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บทคัดย/อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค& 1 ขDอ ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อเนื้อหาของนมซีพีเมจิแบบ
ธรรมดากับนมซีพีเมจิแลคโตสฟรี ในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand โดยการวิจัยในครั้งนี้เปQนงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการวิเคราะห&เนื้อหา (Content Analysis) ผูDวิจัยเลือกเก็บ
ขDอมูลผ\านการวิเคราะห&เนื้อหา โดยเก็บขDอมูลจากเนื้อหาหรือ Content จากขDอมูล 40 โพสต& ตั้งแต\วันที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 บนเพจเฟซบุJก CP Meiji Thailand เพื่อนํามาบันทึกลงรหัสสําหรับ
วิเคราะห&เนื้อหา (Coding Sheet) โดยทําเปQนตารางเพื่อศึกษารูปแบบและจํานวนของเนื้อหาพรDอมกับนํา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขDองในบทที่ 2 มาใชDเปQนแนวทางในการวิเคราะห&ขDอมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บขDอมูล
เชิงคุณภาพประกอบดDวยการวิเคราะห& 3 ขั้นตอน ประกอบดDวย 1. การลดทอนขDอมูล (Data Reduction) 2.
การจัดรูปแบบขDอมูล (Data Display) 3. การร\างขDอสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and
Verification) จากนั้นทําการวิเคราะห&ขDอมูลตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขDอง มีแนวทางในการนําเสนอขDอมูลครั้ง
นี้เปQนการนําเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห& (Descriptive Analysis)
ผลการศึกษาพบว\า รูปแบบที่ทางเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand มี 4 รูปแบบ ประกอบดDวย 1)
เพื่อความสนุกสนาน (Entertain) 2) การกระตุDน (Inspire) 3) การใหDความรูD (Educate) 4) การโนDมนDาวใจ
(Convince) นอกจากนั้นเนื้อหาของการสื่อสารยังมีการสื่อสารใหDสอดคลDองกับส\วนผสมทางการตลาด 4 Ps
ประกอบดDวย 1) ผลิตภัณฑ& (Product) 2) ราคา (Price) 3) ช\องทางการจัดจําหน\าย (Place) 4) การส\งเสริม
การตลาด (Promotion) โดยมีรูปแบบการนําเสนอ 6 รูปแบบดังต\อไปนี้ 1) ขDอความ 2) ลิงค& (Link) 3)
รูปภาพพรDอมขDอความ 4) วิดีโอ 5) กิจกรรม (การถ\ายทอดสดกิจกรรม) 6) รูปภาพเปQนอัลบั้ม และจากการ
วิเคราะห&รูปแบบเนื้อหาที่มีคนกดถูกใจ (Like) เฉลี่ยมากที่สุด ไดDแก\ รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบวิดีโอ
เพราะเนื้อหามีความกระชับ ทําใหDผูDบริโภคเกิดความสนุกสนาน สําหรับรูปแบบเนื้อหาที่มีคนเขDามาแสดงความ
คิดเห็น (Comment) เฉลี่ยมากที่สุด ไดDแก\ รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบกิจกรรม (การถ\ายทอดสด
กิจกรรม) เนื่องจากเปQนการนําเสนอแบบ Real Time ทําใหDผูDบริโภคหรือผูDติดตามสามารถติดตามสถานการณ&
หรือกิจกรรมไดDในขณะนั้น และรูปแบบเนื้อหาที่มีการแบ\งปoน (Share) เฉลี่ยมากที่สุด ไดDแก\ รูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหาแบบลิงค& เนื่องจากเนื้อหาของลิงค&ในเพจส\วนใหญ\เปQนการบอกรายละเอียดกิจกรรมหรือการ
ประกาศรายชื่อผูDโชคดี เมื่อมีการประกาศรายชื่อผูDโชคดี เปQนไปไดDว\าผูDที่ไดDรับรางวัลมีการแบ\งปoนเนื้อหาไปยัง
กลุ\มคนที่รูDจักของผูDติดตาม
คําสําคัญ: รูปแบบเนื้อหา, เฟซบุJกแฟนเพจ
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Abstract
This research is aimed to study the content format of the content marketing
presentation of Facebook fanpage: CP-Meiji Thailand. This study was a qualitative research
that conducted data by using content analysis on existing posts in marketing communication
channel of Facebook fanpage: CP-Meiji Thailand for last 3 months, from 1 January, 2019 to
31 March, 2019 and totally 40 posts and also used coding sheet as a tool for content
analysis.There were 3 steps of data collection methodology including 1. Data Reduction 2.
Data Display 3. Conclusion Drawing and Verification. After that there was analysis the
information according to the related theories.
The result shows that the formats of content marketing including 1) Entertainment
2) Inspiration 3) Education 4) Convince. Moreover, the contents of Facebook fanpage: CPMeiji Thailand according to the Marketing Mix (4Ps) consist of 1) Product 2) Price 3) Place 4)
Promotion and there are 6 types of content presentations including 1. Text 2. Link 3. Picture
with text 4. Video 5. Live activities 6. Album. And finally, the contents that have the mostliked is Video concisely, the content that have the most comment is Live activities because
live is the best way to interact with viewers in real time and the viewers can join on the live
in real time and the link is the most content for sharing.
Keywords: Content, Facebook Fanpage
บทนํา
ในปoจ จุ บัน นวั ต กรรมและเทคโนโลยี มีการพัฒ นาขึ้ นอย\า งต\อเนื่อง ส\ งผลต\อการเปลี่ ยนแปลงของ
ขDอมูล ข\าวสาร และความรูD ที่ตDองปรับเปลี่ยนใหDมีความทันสมัยอยู\ตลอดเวลา และเมื่อเทคโนโลยีต\าง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ผูDคนในสังคมก็จําเปQนตDองปรับตัวไปตามสิ่งที่เปลี่ยนไปเช\นกัน สิ่งที่จะช\วยใหDผูDคนในสังคมรับรูDถึง
ขDอมูลดังกล\าวไดDเปQนอย\างดีก็คือ การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารมีความสําคัญที่จะช\วยใหDผูDคนรับรูDขDอมูล เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรม อาทิ ใชDเปQนสื่อเพื่อการเรียนรูDเพื่อความบันเทิง เปQนประโยชน&ต\อการ
พัฒนาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนั้นยังเปQนเครื่องมือที่ธุรกิจใชDในการประชาสัมพันธ&ใหDกับ
ผูDบริโภคอีกดDวย โดยหนึ่งในกลยุทธ&ที่ธุรกิจใชDเปQนเครื่องมือคือ กลยุทธ&การสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจของผูDบริโภค กระตุDนการขายใหDเพิ่มขึ้น และสรDางความภักดีต\อตราสินคDา ซึ่งถือว\ามีบทบาทสําคัญ
สําหรับการทําตลาดของธุรกิจ (Am2b, 2019) การสื่อสารประกอบดDวย ผูDส\งสาร (Source) ขDอมูลข\าวสาร
(Message) ช\องทางการสื่อสาร (Channel) ผูDรับสาร (Receiver) ซึ่งปoจจัยที่มีความสําคัญต\อการสื่อสาร
ดังกล\าว ไดDแก\ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรูD และระบบสังคมและ วัฒนธรรม (ทฤษฎีการสื่อสาร,
2543) ปฏิเสธไม\ไดDเลยว\าโซเชี่ยลมีเดียเปQนอีกหนึ่งช\องทางที่ธุรกิจใชDเปQน เครื่องมือในการสื่อสารไปสู\ผูDบริโภค
จากขDอมูล The Flight 19 Agency, 2561 พบว\า สําหรับปy 2018 Gen Y เปQนกลุ\มที่ใชDอินเทอร&เน็ตมากที่สุด
โซเชี่ยลมีเดียที่มีการใชDงานมากที่สุดในประเทศไทย 3 อันดับ คือ Youtube, Line และ Facebook และ
สรุปว\าคนเรามีปฏิสัมพันธ&กับโฆษณามากกว\ากิจกรรมอื่นๆ การสื่อสารนอกจากจะช\วยใหDสินคDาไดDรับการรับรูD
ความเขD า ใจ และการยอมรั บ จากผูD บ ริ โ ภคแลD ว
การสื่ อ สารเพื่ อ สรD า งอั ต ลั ก ษณ& ใ หD กั บ สิ น คD า
(nok.google.com,2560) เพราะสินคDาในตลาดมีเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะสินคDาที่เกี่ยวกับอาหาร
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ผลิตภัณฑ&นมพรDอมดื่มก็เปQนหนึ่งในผลิตภัณฑ&ที่ไดDรับความสนใจ โดยที่ผ\านมาผลิตภัณฑ&นมพรDอมดื่มใน
ประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นรDอยละ 6.5 จากปy2558-2559 โดย มีสาเหตุมาจากผูDบริโภคทราบถึงประโยชน&
ของการบริโภคนมมากขึ้น (ตลาดผลิตภัณฑ&นมพรDอมดื่มใน ประเทศไทย, 2560) เมื่อมีแบรนด&ที่สนใจผลิต นม
แลคโตสฟรี ขึ้นเพื่อสรDางความแตกต\างจากแบรนด&นมทั่วไป และผล ตอบรับก็เปQนไปในทิศทางที่ดี ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560 บริษัทในเครือ ซีพี (CP) อย\างเมจิ(Meiji) ที่ 3 มีช\องทางขายทั่วประเทศ ออกสินคDาใหม\คือ
เมจิ โกลด& แอดวานซ& ซึ่งเปQนนมแลคโตสฟรี เพื่อทําใหDธุรกิจเติบโตขึ้น จุดเริ่มตDนบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ก\อตั้ง
เมื่อปy 2532 เปQนผูDผลิตและจัดจําหน\ายผลิตภัณฑ&นมพาสเจอร&ไรส&อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่เกิดจากการร\วม
ลงทุนระหว\างบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ& จํากัด และ บริษัท เมจิ จํากัด ซึ่งเปQนผูDนําตลาดผลิตภัณฑ&นมพาส
เจอร&ไรส&ของญี่ปุ•นและเปQนเจDาของเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยไดDมาตรฐานระดับโลก ซีพี-เมจิ ไดDรับรางวัล
และความสํ า เร็ จ ทั้ ง ดD า นการบริ ห ารจั ด การโรงงาน และดD า นความเชื่ อ มั่ น จากผูD บ ริ โ ภค อาทิ เ ช\ น รางวั ล
Superbrands Thailand รางวัลคุณภาพผลิตภัณฑ&นมพาสเจอร&ไรส&ยอดเยี่ยมในช\องทางขาย 7-11 เปQนตDน
(CP-Meiji.com, 2562) โดยล\าสุดในปy 2562 บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ไดDก\อตั้ง Milk Museum ที่จังหวัดสระบุรี
เพื่ อเปQ น ศู น ย& กลางการเรี ย นรูD กระบวนการผลิ ต นมและโยเกิ ร& ต แห\ งแรกและแห\ งเดี ย วในประเทศไทย
(Positioning, 2562) จากขDอมูลขDางตDน เนื่องจากบริษัท ซีพี-เมจิ เปQนแบรนด&ผูDนําของประเทศไทย ทําใหDผูDวิจัย
สนใจที่จะศึกษาการสื่อสาร การตลาดของนมพาสเจอร&ไรส&ซีพีเมจิ ซึ่งเปQนหนึ่งในผลิตภัณฑ&ของบริษัท ซีพี-เมจิ
จ ากัด จากความเปQนมาที่กล\าวขDางตDน มีงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ&การตลาด ดังนี้ ภานุรุจ ปวิดา
ภา (2558) ศึกษาเรื่อง เนื้อหาการโพสต&ใน Facebook Fanpage และพฤติกรรมผูDบริโภค โดย การศึกษา
พฤติกรรม Facebook Fanpage ของ Fast Food ที่มีขนาดใหญ\ที่สุดในประเทศไทยทั้ง 5 ราย ผลการศึกษา
พบว\า โพสต&ของทั้ง 5 เพจมีลักษณะแตกต\างกันแต\พบความสัมพันธ&ว\ามีแนวโนDมที่ในวันสําคัญ Facebook
Fanpage จะไดDรับความนิยมสูงกว\าวันธรรมดาทั่วไป โดยขDอความที่ไดDรับความนิยม มักจะเชิญชวนใหDร\วม
กิจกรรม ออกโปรโมชั่นในระยะเวลาใกลDหมดอายุ และบรรยายสรรพคุณสินคDา ส\วนขDอความที่ไดDรับความนิยม
ต่ํานั้นมีแนวโนDมที่จะเจาะจงพื้นที่สาขามากเกินไป หรือเนDนการขายตรงมาก เกินไป และบุญฑริกา ตั้งอุดมสิริ
(2559) ไดDศึกษาเรื่อง กลยุทธ&ในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจ รDานอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)
กรณีศึกษา รDาน Answer Cheeze (แอนเซอร&ชีส ) พบว\ า มีการสรDางกลยุทธ&การตลาดผ\านทางสินคD า
(Product Marketing), กลยุทธ&การดึงดูดผูDบริโภคดDวยภาพสินคDา, กลยุทธ&การดึงดูดผูDบริโภคดDวยคําอธิบาย
ประกอบเนื้อหาที่นําเสนอ (Caption), กลยุทธ&การใชDผูDบริโภคบอกต\อบนสื่อดิจิทัล, กลยุทธ&การเพิ่มช\องทางใน
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล และกลยุทธ&การตลาดเชิงเนื้อหาที่ ใหDประโยชน& (Content Marketing) ดังนั้น
ผูDวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง รูปแบบเนื้อหาของนมซีพีเมจิที่ปรากฏในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand
วัตถุประสงคAในการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อเนื้อหาของนมซีพีเมจิแบบธรรมดากับนมซีพีเมจิแลคโตสฟรี ในเฟซบุJก
แฟนเพจ CP-Meiji Thailand
ขอบเขตของเนื้อหา
การศึกษาเรื่อง การรูปแบบเนื้อหาของนมซีพีเมจิที่ปรากฏในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand
งานวิจัยเรื่องนี้เปQนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการวิเคราะห& เนื้อหา (Content
Analysis) ผูDวิจัยเลือกเก็บขDอมูลผ\านการวิเคราะห&เนื้อหา โดยเก็บขDอมูลจากเนื้อหา หรือ Content จากทุก
โพสต&บนเพจเฟซบุJก CP Meiji Thailand ตั้งแต\วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อนํามา
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บันทึกลงรหัสสําหรับวิเคราะห&เนื้อหา (Coding Sheet) โดยทําเปQนตารางเพื่อศึกษารูปแบบและจํานวนของ
เนื้อหาพรDอมกับนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขDองในบทที่ 2 มาใชDเปQนแนวทางในการวิเคราะห&ขDอมูล โดยมี
ขั้นตอนการเก็บขDอมูลเชิงคุณภาพประกอบดDวยการวิเคราะห& 3 ขั้นตอน ประกอบดDวย 1. การลดทอนขDอมูล
(Data Reduction) 2. การจัดรูปแบบขDอมูล (Data Display) 3. การร\างขDอสรุปและการยืนยัน (Conclusion
Drawing and Verification) จากนั้นทําการวิเคราะห&ขDอมูลตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขDองต\อไป มีแนวทางใน
การนําเสนอขDอมูลครั้งนี้เปQนการนําเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห& (Descriptive Analysis) โดย
แบ\งเปQน ประเด็ นตามวั ตถุประสงค&ของการวิจั ย ซึ่งใชDวิธีอธิบ ายขDอมู ล โดยนําความ คิดเห็ นและประเด็น ที่
น\าสนใจยกเหตุผลสนับสนุนพรDอมยกตัวอย\างและภาพประกอบการวิเคราะห&
ผลการวิเคราะหA
1. การสื่อสารการตลาดออนไลน&ของนมซีพีเมจิ ในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand
จากงานวิจัยชิ้นนี้ทําใหDผูDศึกษาไดDเขDาใจถึงรูปแบบของเนื้อหา (Content) ที่เฟซบุJกแฟนเพจ CPMeiji
Thailand ไดDน าเสนอ โดยมีรูปแบบการนําเสนอ 6 รูปแบบดังต\อไปนี้ 1) ขDอความลักษณะโพสต&ที่เปQน
ขDอความบนเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand จะเปQนรูปแบบ การอธิบายรายละเอียดของกิจกรรม เพื่อ
แนะน าใหDกับผูDที่สนใจ 2) ลิงค& (Link) ลักษณะโพสต&ที่เปQนประเภทลิงค& จะเปQนรูปแบบข\าวประชาสัมพันธ&
กิจกรรม เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากกิจกรรม 3) รูปภาพพรDอมขDอความ เปQนเนื้อหารูปแบบ
รูปภาพพรDอมขDอความ 4) วิดีโอลักษณะโพสต&เปQนเนื้อหารูปแบบวิดีโอแนะนําผลิตภัณฑ& จะเปQนลักษณะการ
นําเสนอเปQน ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหDผูDติดตามเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ&มากขึ้น 5) กิจกรรม (การถ\ายทอดสด
กิจกรรม) ลักษณะโพสต&ที่เปQนการถ\ายทอดสด จะเปQนลักษณะการนําเสนอเปQนภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมแบบ
Real time เพื่อใหDผูDติดตามไดDเห็นบรรยากาศในกิจกรรมไดD ในขณะนั้น 6) รูปภาพเปQนอัลบั้มลักษณะโพสต&ที่
เปQนเนื้อหาภาพถ\ายอัลบั้มกิจกรรม จะเปQนลักษณะการนําเสนอรูปภาพติดต\อกันเปQนอัลบั้ม และรูปแบบของ
เนื้อหา (Content) ที่พบในการศึกษามี 4 รูปแบบ ประกอบดDวย 1) เพื่อความสนุกสนาน (Entertain) 2) การ
กระตุDน (Inspire) 3) การใหDความรูD (Educate) 4) การโนDมนDาวใจ (Convince)
2. รู ป แบบเนื้ อหาของการสื่ อสารการตลาดออนไลน& ของนมซี พีเ มจิ ในเฟซบุJ กแฟนเพจ CPMeiji
Thailand
จากการศึกษารูปแบบเนื้อหาที่นําเสนอในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand ปรากฏว\าสัดส\วนของ
รูปแบบเนื้อหาที่พบมากที่สุดเปQนเนื้อหาแบบรูปภาพพรDอมขDอความซึ่งเปQนรูปแบบที่ง\ายต\อการนําเสนอและ
เปQนการนําเสนอที่มีความกระชับ โดยจากการศึกษา (ธิดาใจ จันทนามศรี, 2560) พบว\า เนื้อหาสื่ออินโฟ
กราฟ•กหรือรูปภาพพรDอมขDอความที่มีความกระชับไดDใจความ สามารถสรDางการจดจําและนําไปบอกต\อไดD
โดยง\าย มีค\าระดับการจดจําในระดับมากที่สุด จะเห็นว\าโดยส\วนมากเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand มี
การลงรูปกราฟฟ•กที่มีพื้นหลังสีสันสดใส เช\น สีม\วง สีฟ‚า สีน้ําเงิน สีสDม สีชมพู เปQนตDน นอกจากจะเปQนการใชD
สีสันใหDเกิดการจดจําแลDว พื้นหลังยังมีความสอดคลDองกับสีผลิตภัณฑ& เช\น รูปภาพพรDอมขDอความที่นําเสนอนม
เมจิซีพี รสสาคูเมล\อนซึ่งมีสี ผลิตภัณฑ&สีสDม และ รสทับทิมกรอบซึ่งมีผลิตภัณฑ&สีชมพู ก็จะใชDพื้นหลังเปQนสีสDม
และชมพู เพื่อสรDางการจดจําใหDกับผูDติดตามและผูDบริโภค เปQนตDน
ผลการศึกษาพบว\า รูปแบบเนื้อหาที่มีคนกดถูกใจ (Like) เฉลี่ยมากที่สุดในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji
Thailand ไดDแก\ รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบวิดีโอ รองลงมาเปQนรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบรูปภาพ
พรDอมขDอความ ทั้งนี้เหตุผลที่แต\ละรูปแบบการสื่อสารมีจํานวนการกดถูกใจ (Like) แตกต\าง กันเปQนเพราะการ
นําเสนอในแต\ละรูปแบบแตกต\างกันจึงทําใหDการรับรูDของกลุ\มผูDติดตามและผูDบริโภคแตกต\างไปในแต\ละรูปแบบ
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โดยสําหรับวิดีโอจะนําเสนอออกมาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวในระยะเวลา สั้นๆทําใหDเนื้อหามีความกระชับ
และดึงดูดใหDผูDติดตามกดถูกใจไดDมากกว\ารูปแบบอื่น สําหรับรูปแบบเนื้อหาที่มีคนเขDามาแสดงความคิดเห็น
(Comment) เฉลี่ยมากที่สุดในเฟซบุJกแฟน เพจ CP-Meiji Thailand ไดDแก\ รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบ
กิจกรรม (การถ\ายทอดสดกิจกรรม) รองลงมาเปQน รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบลิงค& ทั้งนี้จํานวนการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) ใน รูปแบบเนื้อหามีความแตกต\างกัน เนื่องจากการนําเสนอในแต\ละรูปแบบมี
ความแตกต\างกัน สําหรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบกิจกรรมที่ไดDรับการแสดงความคิดเห็นมากที่สุ ด
เพราะเปQนการนําเสนอ แบบ Real Time ทําใหDผูDบริโภคหรือผูDติดตามสามารถติดตามสถานการณ&หรือกิจกรรม
ไดDในขณะนั้นดึงดูด ใหDผูDติดตามแสดงความคิดเห็นตอบโตDกันไดDง\ายและรวดเร็วมากกว\ารูปแบบอื่น สําหรับ
รูปแบบเนื้อหาที่มีการแบ\งปoน (Share) เฉลี่ยมากที่สุดในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand ไดDแก\ รูปแบบ
การนําเสนอเนื้อหาแบบลิงค& รองลงมาเปQน รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบการ ถ\ายทอดสด ทั้งนี้จํานวนการ
แบ\งปoนเนื้อหา (Share) มีความแตกต\างกัน เนื่องจากการนําเสนอในแต\ละรูปแบบมีความแตกต\างกัน สําหรับ
รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบลิงค&ไดDรับการแบ\งปoนเนื้อหามากที่สุด เพราะเนื้อหาของลิงค&ในเพจส\วนใหญ\
เปQนการบอกรายละเอียดกิจกรรมหรือการประกาศรายชื่อผูDโชคดี เมื่อมีการประกาศรายชื่อผูDโชคดี เปQนไปไดDว\า
ผูDที่ไดDรับรางวัลมีการแบ\งปoนเนื้อหาไปยังกลุ\มคนที่รูDจักของ ผูDติดตาม
บทสรุป
ในการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดของนมซีพีเมจิในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand” จาก
การวิเคราะห&ขDอมูลที่เก็บตั้งแต\วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 จํานวนทั้งสิ้น 40 โพสต& พบว\า เฟ
ซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand เปQนพื้นที่สําหรับการสื่อสารขDอมูลเกี่ยวกับตราสินคDาและผลิตภัณฑ&ใหDกับ
ผูDติดตามและผูDบริโภค โดยการเผยแพร\ขDอมูลมีความแตกต\างไปในแต\ละโพสต& โดยไม\จําเปQนว\าจะตDองเปQนการ
โฆษณาสินคDาเพียงอย\างเดียว แต\ยังมีเนื้อหาหรือ Content หลายๆ รูปแบบที่ทางเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji
Thailand ไดDนําเสนอ จากการศึกษาพบ 4 รูปแบบ ประกอบดDวย 1) เพื่อความสนุกสนาน (Entertain) ซึ่งเปQน
ในรูปแบบของการเชิญชวนใหDร\วมกิจกรรมของ CP-Meiji Thailand หรือการเชิญชวนใหDร\วมกิจกรรมกับทาง
เฟซบุJกแฟนเพจ เช\น การโหวตแสดงความรูDสึก เปQนตDน 2) การกระตุDน (Inspire) ในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมใหDบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร\วมโปรโมท 3) การใหDความรูD (Educate) เปQนเนื้อหารูปแบบของการใหDขDอมูล
ที่ เ ปQ น ประโยชน& ส\ ว นใหญ\ แลD ว จะเปQ น การใหD ขDอ มู ล การดู แลสุ ขภาพเพื่ อใหD ส อดคลD อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ& ที่ เ ปQ น
ผลิตภัณฑ&ที่มีประโยชน&ต\อสุขภาพ 4) การโนDมนDาวใจ (Convince) เปQนรูปแบบเนื้อหาที่โนDมนDาวใหDผูDบริโภคเกิด
ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ&และเกิดความตDองการซื้อ ส\วนใหญ\แลDวเนื้อหาประเภทนี้จะปรากฏในโพสต&ที่เปQน
การแนะนําโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ& นอกจากนั้นเนื้อหาของการสื่อสารยังมีการสื่อสารใหDสอดคลDองกับส\วนผสม
ทางการตลาด 4 Ps ประกอบดDวย 1) ผลิตภัณฑ& (Product) 2) ราคา (Price) 3) ช\องทางการจัดจําหน\าย
(Place) 4) การส\งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีรูปแบบการนําเสนอ 6 รูปแบบดังต\อไปนี้ 1) ขDอความ
ลักษณะโพสต&ที่เปQนขDอความบรรยายเนื้อหาเพียงอย\างเดียว 2) ลิงค& (Link) ลักษณะโพสต&ที่เปQนประเภทลิงค&
เชื่อมไปยังเว็บไซต&อื่น 3) รูปภาพพรDอมขDอความ ลักษณะโพสต&เปQนรูปภาพและมีการตัดต\อขDอความสั้นๆมาใส\
เพื่อความกระชั บ 4) วิดีโ อลักษณะโพสต& เปQน เนื้อหารูป แบบวิดีโอแนะนําผลิตภัณฑ& 5) กิจกรรม การ
ถ\ายทอดสดกิจกรรมเพื่อใหDผูDติดตามไดDติดตามกิจกรรมไดDในขณะนั้น 6) รูปภาพเปQนอัลบั้มลักษณะโพสต&ที่เปQน
เนื้อหาภาพถ\ายอัลบั้มกิจกรรม และจากการวิเคราะห& รูปแบบเนื้อหาที่มีคนกดถูกใจ (Like) เฉลี่ยมากที่สุด
ในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand ไดDแก\ รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบวิดีโอ เนื่องจากการนําเสนอ
เปQนรูปแบบวิดีโอเปQนการนําเสนอเปQนภาพเคลื่อนไหวในระยะเวลาสั้นๆ ทําใหDเนื้อหามีความกระชับ ทําใหD
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ผูDบริโภคเกิดความสนุกสนานและดึงดูดใหDผูDติดตามกดถูกใจไดDมากกว\ารูปแบบอื่น สําหรับรูปแบบเนื้อหาที่มีคน
เขDามาแสดงความคิดเห็น (Comment) เฉลี่ยมากที่สุดในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand ไดDแก\ รูปแบบ
การนําเสนอเนื้อหาแบบกิจกรรม (การถ\ายทอกสดกิจกรรม) เนื่องจากเปQนการนําเสนอแบบ Real Time ทําใหD
ผูDบริโภคหรือผูDติดตามสามารถติดตามสถานการณ&หรือกิจกรรมไดDในขณะนั้น ดึงดูดใหDผูDติดตามแสดงความ
คิดเห็นตอบโตDกันไดDง\ายและรวดเร็วมากกว\ารูปแบบอื่น และรูปแบบเนื้อหาที่มีการแบ\งปoน (Share) เฉลี่ยมาก
ที่สุดในเฟซบุJกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand ไดDแก\ รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบลิงค& เนื่องจากเนื้อหาของ
ลิงค&ในเพจส\วนใหญ\เปQนการบอกรายละเอียดกิจกรรมหรือการประกาศรายชื่อผูDโชคดี ผูDเขDาร\วมที่โชคดี เมื่อมี
การประกาศรายชื่อผูDโชคดี เปQนไปไดDว\าผูDที่ไดDรับรางวัลมีการแบ\งปoนเนื้อหาไปยัง กลุ\มคนที่รูDจักของผูDติดตาม
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