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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัเร่ืองการศึกษาการส่ือสารทางการตลาด สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์น 

Facebook มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ การใชเ้คร่ืองมือ ส่ือสารทางการตลาด  สินคา้ประเภท

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บน  www.facebook.com ในประเทศไทย  ศึกษาวิเคราะห์ การสร้างชุมชน

ออนไลน์ของ สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   โดยใช้www.facebook.com ในการส่ือสารทาง

การตลาดในประเทศไทย งานวิจยัน้ีโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  Facebook page ของผูป้ระกอบการ

เคร่ืองด่ือมแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ ในช่วงเวลา 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน  2555 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ดาํเนินการวิจยัโดยการ  การสงัเกตการณ์ (Observation) และการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis)  

 สรุปผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทุกประเภท ไดใ้ชเ้คร่ืองมือ

ในการส่ือสารทางการตลาด ผา่นองคป์ระกอบของ Facebook page คือ Wall, Info, Photos, Picture 

cover, Profile Picture, People who like และ Content update โดยมีวิธีการใชใ้นการส่ือสารท่ีมี

รูปแบบคลา้ยคลึงกนั แตกต่างแต่เพียงเน้ือหาในการส่ือสาร เพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่ม เป้าหมายใน

การส่ือสารแต่ล่ะประเภท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) การสร้างแบรนด์ 

บุคลิกลกัษณะ ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดมี้การวิเคราะห์วตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร

ทางการตลาด ของผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  เพื่อใชใ้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผา่น

องคป์ระกอบต่างๆภายใน Facebook page โดยการสร้างแบรนดใ์นความคิดใหม่ยคุ 3.0 จะเป็น

โมเดล3I ท่ีเป็นการสร้าง3 มิติ คือ ทางเหตุผล ทางอารมณ์ และ ทางจิตวิ ญญาณ มองผูป้ริโภคเป็น 

คนท่ีมีเลือดเน้ือ มีจิตวิญญาน และตอ้งการมีส่วนร่วมทั้งส่วนตวัและสงัคม นัน่เอง 

 ผูป้ระกอบการ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดใ้ช้ องคป์ระกอบของ Facebook ในการสร้าง

ชุมชนนิยม ในประเภทของชุมชนนิยมแบบ Pool )แนวคิดบางอยา่งร่วมกนั(  ซ่ึงตอบสนองผูบ้ริโภค

ท่ีมีความเช่ือความนิยมท่ีมีต่อแบรนดสิ์นคา้โดยใชทุ้กเคร่ืองมือ ของ  Facebook ในการสร้างชุมชน
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นิยม และใชอ้งคป์ระกอบของ Facebook ในการสร้างชุมชนนิยม ในประเภทของชุมชนนิยมแบบ 

Webs มีเช่ือมโยงกบัผูบ้ริโภคดว้ย ซ่ึงตอบสนอง ต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีติดต่อโตต้อบกนัอยูต่ลอดเวลา  

 ดงันั้น การสร้างชุมชนออนไลน์ ของผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นการส่ื อสาร

นั้นใหค้วามสาํคญัต่อเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารภายใน Facebookpage ซ่ึงกคื็อองคป์ระกอบของ 

Facebookpage ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อการสร้างชุมชนนิยมแบบ แนวคิดบางอยา่งร่วมกนั  (Pool) 

ซ่ึงเป็นลกัษณะชุมชนเฉพาะท่ี ผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายใน Pool เดียวกนัจะมีค่านิยมเหมือนกนัแมจ้ะไม่ได้

ติดต่อกนักต็าม ส่ือกลางท่ีเช่ือมโยงคนเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั คือความเช่ือและความนิยมท่ีมีต่อแบรนด์

สินคา้ ชุมชนแบบน้ีคือกลุ่มผูนิ้ยมชมชอบแบรนดซ่ึ์งบริษทัควรรักษาไวใ้หดี้ แต่ในทิศทางเดียวกนั

ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย์งัใชอ้งคป์ระกอบของ Facebookpage ในการสร้างชุมชน ท่ี

เป็นกลุ่มท่ีติดต่อโตต้อบกนัอยูต่ลอดเวลา เป็นกลุ่มสงัคมออนไลน์ท่ีใชโ้ซชียลมีเดียเป็นส่ือสร้าง

สายสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงกบัเพื่อนสมาชิก  คือชุมชนแบบแนวคิด Webs )มีเช่ือมโยงกบั

ผูบ้ริโภคดว้ยกนั( ) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัไดแ้ก่ 1. ควรมีการศึกษาเน้ือหา (content) การส่ือสารบน

โลกออนไลน์ใน Facebook page เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 2. ควรมี

การศึกษา ความหมายจากผูอ้อกแบบ Facebook page ของผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพิ่มเติม เพื่อทราบทิศทางการออกแบบ Facebook page ในการส่ือสารการตลาดในอนาคต 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of the research is the study and analysis of marketing communication in 

alcoholic beverage products on the website of FaceBook (www.facebook.com) in Thailand, the 

analysis was included with  the community building analysis of alcoholic beverage by using the 

www.facebook.com for marketing communication in Thailand. This research collected the data 

during 1st January 2012 to 30rd April 2012 follow the qualitative research methodology by used 

the observation and content analysis. 

 The research conclude that the alcoholic beverage manufacturers used the marketing 

communication tools via the component of FaceBook, Wall, Info, Photos, Picture Cover, Profile, 

People Who Like, and Content Update, in the similar communication model, but there are some 

difference of contents for attracted the interest of targets group in the each of marketing 

communication that can be explained by the concept of Marketing 3.0 that emphasize about brand 

building and customer characteristics. The alcoholic beverage manufacturers had the analysis of 

marketing communication purpose for using in the communication to the consumers via the 

component of FaceBook of their firms. According to the concept of Marketing 3.0, the modern 

brand building will be 3I model that the brand will be built in 3 dimensions that consist of mind, 

heart, and spirit, so the manufacturers must respect with the customers who had their own life, 

spirit and social participation.    
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 In addition to the alcoholic beverage manufacturers chose the marketing 

communication tools for responsiveness of the purpose of marketing communication and 

adjustment of the suitable content for the customer behavior by accord with using via the 

FaceBook components that is the business strategics process for planning, operation development, 

and communication assessment. The unique brand accord with the first step of development, 

tactical coordination, that concentrate with mixing the tools of communication and marketing 

activities in the same direction, and making the according communication policy for the external 

marketing communication of organization should be “One Sight, One Sound”.  

 The alcoholic beverage manufacturers used the component of FaceBook for 

communitarian building in the kind of “Pool” that respond to the loyal customer by using the all 

of FaceBook’s tools for communitarian building. Moreover, there are using the component of 

FaceBook for communitarian building in the kind of “Webs” for linking with the interactive 

interfaced group of customer.   

 Therefore, it is concluded that online community building of the alcoholic beverage 

manufacturers gave the important to the tools of communication in FaceBook, the component of 

FaceBook, that is able to respond to communitarian building in the kind of “Pool” where is    

distinctive community. The consumers in the same pool will have the same values although there 

were not any connection among them, but faith and favoring of brand is the intermediate of the 

customer in the same pool. The faith and favoring in product brand of these customers are the 

valuable of the company. In the same way, the alcoholic beverage manufacturers used the 

component of FaceBook for interactive interfaced communities building, these community used 

the social network for linkage their relationship together in the kind of one-by-one relation, and 

all of relation will be linked like the webs. Follow this study, there are some suggestion s for the 

further research. First, there should be content study of online communication in FaceBook Page 

for study in the meaning of real consumer need. Second, there should be meaning study from 

FaceBook Page designer of each alcoholic beverage manufacturer for understanding in the trend 

of FaceBook Page design that will be used in marketing communication in the future. 
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