ดังกล่าวมีหลายรูปแบบและแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ (ณัฐพัชญ์
วงษ์เหรียญทอง, 2557)
1) เป็ น ประโยชน์ การสร้ างเนื้ อ หาที่ มี ป ระโยชน์ เป็ น หนึ่ งในวิธีที่ ท าให้ ต ราสิ น ค้าประสบ
ความสาเร็จในการเป็นตราสินค้าที่มีประโยชน์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยคาว่า มีประโยชน์ หมาย
รวมถึง การให้ความรู้และความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การแก้ปัญหาให้กั บผู้บริโภค และการ
สร้างความบันเทิงให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2) มีความเฉพาะเจาะจง เนื้อหาควรสร้างขึ้นเพื่อผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมี
เนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกร่วมหรือเชื่อมโยงได้ เช่น เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่รักและชื่น
ชอบเทคโนโลยี และเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มวัยรุ่นชายโดยเฉพาะ เป็นต้น เมื่อเนื้อหาออกแบบมา
เพื่อกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เนื้อหานั้นก็ย่อมมีความสาคัญและมีความหมายมากกว่าเนื้อหาทั่วไป
3) มีความชัดเจน หลายครั้งตราสิ นค้ามีเนื้อหาที่ดีมาก แต่การถ่ายทอดเนื้อหาออกมาให้
ผู้บริโภคมีความซับซ้อน ทาให้ผู้บริโภคอาจสับสนหรือเข้าใจผิดได้ คนที่สร้างเนื้อหาจึงควรใช้ภาษาที่
เข้าใจง่ายเสมอ
4) มีคุณภาพสูง เนื้อหาที่ดีต้องใส่ใจรายละเอียด คุณภาพของเนื้อหา และองค์ประกอบอื่นๆ
ที่นาเสนอ เช่น การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม การเลือกภาพที่มีคุณภาพและเสริมกับเนื้อหา เป็นต้น
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5) จริงใจ หากเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้สร้างเนื้อหาแล้ว ผู้บริโภคก็จะมีอารมณ์
ร่วมกับเนื้อหานั้นมากขึ้น
2.1.5 ลักษณะของเนื้อหาที่ผู้บริโภคแชร์ให้กับผู้อื่น
เนื้ อ หาที่ ผู้ บ ริ โภคแชร์ นั้ น มี ห ลากหลายประเภท โดยแบ่ งลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น ออกเป็ น 7
รูปแบบ ดังนี้ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557)
1) เนื้อหาที่ให้ประโยชน์ (Give) เช่น โปรโมชั่น คูปอง เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ไม่ได้จากัด
เฉพาะกลุ่มเพื่อนเท่านั้น
2) เนื้อหาที่ให้ข้อมูล (Advise) โดยช่วยเหลือหรือให้คาแนะนา เช่น วิธีคลายเครียด เทคนิค
การสมัครงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป
3) เนื้อหาที่เป็นการเตือน (Warn) เป็นการเตือนถึงอันตรายต่างๆ ทาให้คนเต็มใจที่จะแชร์
หรือบอกต่อข้อมูล เพื่อช่วยป้องกันหรือเตือนภัยให้กับผู้อื่น
4) เนื้อหาที่สร้างความบันเทิง (Entertain) เป็นมุกตลก หรือรูปภาพสวยๆ ที่ทาให้คนอยาก
แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้อื่นได้ดูหรืออ่าน
5) เนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) เช่น คาพูดคมๆ ที่ทาให้คนรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง
และสะท้อนกลับไปยังคนนั้นให้รู้สึกดีกับตัวเองด้วยเช่นกัน
6) เนื้อหาที่สร้างความประหลาดใจ (Amaze) สิ่งที่ผิดธรรมชาติ แปลกประหลาด หรือน่าทึ่ง
เช่ น ภาพของข้อ เท็ จ จริ งบางอย่ าง จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ค นรู้สึ ก อยากบอกต่ อ เพื่ อ ให้ ค นอื่ น มาร่ว ม
ประสบการณ์แบบเดียวกัน
7) เนื้อหาที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในสังคม (Unite) สิ่งที่ทาให้คนอยากชวนผู้
อื่นมาร่วมเป็นหนึ่ งเดียวกันต้องเกิดจากการสร้างจุดร่วมทางความรู้สึก อุดมการณ์ หรือสัญลักษณ์
ต่างๆ
2.1.6 แกนสาคัญของการทาการตลาดเชิงเนื้อหา
การตลาดเชิงเนื้อหาควรจะมีแกนสาคัญที่ใช้ในการทางานทั้งหมด 4 แกน ดังนี้ (ณัฐพัช ญ์
วงษ์เหรียญทอง, 2559)
1) การสร้างเนื้อหา แกนนี้ถือเป็นแกนที่สาคัญที่สุด เนื่องจากเนื้อหาเป็นสิ่งที่สามารถจับต้อง
ได้ ผู้ผลิตจึงควรใช้เวลาทางานและให้ความสาคัญกับส่วนนี้มากที่สุด
2) การโปรโมทเนื้อหา หลังจากที่ผู้ผลิตได้สร้างเนื้อหาแล้ว ผู้ผลิตจะต้องวางแผนโปรโมท
เพื่อที่จะนาเนื้อหาส่งไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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3) การปรับเนื้อหา ผู้ผลิตต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เช่น การ
เลือกภาพที่ดีกว่าเดิม การเลือกเวลาโพสต์ เพื่อให้มีคนกดเข้ามาอ่านมากที่สุด เป็นต้น
4) การวิเคราะห์ เนื้ อหา ผู้ ผลิ ตต้องเก็บข้อมูล หลั งจากที่เผยแพร่เ นื้อหาออกไป แล้วนามา
วิเคราะห์ว่า เนื้อหาที่เผยแพร่ออกไปได้ผลอย่างไร มีสิ่งใดที่ดีและสิ่งใดที่ไม่ดี ผู้บริโภคสนใจอะไรเป็น
พิเศษ เป็นต้น
2.1.7 รูปแบบของการนาเสนอเนื้อหา
เนื้อหาไม่ได้ถูกจากัดการนาเสนออยู่ที่ข้อความและรูปภาพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการ
นาเสนอเนื้อหารูปแบบอื่นๆ ที่ทาให้ผู้คนสนใจและนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งการนาเสนอ
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 20 รูปแบบ ดังนี้ (Odden, 2012)
1) บทความ (Articles) เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดออนไลน์ ซึ่ งหมายรวมถึ ง การสร้ า ง
เนื้อหาเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งนาบทความไปขายผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ที่เป็นตัวแทน
จัดหาบทความ
2) บล็ อก (Blogs) เป็ น การเผยแพร่เนื้ อหาต้ น ฉบั บ โดยใช้ซ อฟแวร์ของบล็ อก ซึ่ งจัด เรีย ง
ตามลาดับหรือประเภทของเนื้อหา
3) กรณี ศึกษา (Case studies) เป็นการเขียนอธิบายว่า สินค้าหรือบริการขององค์กรช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
4) จดหมายข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital newsletters) การเผยแพ ร่ จ ดหมายข่ า ว
อิเล็กทรอนิกส์ตามตารางเวลาอยู่เสมอ โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการตลาด และ
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ขององค์กร จะช่วยทาให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมมากขึ้น
5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) เป็นรูปแบบการให้ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งใน
เรื่องที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
6) จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) เนื้ อหาที่ ส่ งผ่ านทาง E-mail ท าให้ อัต ราการเข้าชม
เว็บไซต์ขององค์กรสูงที่สุดในบรรดากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ทั้งหมด
7) รูปภาพ (Images) รูปภาพสามารถใช้แทนคาพูดได้มากมาย และบางครั้งรูปภาพก็อาจทา
ให้ผู้บริโภคกดเข้าไปดูได้หลายพันครั้งเช่นกัน
8) อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เป็นการนาข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้ มาเปลี่ยนให้เป็น
แผนภาพ ทาให้ข้อมูลนั้นน่าสนใจมากขึ้น
9) ไมโครไซต์ (Microsites) เว็บไซต์ประเภทนี้ส ร้างขึ้นเพื่อใช้ส าหรับการรณรงค์ห รือการ
ส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะ และเป็นศูนย์รวมสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เผยแพร่ เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์ขององค์กร
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10) เนื้อหาในโทรศัพท์มือถือ (Mobile content) เนื้อหาและแอปพลิเคชันที่สร้างและใช้ได้
เฉพาะในโทรศัพท์มือถือนั้นมีคุณค่ากับตลาดมากขึ้น
11) ข่าวแจก (News release) รูปแบบข่าวแจกและการแจกจ่ายข่าวเปลี่ยนไป เพื่อเข้าถึง
นักข่าว และดึงดูดความสนใจผู้บริโภคโดยตรง
12) ไฟล์ PDF (PDFs) รู ป แบบเนื้ อหาต่ างๆ เช่ น บทความ กรณี ศึ กษา เป็ น ต้ น สามารถ
เปลี่ยนเป็นไฟล์ PDF ทาให้เผยแพร่เนื้อหาไปยังผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
13) พ็อดคาสท์ (Podcasts) ไฟล์เสียงทาให้เกิดโอกาสทางการส่งเสริมการตลาดในตลาดบาง
กลุ่ม โดยไฟล์เสียงมักจะอยู่ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ การรายงานข่าว หรือโฆษณาทางโทรทัศน์ที่
ให้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการ และจะเผยแพร่ตามตารางเวลา
14) วิจัย (Research) การสารวจ การศึกษา และข้อมูลทางสถิติ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึก
ทาให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับเนื้อหานั้นๆ และแชร์เนื้อหาต่อไปยังผู้อื่น
15) การน าเสนอภาพนิ่ ง (Slide shows) นิ ย มใช้ ส าหรั บ การน าเสนองาน และน าเสนอ
แผนงานให้ลูกค้า เพื่อทาให้เกิดการทาธุรกิจร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การนาเสนอ
ภาพนิ่งสามารถนามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เพิ่มจานวนผู้อ่านในวงกว้างได้
16) สื่อสังคมออนไลน์ (Social) เนื้อหาที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter
และ LinkedIn เป็นต้น มีผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
17) สื่อเก่า (Traditional media) การตลาดเชิงเนื้อหาสามารถใช้กับสื่อเก่าในรูปแบบของ
ดิจิทัลได้ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นต้น
18) วิดีโอ (Videos) เป็นเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ และทาให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก
ที่สุด
19) การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) เป็นการรวมเสียงเข้ากับการนาเสนอภาพนิ่ง ซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นทางออนไลน์ โดยมีช่วงถามตอบและช่วงพูดคุย เมื่อการสัมมนาออนไลน์จบ จะมีการบันทึกเก็บ
เป็นไฟล์ไว้ ซึ่งผู้ชมสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้
20) White papers เป็นรายงานที่น่าเชื่อถือหรือเป็นคู่มือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่ าง
ละเอียด โดยให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้
นอกจากนี้ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) ยังกล่าวว่า ช่องทางในการนาเสนอเนื้ อหามี
มากมาย ซึ่งสื่อหรือพื้นที่ที่ผู้บริโภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาได้ มีดังนี้
1) นิตยสารและเอกสารแจก องค์กรสามารถลงบทความหรือเรื่องราวของตราสินค้าลงใน
คอลัมน์ที่องค์กรเป็นผู้สนับสนุน นอกจากนี้ องค์กรสามารถทาเอกสารแจกเล่มเล็ก เช่น คู่มือแนะนา
การลงทุน และอาจแทรกข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าลงในเนื้อหาได้
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2) รายการโทรทัศน์ ปั จ จุ บันรายการโทรทั ศน์ยังเป็นเนื้ อหาที่ผู้ บริโภคยังดูอยู่ ซึ่งถือเป็ น
ช่องทางน าเสนอเนื้ อ หาให้ ก ระจายไปยังคนจานวนมาก ตราสิ น ค้าจึงสามารถน าเสนอเนื้ อหาใน
รายการได้หลายวิธี เช่น ซื้อโฆษณาคั่นเวลา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชมโฆษณาระหว่างรอดูรายการต่อ
หรือทาสกู๊ปพิเศษในรายการ เพื่อนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น
3) การสัมมนาและอีเวนต์ การจัดงานสัมมนานับเป็นช่องทางที่ดีที่จะนาเสนอข้อมูลของตรา
สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าในอนาคตอาจใช้ข้อมูลที่ ได้มาประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกใช้
สินค้าหรือบริการ ในส่วนของอีเวนต์นั้นช่วยให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและผู้มาร่วมงานได้รับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร และมีประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้า
4) เว็บไซต์ ตราสินค้าส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์ขององค์กรเป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหาที่หลากหลาย
มากขึ้น โดยสร้างเนื้อหาที่มากกว่าการแนะนาสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้ามา
ในเว็บไซต์ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
5) LINE ตราสินค้าสามารถส่งเนื้อหาได้ในรูปแบบของข้อความ เสียง วิดีโอ หรือเนื้อหาพิเศษ
เช่น LINE page ผ่าน official account ขององค์กร นอกจากนี้ การใช้ Line sticker ซึ่งเป็นเนื้อหา
ประเภทรูปภาพที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้าได้
ส าหรับ การวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ยรวบรวมการนาเสนอเนื้ อหาจากทั้ งเว็บ ไซต์และ Facebook
Fanpage ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน แล้วนามาจาแนกเป็นการนาเสนอเนื้อหา
ประเภทต่างๆ เพื่อศึกษาว่า การนาเสนอเนื้อหาแต่ละประเภทนั้นส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความพึงพอใจ
การตัดสินใจซื้อ และความภักดีต่อทั้งสองสานักพิมพ์อย่างไร
2.1.8 การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการตลาดเชิงเนื้อหา
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสาคัญต่อการทาการตลาดเชิงเนื้อหามาก การวางแผนการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงมีส่วนทาให้การตลาดเชิงเนื้อหามีประสิทธิภ าพมากขึ้น โดยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ (Pulizzi, 2014)
1) Facebook องค์ ก รควรเผยแพร่ เ นื้ อ หาใน Facebook อยู่ เ สมอ โดยใช้ ค าส าคั ญ
(keyword) รวมอยู่ในเนื้อหา และใช้รูปภาพและข้อความที่สื่อถึงสินค้าอย่างชัดเจน เพื่ อให้เนื้อหาตรง
กับกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้า
2) Twitter องค์ กรควรเผยแพร่ข้อ ความในลั ก ษณะของการเล่ าเรื่อ ง และสร้างแฮชแท็ ก
(hashtag) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรขึ้นมาใหม่ เช่น #cmworld เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ไว้ ทาให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
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3) YouTube และ Vimeo องค์กรควรตั้งค่าวิดีโอให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ผู้บริโภคแชร์ลง
เว็บ ไซต์ หรือสื่อสั งคมออนไลน์ อื่น ได้ ซึ่งเนื้อหาของวิดีโอควรสาธิตสิ นค้าหรือบริการให้ เห็ นอย่าง
ชัดเจน ทาให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
4) LinkedIn หน้ าโปรไฟล์ ขององค์กรควรจัดให้ เป็นระเบี ยบ และแชร์เนื้อหาที่มีคุณ ภาพ
นอกจากนี้ องค์กรควรจะส่งเนื้อหาให้พนักงานในองค์กรช่วยแชร์ต่อ เพื่อให้เนื้อหาเผยแพร่ออกไปใน
วงกว้าง ตลอดจนนาคาแนะนาของลูกค้ามาพัฒนาเป็นเนื้อหาที่สร้างจากผู้ติดตาม (user-generated
content)
5) Instagram and Flickr องค์กรควรแชร์รูปภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหา โดยมีการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเรื่องนั้น รวมทั้งใส่ข้อมูลการส่งเสริมการตลาดของสินค้าไว้ในรูปภาพ และเผยแพร่
เนื้อหาที่เป็นเบื้องหลังการทางานขององค์กร เพื่อทาให้ผู้บริโภคสนใจที่จะอ่านเนื้อหาและมีส่วนร่วม
มากขึ้น
6) Slideshare องค์กรควรแชร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเนื้อหาและข้อมูลของบริษัทให้
ทันสมัยเสมอ รวมทั้งสร้างเนื้ อหาให้ ยาวกว่าปกติ โดยใส่ข้อมูลทางวิชาการในการนาเสนอ เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ Slideshare เข้ามาอ่านมากขึ้น
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ก ารตลาดเชิ ง เนื้ อ หาเฉพาะสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ป ระเภท
Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนเท่านั้น เนื่องจากผู้อ่านของทั้ง
สองส านั ก พิ ม พ์ ติ ด ตามข่ า วสารและเนื้ อ หาต่ างๆ ใน Facebook Fanpage มากที่ สุ ด โดยแต่ ล ะ
สานักพิมพ์นั้นมีจานวนผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
กุณฑลี รื่นรมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, และสาวิกา อุณหนันท์ (2547) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึงความยินดีหลังจากได้บริโภคสินค้า ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจาก
สินค้าเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวังของบุคคลนั้น
ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของลูกค้าซึ่ง
อาจจะมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เนื่องจากลูกค้าเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจากการใช้สินค้าหรือ
บริการกับความคาดหวังของตน
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก
ทางบวกของบุ คคล ซึ่งเป็ น ผลจากการเปรียบเที ยบการรับรู้ถึงสิ่ งที่ได้รับ จากการบริการและการ
ให้บริการในระดับที่ตรงกับความคาดหวัง
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง อารมณ์แห่งความสุขและ
ความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ และนามาซึ่งการใช้บริการซ้า
จากค าจ ากั ดความดั งกล่ าว สรุป ได้ ว่า ความพึ งพอใจ หมายถึง ระดับ ความชื่ น ชอบของ
ผู้บ ริโภคที่มีต่อตราสิ น ค้าหรื อบริการหนึ่ง ในที่ นี้ คือ ระดับความชื่นชอบของผู้ อ่านที่ มีต่อการท า
การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามี 3 ปัจจัย ดังนี้ (กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ, 2547)
1) การเรีย นรู้ และเข้าใจถึงความต้อ งการของลู ก ค้า องค์กรควรศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกับ ความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงแรงจูงใจ และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ โดย
นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับใช้กับการดาเนินงานทุกครั้ง เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทุก
ครั้งที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร
2) การทาการตลาดภายใน องค์กรควรจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ กับพนักงาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและพร้อมให้บริการ ตลอดจนมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการขององค์กร นอกจากนี้ องค์กรควรดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และมีรางวัล
ตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีค วามพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
3) การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการปรับปรุงคุณภาพทั้งภายนอกและภายในองค์กร
โดยผู้บริหารต้องให้ความสาคัญกับองค์กร พนักงานต้องมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพขององค์ กร
นอกจากนี้ องค์กรควรเปรียบเทียบการดาเนินงานขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก และปรับปรุง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง คุณภาพขององค์กรจึงมีความสาคัญ เพราะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
นอกจากนี้ ส่ ว นประสมการตลาดบริก ารยังถือเป็น ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจลู กค้ า
เช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551)
1) ผลิตภัณฑ์บริการ การให้บริการจะต้องมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดย
ควรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เข้ากับชีวิตประจาวันของลูกค้า เพื่อทาให้ลูกค้าพึงพอใจ
2) ราคาค่าบริการ การตั้งค่าบริการควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ หากเป็น
ราคาที่ลูกค้าคิดว่าสมเหตุสมผลและเต็มใจที่จะจ่าย ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ
3) สถานที่บริการ ทาเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการควรเดินทางสะดวก และกระจายสถานที่
บริการให้ทั่วถึง หากลูกค้าต้องการใช้บริการ ก็จะสามารถเดินทางได้สะดวกและส่งผลให้มีความพึง
พอใจต่อบริการ
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4) การส่งเสริมแนะนาบริก าร เมื่อลูกค้าได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในทางบวก
ซึ่งตรงกับความเชื่อเดิม ก็จะส่งผลให้พวกเขารู้สึกดีกับบริการนั้นและเกิดความพึงพอใจต่อบริการได้
5) ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการที่ให้ความสาคัญกับการบริการโดยคานึงถึงลูกค้าและพนักงานที่
ให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ง่าย
6) สภาพแวดล้อมของการบริการ การออกแบบอาคารให้สวยงาม การแบ่งพื้นที่บริการเป็น
สัดส่วน และจัดสภาพแวดล้อมให้น่าใช้บริการ จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
7) กระบวนการบริการ การจัดระบบการบริการให้ มีประสิ ทธิภ าพ ทาให้ ลู กค้าได้รับ การ
บริการที่มีคุณภาพ และการบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทาให้ลูกค้าพึงพอใจ
ในการทาธุรกิจนั้ น ผู้ ป ระกอบการควรคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บ ริ โภคอย่างละเอีย ดถี่ถ้วน เพื่อให้ ผู้ บริโภคเกิดความพึ งพอใจต่อสิ นค้าหรือบริ การมากที่สุ ด ซึ่ง
สาหรับการวิจัยนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้อ่าน คือ การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์
2.2.3 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551)
1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เมื่อลูกค้าได้รับการบริ การที่ตรงกับความคาดหวัง
ลูกค้าก็จะมีความสุขและพึงพอใจ เช่น ลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารและพบว่า อาหาร
อร่อยและการบริการดี ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า
2) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่เกินความคาดหวัง ลูกค้าก็
จะมีความประทับใจและพึงพอใจ เช่น ลูกค้าไปซื้อของที่ห้ างสรรพสินค้าและได้รับรางวัลโดยที่ไม่
คาดคิดมาก่อน
2.2.4 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
องค์กรต้องมีการตรวจสอบและติดตามการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทาได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ (กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ, 2547)
1) พิจารณาจากคาร้องเรียนและข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
กล่องรับข้อเสนอแนะ และแบบฟอร์มที่ให้ลูกค้ากรอก เป็นต้น
2) สารวจความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรควรสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระยะ โดย
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือให้ทาแบบสอบถาม
3) การปลอมตัวเพื่อซื้อสินค้า องค์กรอาจให้ผู้เชี่ยวชาญไปเยือนศูนย์จาหน่ายหรือศูนย์บริการ
เพื่อประเมินการให้บริการและเรื่องอื่นๆ ด้วย
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4) การวิเคราะห์อัตราการสูญเสียลูกค้า องค์กรควรพิจารณาจานวนของลูกค้าเก่าที่หายไป
และหาสาเหตุที่ลูกค้าหายไป โดยสื่อสารกับลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ และนาผลลัพธ์ที่ได้มา
ปรับปรุง
5) ข้อมูลจากพนักงานขายหรือพนักงานบริการ พนักงานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลู กค้าที่สุด จึง
สามารถให้ข้อมูลกับองค์กรได้เป็นอย่างดี
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ งเนื้ อ หาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน โดยใช้แบบสอบถามประเมินว่า ผู้อ่านมีความพึงพอใจต่อ
การทาการตลาดเชิงเนื้อหาของทั้งสองสานักพิมพ์ในระดับใด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
นักวิชาการในปัจ จุบั นแบ่ งกระบวนการตัดสินใจซื้อออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (Fill, 1995;
Hawkins et al., 1998; Kotler, 2003; Moven, 1995; Sheth et al., 1999; Solomon, 2002,
อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
1) การตระหนักถึงปัญหา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโ ภคเริ่มต้นจากการตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งความต้องการนั้นเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น ความหิว ความกระหาย
เป็นต้น และสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น โฆษณา การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น (Kotler, 2003, อ้างถึง
ใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) การตระหนักถึงปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างของ
สภาวะในความเป็ น จริงกับ สภาวะในอุดมคติ โดยเกิดขึ้น ได้เมื่อสภาวะในอุดมคติอยู่ในระดับเดิ ม
ในขณะที่สภาวะในความเป็น จริงนั้น ลดลงจากเดิม เช่น ยาสีฟันหมด โทรทัศน์ช ารุด เป็นต้น และ
เกิดขึ้นได้เมื่อสภาวะในอุดมคติสูงขึ้นจากเดิม ในขณะที่สภาวะในความเป็นจริงอยู่ในระดับเดิม เช่น
บ้านของผู้บริโภคยังอยู่ในสภาพที่ดีและเพียงพอต่อการอาศัย แต่ผู้บริโภคคิดว่าควรจะซื้อบ้านหลังใหม่
ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพื่ อรองรับสมาชิกที่จะเข้ามาอาศัย ในอนาคต ดังนั้น หากความแตกต่างของ
สภาวะในความเป็ น จริง กับ สภาวะในอุดมคติของผู้ บริโภคยังมีไม่ มาก ผู้บริโภคก็จะไม่ตระหนักว่า
ตนเองมีปัญหาใดๆ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงปัญหาของผู้บริโภคมี 2 กลุ่ม คือ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สภาวะในความเป็นจริง ได้แก่ ความเสื่อมถอยของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิ ภาพการทางานของผลิตภัณฑ์
พัฒนาการของแต่ละบุคคล ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด และสถานการณ์ในปัจจุบัน และ 2) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสภาวะในอุดมคติ ได้แก่ วัฒนธรรมและชนชั้ นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง ลักษณะของครอบครัว
สถานภาพทางการเงิน พั ฒ นาการของแต่ ล ะบุ ค คล แรงจูงใจ สถานการณ์ ในปั จจุบั น และความ
พยายามทางการตลาด (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
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2) การค้นหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาว่า พวกเขาจาเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนแล้ว ต่อมาผู้บริโภคก็จะเริ่มค้นหาข้อมูล โดยเริ่มค้นหาจากข้อมูล
ภายในซึ่งเป็น ข้อมูลจากความทรงจาระยะยาวของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการที่เคยใช้ในอดีต
หากผู้ บ ริโภคมีข้อมูล ดังกล่าวเพียงพอแล้ ว ผู้ บริโภคก็จะไม่ค้นหาจากข้อมูลจากภายนอก แต่ห าก
ผู้บริโภคค้นหาจากข้อมูลภายในไม่เพียงพอ ผู้บริโภคก็จะค้นหาจากข้อมูลภายนอก เช่น โฆษณาสิ นค้า
พนั กงานขาย เพื่อน สมาชิกในครอบครัว เป็น ต้น เพื่ อน าไปประกอบการตัดสิ นใจในล าดับต่อไป
(Schiffman & Kanuk, 2000, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในสถานการณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกัน โดยระดับการตัดสินใจซื้อมี
ผลต่อการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค หากการตัดสิน ใจซื้อต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ
ผู้บริโภคก็จะค้นหาข้อมูลบ่อยและมากขึ้น ระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
คือ 1) การตัดสินใจซื้อตามความเคยชิน ผู้บริโภคไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือความพยายาม พวกเขาแค่ต้องการ
ตอบสนองความเคยชินของตนเอง 2) การตัดสินใจซื้อที่ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย ผู้บริโภค
ใช้ทางลัดในการตัดสินใจ ทาให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น และ 3) การตัดสินใจซื้อแบบซับซ้อน ผู้บริโภคคิด
อย่างรอบคอบและใช้ข้อมูลมากมายก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ (Solomon, 2009, อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิ
ไกร, 2554)
3) การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกจากพื้นฐานความเชื่อและความรู้ที่
ตนเองมีต่อสินค้า เพื่อเลือกทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากคุณสมบั ติของตราสินค้า
ที่สาคัญที่สุดและตรงกับความต้องการมากที่สุด (Kotler, 2003, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
นอกจากนี้ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจามาประกอบการเลือกซื้อ
สินค้า และประเมิน จากตราสินค้าที่ผู้บริโภคคุ้นเคยหรือจาได้ (Schiffman & Kanuk, 2000, อ้างถึง
ใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
ทางลัดในการประเมินทางเลือกของผู้บริโ ภคทาได้หลายวิธี เช่น การใช้ราคา ประเทศผู้ผลิต
ระยะเวลารับประกัน บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เป็นสัญญาณที่บอกถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มีราคาสูง ผู้บริโภคก็จะสรุปว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพดี นอกจากนี้ ผู้บริโภค
ยังใช้ความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และร้านค้าเป็นทางลัดในการตัดสินใจซื้ อ หากผลิตภัณฑ์
ใดขายดีที่สุด ผู้บริโภคก็จะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีที่สุด (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
4) การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกตราสินค้าที่ชอบที่สุด ซึ่งนาไปสู่การตั้งใจซื้อ
และการตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) โดยปัจจัยที่อาจเข้ามามีอิทธิพลระหว่าง
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ 1) ทัศนคติเชิงลบของผู้อื่น เช่น ผู้บริโภคตั้งใจจะซื้อรองเท้าของตรา
สินค้าหนึ่ง แต่เพื่อนเห็นว่ารองเท้าคู่นั้นใส่แล้วไม่ทันสมัย ทาให้ผู้บริโภคอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่
ดังกล่าว เนื่องจากกลัวเพื่อนมองว่าตนเองเป็นคนไม่ทันสมัย และ 2) สถานการณ์ที่ไม่ได้นัดหมาย เช่น
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ผู้บริโภคตั้งใจจะไปซื้อสินค้าของตราสินค้าหนึ่ง แต่พอไปถึงร้านพบว่าสินค้าหมด ทาให้ผู้บริโภคต้อง
เปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นแทน (Kotler, 2003, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
แบบจาลองรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคแบ่ งออกเป็น 8 รูปแบบ (Sproles & Kendall,
1986, อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) คือ 1) แบบเน้นคุณ ภาพ คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่
ต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุด 2) แบบเน้นตราสินค้าที่มีชื่อเสียง คือ การตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่มักจะนิยมซื้อสินค้าที่มีราคาแพงหรือมีชื่อเสียง 3) แบบตามแฟชั่น คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่
ชอบค้นหาสิ่งใหม่และติดตามแฟชั่นอยู่เสมอ 4) แบบเน้นความสุข คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่รู้สึก
มีความสุขเมื่อได้จ่ายเงินซื้อสินค้า 5) แบบตามใจตนเอง คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ไม่ได้ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบก่อนซื้อสินค้าแต่ละครั้ง 6) แบบเน้นราคา คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่มักจะเลือก
ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกหรือลดราคา 7) แบบสับสน คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่มักจะสับสนกับตรา
สินค้าที่มีให้เลือกมากมายและตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าได้ยาก และ 8) แบบซื้อตามความเคยชินหรือ
ความภักดีต่อตราสินค้า คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่มักจะซื้อสินค้าที่ เป็นตราสินค้าเดิมจนติดเป็น
นิสัยหรือซื้อเฉพาะตราสินค้าที่ตนเองชอบ
สาหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อของผู้อ่านว่า ผู้อ่านนาเนื้อหา
ต่างๆ ที่สานักพิมพ์นาเสนอบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage มาประกอบการตัดสินใจซื้อหนังสือ
ในแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง
การตัดสินใจซื้อเป็นตัวแปรสาคัญที่อาจจะส่งผลต่อความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อทั้งสองสานักพิมพ์ได้
5) พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ หลั ง จากที่ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคก็ จ ะมี
ประสบการณ์จากการใช้สินค้านั้น หากสินค้าสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ บริโภคได้ และทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้านั้น ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสิ นค้านั้นซ้าอีก
ในทางกลับกัน หากสินค้าไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริ โภค
ได้ ผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะซื้อตราสินค้าเดิมในครั้งต่อไปน้อยลง และอาจจะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้า
อื่นแทนเพิ่มมากขึ้น (Kotler, 2003, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
เมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจหลังจากที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้บริโภค
จะซื้อซ้า และหากผู้บริโภคซื้อซ้าหลายๆ ครั้งติดต่อกัน ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และมี
แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะมีความภักดีต่อตราสินค้าสูง ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าอาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้พร้อมที่จะภักดีต่อผลิตภัณฑ์ทุกชนิด กล่าวคื อ ผู้บริโภคที่มี
ความภักดีต่อตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง อาจจะไม่มีความภักดีต่อตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อีก
ประเภทหนึ่ง (Quester et al., 2007, อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
Hawkins, Best และ Coney (อ้ า งถึ ง ใน สุ ภ าภรณ์ พลนิ ก ร, 2548) กล่ าวว่ า พฤติ ก รรม
ผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับแต่ละบุคคล กลุ่ ม หรือองค์กร ตลอดจนกระบวนการที่กลุ่ ม
ผู้บริโภคใช้ในการเลือก การได้มา การใช้ และการกาจัดผลิตภัณฑ์หรือบริการ และศึกษาผลกระทบ
ของกระบวนการดังกล่าวที่มีต่อผู้บริโภคและสังคม
อดุล ย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2549) กล่ าวว่า พฤติกรรมผู้บ ริโภค หมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระทาเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการมาบริโภค รวมถึงการบริโภคด้วย ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) การจัดหาสินค้า หมายถึง การแสวงหาและซื้อสินค้า เพื่อให้ได้สินค้านั้นไว้ในครอบครอง
รวมทั้งการหาข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ การเลือกซื้อ การประเมินตราสินค้า และการซื้อ
2) การบริโภค หมายถึง วิธีการ สถานที่ และเวลาที่บุคคลได้บริโภคสินค้าและบริการ
3) การจัดการสิน ค้าเหลือใช้ หมายถึง วิธีการที่ผู้บริโภคจะจัดการกับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑ์เมื่อเลิกใช้
Solomon (อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
กระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และการกาจัดส่วนที่เหลือของสินค้า
หรือบริการนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของผู้บริโภค
ที่เกี่ยวข้องกับ การได้มา การบริโภค และการกาจัดสินค้าและบริการทิ้ง โดยที่พฤติกรรมดังกล่ าว
หมายรวมถึง กิจกรรมที่แสดงออกทางร่างกาย และกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภค
กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นปัจเจก
บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรในการหาสินค้าหรือบริการมาบริโภค รวมทั้งกระบวนการเลือกซื้อ การได้มา
การใช้ และการจัดการกับสินค้าที่เลิกใช้แล้ว
2.4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
ปัจจัยภายใน คือ ลักษณะทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค รายละเอียดมี
ดังนี้

22
1) แรงจู งใจ (Motive) คือ แรงผลั กดัน ภายในตัวบุ คคล ซึ่งเป็น ตัว กาหนดพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น แรงจูงใจเกิดจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจนนาไปสู่ความเครียด และทาให้
เกิดแรงผลักดันภายในตัวบุคคลจนนาไปสู่พฤติกรรมได้ในที่สุด เมื่อเกิดพฤติกรรมแล้ว ความต้องการ
ได้รับการตอบสนอง ความเครียดก็จะลดลง โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
ทฤษฎีที่นิยมใช้อธิบายแรงจูงใจ คือ ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ ซึ่งมาสโลว์ได้
เสนอแนวคิดความต้องการตามลาดับความสาคัญ 5 ขั้นตอน คือ ความต้องการทางกายภาพ ความ
ต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการ
ประจักษ์ในตนเอง
2) การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการที่แต่ละบุคคลทาการเลือกสรร จัดระเบียบ และ
แปลความหมายข้อมูล ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นภาพที่มีความหมาย (Kotler, 2003, อ้างถึงใน นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2555)
กระบวนการของการรับรู้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเลือกสรร การจัดระเบียบ และการ
แปลความหมายสิ่งเร้า โดยผู้บริโภคจะคัดสรร จัดระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งเร้าตามความ
เชื่อและทัศนคติเดิมของตน
3) การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างถาวร (Schiffman
& Kanuk, 2000, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์ , 2555) โดยกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรก
ของชีวิตและดาเนินอย่างต่อเนื่องมาตลอดชีวิตของบุคคลนั้น
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มทฤษฎี ดังนี้
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม มองว่า มนุษย์ส ามารถเรียนรู้ได้จากการวาง
เงื่อนไขสิ่งเร้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีย่อย ได้แก่ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค และทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบการกระทา
3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยความรู้ความเข้าใจ มองว่า ผู้รับสารสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ มนุษย์จึงกาหนดเป้าหมายและแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งหมาย เพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ด้วยตนเองได้
4) ทัศนคติ (Attitude) คือ การจัดการกับแรงจูงใจ ความรู้สึก การรับรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งเป็นการเรียนรู้แนวโน้มในการตอบสนองต่อสิ่งหนึ่ งอย่างคง
ที่ว่า รู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น (Hawkins & Mothersbaugh, 2010, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์ ,
2555)
ทัศนคติของบุคคลเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อิทธิพลจากครอบครัว เพื่ อน
หรือจากข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

23
5) บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะทางจิตวิทยาภายในบุคคลที่เป็นตัวกาหนดและมี
ผลต่อวิธีการที่บุ คคลแสดงออกต่อสิ่งแวดล้ อมรอบตัว รวมถึงลักษณะที่มองเห็นได้และไม่สามารถ
มองเห็นได้ของบุคคล เช่น กิริยาท่าทาง นิสัย การแสดงออก น้าเสียง อารมณ์ เป็นต้น (Schiffman &
Kanuk, 2000, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ มี 3 ทฤษฎี ดังนี้
5.1 ทฤษฎี Freudian มองว่า บุคลิกภาพของบุคคลมาจากความต้องการภายในจิต
ใต้สานึกและสัญชาตญาณของมนุษย์ในการดารงรักษาและการทาลายล้าง
5.2 ทฤษฎี Neo-Freudian มองว่ า บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลหนึ่ ง เกิ ด จากสภาพ
แวดล้อมและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
5.3 ทฤษฎีด้านคุณลักษณะ มองว่า บุคลิกภาพของบุคคลสังเกตได้จากการวัด และ
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้บริโภคจะส่งผลต่อการใช้สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
6) รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค
ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมถึงลักษณะความเป็นอยู่ ซึ่ งบ่งบอกถึงการใช้เวลาว่าง
ของบุคคล การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว และความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง
การวัดรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคนั้นนิยมทาการศึกษาใน 3 ด้าน (AIO) คือ ด้าน
กิจกรรม (Activity) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความคิดเห็น (Opinion) (Plummer, 1974,
อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์ , 2555) นอกจากนี้ยังมีการจาแนกรูปแบบการดาเนินชีวิตอีกประเภท
หนึ่ง คือ VALS (Values and Lifestyles) ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันโดยใช้ 2 เกณฑ์
หลัก คือ ทรัพยากร และแรงจูงใจพื้นฐาน
ปั จ จั ย ภายนอก คื อ ลั ก ษณะทางสภาพแวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภค
รายละเอียดมีดังนี้
1) วั ฒ นธรรม (Culture) คื อ ผลรวมของทุ ก สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั งคม เช่ น ความรู้ ความเชื่ อ
ศิลปะ แนวคิด ประเพณี เป็นต้น ซึ่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดระหว่างสมาชิกในสังคมได้ โดยมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในสังคม
นอกจากนี้ ในสังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนยังมีวัฒนธรรมย่อย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แต่ละ
กลุ่มสังคมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรมย่อยทางเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้ นทางสังคม
เป็นต้น
2) ชนชั้นทางสังคม (Social Class) คือ การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับชั้นต่างๆ
โดยเรียงลาดับจากชนชั้นระดับต่าไประดับสูง ซึ่งมักใช้เกณฑ์ด้านรายได้ อาชีพ และการศึกษาในการ
แบ่งชนชั้น (Schiffman & Kanuk, 2000, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
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การแบ่งระดับชั้นของชนชั้นทางสังคมนิยมแบ่งออกเป็น 6 ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นสูงระดับสูง
ชนชั้นสูงระดับต่า ชนชั้นกลางระดับสูง ชนชั้นกลางระดับต่า ชนชั้นต่าระดับสูง และชนชั้นต่าระดับต่า
(ธัชมน ศรีแก่นจันทร์, 2544, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
3) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความ
เชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลอื่น กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลสาคัญต่อบุคคล เนื่องจากเมื่อบุคคล
หนึ่งได้เข้าร่วมกลุ่มแล้ว ก็จะเริ่มมีพฤติกรรมและการปฏิบัติที่เหมือนกันจนกลายเป็นบรรทัดฐานขึ้น
กลุ่มอ้างอิงสามารถมีอิท ธิพลต่อผู้บริโภคได้ เนื่องจากกลุ่มอ้างอิงเป็นผู้กาหนดบรรทัดฐาน
ค่านิยม บทบาท สถานภาพ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และการสร้างอานาจต่อผู้รับสาร
4) ครอบครัว (Family) คือ การอยู่ร่วมกันของคนสองคนหรือมากกว่านั้น โดยมีความสัมพันธ์
กัน ทางสายเลื อ ด การแต่งงาน หรื อการยอมรับ (Schiffman & Kanuk, 2000, อ้ างถึ งใน นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2555)
ครอบครั วเป็ น หน่ วยทางสั งคมที่ มีความส าคัญ ต่อผู้ บริโภคมาก ไม่ว่าจะเป็นการตัดสิ นใจ
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
2.4.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การวิจัยพฤติกรรมการใช้และการซื้อของผู้บริโภค เพื่อ
ทราบลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค โดยใช้หลักคาถาม (6Ws
และ 1H) และคาตอบที่ต้องการทราบ (7Os) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2550, อ้างถึงใน กนกพรรณ สุ ข
ฤทธิ์, 2557) ดังนี้
1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบ
ถึ ง ลั ก ษณะของผู้ บ ริ โ ภคที่ เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง แบ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ โ ดยใช้ เกณฑ์ ท างด้ า น
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์
2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึงสิ่ง
ที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อ โดยสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากสินค้าอาจเป็นคุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
ของสินค้า และความแตกต่างที่เหนือกว่าตราสินค้าอื่น
3) ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึง
วัตถุป ระสงค์การซื้อสิน ค้าของผู้บ ริโภค ซึ่งผู้ บริโภคนั้นซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเองทางร่างกายและจิตใจ
4) ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจซื้ อ (Who participates in the buying?) เป็ น ค าถามที่
ต้องการทราบถึงบุ คคลที่มีผ ลต่อการตัดสิน ใจซื้อของผู้ บริโภค เช่น ผู้ ที่มีผ ลต่อการตัดสิน ใจซื้อ ผู้
ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ เป็นต้น
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5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึง
ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า เช่น ช่วงเทศกาลพิเศษ ช่วงกลางปี เป็นต้น
6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึง
ช่องทางหรือสถานที่ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึง
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อตั้งแต่การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และความรู้สึกหลังการซื้อของผู้บริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ เนื่องจากผู้วิจัยต้อง
ศึกษา และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน เพื่อที่จะทราบ
ว่า ผู้อ่านคือใคร อยู่ที่ใด และตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์อย่างไร
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า
2.5.1 ความหมายของความภักดี
Jacoby และ Chestnut (1978) กล่าวว่า ความภักดี ประกอบด้วย 6 แนวคิด ดังนี้
1) การมี จิ ต ใจที่ โ น้ ม เอี ย ง (Biased) คื อ ผู้ บ ริ โ ภคมี จิ ต ใจที่ โ น้ ม เอี ย งด้ า นความรู้ สึ ก และ
พฤติกรรม แต่หากผู้บริโภคมีความชอบหรือความตั้งใจซื้อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ถือเป็นความ
ภักดีต่อตราสินค้า
2) การตอบสนองด้ า นพฤติ ก รรม (Behavioral response) คื อ กระบวนการหลั ง จากที่
ผู้บริโภคเกิดความโน้มเอียงทางด้านความรู้สึก เช่น ความชอบ และความตั้งใจซื้อ เป็นต้น หลังจากนั้น
การโน้มเอียงทางพฤติกรรมจะเกิดขึ้น ดังนั้น ความภักดีจึงจะต้องมีทั้งความโน้มเอียงของทัศนคติและ
การเกิดพฤติกรรม
3) พฤติกรรมต่อเนื่ อง (Express over time) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยเป็นรูปแบบการซื้อในอนาคตที่สามารถคาดเดาได้
เช่น ผู้บริโภคซื้อตราสินค้าเดิมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4) ผู้ ดาเนิ น การตัดสิน ใจซื้อสิ นค้า (By some decision making unit) คือ ผู้ บริโภคที่เป็น
ผู้ดาเนินการตัดสินใจซื้อสินค้าซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้หรือซื้อสินค้านั้นเองโดยตรง เช่น แม่เป็นผู้เลือก
ซื้อครีมอาบน้าให้ลูก ในกรณีนี้ถือว่าแม่เป็นบุคคลที่มีความภักดีต่อตราสินค้า เนื่องจากเป็นผู้ตัดสินใจ
ซื้อสินค้าด้วยตนเอง
5) ความเกี่ ย วพั น กั บ ตราสิ น ค้ าหนึ่ งหรื อ กลุ่ ม ของตราสิ น ค้ า (With respect to one or
more alternative brands out of a set of such brand) คือ ความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตรา
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สินค้าที่พวกเขารู้สึกเกี่ยวพัน โดยผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าหนึ่งหรือกลุ่มตราสินค้าที่พวกเขารู้ สึกพึง
พอใจ เนื่องจากผู้บริโภคหนึ่งคนสามารถมีความภักดีได้หลายตราสินค้าในสินค้าประเภทเดียวกัน
6) การทางานของระบบทางจิตวิทยาด้านการตัดสินใจและการประเมินตราสินค้า (Function
of psychological processes: Decision-making, evaluation) คื อ การประเมิ น ทางเลื อ กเมื่ อ
เปรียบเทียบตัวเลือกตราสินค้าต่างๆ และตัดสินใจเลือกหนึ่งหรือหลายตราสินค้าที่เหมาะสม โดยผล
ของกระบวนการตัดสินใจและการประเมินจะทาให้ผู้บริโภคเกิดการพัฒนาจนกลายเป็นความผูกพัน
(Commitment) ต่อตราสินค้า ซึ่งแนวคิดความผูกพันต่อตราสินค้าเป็นแนวคิดสาคัญที่ใช้แยกความ
แตกต่ า งของความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand loyalty) และพฤติ ก รรมการซื้ อ ซ้ าของผู้ บ ริ โ ภค
(Repeat purchasing behavior)
Assael (1995) กล่าวว่า ความภักดี หมายถึง ความรู้สึกดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ่ง
เป็นทัศนคติเชิงบวกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บริโภคเรียนรู้ว่า ตราสินค้านั้นสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของตนเองได้ โดยเป็นผลจากการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นเวลานาน
Gronroos (2000) กล่ าวว่า ความภักดี หมายถึง การสนับสนุนของผู้บ ริโภค เช่น การซื้อ
สินค้าซ้า การใช้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง การบอกต่อไปยังเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นความรู้สึกเชิงบวกที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า
Griffin (2012) กล่าวว่า ความภักดี หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าโดย
มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวก เช่น การซื้อสินค้าซ้า การไม่ไปอุดหนุนตราสินค้าคู่แข่ง และการ
เกิดความผูกพันต่อตราสินค้า เป็นต้น
ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าวว่า ความภักดี หมายถึง ทัศนคติของลู กค้าที่มีต่อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ จ ะน าไปสู่ ค วามสั ม พั น ธ์ ในระยะยาว โดยหมายรวมถึ งพฤติ ก รรมการซื้ อ ซ้ า
ความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์ในระยะยาว ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ลูกค้าเกิดความภักดี คือ ความพึง
พอใจ และการจดจาได้ของลูกค้า
กล่ าวโดยสรุ ป ได้ ว่า ความภั ก ดี หมายถึ ง ความผู กพั น ที่ ผู้ อ่ านมี ต่ อตราสิ น ค้ า ในที่ นี้ คื อ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน ซึ่งเป็นความรู้สึกและพฤติกรรมในเชิงบวก
2.5.2 ระดับของความภักดีต่อตราสินค้า
ระดั บ ความภั กดี ต่อ ตราสิ น ค้ าแบ่ งโดยใช้เกณฑ์ ก ารซื้ อซ้ าและความผู กพั น สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ (Griffin, 2012)
1) ผู้บ ริโภคที่ไม่มีความภักดี (No loyalty) คือ ผู้ บริโภคที่มีความผูกพันต่อตราสิ นค้าและ
อัตราการซื้อต่า โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้จะไม่พัฒนาความภักดีต่อตราสินค้าหรือบริการ
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2) ผู้บริโภคที่มีความภักดีแบบเฉื่อย (Inertia loyalty) คือ ผู้บริโภคที่มีความผูกพันต่อตรา
สินค้าต่า แต่มีอัตราการซื้อซ้าสูง โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้จะซื้อเพราะเป็นนิสัยที่ทาประจาหรือซื้อเพราะ
ความสะดวก แต่จะไม่มีทัศนคติหรือเหตุผลเชิงอารมณ์ในการซื้อ ดังนั้น ผู้บริโภคไม่ได้เกิดความพึง
พอใจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุ่มนี้สามารถพัฒนาระดับของความภักดีได้
3) ผู้บริโภคที่มีความภักดีแบบแอบแฝง (Latent loyalty) คือ ผู้บริโภคที่มีความผูกพันต่อ
ตราสินค้าสูงแต่มีพฤติกรรมการซื้อต่า โดยที่ผู้บริโภคอาจจะไม่สามารถซื้อสินค้าได้ด้วยเหตุผลบาง
ประการ เช่น ช่องทางในการจาหน่ายสินค้านั้นมีน้อย ซึ่งตราสินค้าสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่ อดึงดูดผู้ บ ริโภคได้ เนื่ องจากผู้บริโภคกลุ่ มนี้มีความพร้อมในการเข้าถึงตราสิ นค้า และสามารถ
พัฒนามาเป็นผู้บริโภคที่มีความภักดีระดับสูงได้
4) ผู้บริโภคที่มีความภักดีแบบมีคุณภาพ (Premium loyalty) คือ ผู้บริโภคที่มีความผูกพัน
ต่อตราสินค้าและมีอัตราการซื้อซ้าสูง โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความภักดีต่อตราสินค้าสูงที่สุด ซึ่งจะมี
ความรู้สึกที่ดี และมีความภาคภูมิใจในตราสินค้า รวมทั้งบอกต่อไปยังคนใกล้ชิดด้วย ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึง
เป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าแบบมีคุณภาพ
นอกจากความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคทั้ง 4 ระดับในข้างต้นแล้ว ลาดับขั้นของความ
ภักดีมีการพัฒนาตามการเติบโตของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ (Griffin, 2012)
1) กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า (Suspect) คือ ผู้บริโภคทุกคนที่มี่ แนวโน้มที่จะเข้ามาใช้สินค้า
หรือบริการ ซึ่งผู้ บ ริโภคกลุ่ มนี้ เป็ น กลุ่ มที่คาดว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นลู กค้าของตราสิ นค้าได้ใน
อนาคต แต่ไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อใด
2) กลุ่มที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้า (Prospect) คือ ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้า
ซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รู้จักตราสินค้าโดยการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตรา
สินค้าจากการสื่อสารด้านต่างๆ เช่น การรับฟัง การอ่าน การได้รับคาแนะนา แต่อาจจะยังไม่เกิดการ
กระบวนการซื้อขึ้น
3) กลุ่ มที่ ไม่ มีโอกาสจะเป็ นลู กค้า (Disqualified prospect) คือ กลุ่ ม ผู้ บริโภคที่ ได้เรียนรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าในระดับที่มากพอ และทราบความต้องการของตนเองว่าไม่ต้ องการที่จะซื้อ
สินค้านั้น
4) กลุ่มที่ใช้ตราสินค้าครั้งแรก (First time customer) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้านั้น
เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุ่มนี้สามารถเป็นลูกค้าของตราสินค้าคู่แข่งได้ในเวลาเดียวกัน
ด้วย
5) กลุ่มที่ใช้ตราสินค้าซ้า (Repeat customer) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้านั้นมากกว่า 2
ครั้งขึ้นไป โดยอาจจะเป็นผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกันในตราสินค้าเดิมหรือต่างผลิตภัณฑ์ในตรา
สินค้าเดิม
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6) กลุ่มลูกค้า (Client) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการทุกอย่างของตราสินค้า ใน
ระดับนี้สามารถพัฒนาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคในเชิงบวกได้ เพื่อให้ผู้บริโภค
รู้สึกผูกพันกับตราสินค้า และลดอัตราการแข่งขันของตราสินค้าคู่แข่งได้
7) กลุ่ ม ผู้ ส นั บ สนุ น (Advocate) คื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริโภคที่ มีค วามคล้ ายคลึ งกับ กลุ่ ม ลู กค้ า โดย
ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการทุกอย่างของตราสินค้าที่พวกเขาสามารถทาได้ รวมทั้งจะมี
พฤติกรรมการบริโภคอย่างสม่าเสมอ และยังแนะนาตราสินค้าในเชิงบวกให้แก่คนใกล้ชิดอีกด้วย
ผู้บริโภคจะวางคุณค่าของตราสินค้าในขณะที่พวกเขากาลังประเมินระหว่างการซื้อ หากตรา
สินค้าใดไม่สามารถทาให้ ผู้บ ริโภคมีความภักดีได้ ก็มักจะพบกับความเสี่ยงในตราสินค้านั้น ดังนั้น
วิธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ความภั ก ดี ข องผู้ บ ริโภคที่ มี ค วามรู้สึ ก ธรรมดาต่ อ สิ น ค้ าให้ พั ฒ นา เพื่ อ สร้า ง
ความสัมพัน ธ์ที่ผู้บ ริโภคมีต่อตราสินค้านั้นได้ คือ การสร้างความตระหนักรู้ ต่อตราสินค้า การรับรู้
คุณภาพและประสิทธิผลของเอกลักษณ์ตราสินค้าที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่า ความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อ
ตราสินค้ามีความสาคัญ เนื่องจากฐานลูกค้าที่มีความภักดีสูงสามารถสร้างยอดขายและกาไรได้เป็น
จานวนมาก (Aaker, 1996)
ส าหรับ การวิจั ย นี้ ความภั กดีของผู้ อ่ านที่มีต่ อส านั กพิ มพ์ อะบุ๊ก และส านั กพิ มพ์ แซลมอน
สามารถวัดได้จากพฤติกรรมการซื้อหนังสือของสานักพิมพ์นั้นซ้าๆ และความรู้สึกผูกพันของผู้อ่านที่มี
ต่อสานักพิมพ์ หากผู้อ่านซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เป็นประจา และมีความผูกพันกับสานักพิมพ์ ก็ มี
แนวโน้มที่จะเป็นผู้อ่านที่มีความภักดีแบบคุณภาพได้ นอกจากนี้ ผู้อ่านที่ซื้อหนังสือซ้าๆ ยังสามารถ
พัฒนาเป็นลูกค้าและผู้สนับสนุนของสานักพิมพ์ได้เช่นกัน
2.5.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า
ปั จจัย ที่ส่ งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่ มี ต่อตราสิ นค้ามีดังนี้ (สุธ าทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ ,
2552)
1) ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer satisfaction) คือ การประเมินผลเปรียบเทียบ
ของผู้บ ริโภคระหว่างสิ่งที่คาดหวังก่อนการบริโภคกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่บริโภคสินค้า หากสิ่งที่
ได้รับตรงกับความคาดหวัง ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่หากสิ่งที่ได้รับไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวัง
ผู้บริโภคก็จะเกิดความไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม ความภักดีที่เกิดจากความพึงพอใจนั้นเปลี่ยนแปลงได้
หากความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากตราสินค้าของตนมีความพึงพอใจเท่ากับตราสินค้าคู่แข่ง
2) ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Trust) คื อ ความรู้สึ ก ของผู้ บ ริ โภคที่ แ สดงถึ งความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า ง
ผู้บริโภคกับตราสินค้า โดยจาแนกเป็นความเชื่อถือ ความไว้ใจ และความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีให้กับตรา
สินค้า ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า
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3) ความผูกพัน ทางอารมณ์ (Emotional bonding) คือ ความรู้สึ กเชื่อมโยงผู กพันต่อตรา
สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งหากมีทัศนคติในเชิงบวก ก็จะสามารถทาให้ตราสินค้าเป็นที่ชื่นชอบและพัฒนา
จนกลายเป็นคุณค่าตราสินค้า (Brand equity) โดยสิ่งที่มีบทบาทในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์
ได้ คือ การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
4) การลดตัวเลือกและพฤติกรรมนิสัย (Choice reduction and habit) คือ พฤติกรรมนิสัย
โดยธรรมชาติของผู้บริโภคที่มักจะลดตัวเลือกของตราสินค้า ดังนั้น ตราสินค้าจะต้องทาให้ผู้บริโภค
เกิดความเคยชินกับตราสินค้าด้วยการซื้อหรือใช้บริการตราสินค้านั้นซ้าๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเคย
ชินและพัฒนากลายเป็นนิสัย
5) ประวัติขององค์กร (History with the company) คือ ประวัติการติดต่อของผู้บริโภคกับ
องค์กร ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพฤติกรรมการบริโภคตราสินค้า และการติดต่อกับองค์กรผ่านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยส่งผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ขององค์กรและมีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค
ที่มีต่อตราสินค้า
ในการวิจัยนี้ ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการการตลาดเชิงเนื้อหาของทั้งสองสานักพิมพ์
และการตั ดสิ น ใจซื้ อหนั งสื อของผู้ อ่านถือ เป็ น ปั จจัยส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่อความภั กดี ของผู้ อ่านที่ มี ต่ อ
ส านั กพิ มพ์ นอกจากนี้ ปั จ จั ย อื่น ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของส านักพิ มพ์ และความรู้สึ กผู กพั นกั บ
สานักพิมพ์หรือนักเขียนยังมีส่วนทาให้ผู้อ่านมีความภักดีต่อทั้งสองสานักพิมพ์เช่นเดียวกัน
2.5.4 วิธีการวัดความภักดี
วิธีการวัดความภักดีสามารถแบ่งเป็นการวัดทางด้านพฤติกรรมและทัศนคติโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (Aaker, 1991)
1) การวัดทางด้านพฤติกรรม เป็นวิธีการวัดความภักดีทางตรง โดยเน้นในเรื่องของพฤติกรรม
ที่ผู้บริโภคแสดงออกเป็นนิสัย ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปแบบการซื้อของบริโภคในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1.1 อัตราการซื้อซ้า (Repurchase rate) คือ การซื้อตราสินค้าเดิมซ้า
1.2 การวัดอัตราการซื้อ (Percent of purchases) คือ การวัดว่าแต่ละตราสินค้าถูก
ซื้อเป็นร้อยละเท่าใด
1.3 จานวนของตราสินค้า (Number of brands purchased) คือ การซื้อในแต่ละ
ครั้งมีจานวนกี่ตราสินค้าที่ถูกซื้อ
2) การวัดทางด้านทัศนคติ เป็นวิธีการวัดความรู้สึกและอารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ต้ น ทุ น การเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า (Switching costs) คื อ การวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ
คุณค่าหรือคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้บริโภคอาจจะเสียไป โดยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยน
ตราสินค้า ซึ่งวิธีการนี้ใช้วัดความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าเชิงพื้นฐานได้
2.2 การวัด ความพึ งพอใจ (Measuring satisfaction) คื อ การวั ด ระดั บ ความพึ ง
พอใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญในทุกระดับของความภักดีที่มีต่อตราสินค้า แต่ละตราสินค้าควร
วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงปัจจุบัน เพราะหากผู้บริโภคไม่มีความพึง พอใจต่อตราสินค้า
ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่นได้
2.3 ความชอบต่ อ ตราสิ น ค้ า (Liking of the brand) คื อ ความรู้ สึ ก ชอบของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นตัวช่วยต่อต้านการเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าคู่แข่ง โดยระดับความชอบมี
4 ระดับ ได้แก่ ความชอบ (Liking) ความเคารพนับถือ (Respect) ความเป็นมิตร (Friendship) และ
ความไว้วางใจ (Trust)
2.4 ความผูกพัน (Commitment) คือ จุดแข็งที่สุดของตราสินค้า ซึ่ง ถือว่าเป็นสิ่งที่
สาคัญมากที่สุดสาหรับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า หากตราสินค้าสามารถทาให้ผู้บริโภค
เกิดความผูกพันมากเท่าใด ก็จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความรักและความผูกพันทางด้านพฤติกรรมและ
ความรู้สึ ก ที่มี ต่อตราสิ น ค้า เช่ น การพู ดถึ งข้อดี ของตราสิ น ค้า การแนะน าตราสิ น ค้า เป็ น ต้น ซึ่ ง
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับตราสินค้าที่ผู้บริโภคจะผูกพันไปกับบุคคลอื่น
วิธีการวัดความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าควรวัดทั้งทางด้านพฤติกรรมและทัศนคติ
เนื่ องด้วยความภักดีที่อยู่ในใจของผู้บริโภคนั้นเกิดจากภาพลั กษณ์ พฤติกรรม และความรู้สึ กของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้ามากกว่าคุณสมบัติของตราสินค้าโดยตรง (Assael, 1995)
งานวิจัยนี้ศึกษาว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
และส านั กพิมพ์ แซลมอน และการตัดสิ นใจซื้อหนังสื อของผู้ อ่าน ส่งผลให้ ผู้ อ่านเกิดความภักดีต่อ
สานักพิมพ์อย่างไร โดยวัดความภักดีของผู้อ่านจากพฤติกรรมการซื้อหนังสือซ้าๆ และความผูกพันเชิง
บวกที่ผู้อ่านมีต่อทั้งสองสานักพิมพ์
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธีรพล วงศ์พ วก (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษาความภักดีในตราสิ น ค้าของส านักพิมพ์ และ
นักเขียนในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีความภักดีในตราสินค้าของสานักพิมพ์และนักเขียนใกล้เคียง
กัน ซึ่งความภักดีต่อตราสิ น ค้าของส านักพิมพ์มีความสั มพันธ์กับมโนภาพแห่ งตนที่ว่า ตนเป็ นคน
ประหยัด ทางานหนัก มีสติ รอบคอบ ทันสมัย เรียบร้อย เคร่งศาสนา อ่อนโยน ประสบความสาเร็จ
ฉลาด และมีความมั่นใจ และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อด้านลักษณะเฉพาะตัว ความ
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น่าเชื่อถือ ความคงทน บริการและการรับประกัน ความสวยงาม และราคา โดยผู้อ่านที่มีความภักดีต่อ
ตราสินค้าของสานักพิมพ์และนักเขียนไม่ได้ตัดสินใจซื้อหนังสือจากปัจจัยด้านเนื้อหาของหนังสือ
ธันยพร วรรณประเสริฐ (2556) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทย
ของสานักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า สานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างตราสินค้าของสานักพิมพ์ ในขณะที่สานักพิมพ์เดซี่มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภค
จ านวนมาก โดยส านั ก พิ ม พ์ ทั้ ง 2 ขนาดใช้ เครื่อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดหลั ก ที่ เหมื อ นกั น คื อ การ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม และการสื่อสารออนไลน์มากกว่าเครื่องมืออื่น นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการเปิดรับการสื่อสารตลาดของสานักพิมพ์ และมีทัศนคติต่อการสื่อสาร
การตลาดของสานักพิมพ์ในระดับสูง โดยชื่นชอบการส่งเสริมการขายมากที่สุด ทั้งนี้ ปัจจัยทางการ
สื่อสารด้านราคา สถานที่จัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการขายของทั้ ง 2 ส านักพิมพ์ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่มากที่สุด
อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ศึกษาเรื่องประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้า
และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า เนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าจีทีเอช แมคโดนัลด์
ไทย และเป๊ปซี่ไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การให้ข้อมูลหรือข่าวสาร การกระตุ้นให้เกิดการซื้อ
การจั ดกิ จ กรรมทางออนไลน์ และการส่ งเสริมการขาย โดยวิธีการนาเสนอเนื้ อหาการตลาดแบ่ ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ และข้อความ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินค้ามาก และยังมีความพึงพอใจในวิธีการนาเสนอเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินค้าปานกลาง รวมทั้งตั้งใจซื้อตราสินค้าปานกลาง
เศวต วั ช รเสถี ย ร (2556) ศึ กษาเรื่อ งรูป แบบการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของเจเนอเรชั่ น วาย พบว่ า
รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวายที่มีเฉพาะในเพศชาย มี 5 รูปแบบ คือ การตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากสนใจตราสินค้านั้น การตัดสินใจซื้อเนื่องจากตัวเลือกทาให้เกิดความสับสน การตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากมีความภักดีต่อตราสินค้า การตัดสินใจซื้อเนื่องจากข้อมูลของสินค้าทาให้เกิดความสับสน
และการตัดสินใจซื้อเนื่องจากมีความภักดีต่อร้านค้า ส่วนการตัดสินใจซื้อที่มีเฉพาะในเพศหญิง มี 6
รูป แบบ คือ การตัดสิ น ใจซื้อเนื่ องจากยอดจาหน่ ายของสิ นค้าและตราสิ น ค้าที่มีการโฆษณา การ
ตัดสินใจซื้อที่สับสนและไม่มั่นคง การตัดสินใจซื้อเนื่องจากมีความภักดีต่อร้านค้าและตราสินค้า การ
ตัดสินใจซื้อที่ไม่พึงพอใจกับการช็อปปิ้ง การตัดสินใจซื้อเนื่องจากสนใจตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากร้านค้าและคุณภาพ
ชนาภา เลิศวุฒิวงศา (2557) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์
ของสานักพิมพ์บ นเครือข่ายสั งคมออนไลน์ พบว่า สานักพิมพ์ใช้การสื่อสารการตลาดบนสื่ อสังคม
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างชุมชนออนไลน์ โดยกาหนดรูปแบบเนื้อหา ช่วงเวลา และ
บุ ค ลิ ก ของการสื่ อ สารผ่ า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ห ลายประเภท
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นอกจากนี้ยังพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสานักพิมพ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน ทั้งนี้ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความ
แตกต่างในการรับรู้ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยการรับรู้ข่าวสารของสานักพิมพ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสานักพิมพ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์
ภานนท์ คุ้มสุภา (2558) ศึกษาเรื่องอินโฟกราฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุค
การตลาดเชิงเนื้อหา พบว่า อินโฟกราฟิกถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของตราสินค้ากับผู้บริโภค
เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลข่ าวสารตามแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหา ซึ่งเป็นสื่อที่ผสมผสาน
ภาพที่สวยงามกับ เนื้ อหาที่ถูกจัดการเพื่อความเข้าใจที่สะดวก รวดเร็ว และมีประโยชน์ รวมทั้งยัง
สามารถส่งต่อไปยังผู้บริโภคอื่นๆ ได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยหน้าที่สาคัญของอินโฟกราฟิก คือ
นาเสนอเนื้อหาที่สามารถพัฒนาความใกล้ชิด สร้างประสบการณ์ด้านอารมณ์ และสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างคุณค่าร่วมกับผู้บริโภค
วรมน บุญศาสตร์ (2558) ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น ซี ใน
ยุคดิจิทัล พบว่า การสื่อสารการตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น ซีในยุคดิจิทัลนั้น นักการสื่อสาร
การตลาดต้องสร้างความรู้สึกที่ดีและความผูกพันอย่างลึกซึ้งให้กับผู้บริโภค เพื่อทาให้ผู้บ ริโภคกลุ่มนี้
เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในตั ว ตนของตราสิ น ค้ า และสื่ อ สารความเชื่ อ มั่ น ดั งกล่ าวไปยั ง ผู้ บ ริโ ภคอื่ น จน
กลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคจานวนมาก ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเนื้อหาสารที่เกี่ยวกั บตราสินค้า นอกจากนี้ นักการ
สื่อสารการตลาดต้องปรับรูปแบบการตลาดให้มีความหลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคได้ โดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารการตลาด และนาแนวคิดอื่นมาประยุกต์ใช้ เช่น การตลาด
แบบเรียลไทม์ การตลาดเชิงเนื้อหา เป็นต้น
งานวิจัย 7 เรื่องนี้ ทาให้ ผู้วิจัยทราบถึงข้อค้นพบจากงานวิจัยในอดีต ได้แก่ การตลาดเชิง
เนื้ อ หาบนสื่ อ สั งคมออนไลน์ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดอื่ น ๆ ของส านั ก พิ ม พ์ ความภั ก ดี ต่ อ
สานักพิมพ์ของผู้บริโภค และรูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยจะนามาเป็นแนวทางใน
งานวิจัยต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ
และความภักดีของผู้อ่าน : สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ส่วน
แรกเป็ น การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่ อศึกษาประเภทของการตลาดเชิงเนื้ อหาที่
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook
ส่วนที่สองเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และ
ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา
ส่ ว นที่ 1 เป็ น การวิ เคราะห์ ป ระเภทของการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาที่ ส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และ
สานักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook โดยพรรณนาวิเคราะห์
ผลเชิงเนื้อหา และนาผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการกาหนดแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึง
พอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อทั้งสองสานักพิมพ์ต่อไป
3.1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ผู้ วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอน
เนื่ องจากเป็ น สานั กพิมพ์ทางเลือกที่มีฐานผู้ อ่านเป็นจานวนมาก และยังมีผู้ติดตามใน Facebook
Fanpage มากกว่า 100,000 คน กล่าวคือ สานักพิมพ์อะบุ๊กมีผู้ติดตามจานวน 160,812 คน และ
สานักพิมพ์แซลมอนมีผู้ติดตามจานวน 125,253 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560) โดยศึกษา
จากเว็บไซต์ของสานักพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ที่สานักพิมพ์ใช้เผยแพร่เนื้อหา
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3.1.2 ขอบเขตของข้อมูล
ผู้ วิจั ย เก็บ รวบรวมข้อมู ล ที่เกี่ยวข้องกับ การตลาดเชิงเนื้ อหาที่ เกิดขึ้น ทั้ งบนเว็บ ไซต์ และ
Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพราะผู้วิจัยต้องการความเป็นปัจจุบันของการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์ แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริบททางสังคมอยู่ในช่วงของการ
ถวายความอาลัย จึงเล็งเห็นว่า น่าจะกาหนดขอบเขตของข้อมูลให้อยู่ในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้
ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาทุกช่วงเวลาของทุกวัน
3.1.3 หน่วยในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้กาหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา เพื่อแบ่งประเภทของ
การตลาดเชิงเนื้อหา โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาที่นาเสนอทั้งบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของ
สานักพิมพ์ และบันทึกข้อมูลลงตารางรหัส (Coding Sheet) ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงตัวอย่างตารางลงรหัสรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์บนเว็บไซต์และ
Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา

สานักพิมพ์
จานวน
ร้อยละ

ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์เนื้อหามาเป็นแนวทางในการกาหนดแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ซึ่ง
เป็ น การวิจั ย เชิ งส ารวจเกี่ย วกั บ ความพึ งพอใจ การตัด สิ น ใจซื้ อ และความภั ก ดี ของผู้ อ่ านที่ มี ต่ อ
การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
3.2 การวิจัยเชิงสารวจ
ส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงสารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของ
ผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
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3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊ก คือ กลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยทางาน (ประชาชาติธุรกิจ , 2559a)
และกลุ่มผู้อ่านของสานักพิมพ์แซลมอน คือ กลุ่มวัยรุ่น (สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, ม.ป.ป.) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยนี้จึงเป็นเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-54 ปี เนื่องจากกลุ่มวัยนี้เป็นวัยที่
อ่ า นหนั งสื อ สามารถตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั งสื อ ได้ ด้ ว ยตั ว เอง และใช้ อิ น เทอร์เน็ ต และ Facebook ใน
ชีวิตประจาวัน โดยข้อมูลจาก Facebook Fanpage ของทั้ง 2 สานักพิมพ์พบว่า สานักพิมพ์อะบุ๊กมี
ผู้ติดตามจานวน 160,812 คน และสานักพิมพ์แซลมอนมีผู้ติดตามจานวน 125,253 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 มกราคม 2560) ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของ Taro Yamane
(1967, อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา, 2558) ซึ่งกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ดังนี้
n

=

โดย

n
N
e

N
1 + N(e)2

แทน
แทน
แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ความผิดพลาดของกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อแทนค่าตามสูตรที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.05 จะได้ผลดังนี้
n

=

n

=

286,065
1+286,065 (0.05)2

399.44

จากการแทนค่ าในสู ต รจะได้ข นาดของกลุ่ ม ตั ว อย่างเท่ ากับ 399.44 คน ดั งนั้น ผู้ วิจั ย จึ ง
กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีจานวนทั้งหมด 400 คน
3.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพราะการสุ่มวิธีนี้สะดวกและ
รวดเร็ ว ต่อ การเก็บ แบบสอบถามทางออนไลน์ โดยสุ่ ม เฉพาะกลุ่ มตั ว อย่างที่ เคยอ่านหนังสื อ ของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กหรือสานักพิมพ์แซลมอน ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 15-54 ปี ซึ่งเข้า
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ใช้งานและติดตามเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์อะบุ๊กจานวน
400 คน และสานักพิมพ์แซลมอนจานวน 400 คน
3.2.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
และสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ตัวแปรตาม คือ ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
สมมติฐานที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มี
ต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ตัวแปรอิสระ คือ การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
ตั ว แปรตาม คื อ ความภั ก ดี ข องผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ ส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์
แซลมอน
3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจั ย ในส่ ว นที่ 2 ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากประชากรกลุ่ ม
ตัว อย่ างที่เลื อกศึ กษา ซึ่งผู้ วิจั ย ก าหนดแบบสอบถามจากผลการวิเคราะห์ เนื้ อหา และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามเป็นคาถามปิด (Closed-ended Question) มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ประกอบด้ ว ยค าถามแบบให้ เลื อ กตอบคาตอบเดี ย วจากหลายค าตอบ (Multiple
Choice Question) จานวน 4 ข้อ โดยคาถามเกี่ยวกับเพศเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ
(Nominal Scale) และคาถามเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการ
วัดข้อมูลแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
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ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
อะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอน ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจในเนื้ อ หาประเภทต่ า งๆ บนเว็ บ ไซต์ ข อง
สานั กพิมพ์ และความพึงพอใจในเนื้อหาประเภทต่างๆ บน Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์
ประกอบด้ ว ยค าถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ่ งใช้ ม าตรวั ด ลิ เคิ ร์ท (Likert
Scale) จานวน 24 ข้อ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
เกณฑ์การให้คะแนน
ความพึงพอใจในประเภทของเนื้อหาบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์
อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
พึงพอใจมาก
4
คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
3
คะแนน
พึงพอใจน้อย
2
คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน ได้แก่ การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาภายในเล่ม การตัดสินใจซื้อหนังสือเนื่องจากอ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ การ
ตัดสินใจซื้อหนังสือเนื่องจากชอบรูปแบบการนาเสนอเนื้อหา การตัดสินใจซื้อหนังสือเนื่องจากชื่นชอบ
นักเขียน และการตัดสินใจซื้อหนังสือเนื่องจากการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วยคาถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ซึง่ ใช้มาตรวัดลิเคิร์ท จานวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
เกณฑ์การให้คะแนน
การตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนของผู้อ่าน แบ่งออกเป็น
5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
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น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 4 ค าถามเกี่ ย วกั บ ความภั ก ดี ข องผู้ อ่ านที่ มี ต่ อ ส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์
แซลมอน ได้แก่ ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์ ความถี่ใน
การซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ ความชื่นชอบในหนังสือของสานักพิมพ์ การแนะนาให้ผู้อื่นอ่านหนังสือ
ของสานักพิมพ์ การพูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก ความผูกพันต่อสานักพิมพ์ ความมั่นคงต่อสานักพิมพ์
และการตั้งใจซื้อหนังสือของสานักพิ มพ์ในอนาคต ประกอบด้วยคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ซึ่งใช้มาตรวัดลิเคิร์ท จานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
เกณฑ์การให้คะแนน
ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความภักดีมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความภักดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความภักดีปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความภักดีน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความภักดีน้อยที่สุด
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3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการแจกแบบสอบถามผ่ า นหน้ า Facebook Fanpage ของทั้ ง สอง
สานักพิมพ์
2) เก็ บ ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไล น์ โด ย ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์
http://docs.google.com และแจกแบบสอบถามในสื่อสังคมออนไลน์ คือ Facebook และ Twitter
3.2.6 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) และความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ดังนี้
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและพิจารณาเรื่องความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนของคาถาม และ
ความเหมาะสมของภาษา เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข และจัดทาแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
งานวิจัยมากที่สุด
2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test)
กับกลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บข้อมูลจริง จานวน 30 ชุด แล้วนาผลการทดสอบไปคานวณหาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยการใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า
แบบสอบถามเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กที่มีผลต่อ ความพึงพอใจ การ
ตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน ได้ค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.94 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้
อยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ
แบบสอบถามเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนที่มีผลต่อความพึงพอใจ การ
ตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน ได้ค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.90 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้
อยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ
3.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 หลังจากที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีพรรณนาวิเ คราะห์ผลเชิงเนื้อหา เพื่ออธิบายประเภทของ
การตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook โดยนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหามาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2 หลังจากที่ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามครบตามจานวนที่
กาหนดไว้และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลมาลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS เพื่อคานวณค่าสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่
1.1 ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล
ลักษณะทางประชากร และประเภทของการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอน
1.2 ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ
อธิบายความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ การตัดสินใจซื้อหนังสือของ
ผู้อ่าน และความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติสั มประสิท ธิ์ส หพันธ์แบบเพี ยร์สั น (Pearson’s product moment
correlation coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์มีค่าระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 มีความหมายดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์เท่ากับ 1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
สมบูรณ์
ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสัมพัน ธ์เท่ากับ -1 หมายถึง ตัว แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่าง
สมบูรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพั นธ์ มี ดังนี้ (Bartz, อ้างถึงใน พั ชนี เชย
จรรยา, 2558)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00-0.20 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.21-0.40 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.41-0.60 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.61-0.80 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.81-1.00 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
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3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาด
เชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
H2

ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อ
สานักพิมพ์

H1
การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน

H3

H1 แทนสมมติ ฐ านที่ 1 คื อ ความพึ ง พอใจของผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
H2 แทนสมมติ ฐ านที่ 2 คื อ ความพึ ง พอใจของผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
H3 แทนสมมติฐานที่ 3 คือ การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ
และความภักดีของผู้อ่าน : สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาจาก
การตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook และนาผลการวิเคราะห์เนื้อหามาทาการวิจัยเชิงสารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจ
การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อทั้งสองสานักพิมพ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
4.1 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
4.2 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
4.3 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอน
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
4.1.1 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
4.1.1.1 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กบนเว็บไซต์
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาบนเว็บไซต์ www.readdaypoets.com ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก พบว่า
เนื้อหาที่สานักพิมพ์นาเสนอบนเว็บไซต์มีทั้งหมด 277 โพสต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) บทความ
การนาเสนอเนื้ อหาที่เป็น เรื่องราวทั่วไปหรือเรื่องเล่าจากนักเขียน เช่น เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่างประเทศ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ และสถานที่ท่องเที่ยวแนะนา เป็นต้น
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กบนเว็บไซต์

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บทความ

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
101
36.46

n = 277
จากตารางที่ 4.1 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความของสานักพิมพ์อะบุ๊กมี
101 โพสต์ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด 277 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 36.46

ภาพที่ 4.1 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน
เว็บไซต์
2) บทความสั้นเป็นตอน
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวสั้นๆ เป็นตอนๆ โดยแต่ละตอนมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น
เทคนิคการเดินทางในต่างประเทศ การจัดอันดับจากสิ่งต่างๆ รอบตัว และเรื่องเล่าจากการเดินทาง
ของนักเขียน เป็นต้น (หมายเหตุ สานักพิมพ์อะบุ๊กแบ่งรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทนี้เป็นซีรีส์
แต่ในทัศนคติของผู้วิจัย ผู้วิจัยแบ่งรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทนี้เป็นบทความสั้นเป็นตอน)
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความสั้นเป็นตอน
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบนเว็บไซต์

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บทความสั้นเป็นตอน

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
60
21.66

n = 277
จากตารางที่ 4.2 พบว่ า รู ป แบบการน าเสนอเนื้ อ หาประเภทบทความสั้ น เป็ น ตอนของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กมี 60 โพสต์ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด 277 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 21.66

ภาพที่ 4.2 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความสั้นเป็นตอนของสานักพิมพ์
อะบุ๊กบนเว็บไซต์
3) บล็อก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องเล่า โดยจัดเรียงตามประเภทของเนื้อหา เช่น บล็อกที่เล่าเรื่อง
จากภาพยนตร์ บล็อกสอนภาษา และบล็อกที่เล่าถึงเบื้องหลังการทาหนังสือ เป็นต้น
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบล็อกของสานักพิมพ์
อะบุ๊กบนเว็บไซต์

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บล็อก

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
116
41.87

n = 277
จากตารางที่ 4.3 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบล็อกของสานักพิมพ์อะบุ๊กมี
116 โพสต์ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด 277 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 41.87

ภาพที่ 4.3 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบล็อกของสานักพิมพ์อะบุ๊กบนเว็บไซต์
4.1.1.2 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
ผลการวิเคราะห์ เนื้ อ หาบน Facebook Fanpage ของส านัก พิ มพ์ อ ะบุ๊ ก พบว่า เนื้ อหาที่
สานั กพิ มพ์ น าเสนอบน Facebook Fanpage มี ทั้งหมด 138 โพสต์ โดยแบ่ งออกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้
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1) ข้อความ
1.1 ข้อความพร้อมลิงก์ (link) เข้าสู่เว็บไซต์
การน าเสนอเนื้ อหาที่ เป็ น ข้อความ เช่น การประชาสั มพัน ธ์กิจกรรมของส านักพิ มพ์ การ
กล่าวถึงนักเขียน และเรื่องย่อของหนังสือ เป็นต้น พร้อมกับลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่าน
ข้อความและตามเข้าไปอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นต่อได้
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
8
5.80

n = 138
จากตารางที่ 4.4 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก มี 8 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์ คิดเป็น
ร้อยละ 5.80

ภาพที่ 4.4 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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1.2 ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก (hashtag)
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความ เช่น การกล่าวถึงกิจกรรมของสานักพิมพ์ และการกล่าวถึง
เนื้ อหาที่อยู่ในลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์นั้น เป็นต้น พร้อมกับลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก ทาให้ ผู้อ่าน
สามารถอ่านข้อความและตามเข้าไปอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นต่อได้ รวมทั้งยังอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
และแฮชแท็ก
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
5
3.62

จากตารางที่ 4.5 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
และแฮชแท็ก ของส านั กพิมพ์ อะบุ๊ ก มี 5 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 3.62

ภาพที่ 4.5 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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2) รูปภาพ
2.1 รูปภาพพร้อมข้อความ
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพปกหนังสือ รูปภาพส่วนหนึ่งจากหนังสือ และ
รูป ภาพงานที่สานั กพิมพ์จัด เป็ น ต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ทาให้ ผู้อ่าน
สามารถอ่านข้อความและดูรูปภาพประกอบได้พร้อมกัน
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
24
17.39

n = 138
จากตารางที่ 4.6 พบว่า รู ป แบบการน าเสนอเนื้ อหาประเภทรูปภาพพร้อ มข้อ ความของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กมี 24 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์ คิดเป็นร้อย
ละ 17.39

ภาพที่ 4.6 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความของสานักพิมพ์
อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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2.2 รูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
การน าเสนอเนื้ อหาที่เป็ น รูป ภาพ เช่น รูป ภาพกิจกรรมที่ ส านั กพิ มพ์ จั ด และรูปภาพปก
หนังสือ เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพนั้น และแฮชแท็ก ทาให้ผู้อ่านสามารถ
อ่านข้อความ ดูรูปภาพประกอบ และอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
31
22.46

จากตารางที่ 4.7 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กมี 31 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 22.46

ภาพที่ 4.7 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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2.3 รูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพปกหนังสือที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขายของสานักพิมพ์ รูปภาพปกหนังสือใหม่ และรูปภาพงานหนังสือที่สานักพิมพ์จัด เป็นต้น พร้อม
กับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพนั้น และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ ดู
รูปภาพประกอบ และตามเข้าไปอ่านในเว็บไซต์นั้นต่อได้
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
19
13.77

จากตารางที่ 4.8 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์
เข้าสู่เว็บ ไซต์ ของส านั กพิมพ์อะบุ๊ก มี 19 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 13.77

ภาพที่ 4.8 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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2.4 รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพปกหนังสือที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขายของสานักพิมพ์ และรูปภาพงานหนังสือที่สานักพิมพ์จัด เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยาย
เกี่ ย วกั บ รู ป ภาพนั้ น ลิ ง ก์ เข้ า สู่ เว็ บ ไซต์ และแฮชแท็ ก ท าให้ ผู้ อ่ า นสามารถอ่ า นข้ อ ความ ดู รู ป
ภาพประกอบ ตามเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ และอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
24
17.39

จากตารางที่ 4.9 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่
เว็ บ ไซต์ และแฮชแท็ ก ของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก มี 24 โพสต์ จากเนื้ อ หาบน Facebook Fanpage
ทั้งหมด 138 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 17.39

ภาพที่ 4.9 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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3) อัลบัมภาพ
3.1 อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นอัลบัมภาพ เช่น รูปภาพบรรยากาศงานหนังสือที่สานักพิมพ์จัด และ
ตัวอย่างรูปภาพส่วนหนึ่งจากหนังสือ เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านั้น
ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความและดูรูปภาพประกอบต่างๆ ได้พร้อมกัน
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อม
ข้อความของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
5
3.62

n = 138
จากตารางที่ 4.10 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กมี 5 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ
3.62

ภาพที่ 4.10 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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3.2 อัลบัมภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นอัลบัมภาพ เช่น รูปภาพบรรยากาศงานหนังสือที่สานักพิมพ์จั ด และ
ตัวอย่างรูปภาพส่วนหนึ่งจากหนังสือ เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านั้น
และแฮชแท็ก ท าให้ ผู้ อ่านสามารถอ่านข้อความ ดูรูปภาพประกอบต่างๆ และอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อม
ข้อความและแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
9
6.52

จากตารางที่ 4.11 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กมี 9 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 6.52

ภาพที่ 4.11 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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3.3 อัลบัมภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นอัลบัมภาพ ได้แก่ รูปภาพบรรยากาศงานหนังสือที่สานักพิมพ์จัด
พร้ อมกับ ข้อความที่ บ รรยายเกี่ย วกับ รูปภาพนั้น และลิ งก์เข้าสู่ เว็บไซต์ ท าให้ ผู้ อ่านสามารถอ่าน
ข้อความ ดูรูปภาพประกอบ และตามเข้าไปอ่านในเว็บไซต์นั้นต่อได้
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
1
0.72

จากตารางที่ 4.12 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ และ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊กมี 1 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.72

ภาพที่ 4.12 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ และลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
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3.4 อัลบัมภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นอัลบัมภาพ ได้แก่ รูปภาพบรรยากาศงานหนังสือที่สานักพิมพ์จัด
และตัวอย่างรูปภาพปกหนังสือใหม่ พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
และแฮชแท็ก ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ ดูรูปภาพประกอบ ตามเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ นั้นต่อ
และอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook
Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ ลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
2
1.45

จากตารางที่ 4.13 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ ลิงก์
เข้าสู่เว็บ ไซต์ และแฮชแท็ก ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก มี 2 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage
ทั้งหมด 138 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.45
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ภาพที่ 4.13 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
4) วิดีโอ
4.1 วิดีโอพร้อมข้อความ
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นวิดีโอ เช่น ตัวอย่างรายการที่สานักพิมพ์ร่วมผลิตกับช่องออนไลน์
และวิดีโอเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับวิดีโอนั้น ทา
ให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ และดูวิดีโอได้พร้อมกัน
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทวิดีโอพร้อมข้อความ
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
วิดีโอพร้อมข้อความ

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
4
2.90

n = 138
จากตารางที่ 4.14 พบว่า รูป แบบการน าเสนอเนื้ อ หาประเภทวิดี โอพร้อ มข้ อ ความของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กมี 4 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ
2.90
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ภาพที่ 4.14 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทวิดีโอพร้อมข้อความของสานักพิมพ์
อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
4.2 วิดีโอพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นวิดีโอ เช่น วิดีโอกิจกรรมที่สานักพิมพ์จัด และซีรีส์สั้นที่สานักพิมพ์
ผลิตเอง เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับวิดีโอนั้น และแฮชแท็ก ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่าน
ข้อความ ดูวิดีโอ และเข้าไปดูวิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทวิดีโอพร้อมข้อความ
และแฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
วิดีโอพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก
n = 138

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
6
4.35

จากตารางที่ 4.15 พบว่า รูป แบบการน าเสนอเนื้ อหาประเภทวิดี โอพร้อ มข้อ ความ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์อะบุ๊กมี 6 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 4.35

58

ภาพที่ 4.15 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทวิดีโอพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
4.1.2 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอน
4.1.2.1 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาบนเว็บไซต์ www.minimore.com ของสานักพิมพ์แซลมอน พบว่า
เนื้อหาที่สานักพิมพ์นาเสนอบนเว็บไซต์มีทั้งหมด 118 โพสต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560) โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) บทความ
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวทั่วไปซึ่งเล่าโดยนักเขียนของสานักพิมพ์ เช่น รายชื่อเพลงที่
นักเขียนฟังประจา เบื้องหลังการทาหนังสือ และร้านหนังสือที่นักเขียนแนะนา เป็นต้น
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความของ
สานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บทความ
n = 118

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
21
17.80
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า รู ป แบบการน าเสนอเนื้ อ หาประเภทบทความของส านั ก พิ ม พ์
แซลมอนมี 21 โพสต์ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด 118 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 17.80

ภาพที่ 4.16 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความของสานักพิมพ์แซลมอนบน
เว็บไซต์
2) บทความสั้นเป็นตอน
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวสั้นๆ เป็นตอนๆ โดยแต่ละตอนมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น
เทคนิคการจัดกระเป๋าเดินทาง ประสบการณ์การเดินทางในต่างประเทศของนักเขียน และเรื่องเล่า
จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย เป็นต้น
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความสั้นเป็นตอน
ของสานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บทความสั้นเป็นตอน

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
97
82.20

n = 118
จากตารางที่ 4.17 พบว่า รูป แบบการน าเสนอเนื้ อหาประเภทบทความสั้ นเป็ นตอนของ
สานักพิมพ์แซลมอนมี 97 โพสต์ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด 118 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 82.20
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ภาพที่ 4.17 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความสั้นเป็นตอนของสานักพิมพ์
แซลมอนบนเว็บไซต์
4.1.2.2 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook
Fanpage
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาบน Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์แซลมอน พบว่า เนื้อหาที่
สานักพิมพ์นาเสนอบน Facebook Fanpage มีทั้งหมด 84 โพสต์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ข้อความ
1.1 ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็ น ข้อความ ได้แก่ การกล่ าวถึงเนื้อหาที่อยู่ในลิงก์ เข้าสู่เว็บไซต์นั้น
พร้อมกับลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ ตามเข้าไปอ่านเนื้อหาใน
เว็บไซต์นั้นต่อได้ และอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
และแฮชแท็ก
n = 84

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
2
2.38
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
และแฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนมี 2 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 84
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 2.38

ภาพที่ 4.18 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
2) รูปภาพ
2.1 รูปภาพเพียงอย่างเดียว
การน าเสนอเนื้อหาที่เป็ น รูปภาพ ได้แก่ รูปภาพที่มีคาอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับงานหนังสือที่
สานักพิมพ์จัด และรูปภาพที่มีคาอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับบูธของสานักพิมพ์ในงานหนังสือ ทาให้ผู้อ่าน
สามารถดูรายละเอียดของงานจากรูปภาพได้
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพเพียงอย่าง
เดียวของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพเพียงอย่างเดียว
n = 84

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
3
3.57
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพเพียงอย่างเดียวของ
ส านั กพิ ม พ์ แซลมอนมี 3 โพสต์ จากเนื้ อ หาบน Facebook Fanpage ทั้ งหมด 84 โพสต์ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 3.57

ภาพที่ 4.19 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพเพียงอย่างเดียวของ
สานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
2.2 รูปภาพพร้อมข้อความ
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของ
สานักพิมพ์ รูปภาพที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับบูธของสานักพิมพ์ในงานหนังสือ และรูปภาพที่มีคาอธิบาย
สั้นๆ เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ และดู
รูปภาพประกอบได้พร้อมกัน
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อม
ข้อความของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
13
15.48

n = 84
จากตารางที่ 4.20 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความของ
สานั กพิ มพ์แซลมอนมี 13 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 84 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 15.48
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ภาพที่ 4.20 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความของสานักพิมพ์
แซลมอนบน Facebook Fanpage
2.3 รูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของ
สานักพิมพ์ รูปภาพงานหนังสือที่สานักพิมพ์จัด และรูปภาพปกหนังสือ เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่
บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพนั้น และแฮชแท็ก ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ ดูรูปภาพประกอบ และ
อ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดูที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อม
ข้อความ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก
n = 84

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
34
40.48

จากตารางที่ 4.21 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็ กของส านั กพิ ม พ์ แซลมอนมี 34 โพสต์ จากเนื้ อหาบน Facebook Fanpage ทั้ งหมด 84
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 40.48
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ภาพที่ 4.21 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
ของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
2.4 รูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพปกหนังสือที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขายของสานักพิมพ์ และรูปภาพที่มีคาอธิบายสั้นๆ เป็นต้น พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับ
รูปภาพนั้น และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ ดูรูปภาพประกอบ และตามเข้า
ไปอ่านในเว็บไซต์นั้นต่อได้
ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อม
ข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
n = 84

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
13
15.48

จากตารางที่ 4.22 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์แซลมอนมี 13 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 84
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 15.48
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ภาพที่ 4.22 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
2.5 รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
การนาเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพปกหนังสือที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขายของส านั กพิ ม พ์ รู ป ภาพส่ ว นหนึ่ งจากหนั งสื อ และรูป ภาพปกหนังสื อ เป็ น ต้น พร้อ มกั บ
ข้อความที่บ รรยายเกี่ย วกับ รูป ภาพนั้น ลิ งก์เข้าสู่ เว็บไซต์ และแฮชแท็ก ทาให้ ผู้ อ่านสามารถอ่าน
ข้อความ ดูรูปภาพประกอบ ตามเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ และอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปดู
ที่แฮชแท็กนั้น
ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อม
ข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook
Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
n = 84

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
15
17.86
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้า
สู่เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนมี 15 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage
ทั้งหมด 84 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 17.86

ภาพที่ 4.23 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
3) อัลบัมภาพ
3.1 อัลบัมภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
การน าเสนอเนื้ อหาที่เป็ น อัล บัมภาพ ได้แก่ รูปภาพปกหนังสือที่มีคาอธิบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการขายของสานักพิมพ์ พร้อมกับข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านั้น และแฮชแท็ก
ทาให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ ดูรูปภาพประกอบต่างๆ และอ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเข้า
ไปดูที่แฮชแท็กนั้น
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ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ และแฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก
n = 84

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
4
4.76

จากตารางที่ 4.24 พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนมี 4 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 84 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 4.76

ภาพที่ 4.24 แสดงตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาประเภทอัลบัมภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็กของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
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ข้อ สั งเกตเบื้ อ งต้ น จากการวิเคราะห์ เนื้ อหาที่ ส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอน
น าเสนอบนเว็บ ไซต์และ Facebook Fanpage ของส านัก พิ มพ์ พบว่า ส านั กพิ มพ์ อะบุ๊ กมี การท า
การตลาดเชิงเนื้อหามากกว่าสานักพิมพ์แซลมอน โดยทั้งสองสานักพิมพ์มีรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาที่
คล้ายกัน กล่าวคือ เนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอบนเว็บไซต์มี 3 ประเภท คือ บทความ บทความ
สั้นเป็นตอน และบล็อก ในขณะที่เนื้อหาที่สานักพิมพ์แซลมอนนาเสนอบนเว็บไซต์มี 2 ประเภท คือ
บทความ และบทความสั้นเป็นตอน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวทั่วไป และเรื่องเล่าจากนักเขียน
ส่วนเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอบน Facebook Fanpage มี 4 ประเภท คือ ข้อความ รูปภาพ
อัลบัมภาพ และวิดีโอ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ การใช้สัญรูปอารมณ์ (emoticon) ในบางโพสต์ ในขณะ
ที่เนื้อหาที่สานักพิมพ์แซลมอนนาเสนอบน Facebook Fanpage มี 3 ประเภท คือ ข้อความ รูปภาพ
และอัล บั มภาพ ซึ่งเนื้ อหาส่ ว นใหญ่ เป็ น การประชาสั ม พั นธ์งานหนั งสื อ ที่ส านั กพิ ม พ์ จัด และการ
ส่งเสริมการขายหนังสือเล่มใหม่ของสานักพิมพ์
4.2 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
4.2.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
จากการประมวลผลและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ
สานักพิมพ์อะบุ๊ก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แจกแจงผลได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
62
338
400

ร้อยละ
15.5
84.5
100.0

จากตารางที่ 4.25 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 338 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 84.5 และเพศชาย จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5
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ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กจาแนกตามอายุ
อายุ
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
รวม

จานวน
64
182
75
43
16
6
8
6
400

ร้อยละ
16.0
45.5
18.8
10.8
4.0
1.5
2.0
1.5
100.0

จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปี จานวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
18.8 และช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.27 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กจาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
42
296
62
400

ร้อยละ
10.5
74.0
15.5
100.0

จากตารางที่ 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน
296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
15.5 และระดับมัธยมศึกษา จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.28 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กจาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
223

ร้อยละ
55.8

109
36
9
23
400

27.3
9.0
2.3
5.8
100.0

จากตารางที่ 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท จ านวน 223 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน 15,00125,000 บาท จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาดับ
4.2.2 ข้อมูลความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
จากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage แจกแจงผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบนเว็บไซต์
ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
บทความ
บทความสั้นเป็นตอน
บล็อก

̅
X

3.95
3.99
4.04

S.D.
0.79
0.79
0.77

ระดับ
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กประเภทบล็อก มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ บทความสั้นเป็นตอน มีค่าเฉลี่ย 3.99
และบทความ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กบน Facebook Fanpage
ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ข้อความ

̅
X

S.D.

ระดับ

ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็ก
รูปภาพ
รูปภาพพร้อมข้อความ
รูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก
รูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์
รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
อัลบัมภาพ
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็ก
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้า
สู่เว็บไซต์
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
วิดีโอ
วิดีโอพร้อมข้อความ
วิดีโอพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก

4.12
4.09

0.83
0.82

มาก
มาก

4.38
4.15
4.28

0.71
0.78
0.80

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.25

0.74

มากที่สุด

4.09
4.10

0.89
0.82

มาก
มาก

4.12

0.85

มาก

4.12

0.80

มาก

3.93
3.91

0.82
0.84

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือ รูปภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 4.28 และรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก มี
ค่าเฉลี่ย 4.25 ตามลาดับ
4.2.3 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
จากการประมวลผลและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั งสื อ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างของ
สานักพิมพ์อะบุ๊ก แจกแจงผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
อะบุ๊ก
การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้
อ่านเนื้อหาภายในเล่ม
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เฉพาะเล่มที่
อ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชอบ
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือ
เล่มนั้น
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
ชื่นชอบนักเขียน
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะการ
ส่งเสริมการขายของสานักพิมพ์

̅
X

3.14

S.D.
1.15

ระดับ
ปานกลาง

4.01

1.01

มาก

4.21

0.86

มากที่สุด

3.93

1.08

มาก

3.14

1.12

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
ชอบรูป แบบการน าเสนอเนื้ อหาของหนังสือเล่ มนั้น มีค่าเฉลี่ ย 4.21 รองลงมา คือ ซื้อหนังสื อของ
สานักพิมพ์เฉพาะเล่มที่อ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
ชื่นชอบนักเขียน มีค่าเฉลี่ย 3.93 ตามลาดับ
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4.2.4 ข้อมูลความภักดีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊ก
จากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีต่อสานักพิ มพ์อะบุ๊กของกลุ่มตัวอย่าง แจก
แจงผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊ก
ความภักดีต่อสานักพิมพ์
เข้าชมเว็บไซต์ของสานักพิมพ์
เข้าชม Facebook Fanpage
ของสานักพิมพ์
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เสมอ
ชื่นชอบหนังสือของสานักพิมพ์
แนะนาให้ผู้อื่นอ่านหนังสือของ
สานักพิมพ์
พูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก
รู้สึกผูกพันกับสานักพิมพ์
จะไม่เปลี่ยนไปอ่านหนังสือของ
สานักพิมพ์อื่น
ตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
สานักพิมพ์ในอนาคต
หากมีผู้อื่นเข้าใจสานักพิมพ์ผิดไป
จะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดนั้น

̅
X

3.15
3.46

S.D.
1.09
1.13

ระดับ
ปานกลาง
มาก

3.32
4.08
3.70

1.06
0.80
1.01

ปานกลาง
มาก
มาก

4.15
3.65
2.38

0.81
1.06
1.09

มาก
มาก
น้อย

3.84

0.95

มาก

3.55

1.04

มาก

จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก มีค่าเฉลี่ย 4.15
รองลงมา คือ ชื่นชอบหนังสือของสานักพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 4.08 และตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
สานักพิมพ์ในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.84 ตามลาดับ
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4.3 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอน
4.3.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอน
จากการประมวลผลและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ
สานั กพิมพ์แซลมอน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แจกแจงผลได้ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.33 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอนจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
39
361
400

ร้อยละ
9.8
90.3
100.0

จากตารางที่ 4.33 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 361 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 90.3 และเพศชาย จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8
ตารางที่ 4.34 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอนจาแนกตามอายุ
อายุ
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
รวม

จานวน
123
158
62
27
12
8
3
7
400

ร้อยละ
30.8
39.5
15.5
6.8
3.0
2.0
0.8
1.8
100.0
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จากตารางที่ 4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปี จานวน 158 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 39.5 รองลงมา คื อ กลุ่ มตั ว อย่างที่ อยู่ในช่ วงอายุ 15-19 ปี จานวน 123 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.8 และช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.35 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอนจาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
94
259
47
400

ร้อยละ
23.5
64.8
11.8
100.0

จากตารางที่ 4.35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน
259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.36 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอนจาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
247

ร้อยละ
61.8

77
36
17
23
400

19.3
9.0
4.3
5.8
100.0
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จากตารางที่ 4.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท จ านวน 247 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 61.8 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน 15,00125,000 บาท จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาดับ
4.3.2 ข้อมูลความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอน
จากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage แจกแจงผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ของสานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์
ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
บทความ
บทความสั้นเป็นตอน

̅
X

3.82
4.13

S.D.
0.72
0.78

ระดับ
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์แซลมอนประเภทบทความสั้นเป็นตอน มีค่าเฉลี่ย 4.13 และบทความ มีค่าเฉลี่ย 3.82
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ของสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ข้อความ
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็ก
รูปภาพ
รูปภาพเพียงอย่างเดียว
รูปภาพพร้อมข้อความ
รูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก

̅
X

S.D.

ระดับ

3.99

0.82

มาก

3.75
4.29
4.12

0.95
0.78
0.79

มาก
มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ 4.38 (ต่อ)
ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
รูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์
รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
อัลบัมภาพ
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็ก

̅
X

4.26

S.D.
0.77

ระดับ
มากที่สุด

4.20

0.80

มาก

4.18

0.84

มาก

จากตารางที่ 4.38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานั กพิ มพ์แซลมอนประเภทรูป ภาพพร้อมข้อความ มีค่าเฉลี่ ย 4.29 รองลงมา คือ รูปภาพพร้อม
ข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 4.26 และรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็ก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลาดับ
4.3.3 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์แซลมอน
จากการประมวลผลและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั งสื อ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างของ
สานักพิมพ์แซลมอน แจกแจงผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
แซลมอน
การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้
อ่านเนื้อหาภายในเล่ม
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เฉพาะเล่มที่
อ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ

̅
X

3.27

S.D.
1.12

ระดับ
ปานกลาง

3.98

1.01

มาก
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ)
การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชอบ
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือ
เล่มนั้น
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
ชื่นชอบนักเขียน
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะการ
ส่งเสริมการขายของสานักพิมพ์

̅
X

4.17

S.D.
0.88

ระดับ
มาก

4.07

1.01

มาก

3.07

1.11

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.39 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
ชอบรูป แบบการน าเสนอเนื้ อหาของหนังสือเล่ มนั้น มีค่าเฉลี่ ย 4.17 รองลงมา คือ ซื้อหนังสื อของ
สานักพิมพ์ เพราะชื่นชอบนักเขียน มีค่าเฉลี่ย 4.07 และซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เฉพาะเล่มที่อ่าน
เนื้อหาแล้วพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.98 ตามลาดับ
4.3.4 ข้อมูลความภักดีต่อสานักพิมพ์แซลมอน
จากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีต่อสานักพิมพ์แซลมอนของกลุ่มตัวอย่าง
แจกแจงผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีต่อสานักพิมพ์แซลมอน
ความภักดีต่อสานักพิมพ์
เข้าชมเว็บไซต์ของสานักพิมพ์
เข้าชม Facebook Fanpage
ของสานักพิมพ์
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เสมอ
ชื่นชอบหนังสือของสานักพิมพ์
แนะนาให้ผู้อื่นอ่านหนังสือของ
สานักพิมพ์

̅
X

2.78
3.31

S.D.
1.10
1.16

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง

3.27
4.01
3.69

1.03
0.88
1.04

ปานกลาง
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ)
ความภักดีต่อสานักพิมพ์
พูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก
รู้สึกผูกพันกับสานักพิมพ์
จะไม่เปลี่ยนไปอ่านหนังสือของ
สานักพิมพ์อื่น
ตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
สานักพิมพ์ในอนาคต
หากมีผู้อื่นเข้าใจสานักพิมพ์ผิดไป
จะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดนั้น

̅
X

4.09
3.34
2.41

S.D.
0.84
1.07
1.10

ระดับ
มาก
ปานกลาง
น้อย

3.85

0.89

มาก

3.45

0.94

มาก

จากตารางที่ 4.40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก มีค่าเฉลี่ย 4.09
รองลงมา คือ ชื่นชอบหนังสือของสานักพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
สานักพิมพ์ในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.85 ตามลาดับ
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
และสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
1) สานักพิมพ์อะบุ๊ก
ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กกับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน

ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มี
ต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊ก
***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001

การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
ค่าสหสัมพันธ์
นัยสาคัญ
ระดับ
0.314***
0.000
ต่า

จากตารางที่ 4.41 พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
อะบุ๊กกับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001
โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.314*** หมายถึง มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
2) สานักพิมพ์แซลมอน
ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
ตารางที่ 4.42 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนกับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน

ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มี
ต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์แซลมอน
***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001

การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
ค่าสหสัมพันธ์
นัยสาคัญ
ระดับ
0.357***
0.000
ต่า
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จากตารางที่ 4.42 พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
แซลมอนกับ การตัดสิ น ใจซื้อหนั งสื อของผู้ อ่าน มีความสั ม พัน ธ์อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ
0.001 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.357*** หมายถึ ง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
1) สานักพิมพ์อะบุ๊ก
ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
ตารางที่ 4.43 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กกับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์

ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มี
ต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊ก
***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001

ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
ค่าสหสัมพันธ์
นัยสาคัญ
ระดับ
0.417***
0.000
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
อะบุ๊กกับความภักดีของผู้ อ่านที่มีต่อส านักพิมพ์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ
0.001 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.417*** หมายถึ ง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
2) สานักพิมพ์แซลมอน
ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์
กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์แซลมอนกับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์

ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มี
ต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์แซลมอน
***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001

ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
ค่าสหสัมพันธ์
นัยสาคัญ
ระดับ
0.501***
0.000
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
แซลมอนกับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.501*** หมายถึง มีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์ กับความภักดีของผู้อ่านที่มี
ต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
1) สานักพิมพ์อะบุ๊ก
การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
อะบุ๊ก
ตารางที่ 4.45 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความ
สัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊ก

การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของผู้อ่าน
***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001

ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊ก
ค่าสหสัมพันธ์
นัยสาคัญ
ระดับ
0.303***
0.000
ต่า
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จากตารางที่ 4.45 พบว่า การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านกับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อ
สานักพิมพ์อะบุ๊ก มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.303*** หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
2) สานักพิมพ์แซลมอน
การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
แซลมอน
ตารางที่ 4.46 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความ
สัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์แซลมอน

การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของผู้อ่าน
***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001

ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์แซลมอน
ค่าสหสัมพันธ์
นัยสาคัญ
ระดับ
0.281***
0.000
ต่า

จากตารางที่ 4.46 พบว่า การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านกับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อ
สานักพิมพ์แซลมอน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิง
บวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.281*** หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาที่ ส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนใช้ บ นเว็ บ ไซต์ และ
Facebook Fanpage สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.47 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บนเว็บไซต์
บทความ
บทความสั้นเป็นตอน
บล็อก
รวม

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ
101
36.46
60
21.66
116
41.87
277
100.0

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ
21
17.80
97
82.20
118
100.0

จากตารางที่ 4.47 พบว่า สานักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอเนื้อหาประเภทบล็อกมากที่สุด คือ 116
โพสต์ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด 277 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 41.87 รองลงมา คือ บทความ และ
บทความสั้นเป็นตอน ตามลาดับ ในขณะที่สานักพิมพ์แซลมอนนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความสั้น
เป็ น ตอนมากที่สุด คือ 97 โพสต์ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด 118 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 82.20
รองลงมา คือ บทความ
ตารางที่ 4.48 แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บน Facebook Fanpage
ข้อความ
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็ก

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ

8

5.80

-

-

5

3.62

2

2.38
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ตารางที่ 4.48 (ต่อ)
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บน Facebook Fanpage
รูปภาพ
รูปภาพเพียงอย่างเดียว
รูปภาพพร้อมข้อความ
รูปภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็ก
รูปภาพพร้อมข้อความ และ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
อัลบัมภาพ
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็ก
วิดีโอ
วิดีโอพร้อมข้อความ
วิดีโอพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็ก
รวม

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
จานวน
ร้อยละ

สานักพิมพ์แซลมอน
จานวน
ร้อยละ

24
31

17.39
22.46

3
13
34

3.57
15.48
40.48

19

13.77

13

15.48

24

17.39

15

17.86

5
9

3.62
6.52

4

4.76

1

0.72

-

-

2

1.45

-

-

4
6

2.90
4.35

-

-

138

100.0

84

100.0
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จากตารางที่ 4.48 พบว่า สานักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็กมากที่สุด คือ 31 โพสต์ จากเนื้อหาบน Facebook Fanpage ทั้งหมด 138 โพสต์ คิด
เป็นร้อยละ 22.46 รองลงมา คือ รูปภาพพร้อมข้อความ และรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
และแฮชแท็ก ซึ่งมีจานวนโพสต์เท่ากัน และรูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ ตามลาดับ
ในขณะที่สานักพิมพ์แซลมอนนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็กมากที่สุด
คื อ 34 โพสต์ จากเนื้ อ หาบน Facebook Fanpage ทั้ ง หมด 84 โพสต์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.48
รองลงมา คือ รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก และรูปภาพพร้อมข้อความ และ
รูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งมีจานวนโพสต์เท่ากัน ตามลาดับ
ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และ
สานักพิมพ์แซลมอน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนบนเว็บไซต์
ความพึงพอใจในการตลาด
เชิงเนื้อหาบนเว็บไซต์
บทความ
บทความสั้นเป็นตอน
บล็อก

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
̅
X
S.D.
3.95
0.79
3.99
0.79
4.04
0.77

สานักพิมพ์แซลมอน
̅
X
S.D.
3.82
0.72
4.13
0.78
-

จากตารางที่ 4.49 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กมีความพึงพอใจในการตลาดเชิง
เนื้อหาประเภทบล็อกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ บทความสั้นเป็นตอน และบทความ
ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่ มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอนมีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ประเภทบทความสั้นเป็นตอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ บทความ
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนบน Facebook Fanpage
ความพึงพอใจในการตลาด
เชิงเนื้อหาบน Facebook
Fanpage
ข้อความ
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์
ข้อความพร้อมลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
รูปภาพ
รูปภาพเพียงอย่างเดียว
รูปภาพพร้อมข้อความ
รูปภาพพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็ก
รูปภาพพร้อมข้อความ และ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
อัลบัมภาพ
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
อัลบัมภาพพร้อมข้อความ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็ก

สานักพิมพ์อะบุ๊ก

สานักพิมพ์แซลมอน

̅
X

S.D.

̅
X

S.D.

4.12

0.83

-

-

4.09

0.82

3.99

0.82

4.38
4.15

0.71
0.78

3.75
4.29
4.12

0.95
0.78
0.79

4.28

0.80

4.26

0.77

4.25

0.74

4.20

0.80

4.09
4.10

0.89
0.82

4.18

0.84

4.12

0.85

-

-

4.12

0.80

-

-

88
ตารางที่ 4.50 (ต่อ)
ความพึงพอใจในการตลาด
เชิงเนื้อหาบน Facebook
Fanpage
วิดีโอ
วิดีโอพร้อมข้อความ
วิดีโอพร้อมข้อความ และ
แฮชแท็ก

สานักพิมพ์อะบุ๊ก

สานักพิมพ์แซลมอน

̅
X

S.D.

̅
X

S.D.

3.93
3.91

0.82
0.84

-

-

จากตารางที่ 4.50 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความ
พึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.29
ตามลาดับ รองลงมา คือ รูปภาพพร้อมข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และรูปภาพพร้อมข้อความ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก ตามลาดับ
การตัดสินใจซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน สรุป
ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของสานักพิมพ์
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ได้อ่านเนื้อหาภายในเล่ม
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เฉพาะเล่ม
ที่อ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
ชอบรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของ
หนังสือเล่มนั้น

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
̅
X
S.D.
3.14
1.15

สานักพิมพ์แซลมอน
̅
X
S.D.
3.27
1.12

4.01

1.01

3.98

1.01

4.21

0.86

4.17

0.88
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ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
การตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของสานักพิมพ์
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
ชื่นชอบนักเขียน
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะ
การส่งเสริมการขายของสานักพิมพ์

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
̅
X
S.D.
3.93
1.08
3.14

1.12

สานักพิมพ์แซลมอน
̅
X
S.D.
4.07
1.01
3.07

1.11

จากตารางที่ 4.51 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก ตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั ง สื อ ของ
ส านั ก พิ ม พ์ เพราะชอบรูป แบบการน าเสนอเนื้ อหาของหนั งสื อเล่ ม นั้ น มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 4.21
รองลงมา คือ ซื้อหนังสือของสานั กพิมพ์เฉพาะเล่มที่อ่านเนื้อหาแล้ วพึงพอใจ และซื้อหนังสือของ
สานักพิมพ์ เพราะชื่นชอบนักเขียน ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์แซลมอนตัดสินใจ
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชอบรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นมากที่สุดเช่นกัน
มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชื่นชอบนักเขียน และซื้อหนังสือของ
สานักพิมพ์เฉพาะเล่มที่อ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ ตามลาดับ
ความภักดีของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน สรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอน
ความภักดีต่อสานักพิมพ์
เข้าชมเว็บไซต์ของสานักพิมพ์
เข้าชม Facebook Fanpage
ของสานักพิมพ์
ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เสมอ
ชื่นชอบหนังสือของสานักพิมพ์

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
̅
X
S.D.
3.15
1.09
3.46
1.13
3.32
4.08

1.06
0.80

สานักพิมพ์แซลมอน
̅
X
S.D.
2.78
1.10
3.31
1.16
3.27
4.01

1.03
0.88
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ตารางที่ 4.52 (ต่อ)
ความภักดีต่อสานักพิมพ์
แนะนาให้ผู้อื่นอ่านหนังสือของ
สานักพิมพ์
พูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก
รู้สึกผูกพันกับสานักพิมพ์
จะไม่เปลี่ยนไปอ่านหนังสือของ
สานักพิมพ์อื่น
ตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
สานักพิมพ์ในอนาคต
หากมีผู้อื่นเข้าใจสานักพิมพ์ผิดไป
จะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดนั้น

สานักพิมพ์อะบุ๊ก
̅
X
S.D.
3.70
1.01

สานักพิมพ์แซลมอน
̅
X
S.D.
3.69
1.04

4.15
3.65
2.38

0.81
1.06
1.09

4.09
3.34
2.41

0.84
1.07
1.10

3.84

0.95

3.85

0.89

3.55

1.04

3.45

0.94

จากตารางที่ 4.52 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนพูดถึง
สานักพิมพ์ในเชิงบวกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 และ 4.09 ตามลาดับ รองลงมา คือ ชื่นชอบหนังสือ
ของสานักพิมพ์ และตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ของสานักพิมพ์ในอนาคต ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ
และความภั กดีของผู้ อ่าน : ส านั กพิ มพ์อะบุ๊กและส านั กพิมพ์ แซลมอน ผู้ วิจัยได้ทาการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิผ ลของการตลาดเชิ งเนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์
แซลมอน
2) เพื่ อ ศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้อ่าน
3) เพื่ อ ศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซ ลมอนที่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน
4) เพื่ อ ศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนที่ มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่าน
โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาการตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนใช้บนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage และข้อมูลจากการวิจัยเชิงสารวจเกี่ยวกับความ
พึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของทั้งสองสานักพิมพ์
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหา
จากการวิเคราะห์ การตลาดเชิงเนื้อ หาที่สานักพิมพ์อะบุ๊ก และสานักพิมพ์แซลมอนใช้บน
เว็บไซต์ พบว่า เนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอบนเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ บทความ
บทความสั้ น เป็ น ตอน และบล็ อ ก โดยส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก น าเสนอเนื้ อ หาประเภทบล็ อ กมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ บทความ และบทความสั้นเป็นตอน ตามลาดับ ในขณะที่เนื้อหาที่สานักพิมพ์แซลมอน
นาเสนอบนเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทความ และบทความสั้นเป็นตอน โดยสานักพิมพ์
แซลมอนนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความสั้นเป็นตอนมากที่สุด รองลงมา คือ บทความ ซึ่งเนื้อหาส่วน
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ใหญ่ที่ทั้งสองสานักพิมพ์นาเสนอเป็นเรื่องราวทั่วไป เช่น เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศ และ
เทคนิคการจัดกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น และเรื่องเล่าจากนักเขียน เช่น เรื่องเล่าจากการเดินทางของ
นักเขียน และเบื้องหลังการทาหนังสือ เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ การตลาดเชิ งเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊ก และสานักพิมพ์แซลมอนใช้บน
Facebook Fanpage พบว่ า เนื้ อ หาที่ ส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก น าเสนอบน Facebook Fanpage แบ่ ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ ข้อความ รูปภาพ อัลบัมภาพ และวิดีโอ โดยสานักพิมพ์อะบุ๊กนาเสนอเนื้อหา
ประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็ก มากที่สุด รองลงมา คือ รูปภาพพร้อมข้อความ และ
รูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก ซึ่งมีจานวนโพสต์เท่ากัน และรูปภาพพร้อม
ข้ อ ความ และลิ งก์ เข้ า สู่ เว็ บ ไซต์ ตามล าดั บ ในขณะที่ เนื้ อ หาที่ ส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนน าเสนอบน
Facebook Fanpage แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ข้อความ รูปภาพ และอัลบัมภาพ โดยสานักพิมพ์
แซลมอนนาเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และแฮชแท็กมากที่สุด รองลงมา คือ รูปภาพ
พร้ อ มข้ อ ความ ลิ งก์ เข้ าสู่ เว็ บ ไซต์ และแฮชแท็ ก และรูป ภาพพร้อ มข้ อ ความ และรูป ภาพพร้ อ ม
ข้อความ และลิ งก์เข้าสู่ เว็บ ไซต์ ซึ่งมีจานวนโพสต์ เท่ากัน ตามล าดับ ซึ่งเนื้อหาส่ วนใหญ่ ที่ทั้งสอง
สานักพิมพ์นาเสนอเป็นการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมที่สานักพิมพ์จัด และการส่งเสริมการขาย
หนังสือเล่มใหม่ของสานักพิมพ์
5.2 สรุปผลการวิจัยเชิงสารวจ
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์
1) ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนบน
เว็บไซต์
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของส านักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนบนเว็บ ไซต์โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จารณารายข้ อ พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่างของ
สานั กพิ มพ์ อะบุ๊ กมีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทบล็ อกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.04
รองลงมา คือ บทความสั้นเป็นตอน และบทความ ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์
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แซลมอนมีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทบทความสั้นเป็นตอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.13 รองลงมา คือ บทความ
2) ความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนบน
Facebook Fanpage
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาของส านักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนบน Facebook Fanpage โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความพึงพอใจในการตลาดเชิงเนื้อหาประเภท
รูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.29 ตามลาดับ รองลงมา คือ รูปภาพพร้อม
ข้อความ และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และรูปภาพพร้อมข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของสานักพิมพ์อะบุ๊กตัดสินใจ
ซื้อหนั งสื อของส านั ก พิม พ์ เพราะชอบรูป แบบการน าเสนอเนื้ อหาของหนังสื อเล่ ม นั้นมากที่สุ ด มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมา คือ ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เฉพาะเล่มที่อ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ และซื้อ
หนั งสื อของสานั กพิมพ์ เพราะชื่น ชอบนักเขียน ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างของส านักพิ มพ์
แซลมอนตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชอบรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น
มากที่สุดเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ ซื้อหนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชื่นชอบนักเขียน
และซื้อหนังสือของสานักพิมพ์เฉพาะเล่มที่อ่านเนื้อหาแล้วพึงพอใจ ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ความภักดีต่อสานักพิมพ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และส านั ก พิ ม พ์ แ ซลมอนมี ค วามภั ก ดี ต่ อ ส านั ก พิ ม พ์
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก และเมื่อพิ จารณารายข้อ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างของส านักพิ มพ์อะบุ๊กและ
ส านั ก พิ มพ์ แซลมอนพู ดถึงส านั กพิ ม พ์ ในเชิงบวกมากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 4.15 และ 4.09 ตามล าดั บ
รองลงมา คือ ชื่นชอบหนังสือของสานักพิมพ์ และตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ของสานักพิมพ์ใน
อนาคต ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน
สมมติฐานที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มี
ต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
5.3 การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจ
ซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน : สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน ทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาและ
การวิจัย เชิงสารวจ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยแล้ ว สามารถนามาอภิปรายผลการวิจัย ภายใต้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
5.3.1 การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ผลการวิจัยพบว่า สานักพิมพ์อะบุ๊กมีการทาการตลาดเชิงเนื้อหามากกว่าสานักพิมพ์แซลมอน
โดยการตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กใช้บนเว็บไซต์ มี 3 ประเภท คือ บทความ บทความสั้นเป็น
ตอน และบล็อก ในขณะที่การตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์มี 2 ประเภท คือ
บทความ และบทความสั้นเป็นตอน ส่วนการตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์อะบุ๊กใช้บน Facebook
Fanpage มี 4 ประเภท คือ ข้อความ รูปภาพ อัลบัมภาพ และวิดีโอ ในขณะที่การตลาดเชิงเนื้อหาที่
สานักพิมพ์แซลมอนใช้บน Facebook Fanpage มี 3 ประเภท คือ ข้อความ รูปภาพ และอัลบัมภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับที่ Odden (2012) กล่าวถึงรูปแบบของการนาเสนอเนื้อหาว่า เนื้อหาไม่ได้จากัดอยู่
แค่ ข้ อ ความและรู ป ภาพเท่ านั้ น แต่ ยั งน าเสนอได้ อี ก หลากหลายรู ป แบบ เช่ น บทความ บล็ อ ก
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กรณี ศึกษา หนั งสืออิเล็ กทรอนิ กส์ อินโฟกราฟิกส์ เนื้อหาในโทรศัพท์มือถือ พ็อดคาสท์ สื่ อสังคม
ออนไลน์ และวิดีโอ เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ศึกษาเรื่อง
ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้ บริโภค พบว่า วิธีการ
น าเสนอเนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจสิ น ค้าจี ที เอช แมคโดนั ล ด์ไทย และเป๊ ป ซี่ ไทย มี 4
ประเภท คือ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ และข้อความ
นอกจากนี้ พบว่า การนาเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ของทั้งสองสานักพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว
ทั่วไป เช่น เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศ และเทคนิคการจัดกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น และ
เรื่องเล่าจากนักเขียน เช่น เรื่องเล่าจากการเดินทางของนักเขียน และเบื้องหลังการทาหนังสือ เป็นต้น
ในขณะที่การนาเสนอเนื้อหาบน Facebook Fanpage ของทั้งสองสานักพิมพ์เป็นการประชาสัมพันธ์
งานหรือกิจกรรมที่สานักพิมพ์จัด และการส่งเสริมการขายหนังสือเล่มใหม่ของสานักพิมพ์ สอดคล้อง
กับที่ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) กล่าวถึงลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการตลาดเชิงเนื้อหา
ว่า เนื้ อหาต้องมีป ระโยชน์ มีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน มีคุณ ภาพสูง และจริงใจ และยัง
พบว่า การนาเสนอเนื้อหาประเภทข้อความ รูปภาพ อัลบัมภาพ หรือวิดีโอบน Facebook Fanpage
ของทั้งสองสานักพิมพ์มีคาอธิบายประกอบเนื้อหาที่ชัดเจน รวมทั้งใส่ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
godaypoets.com และ store.minimore.com และแฮชแท็กเฉพาะของสานักพิมพ์ เช่น #abook
และ #salmonbooks อยู่ ในโพสต์เสมอ สอดคล้ อ งกั บที่ Pulizzi (2014) กล่ าวถึงการใช้ สื่ อสั งคม
ออนไลน์กับการตลาดเชิงเนื้อหาว่า องค์กรควรเผยแพร่เนื้อหาใน Facebook โดยใช้คาสาคัญรวมอยู่
ในเนื้อหา และใช้รูปภาพและข้อความที่สื่อถึงสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้เนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ของสินค้า ตลอดจนสร้างแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับองค์กรขึ้นมาใหม่ใน Twitter เพื่อรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรไว้ ทาให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้ น และควรแชร์รูปภาพที่
เกี่ย วกับ เนื้ อหาใน Instagram โดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเรื่องนั้น ใส่ ข้อมูล การส่ งเสริม
การตลาดของสินค้าไว้ในรูปภาพ และเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเบื้องหลังการทางานขององค์กร เพื่อทาให้
ผู้บริโภคสนใจที่จะอ่านเนื้อหาและมีส่วนร่วมมากขึ้น
5.3.2 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความพึงพอใจในการ
ตลาดเชิ งเนื้ อหาบนเว็บ ไซต์ และ Facebook Fanpage โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ ที่
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) กล่าวว่า เว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับเนื้อหาได้ ซึ่งตราสินค้าส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์ขององค์กรเป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น
โดยสร้างเนื้อหาที่มากกว่าการแนะนาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้ามาในเว็บไซต์ และสร้าง
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ประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับที่ Odden (2012) กล่าวว่า เนื้อหาที่ใช้ในสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn เป็นต้น มีผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงเนื้อหาของทั้งสองสานักพิมพ์บนเว็บไซต์และ
Facebook Fanpage มีป ระสิทธิผล กล่าวคือ ส านักพิมพ์นาเสนอเนื้อหาที่ส ามารถเข้าถึงผู้อ่านได้
และเนื้อหานั้นเป็นไปตามที่ผู้อ่านคาดหวังไว้ จึงทาให้ผู้อ่านมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับที่ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) กล่าวว่า เนื้อหาที่ดีต้องใส่ใจรายละเอียด คุณภาพ
ของเนื้อหา และองค์ประกอบอื่นๆ ที่นาเสนอ เช่น การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม การเลือกภาพที่มี
คุณภาพและเสริมกับเนื้อหา เป็นต้น หากเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้สร้างเนื้อหา ผู้บริโภค
ก็จะมีอารมณ์ร่วมกับเนื้อหานั้นมากขึ้น และสอดคล้องกับที่กุณฑลี รื่นรมย์ , เพลินทิพย์ โกเมศโสภา,
และสาวิกา อุณหนันท์ (2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที่บุคคลแสดงออกถึงความยินดี
หลังจากได้บริโภคสินค้า ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวังของบุคคลนั้น
นอกจากนี้ พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนที่ผู้อ่านมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บล็อก และบทความสั้นเป็นตอน ตามลาดับ ในขณะที่
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบน Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนที่
ผู้อ่านมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปภาพพร้อมข้อความ สอดคล้องกับที่ Odden (2012) กล่าวถึง
การนาเสนอเนื้อหาว่า ผู้คนใช้บทความเป็นเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่สร้างเนื้อหาเพื่อเผยแพร่
ใช้บล็อกเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่จัดเรียงตามลาดับหรือประเภทของเนื้อหา และใช้รูปภาพแทนคาพูด
ต่างๆ ได้มากมาย
5.3.3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนตัดสินใจซื้อหนังสือ
เพราะชอบรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นมากที่สุด ในขณะที่การส่งเสริมการขายของ
ทั้งสองสานักพิมพ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิง
เนื้อหามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านมากขึ้น หากสานักพิมพ์มีการนาเสนอเนื้อหาที่
น่ าสนใจ ผู้ อ่านก็มีโอกาสที่จ ะตัดสิ นใจซื้อหนังสื อเล่ มนั้ นมากขึ้น สอดคล้ องกับที่ Odden (2012)
กล่าวถึงบทบาทของเนื้อหาในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคว่า เนื้อหาที่องค์กรเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ช่วยลดเวลาในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้น้อยลง และสอดคล้องกับชูชัย
สมิทธิไกร (2554) อ้างถึง Sproles & Kendall ที่กล่าวถึงรูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบบ
เน้นคุณภาพว่า ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุด รวมทั้งยังสอดคล้ องกับกนกพรรณ สุข
ฤทธิ์ (2557) อ้างถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่กล่าวว่า สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากสินค้าอาจเป็นคุณสมบัติ
ของสินค้า และความแตกต่างที่เหนือกว่าตราสินค้าอื่น
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5.3.4 ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้อ่านของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนพูดถึงสานักพิมพ์ใน
เชิ งบวกมากที่ สุ ด ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะผู้ อ่ านชื่น ชอบส านั กพิ ม พ์ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่อ ส านั กพิ ม พ์
สอดคล้องกับที่ Assael (1995) กล่าวว่า ความภักดี คือ ความรู้สึกดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ่ง
เป็นทัศนคติเชิงบวกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บริโภคเรียนรู้ว่า ตราสินค้านั้นสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของตนเองได้ โดยเป็น ผลจากการซื้อสิ นค้าอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และสอดคล้องกับที่
สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ (2552) กล่าวถึงความผูกพันทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่
มีต่อตราสินค้าว่า หากผู้บริโภคมีทัศนคติในเชิงบวก ก็จะสามารถทาให้ตราสินค้าเป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้บริโภค และพัฒนากลายเป็นคุณค่าตราสินค้าได้ ตลอดจนสอดคล้องกับที่ Aaker (1991) กล่าวว่า
ความผูกพันเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่สุดสาหรับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า หากตราสินค้า
สามารถทาให้ ผู้บ ริโภคเกิดความผูกพันได้มาก ผู้บริโภคก็จะเกิดความรักและความผูกพันทางด้าน
พฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้า เช่น การพูดถึงข้อดีของตราสินค้า ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับตราสินค้าที่ผู้บริโภคจะผูกพันไปกับบุคคลอื่ น และยังพบว่า ผู้อ่านชื่นชอบ
หนังสือของสานักพิมพ์ ซึ่งรองลงมาจากการพูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านมีความ
พึงพอใจต่อการนาเสนอเนื้อหาในหนังสือของสานักพิมพ์ และมีความภักดีต่อสานักพิมพ์สูง สอดคล้อง
กั บ ที่ Aaker (1991) กล่ าวถึ งการวั ด ความภั ก ดี ท างด้ า นทั ศ นคติ ว่า ความชอบต่ อ ตราสิ น ค้ า เป็ น
ความรู้สึกชอบของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นตัวช่วยต่อต้านการเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าคู่แข่ง
และสอดคล้องกับที่ Griffin (2012) ผู้บริโภคที่มีความผูกพันต่อตราสินค้าและมีอัตราการซื้อซ้าสูงจะมี
ความรู้ สึ กที่ ดี และมีค วามภาคภู มิ ใจในตราสิ น ค้ า โดยจัด อยู่ ในกลุ่ ม ผู้ บ ริโภคที่ มีค วามภั ก ดีแบบมี
คุณภาพ ซึ่งมีความภักดีต่อตราสินค้าสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับผลการศึกษาเชิงปริมาณในแต่ละสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้อ่านมีความพึงพอใจต่อการตลาดเชิงเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมากเท่าใด ผู้อ่านก็ยิ่งตัดสินใจซื้อหนังสือมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น จึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
จากผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และ
สานักพิมพ์แซลมอนส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน ในขณะที่ความชื่น
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ชอบในนักเขียนและการส่งเสริมการขายของสานักพิมพ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านค่อนข้าง
น้อย โดยผู้อ่านอาจนาข้อมูลที่ได้จากการตลาดเชิงเนื้อหาที่สานักพิมพ์ใช้บนเว็บไซต์และ Facebook
Fanpage มาประกอบการตัดสินใจซื้อหนังสือในแต่ละครั้ง ซึ่งเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมากที่สุด เมื่อผู้อ่านมีความพึงพอใจต่อ
การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ ก็ย่อมส่งผลให้ผู้อ่านตัดสินใจซื้อหนังสือมากขึ้น
สอดคล้องกับที่ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของ
ลูกค้า ซึ่งอาจจะมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เนื่องจากลูกค้าเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจากการใช้
สินค้ากับความคาดหวังของตน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ศึกษาเรื่อง
ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจในเนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจตราสินค้ามาก และมีความพึงพอใจในวิธีการนาเสนอ
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินค้าปานกลาง รวมทั้งมีความตั้งใจซื้อตราสินค้าปานกลาง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกตราสินค้าที่ชอบที่สุด ซึ่งนาไปสู่การตั้งใจซื้อ และการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ที่ สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ นธกฤต วั น ต๊ ะเมล์ (2555) อ้ างถึ ง Schiffman & Kanuk ที่ ก ล่ าวว่ า การ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในสถานการณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกัน โดยระดับการตัดสินใจซื้อมีผลต่อการ
ค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค หากการตัดสินใจซื้อต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ ผู้บริโภคก็จะ
ค้นหาข้อมูลบ่อยและมากขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับที่ Odden (2012) กล่าวว่า การตลาดเชิงเนื้อหา
คือ การเข้าหา การมีส่วนร่วม และทาให้ลูกค้ามีแรงบันดาลใจที่จะซื้อสินค้า เมื่อผู้บริโภคเชื่อใจและ
ตัดสิน ใจที่จะซื้อสิน ค้า องค์กรก็ควรพัฒ นาเนื้อหาให้ มีประสิ ทธิภ าพมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายของ
สินค้า
ดั ง นั้ น สามารถวิ เคราะห์ ได้ ว่ า เมื่ อ ผู้ อ่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของ
ส านั กพิ ม พ์ อะบุ๊ ก และส านั กพิ มพ์ แซลมอนมากขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ น เนื้ อหาที่ น าเสนอบนเว็บ ไซต์ห รือ
Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์ ผู้อ่านก็จะยิ่งตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์มากขึ้น
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิ มพ์อะบุ๊กและ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของส านั ก พิ ม พ์ อ ะบุ๊ ก และ
สานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์ โดยมีความสัมพันธ์เชิง
บวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้อ่านมีความพึงพอใจต่อการตลาดเชิง
เนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมากเท่าใด ผู้อ่านก็ยิ่งมีความภักดีต่อสานักพิมพ์
มากขึ้ น เท่ านั้ น ดั งนั้ น จึ งถื อ ว่ าเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ 2 ที่ ว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ อ่ านที่ มี ต่ อ
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การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
สอดคล้องกับที่สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ (2552) กล่าวถึงปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า ว่า หากสิ่งที่ได้รับตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะ
เกิดความพึงพอใจ แต่หากสิ่งที่ได้รับไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวัง ผู้บริโภคก็จะเกิดความไม่พอใจ อย่างไรก็
ตาม หากความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากตราสินค้าของตนมีความพึงพอใจเท่ากับตราสินค้าคู่แข่ง
ความภักดีที่เกิดจากความพึงพอใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ และสอดคล้องกับที่ Odden (2012) กล่าวว่า
เมื่อผู้บริโภคเข้าไปอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง พวกเขาก็จะสนใจสินค้ามากขึ้น โดยบทความ
ประเภท How to และเนื้อหาที่เป็นเหมือนบริการเสริมให้กับผู้บริโภคหลังจากที่ซื้อสินค้าจะช่วยทาให้
ผู้บริโภคมีความภักดีต่อสินค้ามากกว่าคู่แข่ง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ Griffin (2012) กล่าวว่า ความภักดี คือ การที่ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจต่อตราสินค้าโดยมีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวก เช่น การไม่ไปอุดหนุนตราสินค้าคู่แข่ง
และการเกิดความผูกพันต่อตราสินค้า เป็นต้น สอดคล้องกับที่ณัฐพัชร์ ล้ อประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าว
ว่า ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ ลู กค้าเกิดความภั กดี คือ ความพึ งพอใจ และการจดจาได้ของลู กค้า และ
สอดคล้องกับที่ Aaker (1991) กล่าวถึงวิธีการวัดความภักดีว่า ตราสินค้าควรวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สาคัญในทุกระดับของความภักดีที่มีต่อตราสินค้า โดยแต่ละตราสินค้าควร
วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงปัจจุบัน เพราะหากผู้บริโภคไม่มีความพึงพอใจต่อตราสินค้า
ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่นได้
ตลอดจนสอดคล้องกับงานวิจัยของวรมน บุญศาสตร์ (2558) ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาด
สู่กลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น ซี ในยุคดิจิทัล พบว่า การสื่อสารการตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น ซี
ในยุ คดิจิ ทัล นั้ น นั กการสื่ อสารการตลาดต้องสร้างความรู้สึ กที่ดีและความผู กพัน อย่างลึ กซึ้งให้ กับ
ผู้บริโภค เพื่อทาให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เกิดความเชื่อมั่นในตัวตนของตราสินค้าและสื่อสารความเชื่อมั่น
ดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอื่น จนกลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บ ริโภคจานวนมาก โดยผู้บริโภค
กลุ่มนี้ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับตราสินค้า นักการสื่อสารการตลาดจึงต้อง
ปรั บ รู ป แบบการตลาดให้ มี ความหลากหลายและเข้าถึงผู้ บ ริโภคได้ โดยใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ เป็ น
ช่องทางในการสื่อสารการตลาด และนาแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหามาประยุกต์ใช้
ดั ง นั้ น สามารถวิ เคราะห์ ได้ ว่ า เมื่ อ ผู้ อ่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หาของ
ส านั กพิ ม พ์ อะบุ๊ ก และส านั กพิ มพ์ แซลมอนมากขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ น เนื้ อหาที่ น าเสนอบนเว็บ ไซต์ห รือ
Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์ ผู้อ่านก็จะมีความภักดีต่อสานักพิมพ์มากขึ้น
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สมมติฐานที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มี
ต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
พบว่ า การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั งสื อ ของผู้ อ่ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ความภั ก ดี ข องผู้ อ่ า นที่ มี ต่ อ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน โดยมีความสั มพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้อ่านตัดสินใจซื้อหนังสือมากเท่าใด ผู้อ่านก็ยิ่งมีความภักดีต่อสานักพิมพ์
มากขึ้น เท่านั้ น ดังนั้ น จึงถือว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่านส่งผลต่อความภักดีที่
ผู้อ่านมีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมาก กล่าวคือ ผู้อ่านโดยส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
หนังสือของสานักพิมพ์ เพราะชอบรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือ รวมทั้งยังชื่นชอบหนังสือ
ของสานักพิมพ์ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อสานักพิมพ์ แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้อ่านชื่นชอบทั้งหนังสือ
และสานักพิมพ์ ก็จะส่งผลให้ผู้อ่านยิ่งตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์มากขึ้นหรือบ่อยขึ้น อีกทั้ งยัง
ส่งผลให้ผู้อ่านรู้สึกผูกพันกับสานักพิมพ์มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้อ่านต้องเข้าไปอ่านเนื้อหา
ต่ างๆ ที่ น าเสนออยู่ บ นเว็บ ไซต์ และ Facebook Fanpage ของส านั ก พิ ม พ์ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
ตัดสินใจซื้อหนังสือในแต่ละครั้ง สอดคล้องกับ Griffin (2012) ที่กล่าวว่า ลาดับขั้นของความภักดีมี
การพัฒ นาตามการเติบ โตของผู้บ ริโภค โดยกลุ่มที่ใช้ตราสินค้าซ้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสิ นค้านั้น
มากกว่ า 2 ครั้ งขึ้ น ไป กลุ่ ม ลู ก ค้ าเป็ น กลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภคที่ ซื้ อ สิ น ค้ าทุ ก อย่ างของตราสิ น ค้ า และกลุ่ ม
ผู้สนับสนุนเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทุกอย่างของตราสินค้าที่พวกเขาสามารถทาได้ มีพฤติกรรม
การบริโภคอย่างสม่าเสมอ และแนะนาตราสินค้าในเชิงบวกให้แก่คนใกล้ชิด
สอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2554) อ้างถึง Sproles & Kendall ที่กล่าวถึงการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคแบบซื้อตามความเคยชินหรือความภักดีต่อตราสินค้าว่า ผู้บริโภคมักจะตัดสินใจซื้อสินค้า
ที่เป็นตราสินค้าเดิมจนติดเป็นนิสัยหรือซื้อเฉพาะตราสินค้าที่ตนเองชอบ และสอดคล้องกับชูชัย สมิทธิ
ไกร (2554) อ้างถึง Quester และคณะ ที่กล่าวว่า หากผู้บริโภคซื้อตราสินค้าซ้าหลายๆ ครั้งติดต่อกัน
ก็จ ะส่ งผลให้ ผู้ บ ริโภคเกิดความพึงพอใจ และมีแนวโน้มที่ผู้ บริโภคจะมีความภักดีต่อตราสินค้าสู ง
รวมทั้งยังสอดคล้องกับที่ Aaker (1991) กล่าวถึงการวัดความภักดีของผู้บริโภคว่า การวัดทางด้าน
พฤติกรรมเป็นการวัดความภักดีทางตรง ซึ่งวัดได้จากพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกเป็นนิสัย ได้แก่
อัตราการซื้อซ้า การวัดอัตราการซื้อ และจานวนของตราสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธี รพล วงศ์พวก (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษาความ
ภักดีในตราสินค้าของสานักพิมพ์และนักเขียนในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีความภักดีในตราสินค้า
ของสานักพิมพ์และนักเขียนใกล้เคียงกัน ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าของสานักพิมพ์มีความสัมพันธ์กับ
ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ด้ า นลั ก ษณะเฉพาะตั ว ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความคงทน บริ ก ารและการ
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รับประกัน ความสวยงาม และราคา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เศวต วัชรเสถียร (2556) ศึกษา
เรื่ องรูป แบบการตัดสิ น ใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย พบว่า ผู้บ ริโภคที่เป็นเพศชายมีการตัดสิ นใจซื้อ
เนื่องจากมีความภักดีต่อตราสินค้า และผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อเนื่องจากมีความภักดี
ต่อร้านค้าและตราสินค้า
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อผู้อ่านตัดสินใจซื้อหนังสือของสานักพิมพ์มากขึ้น ผู้อ่านก็จะ
มีความภักดีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนมากขึ้น
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
และส านั ก พิ ม พ์ แซลมอนที่ ผู้ อ่ านมี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ บล็ อก และบทความสั้ น เป็ น ตอน
ตามลาดับ สานักพิมพ์อาจนาเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวสั้นๆ เป็นตอนในรูปแบบของการเล่าเรื่องที่
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่าน หรือรีวิวหนังสือออกใหม่ของสานักพิมพ์ เพื่อดึงดูดความสนใจให้
ผู้ อ่านเข้ ามาอ่านเนื้ อหาต่ างๆ ในเว็บ ไซต์ ของส านั ก พิ มพ์ ม ากขึ้ น ซึ่ งส่ งผลต่อ ความพึ งพอใจ การ
ตัดสินใจซื้อหนังสือ และความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์
2) ผลการวิจั ย พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบน Facebook Fanpage ของ
สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอนที่ผู้อ่านมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปภาพพร้อมข้อความ
สานักพิมพ์อาจนาเสนอเนื้อหาที่เป็ นรูปภาพพร้อมข้อความสั้นๆ หรืออินโฟกราฟิกส์ โดยเนื้อหาที่
น าเสนอบน Facebook Fanpage ควรจะแตกต่างไปจากเนื้ อ หาที่ น าเสนอบนเว็บ ไซต์ เช่น การ
แนะนาการส่งเสริมการขายของหนังสือบน Facebook Fanpage โดยใช้รูปภาพพร้อมข้อความสั้นๆ
หรืออินโฟกราฟิกส์ เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านเนื้อหาที่หลากหลาย และควรใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้อ่าน
เพื่ อให้ ผู้ อ่านได้ มีส่ ว นร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น บน Fanpage และท าให้ ผู้ อ่านรู้สึ ก ผู ก พั น กั บ
สานักพิมพ์มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อหนังสือ และความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อ
สานักพิมพ์
3) ผลการวิจัย พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อหนังสือ เพราะชอบรูปแบบการนาเสนอ
เนื้อหาของหนังสือมากที่สุด ในขณะที่ผู้อ่านเข้าชมเว็บไซต์หรือ Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์ไม่บ่อย
นัก ผู้อ่านในฐานะผู้รับสารควรค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาที่สานักพิมพ์นาเสนอบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะนาข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจซื้อหนังสือที่ตรงกับความชอบหรือความสนใจ
ของตนเองมากที่สุด
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5.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาที่ ส านั ก พิ ม พ์ ใ ช้ บ นเว็ บ ไซต์ แ ละ
Facebook Fanpage ดั งนั้ น ในการวิจั ย ครั้งต่ อ ไปควรศึ ก ษาจากการตลาดเชิ งเนื้ อ หาที่ นั ก เขี ย น
บล็อกเกอร์ (blogger) หรือผู้มีอิทธิพล (influencer) ใช้บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น
Twitter และ Instagram เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาจากบล็อกเกอร์
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคค่อนข้างมาก
2) การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการตลาดเชิงเนื้อหา ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่กาลัง
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลยุทธ์การตลาดอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
กับช่วงเวลาและธุรกิจประเภทนั้น
3) การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งปริม าณ จึ งไม่ ได้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ในเชิ ง
คุณ ภาพ ดังนั้ น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสั มภาษณ์ นักเขียน และ
นักการตลาดของสานักพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะทาให้การวิจัยสมบูรณ์มากขึ้น
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ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ
และความภักดีของผู้อ่าน : สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ค าชี้แ จง แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งในวิทยานิพนธ์ของการศึก ษาระดับปริญ ญาโท ภาควิช า
นวั ต กรรมการสื่ อ สารการตลาด คณะนิ เทศศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมการจั ด การ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของ
ผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์ ผู้วิจัย ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
เพื่อนาผลไปประมวลผลในภาพรวม
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 15-19 ปี
 35-39 ปี

 20-24 ปี
 40-44 ปี

 25-29 ปี
 45-49 ปี

 30-34 ปี
 50-54 ปี

3. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
 15,001-25,000 บาท
 25,001-35,000 บาท
 35,001-40,000 บาท
 40,001 บาทขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อการตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์
แซลมอนบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสานักพิมพ์
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
การนาเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์
1. บทความ

2. บทความสั้นเป็นตอน

3. บล็อก

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก

มากที่สุด

การนาเสนอเนื้อหาบน Facebook Fanpage
1. ข้อความ
1.1 ข้อความพร้อมลิงก์
(link) เข้าสู่เว็บไซต์

1.2 ข้อความพร้อมลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก
(hashtag)

2. รูปภาพ
2.1 รูปภาพพร้อมข้อความ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
2.2 รูปภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก

2.3 รูปภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์

2.4 รูปภาพพร้อมข้อความ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และ
แฮชแท็ก

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
3. อัลบัมภาพ
3.1 อัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ

3.2 อัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ และแฮชแท็ก

3.3 อัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ และลิงก์เข้าสู่
เว็บไซต์

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์อะบุ๊ก
3.4 อัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์
และแฮชแท็ก

4. วิดีโอ
4.1 วิดโี อพร้อมข้อความ

4.2 วิดโี อพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์แซลมอน

มากที่สุด

การนาเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์
1. บทความ

2. บทความสั้นเป็นตอน

การนาเสนอเนื้อหาบน Facebook Fanpage
1. ข้อความ
1.1 ข้อความพร้อมลิงก์
เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์แซลมอน
2. รูปภาพ
2.1 รูปภาพเพียง
อย่างเดียว

2.2 รูปภาพพร้อมข้อความ

2.3 รูปภาพพร้อมข้อความ
และแฮชแท็ก

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์แซลมอน
2.4 รูปภาพพร้อมข้อความ
และลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์

2.5 รูปภาพพร้อมข้อความ
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ และแฮชแท็ก

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ของสานักพิมพ์แซลมอน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

3. อัลบัมภาพ
3.1 อัลบัมภาพพร้อม
ข้อความ และแฮชแท็ก

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
การตัดสินใจซื้อหนังสือ
1. ท่านซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
ทั้งๆ ที่ท่านยังไม่ได้อ่านเนื้อหา
ภายในเล่ม
2. ท่านซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
เฉพาะเล่มที่ท่านอ่านเนื้อหาแล้ว
พึงพอใจ
3. ท่านซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
เพราะท่านชอบรูปแบบการนาเสนอ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น
4. ท่านซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
เพราะท่านชื่นชอบนักเขียน

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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การตัดสินใจซื้อหนังสือ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5. ท่านซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
เพราะการส่งเสริมการขาย (sales
promotion) ของสานักพิมพ์
ส่วนที่ 4 ความภักดีของผู้อ่านที่มีต่อสานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน
ความภักดีที่มีต่อสานักพิมพ์
มากที่สุด
1. ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของสานักพิมพ์
2. ท่านเข้าชม Facebook Fanpage
ของสานักพิมพ์
3. ท่านซื้อหนังสือของสานักพิมพ์
เสมอ
4. ท่านชื่นชอบหนังสือของ
สานักพิมพ์
5. ท่านแนะนาให้ผู้อื่นอ่านหนังสือ
ของสานักพิมพ์
6. ท่านพูดถึงสานักพิมพ์ในเชิงบวก
7. ท่านรู้สึกผูกพันกับสานักพิมพ์
8. ท่านจะไม่เปลี่ยนไปอ่านหนังสือ
ของสานักพิมพ์อื่น
9. ท่านตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ
ของสานักพิมพ์ในอนาคต
10. หากมีผู้อื่นเข้าใจสานักพิมพ์ผิด
ไป ท่านจะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด
นั้น

มาก

ปานกลาง

ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

น้อย

น้อยที่สุด
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