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บัทคัดย่อ
การิวัิจัยเริ่�อง “การิพัฒนาคิอนเทนต์สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยในสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ข้อง NGV
มาริ์เก็ตเพลุ่สื่” เป็นการิวัิจัยออกแบบแลุ่ะพัฒนา (R&D) วััตถืุปริะสื่งคิ์เพ่�อพัฒนาคิอนเทนต์สื่ินคิ้า
เกษ์ตริปลุ่อด้ภัย NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ผ�านเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ โด้ยแบ�งการิวัิจัยออกเป็น 5 ข้ั�นตอน
คิ่อ ข้ั�นที� 1 สื่ำาริวัจปัญห็าเพ่�อสื่ริ้างกริอบแนวัทางในการิพัฒนาคิอนเทนต์ ข้ั�นที� 2 พัฒนาต้นแบบ
คิอนเทนต์ผา� นเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ในเฟัชุบุคิ� ไลุ่น์ ข้ัน� ที� 3 ทด้ลุ่องใชุ้ริป่ แบบคิอนเทนต์ทพ�ี ฒ
ั นาข้ึน� ข้ัน� ที� 4
สื่ริุปแลุ่ะวัิเคิริาะห็์ ผลุ่จากการิทด้ลุ่อง ข้ัน� ที� 5 ต้นแบบคิอนเทนต์ในสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่
การิพัฒนาริ่ปแบบคิอนเทนต์ข้องสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัย NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ผ�านเคิริ่อข้�ายสื่ังคิม
ออนไลุ่น์ แบ�งเป็น 3 ริะยะ คิ่อ ริะยะที� 1 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์ให็้เกิด้การิตริะห็นักริ่้
ตริาสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้อง NGV Marketplace ริะยะที� 2 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์เพ่อ� สื่่อ� สื่าริ
ให็้กลุุ่�มเป้าห็มายที�เน้นการิพัฒนายอด้ข้ายสื่ินคิ้า ริะยะที� 3 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์เพ่�อสื่่�อสื่าริ
แลุ่ะด้ำาริงริักษ์ากลุุ่�มลุ่่กคิ้า แลุ่ะสื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์กับลุ่่กคิ้าในริะยะยาวั แลุ่ะผลุ่จากการิทด้ลุ่องแลุ่ะพัฒนา
พบวั�า ริ่ปแบบคิอนเทนต์เพ่�อสื่่�อสื่าริกริตลุ่าด้ข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ที�คิวัริเน้น ได้้แก� คิลุ่ิปวัิด้ีโอ
เมน่อาห็าริ อันด้ับข้ายด้ี แลุ่ะบทคิวัามสื่ั�นๆ ที�มีภาพปริะกอบ แลุ่ะกลุุ่�มลุ่่กคิ้าใชุ้แอพพลุ่ิเคิชุั�นไลุ่น์ใน
การิสื่อบถืามข้้อม่ลุ่เพิ�มเติม ห็ริ่อสื่ั�งซึ่่�อสื่ินคิ้า แลุ่ะใชุ้เฟัซึ่บุ�กในการิริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริทั�วัไปจากมาริ์เก็ตเพลุ่สื่
คำาสำาคัญ: การิพัฒนาคิอนเทนต์ สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัย สื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์
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Abstract
This research, entitled “The Development of social media content for safe agricultural products of NGV
Marketplace” took a research and development (R&D) approach which was aimed to develop the NGV
Marketplace’s safe agricultural product contents through social networks namely Facebook and LINE.
The content designs which were presented on these social media networks divided into 3 phases: 1) Content design and development to raise awareness of the NGV Marketplace’s agricultural
safety brand; 2) Design and development of contents for communicating with the target groups
with a focus on product sales enhancement; 3) Design and development of contents to communicate and maintain customer groups and to sustain a long-term relationship with the customers.
Results of the experiment and development revealed that the NGV contents which should receive
special emphasis were video clips, food menus, best sellers rank, and short articles with illustrations.
The research also indicated that customer groups used LINE application to request further information
or to purchase the products whilst Facebook was used to receive general news from the Marketplace.
Keywords: Development of content safe agricultural products social media
บที่นำา
การิพัฒนาเศริษ์ฐกิจแบบองคิ์ริวัมตามแผน BCG Model ใน 3 มิติ ทีป� ริะกอบด้้วัย (1) เศริษ์ฐกิจชุีวัภาพ
(Bioeconomy) เน้นการิใชุ้ทริัพยากริชุีวัภาพเพ่�อสื่ริ้างผลุ่ิตภัณฑ์ม่ลุ่คิ�าเพิ�ม (2) เศริษ์ฐกิจห็มุนเวัียน
(Circular Economy) การินำาวััสื่ดุ้ต�าง ๆ กลุ่ับมาใชุ้ปริะโยชุน์ให็้มากที�สืุ่ด้ (3) เศริษ์ฐกิจสื่ีเข้ียวั (Green
Economy) ทั�งสื่ามองคิ์ปริะกอบนี�ไม�ได้้แคิ�มุ�งเน้นเพียงการิพัฒนาเศริษ์ฐกิจเท�านั�น แต�การิพัฒนา
เศริษ์ฐกิจต้องพัฒนาคิวับคิ่�ไปกับการิพัฒนาสื่ังคิมแลุ่ะการิริักษ์าสื่ิ�งแวัด้ลุ่้อมได้้อย�างสื่มดุ้ลุ่ให็้เกิด้
คิวัามมั�นคิงแลุ่ะยั�งย่น เกิด้การิกริะจายริายได้้ลุ่งสื่่�ชุุมชุน ลุ่ด้คิวัามเห็ลุ่่�อมลุ่ำ�า ชุุมชุนเข้้มแข้็ง มีคิวัามเป็น
มิตริกับสื่ิ�งแวัด้ลุ่้อมแลุ่ะการิพัฒนาที�ยั�งย่น ซึ่ึ�งการิพัฒนาเศริษ์ฐกิจแบบองคิ์ริวัมด้ังกลุ่�าวั สื่อด้คิลุ่้องกับ
การิด้ำาเนินการิแผนยุทธศาสื่ตริ์พริะพิริุณ ข้องกริะทริวังเกษ์ตริแลุ่ะสื่ห็กริณ์ ที�มีวััตถืุปริะสื่งคิ์ห็ลุ่ัก คิ่อ
การิแก้ไข้ปัญห็าตลุ่าด้สื่ินคิ้าเกษ์ตริด้้วัยนโยบายตลุ่าด้นำาการิผลุ่ิต เน้นการิพัฒนาตลุ่าด้สื่ินคิ้าเกษ์ตริ
ทั�งกลุ่ไกตลุ่าด้ทางกายภาพแลุ่ะตลุ่าด้ด้ิจิทัลุ่ สื่�งเสื่ริิมการิยกริะด้ับเกษ์ตริกริในพ่�นที�ให็้ผลุ่ิตสื่ินคิ้าที�
ปลุ่อด้ภัย แลุ่ะนโยบายการิตลุ่าด้ทีใ� ชุ้ด้จิ ทิ ลุ่ั เป็นกลุ่ไกในการิข้ับเคิลุ่่อ� นเพ่อ� ยกริะด้ับเกษ์ตริกริข้องปริะเทศไทย
การิปิโตเลุ่ียมแห็�งปริะเทศไทย (ปตท.) เป็นบริิษ์ัทพลุ่ังงานแห็�งชุาติที�เลุ่็งเห็็นถืึงคิวัามสื่ำาคิัญข้อง
การิยกริะด้ับสื่ินคิ้าเกษ์ตริ โด้ยเฉพาะสื่ินคิ้าปลุ่อด้สื่าริพิษ์ จึงได้้มีคิวัามริ�วัมม่อริะห็วั�างกริะทริวังเกษ์ตริ
แลุ่ะสื่ห็กริณ์ตามแผนยุทธศาสื่ตริ์ยกริะด้ับการิเกษ์ตริ 4.0 เพ่�อพัฒนาชุ�องทางการิจำาห็น�ายสื่ินคิ้า
เกษ์ตริปลุ่อด้ภัยผ�านริ้านมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ในสื่ถืานีบริิการิ NGV ปตท. ทั�วัปริะเทศ นอกจากนี� โคิริงการิ NGV
มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ได้้พัฒนาริะบบสื่าริสื่นเทศเพ่�อยกริะด้ับเกษ์ตริกริทั�วัปริะเทศที�สื่�งเสื่ริิมให็้เกิด้คิวัามก้าวัห็น้าที�
เศริษ์ฐกิจที�นำาไปสื่่�การิตลุ่าด้เกษ์ตริด้ิจิทัลุ่ผ�านชุ�องทางในสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ต�าง ๆ ทั�งเฟัซึ่บุ�ก ไลุ่น์ เพ่�อ
ตอบริับการิเปลุ่ีย� นแปลุ่งพฤติกริริมข้องกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้า แลุ่ะใชุ้เป็นชุ�องทางการิสื่่อ� สื่าริกับลุ่่กคิ้ามาริ์เก็ตเพลุ่สื่เพ่อ�
สื่ริ้างการิตริะห็นักริ่เ้ กีย� วักับสื่ินคิ้าผัก ผลุ่ไม้ออริ์แกนิคิ นำาเสื่นอข้ายสื่ินคิ้าผัก ผลุ่ไม้ออริ์แกนิคิ ตลุ่อด้จนใชุ้เป็น
ชุ�องทางการิติด้ต�อ ปิด้การิข้าย แลุ่ะให็้บริิการิห็ลุ่ังการิข้าย
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ปัจจุบันการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้ผ�านสื่่�อด้ิจิทัลุ่เข้้ามามีบทบาทอย�างมากกับผ่้บริิโภคิ ธุริกิจใน
ปัจจุบันใชุ้แอปพลุ่ิเคิชุั�นเข้้ามาชุ�วัยในการิสื่�งเสื่ริิมการิตลุ่าด้เพ่�ออำานวัยคิวัามสื่ะด้วักให็้กับกลุุ่�มผ่้
บริิโภคิมากข้ึ�น ฉะนั�นการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้ผ�านสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์แบบคิริบวังจริ เพ่�อให็้ข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ
โฆ่ษ์ณาสื่ินคิ้าให็้กับลุ่่กคิ้าที�ตริงกลุุ่�มเป้าห็มาย แลุ่ะสื่ามาริถืปริับเปลุ่ี�ยนเน่�อห็าให็้ตริงกับกลุุ่�มในแต�ลุ่ะ
ปริะเภทได้้ แลุ่ะสื่ามาริถืวััด้ผลุ่ได้้การิสื่่�อสื่าริกับกลุุ่�มเป้าห็มายได้้ทันที แต�อย�างไริก็ตาม การิสื่่�อสื่าริ
การิตลุ่าด้ในสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ต้องอาศัยการินำาเสื่นอคิอนเทนต์ที�น�าสื่นใจ ด้ึงด้่ด้ที�สื่ามาริถืทำาให็้ผ่้
บริิโภคิติด้ตามข้�าวัสื่าริได้้อย�างต�อเน่�อง ที�มีคิวัามบันเทิง มีการิสื่ริ้างปฏิิสื่ัมพันธ์กับกลุุ่�มเป้าห็มายในการิให็้
คิวัามริ่้ การิโด้ยการิใชุ้การิ์ต่น อินโฟักริาฟัิก คิลุ่ิปวัิด้ีโอ เป็นต้น แลุ่ะการินำาเสื่นอคิวัามต้องการิเฉพาะให็้กับ
กลุุ่�มผ่้บริิโภคิที�มีคิวัามแตกต�างกัน (Godey & Manthiou, 2016) ฉะนั�น การิสื่ริ้างคิอนเทนต์ที�สื่ามาริถื
สื่่�อสื่าริได้้เข้้าถืึงกลุุ่�มเป้าห็มายที�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย การิกริะตุ้นให็้เกิด้การิตัด้สื่ินใจเลุ่่อกซึ่่�อ การิให็้ผ่้บริิโภคิ
เกิด้คิวัามสื่นใจกับสื่ิ�งที�นำาเสื่นอจากสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์จนเกิด้พฤติกริริมในการิเลุ่่อกซึ่่�อ สื่ิ�งที�สื่ำาคิัญ คิ่อ
การิสื่ริ้างคิอนเทนต์เพ่�อสื่่�อสื่าริทางการิตลุ่าด้ปริะกอบด้้วัย (1) การิสื่ริ้างคิอนเทนต์ให็้เกิด้การิตริะห็นักริ่้ข้อง
ตริาสื่ินคิ้า (2) การิสื่ริ้างคิอนเทนต์เพ่อ� สื่ริ้างคิวัามต้องการิสื่ินคิ้า แลุ่ะ (3) การิสื่ริ้างคิอนเทนต์เพ่อ� เพิม� ยอด้ข้ายให็้กบั สื่ินคิ้า
การิวัิจยั เริ่อ� ง “การิพัฒนาคิอนเทนต์สื่นิ คิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยในสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่”
เป็นการิทด้ลุ่องเพ่อ� พัฒนาคิอนเทนต์สื่นิ คิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ในเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ ได้้แก�
เฟัซึ่บุ�ก ไลุ่น์ ที�นำาไปใชุ้เพ่�อการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้ผ�านเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ต�อไป
วัตถุปัระสงค์ของการวิจัย
เพ่อ� พัฒนาคิอนเทนต์เพ่อ� การิสื่่อ� สื่าริสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัย NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ ผ�านเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์
ขอบเขตในการวิจัย
ข้อบเข้ตด้้านเน่อ� ห็า งานวัิจยั ชุิน� นีเ� ป็นทด้ลุ่องแลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์เพ่อ� การิสื่่อ� สื่าริสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัย NGV
มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ ผ�านเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ในเฟัชุบุคิ� แลุ่ะไลุ่น์ โด้ยใชุ้ริะยะเวัลุ่าริวัม 5 เด้่อนสื่ิงห็าคิม - ธันวัาคิม 2563
กรอบแนวคิดวิจัย
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แนิวคิดและทฤษฎี่
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคอนเทนต์สินค้าเกษตรปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ของ NGV มาร์เก็ตเพลส
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัล คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรูปแบบการสื่อสาร
โต้ตอบระหว่างบุคคลเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า โดยผู้ด�าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตเนื้อหาเอง ทั้งข้อความ รูปภาพ
คลิปวิดีโอ ในการสื่อสารกับกลู่มลูกค้า การน�าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการ
ตลาดมีแนวคิดหลัก (กัญชลี สาลีรัตน์, 2559) กล่าวคือ (1) เน้นการสือ่ สารเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้
บริโภคมากกว่าการเน้นไปทีข่ อ้ ความเพือ่ ขายสินค้าและบริการโดยตรง (2) การสือ่ สารทีเ่ น้นให้เกิดพลังในการ
สื่อสารต่อ เช่น การแชร์เนื้อหา (3) การสื่อสารแบบสองทางในแพลทฟื้อร์ม (Platform) ที่เปิดโอกาสให้
ผู้รับสารสามารถเข้าถึงได้ (4) การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผู้ด�าเนินธุรกิจ เจ้าของแบรนด์ต้องมีการ
สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคแบบต่อเนื่องและตลอดเวลา (Always-on Engagement) ใน 2 แบบ คือ
การสื่อสารที่มีการแผนไว้อย่างดีแล้ว และการสื่อสารผ่านการจับกระแสสังคม (Active Involvement)
โดยตวามส�าคัญของการสือ่ สารการตลาดในสือ่ สังคมออนไลน์ ตามแนวคิดของRancati, E., & Gordini, N. (2014)
กล่าวว่า สือ่ สังคมออนไลน์ตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วท�าให้กลุม่ ลูกค้าอยากเข้ามามี
ส่วนร่วมและติดตามความเคลือ่ นไหว และสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรด์กบั กลุม่ ลูกค้าได้ โดยการด�า
เนินการเกีย่ วกับการตลาดในสือ่ สังคมออนไลน์แนวคิดส่วนผลสมทางการตลาด (4C’s) ของ Lauterborn (1990)
(1) ด้านความต้องการของลูกค้า (consumer wants and needs) (2) ด้านต้นทุนของลูกค้า (cost to satisfy)
(3) ด้านความสะดวกในการซีือ้ (convenience to buy) และ (4) ด้านการสือ่ สารกับลูกค้า (communication)
2.แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์ (Content) การสื่อสารการตลาดโดยการสร้างคอนเทนต์
เป็นการน�าข้อความ คลิปวิดีโอ รูปภาพ อินโฟื้กราฟื้ฟื้ิค เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
และกระตุน้ ให้เกิดการแชร์ ปัน� แบรนด์ดว้ ย Content (2557) โดยแนวทางในการสร้างคอนเมนต์ให้เกิดคุณค่า
กับกลุม่ ผูบ้ ริโภค กลุม่ ลูกค้า กลุม่ เป้าหมาย หรือกลุม่ ผูร้ บั สาร ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) ประกอบด้วย
(1) เนือ้ หาต้องมีประโยชน์กบั กลุม่ เป้าหมาย (2) เนือ้ หาสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการสือ่ สาร (3)
เนือ้ หาชัดเจน และเข้าใจง่าย (4) เนือ้ หาต้องมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี (5) เนือ้ กามีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ สินค้า
คอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์แบ่งได้ 3 ประเภท กล่าวคือ ประเภทที่ 1 คอนเทนต์เพื่อเน้นสร้าง
อารมณ์ร่วม ประเภทที่ 2 คอนเทนต์เพื่อให้ข้อมูล และประเภทที่ 3 คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับ
กลุม่ เป้าหมาย Lieb (2017) โดยคอนเทนต์ในสือ่ สังคมออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยม ได้แก่ (1) บทความสัน้ ๆ (2)
กราฟื้ิกทีง่ า่ ยต่อความเข้าใจ และ(3) คลิปวิดโี อทีส่ ามารถดูเนือ้ หาได้อย่างรวดเร็ว Evans & Berman (2013)
ขั�นิตอนิในิกัารวิจััยและพัฒนิา
การวิจัยแบบการออกแบบและพัฒนา (R&D) ขั้นตอนในการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ส� า รวจปั ญ หาและศึ ก ษาเอกสารเพื่ อ สร้ า งกรอบแนวทางในการพั ฒ นาคอนเทนต์
สินค้าเกษตรปลอดภัยของ NGV มาร์เก็ตเพลส ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง
ความต้องการของผู้บริโภค โดยท�าการศึกษาพฤติกรรม การใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร
ทั ศ นคติ แ ละความคาดหวั ง ของกลุ ่ ม เป้ า หมายในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ� า นวน 400 คน
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ขั้นที่ 2 การพัฒนาต้นแบบคอนเทนต์สินค้าเกษตรปลอดภัย NGV มาร์เก็ตเพลส ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยท�าการวิเคราะห์จากข้อมูลในขั้นที่ 1 เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและคอนเทนต์
การสือ่ สารการตลาดของ NGV มาร์เก็ตเพลส ใน 2 แฟื้ลตฟื้อร์ม คือ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเฟื้ชบุค� ไลน์
ขั้นที่ 3 ทดลองรูปแบบคอนเทนต์ในเฟื้ชบุ�ค ไลน์ ของ NGV มาร์เก็ตเพลส พร้อมเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสถิตกิ ารเข้าชม ปฏิสมั พันธ์ และยอดการสัง่ ซีือ้ สินค้าจากคอนเทนต์ตา่ งๆ ทีท่ ดลองใน
เฟื้ชบุ�ค ไลน์ แบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบ และพัฒนาคอนเทนต์ให้เกิดการตระหนักรูข้ องตราสินค้าเกษตรปลอดภัยของ NGV
มาร์เก็ตเพลส
ระยะที่ 2 การออกแบบ และพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่เน้นการ
พัฒนายอดขายสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของ NGV มาร์เก็ตเพลส
ระยะที่ 3 การออกแบบ และพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสื่อสารและด�ารงรักษากลุ่มลูกค้า และสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
ขั้นที่ 4 สรุปวิเคราะห์รูปแบบคอนเทนต์ที่น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มลูกค้าในเฟื้ชบุ�ค และไลน์ ของ NGV
มาร์เก็ตเพลส เพื่อพัฒนาสู่การใช้จริง
ขั้นที่ 5 ได้ต้นแบบคอนเทนต์สินค้าเกษตรปลอดภัยของ NGV มาร์เก็ตเพลส ที่น�าไปใช้
จริงในการด�าเนินการช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ของ NGV มาร์เก็ตเพลส
ผลกัารวิจััย
ขั�นิท่� 1 สำารวจัพฤติกัรรมของผู้บัริโภค
ก่อนการออกแบบเพือ่ พัฒนาคอนเทนต์ผา่ นดิจทิ ลั แพสตฟื้อร์มไปยังผูบ้ ริโภค มีการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรร
มการใช้ชวี ติ การรับประทานอาหาร ทัศนคติและความคาดหวังของกลุม่ ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน
400 คน ได้ข้อมูลเบื้องต้นน�าไปสู่การออกแบบคอนเทนต์เพือ่ สือ่ สารการตลาดผัก ผลไม้ออร์แกนิค ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของมาร์เก็ตเพลส พบว่า (1) กลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ายุระหว่าง 30 – 35 ปี เริม่ สนใจเรือ่ งสุขภาพมากขึน้
ใส่ใจกับเรื่องความสวยความงาม ไม่อยากเจ็บป่วย และ เลือกรับประทานอาหารที่สามารถช่วยป้อง
กันโรคได้ (2) กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 35 ปี เริ่มรับรู้การเสื่อมสภาพของร่างกาย ใส่ใจสุขภาพเพื่อ
ชะลอ หรือรักษาการเสือ่ มต่าง ๆ ของร่างกาย และเลือกรับประทานอาหารทีส่ ามารถเยียวยา รักษาโรคได้ (3)
กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากท�างานติดโต�ะ ขยับร่างกายน้อยส่งผลให้เป็นโรคออฟื้ฟื้ิสซีินโรดม และโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
เช่น เบาหวาน อ้วนลงพุง ความดัน มะเร็ง เป็นต้น (4) กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ในระดับปานกลาง เห็นได้จากความเชือ่ ในคุณภาพความปลอดภัยของผักไฮโดรโปนิคส์ คิดเป็นร้อยละ
39.6 มากกว่าผัก ผลไม้ออร์แกนิคที่คิดเป็นร้อยละ38.02% (5) กลุ่มตัวอย่างใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ คือ เฟื้ซีบุก� , ไลน์ (6) กลุม่ ตัวอย่างนิยมสัง่ ซีือ้ สินค้าออนไลน์ผา่ น ลาซีาด้า, ช้อปปี,� แกร�บ และเฟื้ซีบุก�
ขันิ� ท่� 2 กัารพัฒนิาต้นิแบับัคอนิเทนิต์สนิิ ค้าเกัษตรปลอดภัยของ NGV มาร์เกั็ตเพลส ในิส่อ� สังคมออนิไลนิ์
จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรม การใช้ ชี วิ ต การรั บ ประทานอาหาร ทั ศ นคติ แ ละความ
คาดหวั ง ของกลุ ่ ม เป้ า หมายในเขตกรุ ง เทพมหานคร น� า มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ออกแบบ และ
พัฒนาคอนเทนต์เพื่อสื่อสารการตลาดผัก ผลไม้ออร์แกนิค ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ NGV มาร์เก็ตเพลส
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สื่ริ้างเป็นกริอบแนวัคิิด้ในการิพัฒนาต้นแบบคิอนเทนต์ในสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ ด้ังนี� จากการิสื่ำาริวัจแลุ่ะ
วัิเคิริาะห็์เบ่อ� งต้นกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ เป็นกลุุ่ม� ผ่ห็้ ญิงวััยทำางานทีอ� าศัยอย่ใ� นเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ
มีพฤติกริริมใชุ้เฟัซึ่บุก� เป็นเคิริ่อ� งม่อห็ลุ่ักในการิห็าข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ คิวัามริ่ด้้ า้ นต�างๆ ทำาให็้ผวั้่ จิ ยั ใชุ้แนวัทางในการิออ
กแบบแลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์เพ่อ� สื่่อ� สื่าริการิตลุ่าด้กัลุ่กลุุ่ม� ลุ่่กคิ้า ด้ังนี� เฟัซึ่บุคิ� ในการิเผยแพริ�คิอนเทนต์ด้า้ นข้�าวัสื่าริ
คิวัามริ่้ แลุ่ะโปริโมชุัน� ต�างๆ ข้องผัก ผลุ่ไม้ ข้องNGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ แลุ่ะบอริ์ด้แคิสื่ต์คิอนเทนต์เด้ียวักันไปทีริ� ะบบ Line
official เพ่อ� กริะจายข้�าวัสื่าริคิวัามริ่้ แลุ่ะโปริโมชุัน� ต�างๆ ข้องผัก ผลุ่ไม้ข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ ให็้กบั กลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าที�
เป็นเพ่อ� นใน @ Line official ให็้มคิี อนเทนต์สื่อ�่ สื่าริกับลุ่่กคิ้าเป็นแบบเด้ียวักัน แลุ่ะในชุ�วังเวัลุ่าเด้ียวักันทุกแฟัลุ่ตฟัอริ์ม
ภาพที� 1 กริะบวันการิสื่่�อสื่าริกับกลุุ่�มลุ่่กคิ้า

ภาพที� 2 การิสื่ริ้างคิอนเทนต์ที�สื่่�อสื่าริกับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าในทิศทางเด้ียวักันในทุกแฟัลุ่ต์ฟัอริ์ม
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ขั�นที่่� 3 ที่ดล่องร่ปัแบบคอนเที่นต์ในเฟซึบุ�ก แล่ะแอปัพริเคชั�นไล่น์ ของ NGV มีาร์เก็ตเพล่ส พร้อ
มีเก็บรวบรวมีข้อมี่ล่เพ่�อสรุปัแนวที่างในการพัฒนาต่อไปั
จากการิวัิเคิริาะห็์ผ่้วัิจัยใชุ้แนวัทางในการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้เกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้อง NGV Marketplace
โด้ยพัฒนาคิอนเทนต์ใน 2 แฟัลุ่ตฟัอริ์ม คิ่อ เฟัซึ่บุ�ก แลุ่ะแอปพริิเคิชุั�นไลุ่น์ เน้นการินำาเสื่นอคิอนเทนต์
กับลุ่่กคิ้าให็้เป็นไปในทิศทางเด้ียวักันทุกแฟัสื่ตฟัอริ์ม แบ�งการิด้ำาเนินการิทด้ลุ่องออกเป็น 3 ริะยะ ได้้แก�
ริะยะที� 1 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์ให็้เกิด้การิตริะห็นักริ่้ข้องตริาสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้อง NGV
มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ ริะยะที� 2 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์เพ่�อสื่่�อสื่าริให็้กลุุ่�มเป้าห็มายมีคิวัาม
ต้องการิสื่ินคิ้าสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ แลุ่ะริะยะที� 3 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนา
คิอนเทนต์เพ่อ� สื่่อ� สื่าริแลุ่ะด้ำาริงริักษ์ากลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าแลุ่ะสื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์กบั ลุ่่กคิ้าในริะยะยาวั ริายลุ่ะเอียด้ด้ังนี�
ริะยะที� 1 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์ให็้เกิด้การิตริะห็นักริ่้สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้อง NGV
มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ เน้นคิอนเทนต์เพ่�อสื่่�อสื่าริในการิสื่ริ้างคิวัามตริะห็นักริ่้ในตริาสื่ินคิ้า พริ้อมกับให็้คิวัามริ่้ด้้าน
ผัก ผลุ่ไม้ เกษ์ตริปลุ่อด้ภัย คิวัามริ่ด้้ ้านสืุ่ข้ภาพต�างๆ กับกลุุ่�มลุ่่กคิ้า โด้ยปริะเด้็นห็ลุ่ักเน้นการิสื่่�อสื่าริกับก
ลุุ่�มลุ่่กคิ้าเพ่�อสื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์มากกวั�าการิข้ายสื่ินคิ้าเพียงอย�างเด้ียวั ในริะยะที�ห็นึ�งนี�เน้นริ่ปแบบคิอนเ
ทนต์ห็ลุ่ักคิ่อ ข้�าวัสื่าริกิจกริริมสื่�งเสื่ริิมการิข้าย โปริโมชุั�นต�าง ๆ กิจกริริมเพ่�อสื่ังคิม คิวัามริ่้ด้้าน ผัก ผลุ่ไม้
เกษ์ตริปลุ่อด้ภัย สืุ่ข้ภาพกับกลุุ่�มลุ่่กคิ้า (2) การิออกแบบคิอนเทนต์ ริ่ปแบบข้้อคิวัามที�คิำานึงถืึง
การิสื่่�อสื่าริในทั�งสื่องแฟัลุ่ต์ฟัอริ์ม คิ่อ เฟัซึ่บุ�กแลุ่ะไลุ่น์ ที�สื่ามาริถืสื่่�อสื่าริกับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าได้้เข้้าใจง�าย ชุัด้เจน
ภาพที� 3 คิอนเทนต์กิจกริริมสื่�งเสื่ริิมการิข้าย แลุ่ะ โปริโมชุั�นต�าง ๆ ใน เฟัซึ่บุ�กแลุ่ะไลุ่น์

ริะยะที� 2 การิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์เพ่�อสื่่�อสื่าริให็้กลุุ่�มเป้าห็มายที�มีคิวัามต้องการิ
สื่ินคิ้าข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ โด้ยคิอนเทนต์ในริะยะที�สื่องนี�จะเน้นสื่่�อสื่าริกับลุ่่กคิ้าเพ่�อสื่�งเสื่ริิม
การิข้ายมีริ่ปแบบคิอนเทนต์ที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายเพ่�อสื่ริ้างการิตริะห็นักริ่้ตริาสื่ินคิ้า จด้จำาสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัย
แลุ่ะสื่ริ้างคิวัามแปลุ่กให็ม�ไม�จำาเจให็้กับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าที�เข้้าชุมในสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ แลุ่ะเพ่�อทด้ลุ่อง
วั�าริ่ปแบบคิอนเทนต์ใด้ที�กลุุ่�มลุ่่กคิ้ามาริ์เก็ตเพลุ่สื่ นิยมติด้ตาม มียอด้ข้ายริะห็วั�างการิแชุริ์คิอนเทน
ต์นั�นๆ โด้ยริ่ปแบบคิอนเทนต์ปริะกอบด้้วัย (1) คิลุ่ิปวัิด้ีโอ (2) บทคิวัามสื่ั�นๆ ปริะกอบภาพถื�าย (3)
อินโฟักริาฟัิก (4) ปริะกาศจากทางริ้าน (5) โปริโมชุั�น (6) คิำาคิม (7) การิ์ตน่ (8) สื่ินคิ้าข้ายด้ีปริะจำาสื่ัปด้าห็์
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ภาพที่ 4 รูปแบบคอนเทนต์ต่างๆ ที่ใช้สอื่ สารกับกลุ่มลูกค้า

ระยะที่ 3 การออกแบบ และพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสื่อสารและด�ารงรักษากลุ่มลูกค้าและสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
การพัฒนาคอนเทนต์ในระยะทีส่ ามนีไ้ ด้เพิม่ การปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ ลูกค้าโดยพัฒนาคอนเทนต์ 3 รูปแบบ
คือ (1) กิจกรรมร่วมสนุก (2) ภาพจากลูกค้า และ (3) ภาพความประทับใจจากการรับสินค้าของกลุม่ ลูกค้าต่าง ๆ
ภาพที่ 5 รูปแบบคอนเทนต์ที่สร้างความสัมพันธ์กับกลุม่ ลูกค้า
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ขั�นที่่� 4 สรุปัข้อมี่ล่จากการที่ดสอบคอนเที่นต์
ข้้อสื่ริุปจากการิทด้สื่อบคิอนเทนต์ริ่ปแบบต�างๆ กับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าในเฟัซึ่บุ�ก แลุ่ะไลุ่น์ ข้องมาริ์เกตเพลุ่สื่์
ตั�งแต�เด้่อนสื่ิงห็าคิม - ธันวัาคิม 2563 ริวัม 5 เด้่อน แลุ่ะเป็นชุ�วังริะห็วั�างการิริะบาด้ข้องโคิวัิด้ -19 พบวั�า
1.ลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริข้องกลุุ่�มลุ่่กคิ้า พบวั�า กลุุ่�มลุ่่กคิ้าที�เข้้าชุมมากที�สืุ่ด้เป็นเพศห็ญิงอายุริะห็วั�าง
30-50 ปี แลุ่ะจากสื่ถืิตการิเข้้าชุมเวั็บไซึ่ต์มาริ์เก็ตเพลุ่สื่์ 17,678 คิริั�ง กลุุ่�มลุ่่กคิ้าในการิสื่ั�งซึ่่�อผ�านสื่่�อสื่ังคิม
ออนไลุ่น์ข้องมาริ์เกตเพลุ่สื่์จากจังห็วััด้กริุงเทพมห็านคิริเข้้าชุมมากที�สืุ่ด้ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 92.17% ริองลุ่งมา
จังห็วััด้เชุียงให็ม� คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 4.89% แลุ่ะมีกลุุ่�มลุ่่กคิ้าที�สื่ามาริถืข้ยายฐานการิตลุ่าด้ได้้ในจังห็วััด้
นนทบุริี จังห็วััด้ปทุมธานี จังห็วััด้พัทยา แลุ่ะจังห็วััด้สื่มุทริปริาการิ
2.การิเข้้าถืึงสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ข้องลุ่่กคิ้ามาริ์เก็ตเพลุ่สื่ พบวั�า แอฟัพลุ่ิเคิชุั�นไลุ่น์มียอด้เข้้าถืึงสื่่งสืุ่ด้
คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 87.7% ริองลุ่งมา เวั็บไซึ่ต์มาริ์เก็ตเพลุ่สื่์ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 8.9% แลุ่ะเฟัซึ่บุ�กคิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ
3.4% จากการิทด้ลุ่องทำาให็้เห็็นวั�าคิวัริเน้นการิสื่่�อสื่าริกับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าในชุ�องทาง
แอฟัพลุ่ิเคิชุั�นไลุ่น์เป็นห็ลุ่ัก แลุ่ะเพิ�มการิออกแบบคิอนเทนต์สื่่�อสื่าริผ�านเวั็บไซึ่ต์มาริ์เก็ตเพลุ่สื่์ให็้มากข้ึ�น
3.ในชุ�วังริะห็วั�างการิทด้สื่อบริ่ปแบบคิอนเทนต์ ตั�งแต�เด้่อนสื่ิงห็าคิม - ธันวัาคิม 2564 ริวัม 5 เด้่อน
โด้ยทำาการิทด้สื่อบกับการิออกแบบคิอนเทนต์ให็้ผจ้่ ด้ั ห็าสื่ินคิ้าห็ริ่อเกษ์ตริกริจำานวัน 4 ริาย พบวั�า คิอนเทนต์
สื่ินคิ้าให็ม�ห็ลุ่ังจากแชุริ์มีจำานวันยอด้สื่ั�งซึ่่�อมากสืุ่ด้ถืึง 124 ออเด้อริ์ (2) ริ่ปแบบคิอนเทนต์ท�ไี ด้้ริับคิวัามนิยม
จากลุ่่กคิ้า ได้้แก� คิลุ่ิปวัิด้โี อ เมน่อาห็าริ อันด้ับข้ายด้ี แลุ่ะบทคิวัามสื่ัน� ๆ ทีม� ภี าพปริะกอบ (3) ริะห็วั�างชุ�วังการิทด้สื่อบ
พบวั�า สื่ินคิ้าที�ได้้ริับคิวัามนิยม คิ่อ ผลุ่ิตผลุ่ออริ์แกนิคิ เชุ�น มะเข้่อเทศริาชุินีออริ์แกนิคิ มะนาวัออริ์แกนนิคิ
ด้อกแคิออริ์แกนนิคิ แลุ่ะกลุ่้วัยนำ�าวั้าออริ์แกนิคิ คิิด้เป็น ริ้อยลุ่ะ 53 % ข้องคิำาสื่ั�งซึ่่�อทั�งห็มด้ในชุ�วังข้องการิ
ทด้สื่อบ ทำาให็้ทริาบวั�าสื่ินคิ้าผัก ผลุ่ไม้ทก�ี ลุุ่ม� ลุ่่กคิ้ามาริ์เกตเพลุ่สื่์นยิ มเป็นผัก ผลุ่ไม้ พ่น� เม่องทีข้� องปริะเทศไทยเอง
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ขั�นที่่� 5 ต้นแบบคอนเที่นต์ในการส่�อสังคมีออนไล่น์ของมีาร์เก็ตเพล่สที่่�นำาไปัใช้จริง
จากการิออกแบบ แลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ นำาไปสื่่�การิพัฒนา
คิอนเทนต์ในการิสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ ด้ังนี�
1.เน้นการิออกแบบคิอนเทนต์ที�สื่่�อสื่าริกับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าในชุ�องทางแอฟัพลุ่ิเคิชุั�นไลุ่น์แลุ่ะ
เพิ�มคิอนเทนต์ในชุ�องทางเวั็บไซึ่ต์มาริ์เก็ตเพลุ่สื่์ ฉะนั�นในการิพัฒนาต�อยอด้คิวัริคิำานึงถืึงการิสื่ริ้าง
คิอนเทนต์ที�นำาเสื่นอในไลุ่น์เป็นห็ลุ่ัก แลุ่ะการิจัด้ริะบบการิตอบคิำาถืาม การิสื่ั�งซึ่่�อผ�านแอปพริิเคิชุั�นไลุ่น์
2.ริ่ปแบบคิอนเทนต์ที�ได้้ริับคิวัามนิยมคิลุ่ิปวัิด้ีโอ เมน่อาห็าริ อันด้ับข้ายด้ี แลุ่ะบทคิวัามสื่ั�นๆ
ที�มีภาพปริะกอบ
3.เน่�อห็าในการิออกแบบเพ่�อสื่�งเสื่ริิมการิข้ายคิวัริเน้นผัก ผลุ่ไม้พ่�นเม่องข้องในไทย
4.คิอนเทนต์เพ่�อสื่่�อสื่าริแลุ่ะด้ำาริงริักษ์ากลุุ่�มลุ่่กคิ้า แลุ่ะสื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์กับลุ่่กคิ้าการิพัฒนาใน
3 ริ่ปแบบ คิ่อ (1) กิจกริริมริ�วัมสื่นุก (2) ภาพจากลุ่่กคิ้า (3) ภาพคิวัามปริะทับใจข้องกลุุ่�มลุ่่กคิ้า ได้้ริับการิ
ตอบริับด้ีแลุ่ะมียอด้ในการิแชุริ์ บอกต�อเพิ�มข้ึ�น
อภิปัรายผล่การวิจัย
จากการิทด้ลุ่องแลุ่ะแลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ ทำาให็้เห็็นได้้ชุัด้เจน
วั�าสื่่อ� สื่าริการิตลุ่าด้ให็้กลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่โด้ยการิใชุ้สื่อ�่ สื่ังคิมออนไลุ่น์ สื่ามาริถืทำายอด้ข้ายได้้มากข้ึน�
แลุ่ะสื่ามาริถืนำาเสื่นอสื่ินคิ้าให็้กับลุ่่กคิ้าได้้จนเกิด้คิวัามสื่นใจแลุ่ะนำาไปสื่่�การิสื่ั�งซึ่่�อสื่ินคิ้าห็ลุ่ังจากที�เห็็น
คิอนเทนต์ในสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ทง�ั เพชุบุคิ� ไลุ่น์ สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ข้อง Rancati, E., & Gordini, N. (2014) ทีก� ลุ่�าวัวั�า
เคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์เข้้ามามีบทบาทในชุีวัิตปริะจำาวัันข้องคินมากข้ึ�น ผ่ใ้ ชุ้บริิการิสื่�วันให็ญ�เข้้าเคิริ่อข้�าย
สื่ังคิมออนไลุ่น์วัันลุ่ะห็นึ�งคิริั�ง แลุ่ะจากงานวัิจัยข้องปณิชุา นิติพริมงคิลุ่ (2555) เฟัชุบุ�คิเป็นเคิริ่อข้�ายสื่ังคิม
ออนไลุ่น์ทไ�ี ด้้ริบั คิวัามนิยมมากทีสื่� ดุ้ ในกลุุ่ม� คินวััยทำางาน มีการิห็าข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ สื่ินคิ้าแลุ่ะบริิการิผ�านเฟัชุบุคิ� ซึ่ึง� กลุุ่ม� คิน
วััยทำางานเป็นกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าห็ลุ่ักข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ แต�ในงานวัิจยั ชุิน� นีพ� บสื่ินทีน� า� สื่นใจ คิ่อ กลุุ่ม� ผ่บ้ ริิโภคิห็าข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ
สื่ินคิ้าแลุ่ะบริิการิผ�านเฟัชุบุ�คิแต�นิยมสื่ั�งซึ่่�อสื่อบถืามข้้อม่ลุ่ สื่ั�งซึ่่�อสื่ินคิ้าจากแอปพริิเคิชุั�นไลุ่น์
ริ่ปแบบคิอนเทนต์สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้อง NGV มาริ์เก็ตเพลุ่สื่มีการิพัฒนาตามวััตถืุปริะสื่งคิ์ ด้ังนี�
(1) เพ่�อเสื่นอข้�าวัสื่าริคิวัามเคิลุ่่�อนไห็วั เชุ�น โปริโมชุั�นต�างๆข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ อันด้ับสื่ินคิ้าข้ายด้ี (2) เพ่�อ
เสื่นอสื่ริ้างภาพลุ่ักษ์ณ์ที�ด้ีต�อมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ในเริ่�อง คิวัามปลุ่อด้ภัย สื่ด้ให็ม� แลุ่ะริะบบการิสื่ั�งซึ่่�อออนไลุ่น์ที�
ตอบสื่นองพฤติกริริมข้องต�อกลุุ่�มผ่้บริิโภคิให็ม�ๆ ข้ณะเด้ี�ยวักันยังคิงพัฒนาการิข้ายห็น้าริ้านที�ตอบริับกับ
พฤติกริริมข้องกลุุ่ม� ผ่บ้ ริิโภคิทีน� ยิ มเลุ่่อกสื่ินคิ้าห็น้าริ้าน (3) เพ่อ� นำาเสื่นอคิวัามริ่เ้ กีย� วักับสื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัย
ผ�านบทคิวัามสื่ัน� ๆ ทีม� ภี าพปริะกอบๆ (4) เน่อ� ห็าเพ่อ� สื่ริ้างคิวัามบันเทิงให็้กบั กลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าทีต� ด้ิ ตามในสื่่อ� สื่ังคิม
ออนไลุ่น์ เชุ�น คิลุ่ิปวัิด้โี อการิปริะกอบอาห็าริ การิเลุ่่อกผัก ผลุ่ไม้ทถื�ี ก่ วัิธี (5) เน้นการิสื่ริ้างคิอนเทนต์สื่นิ คิ้าให็ม�ๆ
ให็้ลุ่่กคิ้าริ่้จัก ตามแนวัคิิด้ Kent, W. & Ian, F. (2007). วััตถืุปริะสื่งคิ์ข้องการินำาเสื่นอในสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์
เพ่อ� เสื่นอคิวัามเคิลุ่่อ� นไห็วัต�างๆ สื่าริะคิวัามริ่้ คิวัามเข้้าใจแลุ่ะการิริับริ่ต้ อ� สื่ินคิ้า แลุ่ะเพ่อ� นำาเสื่นอสื่ินคิ้าให็ม�ๆ

230
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

จากการิพัฒนาริ่ปแบบคิอนเทนต์สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่สื่ามาริถืตอบ
โจทย์ข้องการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้สื่ินคิ้าออนไลุ่น์ ด้ังนี� (1) สื่ามาริถืตอบคิำาถืามข้องลุ่่กคิ้าได้้ทันที แลุ่ะ
สื่ริ้างการิมีสื่วั� นริ�วัมกับกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้า เชุ�น การิสื่�งเมน่อาห็าริจากผัก ผลุ่ไม้ปลุ่อด้สื่าริพิษ์ (2) มีการิสื่่อ� สื่าริริะห็วั�าง
มาริ์เก็ตเพลุ่สื่กับลุ่่กคิ้าอย�างต�อเน่�อง (3) ลุ่่กคิ้ามีกิจกริริมต�อเน่�องกับมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ทำาให็้เกิด้การิจด้จำา
ข้องลุ่่กคิ้าได้้มากข้ึ�น เป็นการิสื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์กับแบริด้์มาริ์เก็ตเพลุ่สื่กับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าได้้มากข้ึ�นแลุ่ะ
(3) ชุ�วัยในการิสื่�งเสื่ริิมการิตลุ่าด้ทางอ้อมได้้มากข้ึน� สื่อด้คิลุ่้องกับ Rancati, E., & Gordini, N. (2014) กลุ่�าวัวั�า
คิวัามสื่ำาคิัญข้องการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้ในสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ วั�า สื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์สื่ามาริถืตอบสื่นอง
คิวัามต้องการิข้องกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าได้้อย�างริวัด้เริ็วัทำาให็้อยากเข้้ามามีสื่วั� นริ�วัมแลุ่ะติด้ตามคิวัามเคิลุ่่อ� นไห็วัมากข้ึน�
อีกทัง� สื่ามาริถืเข้้าถืึงกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าได้้ผา� นกิจกริริมทางออนไลุ่น์ สื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างแบริด้์กบั กลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าได้้
จากการิทด้สื่อบแลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ พบวั�า ริ่ปแบบ
คิอนเทนต์สื่นิ คิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้องมาริ์เก็ตเพลุ่สื่ทีไ� ด้้ริบั คิวัามนิยมจากกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้า ได้้แก� คิลุ่ิปวัิด้โี อ เมน่อาห็าริ
อันด้ับข้ายด้ี แลุ่ะบทคิวัามสื่ัน� ๆ ทีม� ภี าพปริะกอบ สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ข้อง Berman &Evans, 2013 กลุ่�าวัวั�า
การิตลุ่าด้ในริ่ปแบบข้องการิพัฒนาเน่�อห็าที�กลุุ่�มผ่้ริับสื่าริชุอบมากที�สืุ่ด้ได้้แก� (1) บทคิวัามสื่ั�นๆ กริาฟัิก
ที�งา� ยต�อคิวัามเข้้าใจ เชุ�น อันด้ับสื่ินคิ้าข้ายด้ี ลุ่่กคิ้าเห็็นภาพแลุ่ะสื่ามาริถืเข้้าใจเน่�อห็าได้้ทันที (3) คิลุ่ิปวัิด้ีโอ
ที�สื่ามาริถืด้่เน่�อห็าได้้อย�างริวัด้เริ็วั แลุ่ะในการิทด้สื่อบแลุ่ะพัฒนาคิอนเทนต์สื่ินคิ้าเกษ์ตริปลุ่อด้ภัยข้อง
มาริ์เก็ตเพลุ่สื่ซึ่ึง� อย่ใ� นชุ�วังข้องการิริะบาด้โคิวัิด้-19 ทำาให็้เห็็นถืึงพฤติกริริมการิเปลุ่ีย� นข้องข้องกลุุ่ม� ผ่บ้ ริิโภคิในสื่ังคิม
ไทยทีเ� น้นการิห็าข้้อม่ลุ่ แลุ่ะการิสื่ัง� ซึ่่อ� จากสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์มากข้ึน� ไม�เพียงแคิ�เป็นสื่ินคิ้าสื่ำาเริ็จริ่ป อาห็าริปริุงเสื่ริ็จ
แต�ริวัมไปถืึงผัก ผลุ่ไม้สื่ด้ สื่�วันปริะกอบในการิทำาอาห็าริ เชุ�น มะนาวั ฯลุ่ฯ ที�มีริะยะเวัลุ่าในการิเน�าเสื่ียเริ็วั
สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ข้อง Lauterborn (1990) เริ่�องการิตลุ่าด้แบบ 4C วั�า ผ่้บริิโภคิปัจจุบันจะจะซึ่่�อที�ไห็น
เวัลุ่าใด้ตามคิวัามสื่ะด้วักข้องชุ�องทางในการิจัด้จำาห็น�ายเป็นห็ลุ่ัก พฤติกริริมข้องผ่้บริิโภคิในปัจจุบันเปลุ่ี�ยน
แปลุ่งไปไม�จำาเป็นต้องเด้ินทางไปตลุ่าด้เพ่�อซึ่่�ออาห็าริสื่ด้มาปริะกอบอาห็าริ แลุ่ะปริะกอบกับชุ�วังที�ทำาวัิจัย
เกิด้โริคิริะบาด้โคิวัิด้-19 ทำาให็้กลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าสื่นใจการิสื่ัง� ซึ่่อ� อนไลุ่น์มากข้ึน� ด้ังนัน� การิพัฒนา ชุ�องทางการิจำาห็น�าย
การิให็้ข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริผ�านสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์จึงมีคิวัามสื่ำาคิัญในการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่อด้ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะเพ่�อการนำาผล่การศึึกษาไปัใช้
1.เป็นแนวัทางให็้นักสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้นำาไปใชุ้พัฒนากลุ่ยุทธ์ในการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้บนสื่่�อสื่ังคิม
ออนไลุ่น์ได้้อย�างมีปริะสื่ิทธิภาพมากข้ึ�น
2.การิวัิจัยชุิ�นนี� เป็นต้นแบบที�นำาให็้เห็็นวั�าการิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้บนสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์สื่ามาริถื
พัฒนาในการิทำาธุริกิจได้้กับสื่ินคิ้าทุกปริะเภท แม้วัา� จะเป็นธุริกิจข้ายผักสื่ด้ก็สื่ามาริถืพัฒนาคิอนเทนต์เพ่�อ
ให็้เกิด้การิสื่่�อสื่าริกับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าแลุ่ะสื่ริ้างฐานลุ่่กคิ้าให็้กับธุริกิจได้้
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