
160 
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

 

การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซ ี
ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

Digital Marketing Management, Fancy Scented Gel Candles,  
Bo Plub Subdistrict Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province 

 
ชาญวิทย์ อิสลาม*1, ณฐาพัชร ์วรพงศ์พัชร2์, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ3, วันชัย สุขตาม4 และธันยธรณ ์คาวาซาก5ิ 

Chanwit Issalam*1, Ntapat Worapongpat2, Phongsak Phakamach3, Wanchai Suktam4 and Tunyatorn Kawasaki5 
*1อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

2ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลย ีนวัตกรรมชุมชน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว และการบริหารการศึกษา 
3ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

4ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร ์
5อาจารย์ ดร. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สถาบันการศึกษาพาณิชยนาวีไทยและThaiMET 
*1teacher, Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Tawan-ok 

2Assistant Professor Dr. Center for Knowledge Transfer, Technology, Community Innovation,  
Tourism Entrepreneurs and Educational Administration 

3Assistant Professor Dr. International College of Creative Entrepreneurs Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
4Assistant Professor Dr. Faculty of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University 

5Lecturer Dr. Asian College of Marine Technology Thai Naval Academy and ThaiMET 
 

Received: March, 2 2022 
Revised: March, 18 2022 

Accepted: March, 23 2022 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและการพัฒนาตลาดดิจิทัล
ผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Viral Video พัฒนาเพจ Facebook โปรไฟล์ 
สโลแกน วิธีการโพสต์ ติดแฮชแท็ก และเพ่ิมช่องทางการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกข้ึน โดยการสแกน QR 
Code ท่ีเช่ือมต่อกับ Line 2) เป็นการศึกษาและพัฒนาโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี ให้มีความโดดเด่นและทันสมัยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โด ยการ สั มภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview Questions) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สํ า คัญ  (Key 
Informants) ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี จํานวน 2 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของกิจการ  
2 คน และบุคคลบริเวณชุมชน 5 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ 
การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron อยู่ในระดับมาก (x"= 4.17) ในรายประเด็น 
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ข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video  
(x"= 4.25) ด้านประโยชน์ของการใช้งาน (x"= 4.23) ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook  
(x"= 4.20) ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (x"= 4.17) และด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ (x"= 4.00)   

 
คําสําคัญ: การจัดการการตลาดดิจิทัล, การออกแบบโลโก้ตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี 

 
ABSTRACT 

This research is a mixed research with the objectives of 1. To study and develop 
the digital market of fancy scented gel candles. Via social media Viral Video develop 
Facebook page, profile, slogan, method of posting, tagging and adding more convenient 
product ordering channels by scanning QR Code connected to Line 2. To study and 
develop logo, brand Product, product and product packaging design, fancy gel candle to 
be outstanding and up-to-date, the sample group was 100 consumers in Bangkok by 
simple random sampling, the population used in qualitative research (In-depth Interview 
Questions). Key information (Key Informants) consisted of 2 owners of fancy gel candle 
products. The sample group consisted of 2 business owners and 5 people in the 
community.   

The results of the research were found that: The digital marketing management of 
By KaeKron candle products was at a high level (x"= 4.17). In each sub-issue, the overall 
satisfaction was found at a high level including design, Viral Video (x"= 4.25), and Benefits 
of usability (x"= 4.23), Facebook page design and development (x"= 4.20), logo design, 
product branding and packaging (x"= 4.17) and website design and layout (x"= 4.00) 
 
Keywords: Digital Marketing Management, Brand Logo Design, Fancy Scented Gel Candle 
                Products 
 
บทนํา 

ปัจจุบันในประเทศของเราเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มการสูบบุหร่ี หรือม่ัวสุ่มเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 
ทางชุมชนจึงได้คิดท่ีจะนําเด็ก ๆ ออกจากส่ิงเสพติดผ่านการทํากิจกรรมเสริมการเรียนรู้กลุ่มของพวกเราจึง
คิดประดิษฐ์ท่ีสามารถใช้ตกแต่งบ้านมีประโยชน์สามารถเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ สร้างเสริมทักษะ
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การเรียนรู้และจินตนาการน้ันก็คือเทียนเจลแบบแผนซี ท่ีสามารถตกแต่งภายในขวกโหลได้ผ่านจินตนาการ
ของเด็กๆและยังมีการไปเป็นวิทยากรในการสอนทําเทียนเจลท่ีโครงการอุทยานชัยพัฒนาในจังหวัดนครปฐม
เพ่ือมอบโอกาสให้กับคนท่ีอยากจะสร้างอาชีพแต่ยังไม่มีความรู้ หรือไอเดียในการประกอบธุรกิจและการ
จัดทําเทียนเจล เพ่ือให้คนท่ีเข้ามาเรียนได้นําไปปรับใช้ต่อยอดในอนาคตชุมชนผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By 
KaeKron ในจังหวัดนครปฐมได้ทําการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซีและยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี
มากนักตราโลโก้ผลิตภัณฑ์ไม่มีจุดเด่นเป็นท่ีสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นหรือกลุ่มเป้าหมายและยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ท่ี
สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จึงทําให้กิจการยังไม่เป็นท่ีรู้จักและยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ผู้วิจัยทําจึงเล็งเห็นปัญหาของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By KaeKron และให้ความสําคัญของการจัดการ
การตลาดดิจิทัลจึงทําให้เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาและถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับเจ้าของกิจการเก่ียวกับพัฒนา
เพจ Facebook ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกข้ึนโดย 
การสแกน QR Code ท่ีเช่ือมต่อกับ Line เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาและการพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
Viral Video พัฒนา เพจ Facebook โปรไฟล์ สโลแกน วิธีการโพสต์ ติดแฮชแท็ก และเพ่ิมช่องทาง 
การส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกข้ึน โดยการสแกน QR Code ท่ีเช่ือมต่อกับ Line 
 2. เพ่ือเป็นการศึกษาและพัฒนาโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
เทียนเจลหอมแฟนซี ให้มีความโดดเด่นและทันสมัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions) ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซีจํานวน 2 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เจ้าของกิจการ 2 คน และชุมชน 5 คน 

2. เคร่ืองมือใช้ในการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพ  
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions) และเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) Google Form ท่ีผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาการจัดการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By KaeKron ตําบลบ่อพลับ 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์ เพ่ือสอบถามผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรง 
และเก่ียวข้องกับการจัดการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี ตําบลบ่อพลับอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยถามข้อมูลดังน้ี 
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    2.1 การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการจัดการและพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซีให้
ความรู้และสามารถนําไปใช้จริง            

    2.2 การจัดทําการตลาดดิจิทัลมีประโยชน์ต่อกิจการผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี อย่างไร 
    2.3 ท่านจะนําความรู้เก่ียวกับการจัดการตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับกิจการหรือไม่ 
3. การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถามการจัดการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียน 

เจลแฟนซี By KaeKron โดยการสร้างแบบสอบถามในระบบออนไลน์ ด้วย Google Form มีจํานวน 
3 ตอน 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และ 2) ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพจ 
facebook มีความน่าเช่ือถือ,ข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและติดตาม, การส่ือสารทางภาพและวิดิโอเพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับตัวสินค้า, การชําระเงินและการจัดส่งมีหลายวิธี,โลโก้สินค้ามีความโดดเด่นและดึงดูดลูกค้า,
การทําวิดิโอสอนทําเทียนเจลแฟนซีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า, การอัพเดทข้อมูลอยู่เป็นประจํา, การเข้าถึง 
โดยการสแกน QR CODE สะดวกต่อการค้นหาเพจ, การแชร์สถานท่ีต้ังของร้านค้าในเพจเป็นการให้ลูกค้า
เข้าถึงได้มากข้ึน, ข้อความอัตโนมัติ ท่ีตอบคําถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis)โดยการจําแนกถ้อยคํา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา(Descriptive Statistical)โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถ่ีเป็นค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ “การจัดการ
การตลาดดิจิทัลเทียนเจลแฟนซีตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”โดยใช้สถิติพรรณนา
Descriptive Statistical) โดยค่าเฉล่ีย (Mean) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายค่าร้อยละ
ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 101)  
 
ผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- เจ้าของกิจการมีความสามารถด้านศิลปะ  
  และการตกแต่งเป็นอย่างดี 
- เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นเงินลงทุนของผู้ก่อต้ังเอง 
  ท้ังหมด ทําให้กิจการไม่มีปัญหาภาระหน้ีสิน 
 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ตราสินค้าของกิจการยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 
  มากนัก เน่ืองจากยังไม่มีการโฆษณาและ 
  ประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้เท่าท่ีควร 
- สถานท่ีผลิตสินค้าอยู่ในเขตท่ีพักอาศัยของชุมชน  
  ทําให้เกิดข้อจํากัดในด้านการขยายกําลังการผลิต 
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โอกาส (Opportunities) 
- รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะส่งเสริมธุรกิจขนาด 
  กลางและขนาดเล็กอย่างจริงจัง ทําให้เป็นโอกาส 
  ในการขยายการผลิต 

อุปสรรค (Threats) 
- เป็นอุตสาหกรรมท่ีลงทุนไม่มาก ทําให้มีคู่แข่ง 
  ในตลาดจํานวนมาก 
- สินค้าเลียนแบบได้ง่าย  ทําให้กิจการจําเป็นต้อง 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์ส่วนประสมทางการณ์ตลาด 4P (Marketing Mix) 
1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
ผลิตภัณฑ์มี 1 เดียวในโลก เพราะลูกค้าสามารถ
เป็นผู้ออกแบบทุกอย่างเองได้ ตามความชอบของ
แต่ละคน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
ผลิตภัณฑ์ใช้เวลาทําค่อนข้างนาน เน่ืองจากเป็น
งานฝีมือและต้องใช้ความปาณีตสูง 

โอกาส (Opportunities) 
ปัจจุบันผู้คนมีความสนใจผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นงาน DIY 
หรืองาน Handmade เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
เน่ืองจากสินค้า DIY มีคนสนใจเพ่ิมข้ึนมากทําให้มี
คู่แข่งมากตามไปด้วย 

 
2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ราคา (Price) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
ผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาว์ สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ
ทุกวัย 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
กําไรท่ีได้จะลดน้อยลงเน่ืองจากต้ังราคาไว้ต่ํากว่า
ท้องตลาดท่ัวไป 

โอกาส (Opportunities) 
ผู้คนส่วนใหญ่ชอบสินค้าท่ีมีราคาถูก 

อุปสรรค (Threats) 
สินค้าท่ีมีราคาถูกกว่าท้องตลาด มักจะถูกมองว่า
คุณภาพต่ํา 

 
3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
มีช่องทางการจัดจําหน่ายครอบคลุมหลายช่องทาง 
เช่น Line Facebook Instagram เป็นต้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
เน่ืองจากมีหลายช่อง จึงทําให้การดูแลแต่ละ
ช่องทางลําบากมากข้ึนเน่ืองจากดูแลแค่คนเดียว 

โอกาส (Opportunities) 
ทําให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลายกลุ่ม 

อุปสรรค (Threats) 
ร้านค้า Handmade อ่ืน ๆ ก็จัดจําหน่ายในช่อง
การต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
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4. การวิเคราะห์ SWOT Analysis การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
มีการโปรโมทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้า 
ยังสามารถจดจําแบรนด์ได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการตลาด
ดิจิตอล 

โอกาส (Opportunities) 
การจัด Promotion สามารถดึงดูดความสนใจและ
สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
ร้านค้าท่ีมีทุนมากกว่าย่อมเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า 

 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 1  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต่ํากว่า 16 ปี (Gen Z) 20 20 
อายุ 17 - 36 ปี (Gen X) 50 50 
อายุ 37 - 52 ปี (Gen Y) 20 20 
อายุ 53 - 71 ปี (Gen Baby Boomer) 10 10 

รวม 100 100 
  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 17 - 36 ปี จํานวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 อายุต่ํากว่า 16 ปี และอายุ 37- 52 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 53-71 ปี
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และอายุ 72 ปีข้ึนไป จํานวน 0 คน ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบียนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบส่ือใน 

ด้านออกแบบส่ือ 
N = 10 

ระดับความพึงพอใจ #" S.D. 
1. ความน่าสนใจเก่ียวกับเพจ 4.66 0.6515 มากท่ีสุด 
2. ความน่าสนใจของสินค้า 4.50 0.8602 มาก 
3. เน้ือหามีความเหมาะสม 4.64 0.6560 มากท่ีสุด 
4. การติดต่อส่ือสาร 4.72 0.6013 มากท่ีสุด 
5. การใช้ภาษา 4.46 0.9425 มาก 

รวม 4.59 0.7315 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 
Facebook: เทียนเจลแฟนซี By KaeKorn โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการติดต่อส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย
4.72) รองลงมา ได้แก่ ความน่าสนใจของเพจ (ค่าเฉล่ีย 4.66) เน้ือหามีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.64) 
ความน่าสนใจของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.50) และการใช้ภาษา (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านส่ือดิจิทัล 
 

ด้านออกแบบส่ือ 
N = 10 

ระดับความพึงพอใจ #" S.D. 
1. ความสะดวกในการเข้าถึงเพจ 4.40 0.8000 มาก 
2.การติดต่อส่ือสารระหว่างเพจและผู้ใช้ 4.30 0.7810 มาก 
3.ข้อมูลข่าวสารชัดเจนและเหมาะสม 4.60 0.6633 มากท่ีสุด 
4.เน้ือหาในเพจมีความครอบคลุม 4.70 0.6403 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.7212 มากท่ีสุด 
  

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าต้องผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 
Facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือเน้ือหาส่ือท่ีใช้มีความเหมาะสมกับเพจ (ค่าเฉล่ีย
4.70) รองลงมา ได้แก่ มีการแนะนําการใช้สินค้าเข้าใจการใช้งานได้ง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.60) Page 
Facebook มีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย4.40) ส่ือท่ีใช้มีภาพ สี และเน้ือหาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.30)
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4  สรุปค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านส่ือดิจิทัลแบ่งตามด้าน 
                การออกแบบด้านการใช้งาน,ด้านส่ือดิจิทัล  
 

ความพึงพอใจ 
แต่ละด้าน 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ Gen Z Gen X Gen Y Gen B Overall 

1.ด้านการออกแบบส่ือ 4.12 4.59 4.52 4.52 4.43 มาก 
2.ด้านการใช้งาน 4.35 4.51 4.51 4.52 4.47 มาก 
3.ด้านส่ือดิจิทัล 4.43 4.50 4.48 4.49 4.47 มาก 

รวม 4.30 4.55 4.50 4.51 4.49 มาก 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 
facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) และเม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่าแต่ละมีความพึงพอใจด้านท่ีแตกต่างกันโดยด้านการออกแบบส่ือ กลุ่ม Gen X จะให้
ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) ด้านการใช้งาน กลุ่ม Gen B จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.52) ด้านส่ือดิจิทัล กลุ่ม Gen X จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเน้ือหาของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By 
KaeKorn 

 
ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบส่ือในกลุ่ม Gen X 
 

รูปแบบการนําเสนอเน้ือหา 
N = 50 

ระดับความพึงพอใจ #" S.D. 
1. รูปแบบการนําเสนอภาพถ่ายเดียว 4.60 0.6633 มากท่ีสุด 
2. รูปแบบการนําเสนออัลบ้ัมภาพ 4.68 0.6765 มากท่ีสุด 
3. การนําเสนอแบบเซ็ทภาพ 4.48 0.8542 มาก 
4. รูปแบบการนําเสนอแบบภาพ 3D 4.72 0.6645 มากท่ีสุด 
5. รูปแบบการนําเสนอแบบวิดีโอ 4.60 0.7746 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.7266 มากท่ีสุด 
  

จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 
Facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือรูปแบบการนําเสนอแบบภาพ 3D (ค่าเฉล่ีย 
4.72) รูปแบบการนําเสนออัลบ้ัมภาพ(ค่าเฉล่ีย 4.68) รูปแบบการนําเสนอถ่ายเดียว รูปแบบการนําเสนอ
แบบวิดีโอ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และการนําเสนอแบบเซ็ทภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามลําดับ 
  
ตารางท่ี 6  สรุปค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา 
 

รูปแบบการ
นําเสนอเน้ือหา 

ความพึงพอใจต่อประเภทเน้ือหา ระดับความ
พึงพอใจ Gen B Gen Y Gen X Gen Z Overall 

1. รูปแบบการ 
   นําเสนอภาพถ่าย 
   เดียว 

4.10 4.60 4.61 4.55 4.46 มาก 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ
นําเสนอเน้ือหา 

ความพึงพอใจต่อประเภทเน้ือหา ระดับความ
พึงพอใจ Gen B Gen Y Gen X Gen Z Overall 

2. รูปแบบการ 
   นําเสนออัลบ้ัม 
   ภาพ 

4.60 4.68 4.67 4.40 4.59 มากท่ีสุด 

3. การนําเสนอ   
   แบบเซ็ทภาพ 

4.00 4.48 4.50 4.40 4.34 มาก 

4. รูปแบบการ 
   นําเสนอแบบ 
   ภาพ 3D 

4.20 4.72 4.70 4.40 4.51 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบการ 
   นําเสนอแบบ 
   วิดีโอ 

4.40 4.60 4.60 4.55 4.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.26 4.61 4.61 4.55 4.50 มากท่ีสุด 
  

จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 
Facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าแต่ละมีความสนใจท่ีแตกต่างกันโดยรูปแบบการนําเสนอภาพถ่ายเดียวกลุ่มGenX
จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) รูปแบบการนําเสนออัลบ้ัมภาพกลุ่ม GenY จะให้ความสนใจมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.68) การนําเสนอแบบเซ็ทภาพ กลุ่ม Gen X จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
รูปแบบการนําเสนอแบบภาพ 3D กลุ่ม GenY จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.72) รูปแบบ 
การนําเสนอแบบวิดีโอกลุ่ม Gen Y, Gen X จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตารางท่ี 7  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน 
                     

ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 - 3 ชม./วัน 0 0 
3 - 6 ชม./วัน 40 40 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน จํานวน (คน) ร้อยละ 
6 - 9 ชม./วัน 60 60 
มากกว่า 9 ชม./วัน 0 0 

รวม 100 100 
 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ด้านความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 

มีความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน 6 - 9 ชม./วัน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ60 3 -6ชม./วัน จํานวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ 1 - 3 ชม./วันและมากกว่า 9 ชม./วัน จํานวน 0 คน ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 8  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบใด 
 

ท่านมีพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบใด จํานวน (คน) ร้อยละ 
โพสต์ Post 0 0 
แชร์ Share 10 10 
เช็คอิน Check in 10 10 
ไลค์ Like 80 80 
แท็ก Tag 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 10 100 
  

จากตารางท่ี 8 พบว่า ด้านพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบใดของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบไลค์ Like จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 แชร์ Share 
และเช็คอิน Check in จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ10 และโพสต์ Post แท็ก Tag และอ่ืน ๆ จํานวน 0 คน 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 9  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
 

ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพ่ือติดต่อส่ือสาร 30 30 
เพ่ือความบันเทิง 50 50 
เพ่ือซ้ือขายสินค้าและบริการ 20 20 
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 
 

ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล 0 0 

รวม 100 100 
  

จากตารางท่ี 9 พบว่า ด้านการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใดของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือความบันเทิง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50  
เพ่ือติดต่อส่ือสาร จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เพ่ือซ้ือขายสินค้าและบริการ จํานวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20 และเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล จํานวน 0 คน ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 10  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการ 
                 ผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต 
 

ประเภทสินค้าท่ีท่านจะซ้ือสินค้า 
และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาหาร / ผัก ผลไม้ 10 10 
เส้ือผ้า 70 70 
จองโรงแรม / ท่องเท่ียว 20 20 
จองต๋ัวเคร่ืองบิน 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 100 100 
 
จากตารางท่ี 10 พบว่า ด้านประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคตของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต 
เป็นประเภทเส้ือผ้า จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ประเภทจองโรงแรม / ท่องเท่ียว จํานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 ประเภทอาหาร / ผัก ผลไม้ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ10 และประเภทจองต๋ัวเคร่ืองบิน
และอ่ืน ๆ จํานวน 0 คน ตามลําดับ 
 
 
 
 



171 วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ “การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียน
เจลแฟนซีBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”  

 
ตารางท่ี 11  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี 
                  By KaeKron โดยภาพรวมดังน้ี 
 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาด
ดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By KaeKron 

MEAN แปลผล 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 4.00 ระดับความพึงพอใจมาก 
ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video 4.25 ระดับความพึงพอใจมาก 
ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 
ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 4.17 ระดับความพึงพอใจมาก 
ด้านประโยชน์ของการใช้งาน 4.23 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.17 ระดับความพึงพอใจมาก 
 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจลแฟนซีBy KaeKron ตําบลบ่อพลับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x"= 4.17) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากได้แก่ด้านการออกแบบ
การจัดทํา Viral Video (x"= 4.25) ด้านประโยชน์ของการใช้งาน (x" = 4.23) ด้านการออกแบบและการ
พัฒนาเพจ Facebook (x" = 4.20) ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (x"= 4.17) 
และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ (x"= 4.00) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 12  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 
 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ MEAN แปลผล 
1.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ 4.10 ระดับความพึงพอใจมาก 
2.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 
3.ข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความเหมาะสม 3.70 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.00 ระดับความพึงพอใจมาก 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจลBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (x" = 4.00) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดย
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ภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (x"= 4.20)  
หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ (x" = 4.10) และข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความ
เหมาะสม (x" = 3.70) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 13  ข้อมูลความพึงพอใจของบริโภคด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video 
 

ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video MEAN แปลผล 
1. เน้ือหารูปภาพใน Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ 4.40 ระดับความพึงพอใจมาก 
2. หลังจากการรับชม Viral Video แล้วทําให้อยากไป 
   สถานท่ีในคลิปหรือไม่ 

4.10 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.25 ระดับความพึงพอใจมาก 
 
จากตารางท่ี 13 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจลBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral 
Video อยู่ในระดับมาก (x" = 4.25) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 
ได้แก่ เน้ือหารูปภาพใน Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ (x" = 4.40) และหลังจากการรับชม Viral 
Video แล้วทําให้อยากไปสถานท่ีในคลิปหรือไม่ (x"= 4.10) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 14  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook 
 

ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook MEAN แปลผล 
1. การติดแฮชแท็ก ทําให้สะดวกต่อการค้นหา 4.30 ระดับความพึงพอใจมาก 
2. วิธีการโพสต์หรือแคปช่ัน เป็นท่ีน่าสนใจ 4.60 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. รูปภาพโปรไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจ 
   เป็นท่ีจดจํา 

3.70 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 
 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบและการพัฒนา
เพจ Facebook อยู่ในระดับมาก (x" = 4.20) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ วิธีการโพสต์หรือแคปช่ันเป็นท่ีน่าสนใจ (x"= 4.60) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจ 
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โดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การติดแฮชแท็ก ทําให้สะดวกต่อการค้นหา (x" = 4.30) และรูปภาพโปร
ไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจเป็นท่ีจดจํา (x"= 3.70) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 

ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ MEAN แปลผล 
1. โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย 4.30 ระดับความพึงพอใจมาก 
2. บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย 4.50 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคา 
   ท่ีสูงข้ึน 

3.70 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.17 ระดับความพึงพอใจมาก 
  

จากตารางท่ี 15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์
เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x"= 4.17) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.50) ท้ังน้ียังพบว่า
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากได้แก่โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและทันสมัย 
(x"= 4.30) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน (x"= 3.70) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 16  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านประโยชน์ของการใช้งาน 
 

ด้านประโยชน์ของการใช้งาน MEAN แปลผล 
1. การมี QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูล 
   หรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ 

3.80 ระดับความพึงพอใจมาก 

2. ทําให้สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้ง่าย 4.90 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่าง 
   รวดเร็ว 

4.00 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.23 ระดับความพึงพอใจมาก 
 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านประโยชน์ของการใช้งาน  
อยู่ในระดับมาก (x"= 4.23) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
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ได้แก่ ทําให้สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้ง่าย (x"= 4.90) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ในระดับมาก ได้แก่ ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.00) และการมี  
QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูลหรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 3.80) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซีตําบลบ่อพลับ  
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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สรุปผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี และรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท 
จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา อายุ 19 - 30 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 50 ตามลําดับ   

2. ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ อิน เทอร์เน็ตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย พบว่า 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบไลค์ Like จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ80 พฤติกรรม
ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน 6 - 9 ชม./วัน จํานวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ60 ประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือ
สินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคตเป็นประเภทเส้ือผ้า จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และ 
การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือความบันเทิง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ตามลําดับ  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ “การจัดการการตลาดดิจิทัล
ผลิตภัณฑ์เทียนเจลBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ซ่ึงเป็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 
100 คน พบว่า 1) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อการจัดการ
การตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron อยู่ในระดับมาก (x"= 4.17) ในรายประเด็นข้อย่อย 
พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video (x"= 4.25)  
ด้านประโยชน์ของการใช้งาน (x"= 4.23) ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook (x"= 4.20)  
ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (x" = 4.17) และด้านการออกแบบและ 
การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ (x"= 4.00) ตามลําดับ 2) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (x"= 4.00)  
ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน (x"= 4.20) หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ (x"= 4.10)  
และข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความเหมาะสม (x"= 3.70) ตามลําดับ 3) ความพึงพอใจโดยภาพรวม
ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video อยู่ในระดับมาก 
(x"= 4.25) ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ เน้ือหารูปภาพใน 
Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ (x"= 4.40) และหลังจากการรับชม Viral Video แล้วทําให้อยากไป
สถานท่ีในคลิปหรือไม่ (x"= 4.10) ตามลําดับ 4) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัด
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กรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook อยู่ในระดับมาก (x"= 4.20) 
ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ วิธีการโพสต์หรือแคปช่ัน 
เป็นท่ีน่าสนใจ (x"= 4.60) ท้ังน้ียังพบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การติดแฮชแท็ก  
ทําให้สะดวกต่อการค้นหา (x"= 4.30) และรูปภาพโปรไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจเป็นท่ี
จดจํา (x"= 3.70) ตามลําดับ 5) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อ
ด้านการออกแบบ  โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17) ในรายประเด็นข้อ
ย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย   
(x" = 4.50) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ มีความ
โดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.30) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน  
(x"= 3.70) ตามลําดับ 6) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อด้าน
ประโยชน์ของการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x"= 4.23) ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ทําให้สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้ง่าย (x"= 4.90) ท้ังน้ียังพบว่า
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 
(x"= 4.00) และการมี QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูลหรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 3.80) 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี   

ส่วนท่ี 1 ผลการอภิปรายผลข้อมูลเชิงปริมาณ  
 1. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ พบว่า การจัดรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (x"= 4.20) หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ  
(x"= 4.10) และข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความเหมาะสม (x"= 3.70) ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวความคิด
ของ (Yang, Kim, Dhalwani & Vu, 2008) กล่าวว่า เน้ือหาเว็บไซต์ (Contents) คือส่วนประกอบของ
เน้ือหาเว็บไซต์ท่ีประกอบด้วยเน้ือหา ข้อมูลท่ีนําเสนออยู่บนเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวอักษร ภาพประกอบ  
รวมไปถึงการใช้เสียงและไฟล์วิดีโอต่าง ๆ และสอดคล้องกับ งานวิจัย ศุจิกา ดวงมณี  (2539) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน World Wide Web ของส่ือมวลชนไทย” พบว่า 
รูปแบบของข้อมูลข่าวสารจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ และส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเรียบง่ายเป็น
ตัวหนังสือมีภาพประกอบ และในอนาคตส่ือมวลชนจะใช้ World Wide Web เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสารมากข้ึน ในรูปแบบท่ีทันสมัยข้ึน แต่ยังคํานึกถึงความสะดวกของผู้ใช้งานเป็นหลัก 

2. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาการออกแบบการจัดทํา Viral Video พบว่า เน้ือหารูปภาพ 
ใน Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ (x"= 4.40) และหลังจากการรับชม Viral Video แล้วทําให้อยาก
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ไปสถานท่ีในคลิปหรือไม่ (x"= 4.10) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิน รัตนาธีราธร (2553) ได้ทําการศึกษา
เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ Viral Video” พบว่า มี 2 ปัจจัย คือ ความประทับใจ
หลังจากดูออนไลน์วีดีโออันเน่ืองมาก จากเน้ือหาและวิธีการนําเสนอ ปัจจัยรองลงมา คือ ความเหมาะสม
ของเน้ือหาท่ีจะแชร์ลงไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจัยรองลงมา คือ ความชอบหรือความประทับใจหลัง
ชมคลิปวิดีโอ ปัจจัยน้ีเป็นอีกปัจจัยท่ีทําให้เกิดการแบ่งปัน เพราะหลังจากดูคลิปวิดีโอจบ ถ้าผู้ชมเกิด
ความชอบหรือความประทับใจ จะทําให้เกิดการแบ่งปันต่อท่ีสูง แต่มีกลุ่มตัวอย่างหลายคนท่ีชอบหรือ
ประทับใจเร่ืองราวในคลิปวิดีโอ แต่กลับไม่แบ่งปันเพราะไม่ใช่ประเภทของคลิปวิดีโอท่ีตนเองชอบหรือสนใจ 
แค่ดูคลิปวิดีโอแล้วรู้สึก ชอบ ประทับใจ แต่ไม่ได้เกิดความรู้สึกท่ีอยากจะแบ่งปัน ปัจจัยสุดท้าย คือ ความ
เหมาะสมในการแบ่งปัน เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ดูความเหมาะสมก่อนท่ีจะแบ่งปันคลิปวิดีโอออกไป 
เน่ืองจากบางคนห่วงในภาพลักษณ์ท่ีคนอ่ืนมองตนเอง ถ้าการแบ่งปันคลิปวิดีโอมีลักษณะเซ็กซ่ี อาจทําให้
คนอ่ืนมองว่า เป็นคนชอบคลิปวิดีโอประเภทน้ี และการแบ่งปันคลิปวิดีโอเก่ียวกับเร่ืองศาสนา การเมือง 
เร่ืองเพศ ต้องดูความเหมาะสมก่อนท่ีจะแบ่งปัน เพราะความเห็นของคนในสังคม อาจจะไม่ตรงกับผู้แบ่งปัน 
และจะเกิดข้อถกเถียงข้ึนได้  

3. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook พบว่า วิธีการโพสต์
หรือแคปช่ัน เป็นท่ีน่าสนใจ (x"= 4.60) การติดแฮชแท็ก ทําให้สะดวกต่อการค้นหา (x"= 4.30) และ 
รูปภาพโปรไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจเป็นท่ีจดจํา (x"= 3.70)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก (2558) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารบน Facebook Fanpage Goal Thailand 
ท่ีมีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ Goal.com/th/” พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารเน้ือหาได้รับความนิยมจากความ
น่าสนใจและมีความแตกต่าง มีการใช้คําแสดงภาพลักษณ์และคําร่วมสมัย นอกจากน้ีการโพสรูปหรือข้อมูล
ของนักฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงหรือมีความโดดเด่นก็ทําให้ได้รับความสนใจจากแฟนเพจเพ่ิมมากข้ึน 

4. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พบว่า  
บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.50) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 
ได้แก่ โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.30) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน (x"= 3.70) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ(Aaker, 1991: 7)  
กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง ความโดดเด่นของช่ือ สัญลักษณ์เช่น โลโก้เคร่ืองหมายการค้า หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทําให้ผู้บริโภค
สามารถทราบท่ีมาของสินค้าและยังช่วยปกป้องบริษัท ลูกค้าของบริษัทจากคู่แข่งท่ีพยายามเข้ามาทําตลาด 
และสอดคล้องกับแนวความคิดของ(Aaker, 1991: 85) กล่าวว่าการต้ังราคาท่ีสูงกว่า (Price Premium) 
หมายถึง เม่ือผู้บริโภครับรู้ถึงตราสินค้า จะเป็นโอกาสให้ตราสินค้าน้ันสามารถต้ังราคาได้สูงกว่าคู่แข่งเพราะ
ผู้บริโภคยอมรับและมองเห็นถึงความแตกต่างจากตราสินค้าและสอดคล้องกับแนวความคิดของสุมาลี  
ทองรุ่งโรจน์, (2555) กล่าวว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีหลักท่ีต้องคํานึงถึงมีความโดดเด่น (Outstanding)  
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ในสภาพการตลาดท่ีมีการแข่งขันท่ีสูง บรรจุภัณฑ์จะต้องมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เม่ือเวลาวางข้างกับ
คู่แข่งหรือสินค้าอ่ืน ๆ ก็จะต้องดูโดดเด่น ท้ังสีสัน รูปทรง และรูปแบบ 

5. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาด้านประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ทําให้สามารถติดต่อกับ
ผู้ประกอบการได้ง่าย (x"= 4.90) ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.00) 
และการมี QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูลหรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 3.80) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ของการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
จังหวัดเพชรบูรณ์” พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยให้ความเห็นว่าสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเปิดกว้าง เป็นช่องทางท่ีไว้ให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายแง่มุม 
สามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนองต่อความต้องการได้ง่าย และเป็นการโต้ตอบส่ือสารกันโดยอิสระไม่ว่าจะ
เวลาใด อยู่ท่ีไหน มีการใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เพ่ือพูดคุยกับเพ่ือน ค้นหาเพ่ือนเก่าหรือหาเพ่ือนใหม่ 
เพ่ือการติดตามข่าวสารท่ีสนใจและเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความพึงพอใจมากในเร่ืองของการได้สนทนาโต้ตอบ
กับเพ่ือน หรือผู้ท่ีต้องการจะส่ือสารด้วย มีความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร และมีความหลากหลายของ
ชุมชนหรือกลุ่มสังคม 
 ส่วนท่ี 2 ผลการอภิปรายผลข้อมูลเชิงคุณภาพ  

เม่ือพิจารณาจากกรอบแนวงานวิจัยของ สุภัค ถาวรนิติกุล (2557) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง
การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ 
พบว่า ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ เว็บเพจท่ีให้ความรู้ข้อมูลหรือคลิป
วีดีโอเพ่ือการส่ือสารรูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์ มีเอกลักษณ์ ทันสมัย ดึงดูด ความสนใจ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประกอบในส่ือประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย ส่วนหัวเร่ือง ข้อความ ภาพประกอบ ข้อมูล
การติดต่อ และข้อมูลผู้จัดทํา และจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กลุ่มอาชีพเกษตรกรให้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน    
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลสํารวจผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 1) สินค้ามีความสวยงามและสามารถส่ังทําได้ 2) พนักงานตอบกลับ
ข้อความรวดเร็ว 3) ราคาสินค้ามีความเหมาะสม ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  

2. การวิเคราะห์สอบถามข้อมูลจากเจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron คือ คุณจิรายุ
แก่นจันทร์ และได้ใช้เคร่ืองมือสําคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูลคือ แผ่นแบบสอบถาม อุปกรณ์สําหรับ
บันทึกข้อมูล เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปและวีดีโอ เคร่ืองเขียน กระดาษสําหรับจดบันทึก 
การสัมภาษณ์แบบท่ีทําคือการสัมภาษณ์ท่ีเป็นลักษณะก่ึงมีโครงสร้าง คือมีคําถามท่ีต้ังไว้ชัดเจนเป็นข้อ ๆ 
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