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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้มีจุด มุ งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดของรถยนตฮอนดาบนเครือ ขาย
สังคมออนไลนเฟซบุJก แฟนเพจ : Honda Thailand วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารแบบบูรณา
การของรถยนตฮอนดา และ 2) เพื่อศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการนําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุJก
แฟนเพจ Honda Thailand โดยศึกษาผานทางปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการนําเสนอเนื้อหาบนเฟ
ซบุJกแฟนเพจ Honda Thailand โดยการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ปU น งานวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ในรูปแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลผานการวิเคราะห
เนื้อหา โดยเก็บขอมูลจากเนื้อหาหรือ Content จากขอมูล 81 โพสต ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2562บนเพจเฟซบุJก Honda Thailand เพื่อนํามาบันทึกลงรหัสสําหรับวิเคราะหเนื้อหา (Coding
Sheet) โดยทําเปUนตารางเพื่อศึกษารูปแบบและจํานวนของเนื้อหาพรอมกับนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มาใชเปUนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยการวิเคราะห 3
ขั้นตอน ประกอบดวย 1.การลดทอนขอมูล (Data Reduction) 2.การจัดรูปแบบขอมูล (Data Display) 3.
การรางขอสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลตาม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผลการศึ ก ษาพบวา รู ป แบบการสื่ อ สารแบบบู ร ณาการบนเฟซบุJ ก แฟนเพจ Honda Thailand
มี 5 รูปแบบดังตอไปนี้ 1) การโฆษณา 2) การสงเสริมการขาย 3) การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ
4) การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร 5) การตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน และจากการวิเคราะห
รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏบนเฟซบุJกแฟนเพจ Honda Thailand มากที่สุดไดแก การประชาสัมพันธและการให
ขาวสาร และสําหรับรูปแบบเนื้อหาที่มีคนเขามาแสดงปฎิกิริยาตอบกลับแบบ Like, Comment และ Share
เฉลี่ยมากที่สุดไดแก การโฆษณา
คําสําคัญ: การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, เฟซบุJกแฟนเพจ, Honda Thailand
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the marketing communication of Honda cars
on social networks. Facebook Fanpage: Honda Thailand. The objective is 1) To study the
integrated communication methods of Honda cars. And 2) To study the reaction of the
610

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

recipients to the content presentation on Facebook fanpage, Honda Thailand by studying
through the reaction of the recipients to the content presentation on Facebook fanpage
Honda Thailand by this research is qualitative research (QR) in a content analysis (CA), The
researcher collected data through content analysis. By collecting data from content or
content from 81 posts until 1 January 2019 to 31 March 2019 on the Facebook page Honda
Thailand to record the code for content analysis (Coding Sheet) by making a table to Study
the form and amount of content together with the relevant concepts and theories as a
guideline for data analysis. By the quality data collection process consists of 3 analysis steps
is 1. Data Reduction 2. Data Display 3. Conclusion Drawing and Verification then analyze the
data according to the relevant theoretical concepts
The study result indicated that the integrated communication form on Facebook
fanpage, Honda Thailand, has 5 types as follows: 1) Advertising. 2) Sales promotion. 3)
Activity marketing and experience. 4) Public relations and giving News. 5) Marketing that is
interactive on online media and from the analysis of the content format that appears on the
Facebook page of the Honda Thailand fan page, The most is Public relations and news. For
the content types that people come to show the response like, comment and share the
most, which is advertising.
Keywords: Integrated marketing communication, Facebook Fanpage, Honda Thailand
บทนํา
ในปyจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ขอมูล ขาวสาร และความรู ที่ตองปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา และเมื่อเทคโนโลยีตาง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ผูคนในสังคมก็จําเปUนตองปรับตัวไปตามสิ่งที่เปลี่ยนไปเชนกัน สิ่งที่จะชวยใหผูคนในสังคมรับรูถึง
ขอมูลดังกลาวไดเปUนอยางดีก็คือ การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารมีความสําคัญที่จะชวยใหผูคนรับรูขอมูล เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรม อาทิ ใชเปUนสื่อเพื่อการเรียนรู เพื่อความบันเทิง เปUนประโยชนตอการ
พัฒนาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนั้นยังเปUนเครื่องมือที่ธุรกิจใชในการประชาสัมพันธใหกับ
ผูบริโภคอีกดวย โดยหนึ่งในกลยุทธที่ธุรกิจใชเปUนเครื่องมือคือ กลยุทธการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจของผูบริโ ภค กระตุนการขายใหเพิ่ มขึ้ น และสรางความภักดี ตอตราสิน คา ซึ่งถือวามี บทบาทสํา คั ญ
สําหรับการทําตลาดของธุรกิจ การสื่อสารประกอบดวย ผูสงสาร (Source) ขอมูลขาวสาร (Message) ชอง
ทางการสื่อสาร (Channel) ผูรับสาร (Receiver) ซึ่งปyจจัยที่มีความสําคัญตอการสื่อสารดังกลาว ไดแก ทักษะ
ในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู และระบบสังคมและวัฒนธรรม ปฏิเสธไมไดเลยวาโซเชี่ยลมีเดียเปUนอีก
หนึ่งชองทางที่ธุรกิจใชเปUนเครื่องมือในการสื่อสารไปสูผูรับสาร จากขอมูลพบวาในป| 2018 กลุม Gen Y คือ
กลุ มที่ มีก ารใชอิ น เทอรเน็ ต มากที่ สุ ด โซเชี่ ย ลมี เ ดี ย ที่ มี ก ารใชงานมากที่ สุ ด ในประเทศไทย 3 อั น ดั บ คื อ
Youtube, Line และ Facebook และสรุปวาคนเรามีปฏิสัมพันธกับโฆษณามากกวากิจกรรมอื่นๆ
การสื่อสารนอกจากจะชวยใหสินคาไดรับการรับรู ความเขาใจ และการยอมรับจากผูรับสารแลว การ
สื่อสารเพื่อสรางอัตลักษณใหกับสินคา เพราะสินคาในตลาดมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรถยนตก็เปUนหนึ่ง
ในผลิต ภัณฑที่ ไดรับ ความสนใจมาโดยตลอด โดยที่ผานมาการขยายตัวของตลาดรถยนตในประเทศไทยมี
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แนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากขอมูลป| 2560-2561 ที่ผานมา มีขอมูลระบุวาตลาดรถยนตในประเทศไทยเติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 และพบวาตลาดรถยนตในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวไดอีก ทําใหการแขงขันของ
ตลาดรถยนตในประเทศไทยสู งขึ้ น อยางตอเนื่ อ ง ในปy จ จุ บั น รถยนตแตละแบรนดไดทํ า การออกแบบให
เหมาะสมกับวิถีชีวิต และความตองการของคนไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อครองความเปUนเจาตลาดทําใหราคา และ
คุณภาพรถยนตของแตละคายไมแตกตางกันมากนัก สงผลใหแบรนดตาง ๆ ทําการสื่อสารภาพลักษณและ
สไตลรถยนตของตนเองแตกตางกันออกไป เพื่อสรางความชัดเจนใหผูบริโภคเกิดความรับรูและจดจําสิ่งที่แบ
รนดกํ า ลั งสื่ อสารออกไป จึ งจํ า เปU น ตองเลื อกใชสื่ อที่ เ หมาะสม เขาถึ งผู บริ โ ภคไดงาย และสามารถเขาถึ ง
ผูบริโภคไดเปUนจํานวนมาก การเลือกใชเฟซบุJคแฟนเพจ จึงถือเปUนเครื่องมือหนึ่งที่แบรนดรถยนตเลือกใช ซึ่ง
แฟนเพจ Honda Thailand เปUนเฟซบุJคแฟนเพจที่มีจํานวนผูติดตามมากถึง 811,242 (ขอมูลเมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2562) โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่หลายหลาย จนทําใหมีผูคนเขามาตอบสนองตอขอมูลเปUน
จํานวนมาก
จากความเปUนมาที่กลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดของรถยนต
ฮอนดาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุJก แฟนเพจ : Honda Thailand โดยทําการศึกษาวารถยนตฮอนดามี
วิธีการสื่อสารแบบบูรณาการรูปแบบใดบาง เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ เปUนแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยที่เกี่ยวของตอไป
วัตถุประสงคในการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารแบบบูรณาการของรถยนตฮอนดา มีอะไรบางและมีรูปแบบเปUนอยางไร
2. เพื่ อศึ กษาปฏิ กิริ ย าตอบกลั บ ของผู รั บ สารตอการนํ า เสนอเนื้ อหาบนเฟซบุJ กแฟนเพจ Honda
Thailand
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาหัวขอ “การสื่อสารทางการตลาดของรถยนตฮอนดาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุJก แฟนเพจ : Honda
Thailand” ผูศึกษามุงเนนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การดวยการเก็บขอมูลของรถยนตฮอนดาจากขอมูลทางอินเทอรเน็ต รวมกับการเก็บขอมูลดานเนื้อหาการ
สื่อสารบนสื่อออนไลนโซเชี่ยล เฟซบุJกแฟนเพจ Honda Thailand ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2562
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปUนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลผานการวิเคราะหเนื้อหา โดยเก็บขอมูลจากเนื้อหาหรือ
Content จากขอมูล 81 โพสต ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 บนเพจเฟซบุJก
Honda Thailand เพื่อนํามาบันทึกลงรหัสสําหรับวิเคราะหเนื้อหา (Coding Sheet) โดยทําเปUนตารางเพื่อ
ศึ กษารู ป แบบและจํ า นวนของเนื้ อหาพรอมกั บ นํ า แนวคิ ด และทฤษฎี ที่เ กี่ ย วของมาใชเปU น แนวทางในการ
วิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยการวิเคราะห 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 1.
การลดทอนขอมูล (Data Reduction) 2.การจัดรูปแบบขอมูล (Data Display) 3.การรางขอสรุปและการ
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ยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของ
2. แหลงขอมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแหลงที่มาของขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดวย
การเก็บขอมูลทางอินเทอรเน็ต รวมกับการเก็บขอมูลดานเนื้อหาการสื่อสารบนสื่อออนไลนที่เกี่ยวของ ไดแก เฟ
ซบุJก แฟนเพจ Honda Thailand (2562, https://web.facebook.com/hondathailand มีสมาชิกจํานวน 753,872
คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) โดยมีกรอบระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2562
3. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดของรถยนตฮอนดาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุJก
แฟนเพจ : Honda Thailand” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการ
วิเคราะห เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และรูปแบบการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของรถยนตฮอนดา โดยศึกษาขอมูลจากหลากหลายสื่อ ของรถยนตฮอนดา ที่
ปรากฏและเผยแพรสูสาธารณะ เชน สื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ และสื่ออินเทอรเน็ตที่มีความนาเชื่อถือ รวมกับ
การการเก็บขอมูลดานเนื้อหาบนสื่อออนไลนเฟซบุJก แฟนเพจ Honda Thailand จากที่ไดกลาวมาขางตน การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีความตองการที่จะศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการของรถยนตฮอนดา และรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของรถยนตฮอนดา เพื่อนําผลที่
ไดนําไปเปUนขอมูลตอผูที่ศึกษา เพื่อเปUนแนวทางในงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเพื่อเปUนแนวทางใหผูที่สนใจรถยนต
ฮอนดา
ผลการวิจัย
จากการศึกษาในหัวขอ “การสื่อสารทางการตลาดของรถยนตฮอนดาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟ
ซบุJก แฟนเพจ : Honda Thailand” โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารแบบบูรณาการของ
รถยนตฮอนดา มีอะไรบางและมีรู ปแบบเปUน อยางไร 2) เพื่ อศึ กษาปฏิกิริ ยาตอบกลับ ของผูรั บสารตอการ
นําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุJก แฟนเพจ Honda Thailand โดยที่ผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีกรอบระยะเวลาตั้งแตตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562โดยมีผลวิจัยแบงออกเปUน
2 สวน ดังนี้
1. รูปแบบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาของรถยนต
ฮอนดา บนแฟนเพจ Honda Thailand
จากการเก็บรวบรวมขอมูล เชิงลึก ดวยการเก็บขอมูลจากสื่อตางๆ และจากขอมูลทางอินเทอรเน็ต
รวมกับการเก็บขอมูลดานเนื้อหาการสื่อสารบนสื่อออนไลนโซเชี่ยลที่เกี่ยวของของรถยนตฮอนดา พบวามี
รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของรถยนตฮอนดาที่ปรากฏ สามารถจําแนกไดดังนี้
1.1. การโฆษณา (Advertisting) คือ การนําเสนอสินคา/บริการผานสื่อที่แบรนดซื้อ เพื่อใหขอมูล
และชักจูงใหลูกคากลุมเป…าหมายสนใจอยากทดลองและเพื่อซื้อสินคา สารที่สงผานโฆษณาควรจะตองมีความ
ดึงดูดใจ สั้น งาย ในปyจจุบันและอนาคต สื่อออนไลนมีการพัฒนาไปมาก การโฆษณานอกเหนือจากการสง
ขอความ SMS การโฆษณาตามสื่อตางๆ เชน การใชแบนเนอร โฆษณาบนหนาเว็บไซตและการใชดิสเพลยรูป
และวีดิโอสื่อดิจิทัลตางๆ ยังมีการโฆษณาในแอปพลิเคชั่น การโฆษณาบนแฟนเพจ เปUนตน
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1.2. การสงเสริมการขาย คือ การสงเสริมการขายคือการใหสิ่งลอใจโดยอาจเสนออะไรพิเศษ เชน
ของแถม สวนลด ใหกับผูบริโภคเพื่อเรงใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ โดยนักการตลาดสามารถนําเสนอ รายการ
สงเสริมการขายที่แตกตางกันไปยังผูบริโภคกลุมตางๆ ได เชน การเสนอใหผูที่ยังไมเคยลองสินคาไดทดลองใช
หรือไดรับสวนลดในการซื้อครั้งแรก การเสนอสวนลดใหผูบริโภคที่เคยซื้อ ใชแลวเพื่อซื้อในปริมาณที่มากขึ้น
เปUนตน
1.3. การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ (Events and Experiences) คือ การตลาดโดยการ
จัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) เปUนการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การประกวด
(Contest) การแขงขัน (Competition) การฉลอง (Celebration) การเป‡ดตัวสินคาใหม(Launching) ซึ่งเปUน
วิธีที่นิยมมากขึ้นในปyจจุบันเพราะวาเปUนการสื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมได
และสามารถวัดผลไดดวยจานวนของผูที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรม และสนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น
การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Eventmarketing) ถือเปUนเครื่องมือที่เปUนดาว
ดวงเดน (Rising star) มีประสิทธิภาพสูงและ กอใหเกิดผลกระทบที่ดี เพราะสามารถดึงผูชมใหเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมไดมาก
1.4. การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร (Publicity and Public Relation) กระบวนการการ
สื่อสารเชิงกลยุทธที่สรางความสัมพันธที่มีประโยชนรวมกันระหวางองคกรตาง ๆ และกลุมประชาชน ทั้งนี้การ
ประชาสัมพันธมุงเนนการสรางภาพลักษณและความสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร ซึ่งไดแก
องคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงกลุมประชาชนตางๆ โดยทั่วไปองคกรและกลุมประชาชนเหลานี้ ไดแก ผูบริโภค
เป…าหมาย พนักงานในองคกร คูคา นักลงทุน นักขาว ผูนําความคิดเห็น และประชาชนทั่วไปเปUนตน สําหรับ
เนื้อหาในการประชาสัมพันธนั้น เปUนไดทั้ง ในระดับองคกรและระดับแบรนด การทําประชาสัมพันธนั้น มีทั้ง
การประชาสัมพันธเชิงรุกและเชิงรับ
1.5 การตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน หมายถึง สังคมออนไลนคือชุมชนหรือที่ที่ผูคนไป
เขารวมสื่อสาร โดยที่ดังกลาวนี้อาจเปUนเว็บไซด, Facebook, Line, Instagram, Snapchat เปUนตน ในหลาย
ครั้งสังคมออนไลนเหลานี้นําไปสูการพบปะกันแบบพบหนากันหรือการทํากิจกรรมรวมกันดวย การสื่อสารใน
สังคมออนไลนเปUนจุดสําคัญจุดหนึ่งซึ่งนําไปสูการบอกตอ ทั้งการบอกตอแบบพบปะเห็นหนากันและการบอก
ตอทางสื่อออนไลน ในการบอกตอนั้น มีทั้งการบอกตอจากแบรนดไปยังผูบริโภคเป…าหมายและการบอกตอ
ระหวางผูบริโภคดวยกันเอง ซึ่งมีความสําคัญและทรงพลังเปUนอยางยิ่ง การบอกตอเหลานี้ นับเปUนเครื่องมือ
ทางการตลาดที่นาเชื่อถือกวาสื่ออื่น ๆ จากแบรนดเปUนอยางมาก อีกทั้ง ยังโนมนาวใจผูบริโภค ไดดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับสื่ออื่นการตลาดทางตรงบนสื่อสังคมออนไลน Facebook ของรถยนตฮอนดาเดือนมกราคม,
กุมภาพันธ และมีนาคม พ.ศ.2562
สามารถสรุปไดวารูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการของรถยนตฮอนดารวมทั้ง 3 เดือน (มกราคม,
กุมภาพันธ และมีนาคม พ.ศ.2562) จํานวนที่ปรากฏมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร
จํานวน 35 ครั้ง คิดเปUนจํานวนรอยละ 43.2% รองลงมาคือ การโฆษณา คิดเปUนจํานวน 19 ครั้ง รอยละ
23.5% และสุดทายคือ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ และการตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อ
ออนไลน เทากันจํานวน 20 ครั้ง คิดเปUนจํานวนรอยละ 24.8% ตามลําดับ
2. ปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการนําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุJกแฟนเพจ Honda Thailand
จากการสํารวจเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand ตั้งแตเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2562 พบวา
มีปฏิกิริยาตอบกลับการนําเสนอเนื้อหาผานเฟซบุJกแฟนเพจ จําแนกตามรูปแบบของการสื่อสารการตลาด
พบวา จํานวนปฏิกิริยาตอบกลับการนําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand เมื่อพิจารณา
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จํานวน ถูกใจ ในภาพรวมของทั้ง 3 เดือน จํานวน 93,210 ครั้ง ซึ่งสามอันดับแรกคือ การโฆษณา จํานวน
38,063 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 31,327 ครั้ง และการตลาดเชิง
กิจกรรมและประสบการณ จํานวน 11,390 ครั้ง
เมื่อพิจารณาจํานวน แสดงความคิดเห็น ในภาพรวมของทั้ง 3 เดือน จํานวน 14,585 ครั้ง ซึ่งสาม
อันดับแรกคือ การโฆษณา จํานวน 4,498 ครั้ง รองลงมาคือ การการประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน
3,760 ครั้ง และการการตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณจํานวน 2,254 ครั้ง
เมื่อพิจารณาจํานวน แชร ในภาพรวมของทั้ง 3 เดือน จํานวน 15,558 ครั้ง ซึ่งสามอันดับแรกคือ การ
โฆษณา จํานวน 7,011 ครั้ง รองลงมาคือ การการประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 5,733 ครั้ง และ
การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ จํานวน 4,239 ครั้ง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดของรถยนตฮอนดาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุJก
แฟนเพจ : Honda Thailand” สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1 รูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการ
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ปรากฏวาสัดสวน
ของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่พบมากที่สุดเปUนอันดับ 1 คือ การประชาสัมพันธและ
การใหขาวสาร จํานวน 10 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 34.5%
อันดับที่ 2 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การโฆษณา จํานวน 8 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 27.6%
อันดับที่ 3 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน จํานวน 5 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 17.2%
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 ปรากฏวา
สั ด สวนของรู ป แบบการสื่ อ สารแบบบู ร ณาการตามวั ต ถุ ป ระสงคที่ พ บมากที่ สุ ด เปU น อั น ดั บ 1 คื อ การ
ประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 9 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 40.9%
อันดับที่ 2 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณจํานวน 5 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 22.7%
อันดับที่ 3 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การโฆษณา การตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน ที่มีจํานวนเทากันที่จํานวน 4
ครั้ง และคิดเปUนรอยละ 18.2%
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ปรากฏวาสัดสวน
ของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่พบมากที่สุดเปUนอันดับ 1 คือ การประชาสัมพันธและ
การใหขาวสาร จํานวน 16 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 53.3%
อันดับที่ 2 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การโฆษณา จํานวน 7 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 23.4%
อันดับที่ 3 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การการสงเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ ที่มีจํานวนเทากันที่
จํานวน 3 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 10%
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จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand ของผลรวมทั้ง 3 เดือน (มกราคม, กุมภาพันธ
และมีนาคม พ.ศ.2562) ปรากฏวาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่พบมาก
ที่สุดเปUนอันดับ 1 คือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 35 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 43.2%
อันดับที่ 2 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การโฆษณา จํานวน 19 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 23.5%
อันดับที่ 3 ที่มีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงค
ในเฟซบุJคแฟนเพจ คือ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ การตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน ที่
มีจํานวนเทากันที่จํานวน 10 ครั้ง คิดเปUนรอยละ 12.4%
2. การตอบสนองของผูบริโภคที่มีตอการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการรถยนตฮอนดา โดยศึกษา
ผานทางปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการนําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ปรากฏวาสัดสวน
ของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด ถูกใจ เปUนอันดับ 1 คือ การโฆษณา จํานวน
17,452 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 8,773 ครั้ง และ การสงเสริมการ
ขาย จํานวน 4,096 ครั้ง ตามลําดับ
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด แสดงความคิดเห็น เปUน
อันดับ 1 คือ การโฆษณา จํานวน 3,728 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน
1,946 ครั้ง และ การสงเสริมการขาย จํานวน 892 ครั้ง ตามลําดับ
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด แชร เปUนอันดับ 1 คือ การ
โฆษณา จํานวน 17,452 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 8,773 ครั้ง และ
การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ จํานวน 721 ครั้ง ตามลําดับ
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 ปรากฏวา
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด ถูกใจ เปUนอันดับ 1 คือ การโฆษณา
จํานวน 9,816 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 6,573 ครั้ง และ การตลาด
เชิงกิจกรรมและประสบการณจํานวน 4,675 ครั้ง ตามลําดับ
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด แสดงความคิดเห็น เปUน
อันดับ 1 คือ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ จํานวน 1,368 ครั้ง รองลงมาคือ การโฆษณา จํานวน
1,063 ครั้ง และ การตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน จํานวน 507 ครั้ง ตามลําดับ
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวั ตถุป ระสงคที่เ ปUนยอด แชร เปUนอั นดับ 1 คื อ
การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ จํานวน 1,537 ครั้ง รองลงมาคือ การโฆษณา จํานวน 1,503 ครั้ง
และ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 715 ครั้ง ตามลําดับ
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ปรากฏวาสัดสวน
ของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด ถูกใจ เปUนอันดับ 1 คือ การประชาสัมพันธ
และการใหขาวสาร จํานวน 15,981 ครั้ง รองลงมาคือ การโฆษณา จํานวน 10,795 ครั้ง และ การสงเสริมการ
ขาย จํานวน 4,521 ครั้ง ตามลําดับ
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด แสดงความคิดเห็น เปUน
อันดับ 1 คือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 2,344 ครั้ง รองลงมาคือ การตลาดเชิงกิจกรรม
และประสบการณ จํานวน 1,582 ครั้ง และ การโฆษณา จํานวน 1,185 ครั้ง ตามลําดับ
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สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด แชร เปUนอันดับ 1 คือ การ
ประชาสัมพันธและการใหขาวสาร จํานวน 3,072 ครั้ง รองลงมาคือ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ
จํานวน 1,981 ครั้ง และ การโฆษณา จํานวน 1,780 ครั้ง ตามลําดับ
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand ผลรวมทั้ง 3 เดือน (มกราคม, กุมภาพันธ
และมีนาคม พ.ศ.2562) ปรากฏวาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด
ถูกใจ เปUนอันดับ 1 คือ การโฆษณา จํานวน 38,063 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร
จํานวน 31,327 ครั้ง และ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ จํานวน 11,390 ครั้ง ตามลําดับ
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด แสดงความคิดเห็น เปUน
อันดับ 1 คือ การโฆษณา จํานวน 4,498 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร 3,760 ครั้ง
และ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ จํานวน 2,254 ครั้ง ตามลําดับ
สัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนยอด แชร เปUนอันดับ 1 คือ การ
โฆษณา จํานวน 7,011 ครั้ง รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร 5,733 ครั้ง และ การตลาด
เชิงกิจกรรมและประสบการณ จํานวน 4,239 ครั้ง ตามลําดับ
จากผลการศึกษาในเฟซบุJคแฟนเพจ Honda Thailand ผลรวมทั้ง 3 เดือน (มกราคม, กุมภาพันธ
และมีนาคม พ.ศ.2562) ปรากฏวาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่เปUนการ
ประชาสัมพันธและการใหขาวสาร เนื้อหาดังกลาวมีความแตกตางกันในเรื่องของปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับ
สาร เมื่อวิเคราะหถึงในระดับประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดจะเห็นวาไดรับปฏิกิริยาตอบกลับ
แบบ Like, Share, Comment ซึ่งปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การโฆษณา
สอดคลองกับงานวิจัยของ Susan (2004) ไดศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับประสิทธิผลของ
การโฆษณาและคุณคาตราสินคา พบวาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสําคัญตอกลยุทธทาง
การตลาดและยังเปUนกุญแจสําคัญในการสรางตราสินคา คุณคาตราสินคาและบริการอีกดวย โดยคุณคาตรา
สินคาเปUนการผสมผสานดานทัศนคติที่มีตอตราสินคาของผูซื้อที่มีความตองการซื้อ และเห็นคุณคาของตรา
สินคา โดยลูกคาที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องของตราสินคานั้น ๆ เปUนหัวใจหลักที่สําคัญอยางมาก และเปUนหนทาง
หนึ่งในการสรางสิ่งเหลานี้ผานสื่อโฆษณา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดของรถยนตฮอนดาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุJก
แฟนเพจ : Honda Thailand” ทําใหทราบวา เฟซบุJก แฟนเพจดังกลาวเนนการสื่อสารแบบบูรณาการใน
รูปแบบใด และผูรับสารตอบสนองในทิศทางใด จากการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการศึกษาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่พบมากที่สุดเปUน
อันดั บที่ 1 คือ การโฆษณา รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร รองลงคื อ การตลาดเชิ ง
กิจกรรมและประสบการณ มีการนํ าเสนอมากที่สุ ด และมีปฏิกิริยาตอบกลับจากผูรั บสารมากที่สุด เชนกั น
ผูวิจัยจึงเห็นวาจากเนื้อหาดังกลาวจะมีประโยชนเพื่อใหผูประกอบการหรือบุคลที่เกี่ยวของ สามารถนํางานวิจัย
ชิ้นนี้เปUนแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดโดยเนนการโฆษณาบนสื่อออนไลน จะสงผลการรับรูใหกับ
ผูรับสารไดมากที่สุด
2. จากผลการศึกษาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคที่พบนอยที่สุด คือ
การสงเสริมการขาย และการตลาดที่มีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน มีการนําเสนอนอยที่สุด และมีปฏิกิริยา
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ตอบกลับจากผูรับสารนอยที่สุดเชนกัน ผูวิจัยจึงเห็นวาจากเนื้อหาดังกลาวนั้นควรจะมีการนําเสนอมากขึ้น เพื่อ
ยกระดับเปUนแนวทางการสื่อสารที่สําคัญ สามารถกระตุนใหผูรับสารไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
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