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บทคัดย่อ 

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์เฟสบุ๊คในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

ซงึมีผู้ ใช้งานมากกว่า 14 ล้านคน เฟสบุ๊คเป็นสงัคมออนไลน์ทีใช้ในการสือสารเชือมตอ่กนัระหว่าง
บุคคล หรือระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ธุรกิจสามารถสือสารหรือแบ่งปันข้อมูลผ่าน Fan page 

นอกจากนี วิธีทีจะสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ตอ่กลุ่มเปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึงคือ
การสร้างกิจกรรมทางการตลาดผา่นเฟสบุ๊คแอพพลิเคชนั  

งานวิจัยครังนีใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เพือศึกษา
ความชอบของกลุ่มเป้าหมายทีมีต่อกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ คแอพพลิเคชัน โดยงานวิจัยนีนําเสนอ
คุณลักษณะพืนฐานของกิจกรรมทงัหมด 10 คุณลักษณะ ได้แก่ ประเภทของรางวัล มูลค่าของ
รางวลั โอกาสทีจะได้ของรางวลั เพือน ตราสินค้า คําโฆษณาเชิญชวน ความสนกุ ขนัตอนการเข้า
ร่วม และความถีในการเข้าร่วม  ซึงคุณลักษณะเหล่านีได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตวัอย่างทีเป็นผู้ ใช้ 15 คน ผู้ รู้ทีเชียวชาญทางการตลาดดจิิตอล 3 ทา่น และการทบทวนวรรณกรรม 
จากนนันํา 10 คณุลกัษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบ และสรุปผลรวมคะแนน
สงูสดุ 4 ลําดบั เพือสรุปคณุลกัษณะทีใช้ในการศกึษาครังนี 

คณุลกัษณะสุดท้ายทีถูกคดัเลือก ได้แก่ มูลค่าของรางวัล โอกาสทีจะได้ของรางวัล 
ประเภทของรางวัล และความสนุก  แต่ละคุณลักษณะมี 3 ระดับ ดังนันจะมีทังหมด 81 ชุด
คณุลกัษณะทีเป็นไปได้ (3x3x3x3) และได้รับการลดทอนชดุคณุลกัษณะให้มีจํานวนทีเหมาะสม
จากโปรแกรม SPSS ซึงข้อมลูได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามออนไลน์ 204 ชดุ ซึง
เป็นผู้ ทีเคยเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 กิจกรรม ซึงผลการศกึษาพบวา่อรรถประโยชน์รวม
สงูสดุทีผู้ตอบแบบสอบถามชอบมากทีสุดคือ กิจกรรมทีแจกรางวลัมูลค่าอย่างน้อย  10,000 บาท
ขนึไป และมีโอกาสทีจะได้รางวลัไมตํ่ากวา่ 50%  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครังนีเพือตอบคําถามว่า อะไรคือความชอบของ
ผู้บริโภคในวยัทํางานทีมีต่อคณุลกัษณะของกิจกรรมทางการตลาดผ่านเฟสบุ๊คแอพพลิเคชนั  และ
ลําดับความสําคัญทีผู้ บริโภคมีให้ต่อคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดผ่านเฟสบุ๊ ค
แอพพลิเคชัน เพือให้นักการตลาดหรือผู้ ทีต้องการจัดกิจกรรมทราบถึงความต้องการ และ
ความชอบของผู้บริโภค และออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความชอบของกลุ่มเป้าหมายทีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มากทีสดุ  
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นกัการตลาด หรือผู้ ทีต้องการจดักิจกรรมผ่านเฟสบุ๊คแอพพลิเคชนัจะได้ข้อมลูเชิงลึก
เกียวกบัความชอบของผู้บริโภคทีมีตอ่กิจกรรม และในทีสดุจะสามารถสร้างและออกแบบกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี กิจกรรมยงัสามารถปรับแต่งให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าธุรกิจต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเล่น
กิจกรรมบอ่ยๆ เขาจะต้องผลิตกิจกรรมทีเน้นทีโอกาสทีจะได้ของรางวลั ในทางกลบักนั ถ้าธุรกิจไม่
เน้นเรืองความถีทีกลุ่มเป้าหมายต้องเข้าร่วม เขาจะต้องให้ความสําคัญในเรืองของมูลค่าของ
รางวลัแทน เป็นต้น 
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Abstract 
 

It is undeniable that Facebook activity in Thailand leapfrog continually 

nowadays with more than 14 million consumers. Facebook has become one of the most 

famous social networks. Business creates Fan page to communicate or share files and 

information with their customers/consumers. In addition, marketing solution employed by 

business to approach their customers effectively, is creating the marketing campaign 

via Facebook application.  

This research employed conjoint analysis to identify working-age consumers’ 

preferences in marketing campaign utilizing Facebook application. The type and value 

of prize, a chance to win, recommendation from friend, brand, advertising tag line, 

design, pleasure, procedure, and frequency use, are the ten basic attributes derived 

from in-depth interview with 3 gurus, 15 consumers and literature reviews. Final 

attributes derived from letting participants rate 1-10 score to each provided attributes 

based on their preferences. Then the top four attributes with the highest rating score 

were chosen. 

The final attributes and their levels selected to run the full concept card 

approach are the prize’s value, a chance to win, prize’s type, and pleasure. Each 

attribute has three levels to minimize the number of combinations. Therefore, there are 

81 possible combinations (3x3x3x3) in a full-factorial design to be evaluated, and was 

minimized by SPSS conjoint analysis program to the minimal of 22 cases. The data was 

collected from online questionnaire of 204 working-age consumers, who attend any 

marketing campaign on Facebook application at least once. The highest utility indicated 

that the most preferable campaign on Facebook application must offer prize with at least 

Baht 10,000 and have at least 50 % of chance to win the prize. 

Marketers or campaign organizations who want to generate Facebook 

application can have the insight concerning the consumers’ preferences and finally 

create the most proper campaign according to consumers’ behavior. Moreover, 

campaign can also be customized to suit companies’ target consumers. For examples, 
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if companies want their target consumers to frequently play the application, they will 

create applications with high chance to win, on the opposite, they focus on prize’s value. 
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