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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ องประเภทและรู ปแบบในการนําเสนอเนื้ อหาเพื่อการสื่ อสารการ ตลาดดิจิทลั สําหรับโรงแรม
ระดับ 5 ดาว มุ่งเน้นการศึกษาด้านการสื่ อสารบนแฟนเพจของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ “เฟซบุก๊ ”ของโรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาภาพรวมของการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ของ
โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ (InterContinental Bangkok) และศึกษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด
ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ InterContinental Bangkok ที่ก่ อ ให้เ กิ ดการมีส่ว นร่ ว ม ของสมาชิ กแฟนเพจ โดยใช้วิธี ก าร
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ เฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ถึงกลยุทธ์
ในการสร้างสรรค์เนื้ อหาให้ตรงใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย และวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ด้วยช่วงเวลาใน
การเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิ งหาคม 2560
ผล ก า ร ศึ ก ษ า พบ ว่ า ก า ร สื่ อ ส า ร ทา งก า ร ตล า ดในเ ฟ ซ บุ๊ ก แฟ นเ พจ InterContinentalBangkok
https://www.facebook.com/InterContinentalBangkok/ ทําหน้าที่เ สมือ นเป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารสองทางระหว่า ง
โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ และสาธารณชน ที่สนใจรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร และมีส่วนร่ วมผ่านการคลิก
Like เพื่ อ ต้อ งการสื่ อ สารผ่า นทางเฟสบุ๊ก ทั้ง นี้ โดยภาพรวมแล้ว รู ป แบบการสื่ อ สารบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
InterContinental Bangkok สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนใหญ่ๆ คือ 1) รู ปแบบการสื่ อสาร และ 2) การผลิตเนื้ อหา
(Content) ซึ่งถูกควบคุมและกําหนดประเด็นโดยเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทั้งหมด ภายใต้มาตรฐานของแบรนด์ IHG ที่
เป็ นบริ ษทั แม่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา นําเสนอออกมาในรู ปแบบของ รู ปภาพ และ วิดีโอ ผ่านการนําเสนอประเด็น
ของรายละเอียด ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าในเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมฯ ร้านอาหาร การจัดประชุม
สัมมนา สิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆภายในโรงแรม รวมถึงข่าวสารจาก IHG ตลอดจนรายการส่ งเสริ มการขาย ที่
เน้นเรื่ องหลัก 4 ประเภท คือ 1) วิถีชีวิต (Lifestyle) 2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Featured) 3) เรื่ องอิงกระแส
สังคม (Social Flow) และ 4) วิดีโอ (Lifestyle /Events VDO Upload) นําเสนอด้วยวิดีโอ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความ
เป็ นอยูแ่ บบมีสไตล์ ร้านอาหาร การทําอาหาร และเครื่ องดื่ม การเดินทางเที่ยวรอบโลก ผูด้ ูแลด้านสื่ อออนไลน์ และ
เฟสบุ๊ก แฟนเพจ https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/ ได้นาํ เสนอเรื่ อ งราวที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สมาชิก เพื่อให้ผทู้ ี่ชื่นชอบติดตาม และเข้ามามีส่วนร่ วม อย่างไรก็ตาม ควรจะต้องปรับ เปลี่ยนการนําเสนอรู ปแบบ
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เนื้อหาให้เป็ นภาพเคลื่อนไหว หรื อ วิดีโอให้มากขึ้น และหากต้องการเปิ ดเพจใหม่ สามารถนําไปปรับใช้เพื่อวางแผน
ต่อไปในอนาคตจากรายละเอียดของการศึกษาในครั้งนี้
คําสําคัญ : เฟสบุก๊ แฟนเพจ, รู ปแบบและเนื้อหา, เครื อข่ายสังคมออนไลน์

ABSTRACT

The study aimed to study InterContinental Bangkok’s Facebook fan page online community, to examine
study the overview of InterContinental Bangkok's online communication, and to discover the marketing
communication model in Facebook fan page. In-depth interviews were conducted with key informants who were
dealing with online digital marketing strategies in order to create content for target consumers. Also, two-month
content, i.e. from July 1, 2017 to August 31, 2017 was analyzed.
The study indicated that https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/ served as a two-way
communication between InterContinental Bangkok and the public who were interested in receiving information and
engaging by clicking Like. InterContinental Bangkok could be divided into two main types of communication. Its
content was controlled and determined by all internal staff. Under the brand standard from IHG where its parent
company was in the United States, was presented in the forms of pictures and videos. Useful information including
about hotels, restaurants, conferences, seminars should be given. Hotel Facilities Include news from IHG as well as
promotions should also be taken into consideration.
The main focuses were composed of 4 categories: 1) Lifestyle 2) Product Features (Product Featured)
3) Social Flow and 4) Video (Lifestyle / Events VDO Upload), Video Presentations with Lifestyle, Restaurants,
Cooking and Beverages including World Travel
Online Media Administrator of https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/ had provided
useful stories and contents to its members in order to keep track of enthusiasts and maintain and engage with its
members. However, it should be possible to modify the presentation of the content format to be more animated or
video, if InterContinental Bangkok would like to create a new fan page in the future.
Keywords: Facebook fan Page, Content Marketing, Online Community
1. บทนํา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นมา นับเป็ นจุดเปลี่ยนผันของการเปลี่ยนแปลงยุคการตลาด 3.0 สู่ ยุคการตลาด 4.0
อย่างชัดเจน รู ปแบบของการสื่ อสารนอกจากจะเป็ นการสื่ อ สารแบบสองทางแล้ว การกระจายข่ าวสารข้อ มูล ยัง
สามารถเผยแพร่ กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวางผ่านสื่ อออนไลน์ (Online) ในรู ปแบบต่าง ๆ ทําให้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิง คือมีความเป็ นส่ วนบุคคลมากขึ้น เน้นในเรื่ องของอารมณ์ ความรู้สึกเป็ น
หลัก และสามารถเชื่อมโลกทั้งใบอย่างไร้พรมแดนได้ทนั ที (Real Time) ทั้งนี้นกั การตลาดได้เล็งเห็นประโยชน์ในการ
ใช้สื่อผ่านรู ปแบบการสื่ อสารใหม่ที่ได้กล่าวมาแล้ว นักการตลาดจึงต้องปรับปรุ งรู ปแบบให้สอดคล้อง นําสถานการณ์
อยูเ่ สมอ จากแคมเปญที่ถูกสร้างสรรค์เพื่อการตลาดล้วนๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็ นการสื่ อสารหลักที่เป็ นการรวบรวม
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และคัดสรรเนื้อหาเรื่ องราวจากแหล่งต่างๆ นํามาเผยแพร่ อีกครั้งผ่านช่องทางของผูค้ ดั สรรโดยมีแนวคิด หรื อวิธีการ
นําเสนอให้น่าสนใจ ซึ่ งผูค้ ดั สรรอาจจะไม่ได้จาํ เป็ นต้องเป็ นผูส้ ร้างเนื้ อหานั้น ๆ เลย (Consumer Curated Content)
เหมือนกระแสคลื่นข้อมูลที่ถูกสร้างสรรค์โดยผูบ้ ริ โภค กระแสเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีผลกระทบแรงและเป็ นวง
กว้าง
อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว มีบทบาทสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมากและ
ต่อเนื่ อง นํารายได้เข้าประเทศไทยปี ละหลายแสนล้านบาท แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว ไตรมาส 1/2559 และปี
พ.ศ. 2559 “ไตรมาส 1/2559 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 6.62 แสนล้านบาท และตลอดทั้งปี กําหนด
เป้ าหมายรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท” ดังจะเห็ นมูลค่าของรายได้ ที่แสดงไว้ในปี พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ว่า มีมูลค่าผลผลิต
โดยรวม ทํารายได้ให้กบั ประเทศเป็ นมูลค่าถึง 2,687,411 ล้านบาท (สํานักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) จะ
สังเกตได้ว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโน้มในการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
การบริ หารงานโดยเครื อโรงแรม (Hotel Chain) หรื อเครื อจากต่างประเทศ ย่อมมีการแข่งขันเพื่อช่วงชิงลูกค้า เกิดการ
แข่งขันทางด้านการตลาดมากขึ้น แต่ละโรงแรมต้องคิดพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การ ตลอดจนรู ปแบบของ
การตลาดซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจากบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาด
ตลอดจนถึงการวางแผนการสื่ อสารการตลาด โดยใช้สื่อที่ผสมผสานเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารที่มีรูปแบบที่ทนั สมัย
มากยิ่งขึ้ น ให้เหมาะกับยุค การตลาด 4.0 ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ให้ค วามสําคัญกับผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเพิ่มมากขึ้ น เน้น
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย โดยเฉพาะในรู ปแบบสื่ อหลอมรวม ผ่านช่องทางดิจิทลั เช่น Website, Facebook,
Instagram, Twitter, และอีกมากมาย และเมื่อศึกษา Customer Journey จะพบว่าได้เปลี่ยนไปเช่นกัน เมื่อนักท่องเที่ยว
อยากจะเดินทางไปเที่ยวยังจุดหมายใดก็ตาม นักท่องเที่ยวจะทําการหาข้อมูลผ่านออนไลน์ก่อนจะทําการจองห้องพัก
โดยจะดูจากรี วิวของเพื่อน Influencer, Blogger เพื่อทําการเปรี ยบเทียบ และเลือกสิ่ งที่ดีที่สุด จากนั้นจะทําการจอง
ห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ และเมื่อเดินทางมาเข้าพักและใช้บริ การ ก็จะทําการแชร์ ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ผ่านรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปภาพ วิดีโอ และอีกมากมายตามที่นิยมในแต่ละ
ประเทศ จากข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ฉบับนี้ได้ศึกษามาพบว่า ปัจจุบนั นี้ Facebook เป็ น Social Media ที่มีบทบาทต่อการสื่ อสาร
การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก รวมทั้งธุ รกิจโรงแรมและที่พกั ทั้งหลาย ได้นาํ เอา Facebook มาใช้กนั อย่าง
แพร่ ห ลายจนจะกลายเป็ นช่ องทางหลักในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของธุ รกิจ ไปเสี ยแล้ว Facebook เป็ น Social
Media ที่มีผนู้ ิยมใช้เป็ นจํานวนมากเพราะง่ายต่อการใช้งานเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว จึงเป็ นที่นิยม
ของนักการตลาดในภาคธุรกิจทั้งหลายได้นาํ มาใช้ เพื่อการสื่ อสารการตลาดกับลูกค้า หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ในลักษณะ
ของ Free Marketing กันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ จะต้องมีการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ในการใช้งาน Facebook เพื่อ
สื่ อสารการตลาดอย่างเป็ นระบบ จึงสามารถสร้างการมีส่วนร่ วม กับผูท้ ี่ Like และ Follow แล้วเกิดการบอกต่อ เพื่อ
สร้าง แบรนด์ได้เป็ นอย่างดี แต่จากข้อมูลเบื้องต้นผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในการ
ข้ามผ่านเข้าสู่ยคุ การตลาด 4.0 โดยเฉพาะทางด้านการสื่ อสารนั้น เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก และจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและมีเนื้ อหาแบบใดนั้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกแฟนเพจ InterContinental Bangkok ของโรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ เพื่อมาศึกษากลยุทธ์ในการนําเสนอเนื้อหาเพื่อสื่ อดิจิทลั สําหรับธุ รกิจโรงแรมระดับ
5 ดาว ปั จจุบนั มีผกู้ ดติดตามแฟนเพจ InterContinental Bangkok จํานวนแฟนเพจ (Liked) 23,947 คน มีผตู้ ิดตาม
(Follower) 23,832 คน และมีการเข้าเยี่ยมชมเป็ นจํานวน 248,915 คน ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เริ่ มด้วย
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การโพสต์เนื้อหา (Content) ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และพัฒนาทั้งรู ปแบบและเนื้ อหา รวมถึงการเพิ่มจํานวนการโพสต์
เนื้ อหา (Content) ทุกวัน เป็ นวันละ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 สรุ ปยอดผูเ้ ข้ามามีส่วนร่ วมด้วยการกด Like Comment
และ Share Engagement rate อยูท่ ี่ 81%, Reach = 1,829 (113.41%)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ภาพรวมของการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ของโรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ และ ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาดในเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok
รวมถึงศึกษา รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดในเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม
(Engagement) ของสมาชิกแฟนเพจ
3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิด เกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้ อหา (Content Marketing) ซึ่ งอธิ บายถึงการใช้
เนื้ อหาเป็ นกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเล่าเรื่ องราวผ่านรู ปแบบภาพ วิดีโอ บทความ (ทรงชัย ณะอําภัย, 2558) และ
แนวคิดด้านการตลาด 4.0 ของ Kotler (2004) ซึ่งอธิบายว่า “การตลาดได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นเรื่ องตัวสิ นค้า หรื อ
Product เป็ นการเน้นที่ลูกค้า หรื อ Customer และขยับปรับมาให้ความสําคัญกับยี่ห้อ หรื อ Brand และวันนี้ การตลาด
จะต้องตอกยํ้า Value Management หรื อ การบริ หารคุณค่าที่เน้นเรื่ องของ “จิตวิญญาณ” หรื อ Human Spirit มากขึ้น”
รวมถึงการนําแนวคิดในการสร้างเนื้ อหา (Content) ให้น่าสนใจของ Jonah Berger (2013) ซึ่ งกล่าวไว้ในหนังสื อ
“Why Things Catch On” ถึงสาเหตุที่ผคู้ นถึงสนใจ เนื้อหา (Content) และ สาเหตุที่ผคู้ นชอบส่ งต่อคลิปไวรัล (Viral
Marketing)
งานวิจยั เรื่ องนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) ซึ่งประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) ได้แก่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารการตลาด โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบและการวาง
แผนการสื่ อสารการตลาดให้กบั โรงแรมฯ และ สัมภาษณ์เชิงลึกที่ปรึ กษาด้านออนไลน์ของโรงแรมด้วยการสังเกตจด
บันทึกโดยใช้ Coding Sheet ตลอดจนทําการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเก็บข้อมูลจาก Facebook
ของโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ ทําการวิเคราะห์จาํ นวน ประเภทเนื้ อหาที่ปรากฏ จํานวนทั้งสิ้ น 68
โพสต์
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ประเภทและรู ปแบบในการนําเสนอเนื้ อหาเพื่อการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั สําหรับ
โรงแรมระดับ 5 ดาว” ในครั้งนี้พบว่า
ภาพรวมของการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ของโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ โรงแรมฯให้ความ
สนใจสื่ อต่าง ๆ ผ่านสื่ อออนไลน์มากกว่า สื่ อ offline (Traditional) ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ และ โทรทัศน์ เป็ นต้น โดย
ใช้งบประมาณสําหรั บการสร้าง และนําเสนอเนื้ อ หาผ่านสื่ อ ออฟไลน์ 40% และเน้นไปที่สื่ อ ออนไลน์มากขึ้นใช้
งบประมาณสําหรั บการสร้าง และนําเสนอเนื้ อหาผ่านสื่ อ ออนไลน์ 60% และได้สร้างรู ปแบบการสื่ อสารผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ข้ ึนมาใหม่ ช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์ และ เฟซบุก๊ แฟนเพจ รู ปแบบการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
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ทั้ง 2 ช่องทางนี้ ถูกตั้งขึ้นภายใต้ช่ือ InterContinental Bangkok เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารในรู ปแบบที่แตกต่างกันไปตาม
หน้าที่หลักของแต่ละช่องทาง คือ เว็บไซต์ bangkok.InterContinental.com ที่เป็ นเว็บไซต์ของโรงแรมเอง ทําหน้าที่ให้
ข้อ มูล เกี่ ย วกับรายละเอี ยดการให้บริ ก ารต่ าง ๆ ที่มีข องโรงแรมฯ ในรู ปแบบของ รู ปภาพ วิ ดีโอ ข้อ ความ และ
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน คือต้องการ ให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์ กรุ๊ ป IHG ได้คือ www.ihg.com
เฟซบุก๊ แฟนเพจ InterContinental Bangkok เป็ นช่องทางในการสื่ อสารเนื้อหา (Content) รู ปแบบต่าง ๆ โดย
มีจาํ นวนผูเ้ ข้าชมเฟซบุก๊ แฟนเพจ InterContinental Bangkok ประมาณ 20,000 ครั้งต่อเดือน วัตถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูล
ข่าวสารทัว่ ไปทั้งหมดที่มีให้บริ การในโรงแรม รวมถึ งรายละเอี ยดของกิจ กรรมส่ งเสริ มการขายต่ าง ๆ เช่น การ
นําเสนอเรื่ องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องพัก ห้องอาหาร การออกกําลังกาย สปา ห้องอาหาร และเทศกาลอาหาร
ประจําเดื อ น ไลฟ์ สไตล์ ในการท่อ งเที่ยวและการรั บประทานอาหาร และการเข้าพัก ในเครื อ IHG รวมถึ งการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ IHG โดยนําเสนอในรู ปแบบที่เป็ น รู ปภาพ วิดีโอ พร้อมข้อความประกอบ รวมถึงการ
แชร์โพสต์ และข้อความที่ได้จากลูกค้า และสื่ อต่าง ๆ ที่มารี วิวให้
4. ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลการวิจยั จากเรื่ อง “ประเภทและรู ปแบบในการนําเสนอเนื้อหาเพื่อการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
สําหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว” ทั้งหมดมาสรุ ปได้ผลเรี ยงตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ภาพรวมของการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนัล กรุ งเทพฯ โรงแรมฯ
เล็งเห็ นถึ งความสําคัญ ของการสื่ อ สารผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ และเน้นความสําคัญ ที่ เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก ใช้
งบประมาณสําหรับสื่ อออนไลน์สูงถึง 60% ในขณะที่สื่อออฟไลน์ถูกลดลงมาเหลือเพียง 40% ช่องทางการสื่ อสารผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาอย่างจริ งจังมี 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ www.bangkok.intercontinental.com
และ
เฟซบุก๊ แฟนเพจ ภายใต้ชื่อ InterContinental Bangkok ทําหน้าที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารในรู ปแบบที่แตกต่างกันไป
ตามหน้าที่หลักของแต่ละช่องทาง ภายใต้มีวตั ถุประสงค์หลักเดียวกัน คือ สร้างให้ InterContinental Bangkok เป็ น
แหล่งรวมกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในการใช้บริ การโรงแรม ทั้งด้านห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ตลอดจนถึงการจัด
ประชุม สัมมนา งานแต่งงาน และสปา เพื่อให้ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
2. รู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาดในเฟชบุก๊ แฟนเพจ InterContinental Bangkok
รู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาดในเฟชบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ที่นาํ เสนอออกไปจะผลิต
โดยเจ้าหน้าที่ภายในองค์ก รทั้งหมดสามารถแบ่งเนื้ อ หาได้เป็ น 4 ประเภทเรี ยงตามรู ปแบบเนื้ อ หาจากจํานวนรวม
ทั้งหมด 68 ที่สมาชิกแฟนเพจให้ความสนใจมีส่วนร่ วมกับเนื้ อหาในด้านการมีส่วนร่ วม กดไลค์ คอมเม้นท์ แชร์ การ
คลิกเพื่อดูภาพและวิดีโอ เมื่อคํานวณจากอัตราการมีส่วนร่ วม ได้ขอ้ สรุ ปจากอัตราการมีส่วนร่ วมสู งไปตํ่า ตั้งแต่วนั ที่
1 ก.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560 ได้ดงั นี้
1) วิถีชีวิต (Lifestyle) นําเสนอด้วยรู ปภาพเมนูอาหาร และเครื่ องดื่ม (Lifestyle Food and Drinks
Menu) มีเนื้อหา (Content) 29 ชิ้นงาน
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2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Featured) นําเสนอด้วยรู ปภาพผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมนําเสนอด้วย
รู ปภาพกรุ งเทพฯ มีให้บริ การทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร การจัดประชุ มสัมมนา และ สปา นําเสนอด้วยรู ปภาพ มี
เนื้อหา (Content) 19 ชิ้นงาน
3) เรื่ อ งอิ งกระแสสังคม (Social Flow) นําเสนอด้ว ยรู ปภาพที่เกี่ ยวกับกระแสสังคม มีเนื้ อหา
(Content) 11 ชิ้นงาน
4) วิดีโอ (Lifestyle / Events VDO Upload) นําเสนอด้วยวิดีโอ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่แบบ
มีสไตล์ ร้านอาหาร การทําอาหาร และเครื่ องดื่ม การเดินทางเที่ยวรอบโลก ตลอดจนเรื่ องราวในสังคม มีเนื้ อหา
(Content) 9 ชิ้นงาน
3. เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารการตลาดในเฟชบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ที่ก่อให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วม (Engagement) ของสมาชิกแฟนเพจ
ผูจ้ ดั ทําเฟซบุก๊ แฟนเพจ InterContinental Bangkok ให้ความสําคัญต่อ การมีส่วนร่ วม (Engagement) ที่มีต่อ
เนื้อหา (Content) เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้เพือ่ ที่จะได้ทาํ การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลถึงการให้ความสนใจ
ต่อรู ปแบบเนื้อหา (Content)ของสมาชิกแฟนเพจ การวัดผลของเนื้ อหา (Content) จากการมีส่วนร่ วม (Engagement)
สามารถบอกได้ว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของแบรนด์คิดอะไรอยู่ มีความพึงพอใจต่อเนื้ อหา (Content) รู ปใดมากเป็ น
พิเศษ ค่าเฉลี่ยอัตราการมีส่วนร่ วม (Average Post Engagement Rate) จึงเป็ นเครื่ องมือชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพของเนื้ อหา
(Content) ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งผลจากการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) รู ปแบบเนื้ อหา (Content) ที่สมาชิกแฟน
เพจให้ความสนใจมีส่วนร่ วมกับเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น กดไลค์ คอมเม้นท์ แชร์ การคลิกเพื่อดูภาพและวิดีโอ เมื่อ
คํานวณจากค่าเฉลี่ยอัตราการมีส่วนร่ วม (Average Post Engagement Rate) ได้ขอ้ สรุ ปจากอัตราการมีส่วนร่ วมจากมาก
ไปน้อย ได้ดงั นี้
1. เนื้อหารู ปแบบวิดีโอ (Video) มีอตั ราการมีส่วนร่ วม (Engagement) มากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยของ
อัตราการตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) เท่ากับ 0.31%
2. เนื้อหาที่เป็ นรู ปภาพ (Photo) มีอตั ราการมีส่วนร่ วม (Engagement) คิดเป็ นค่าเฉลี่ยของอัตราการ
ตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) เท่ากับ 0.17%
3. เนื้ อหารู ปแบบวิดีโอโดยการแชร์ ลิ้งค์ (Lifestyle / Events VDO Share Link) มีอตั ราการมีส่วน
ร่ วม (Engagement) คิดเป็ นค่าเฉลี่ยของอัตราการตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) เท่ากับ 0.07%
4. เนื้ อหารู ปแบบการแชร์ ลิ้งค์ (Share Link) มีอตั ราการมีส่วนร่ วม (Engagement) คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ของอัตราการตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) ได้เท่ากับ 0.05%
จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุ ปได้ว่ารู ปแบบการสื่ อสารการตลาดในเชิงเนื้ อหา (Content) บนเฟช บุ๊กแฟนเพจ
InterContinental Bangkok ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม (Engagement) จะต้องเป็ นเนื้อหา (Content) ที่อยู่ในความสนใจ
ของสมาชิกแฟนเพจ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีส่วนร่ วมได้จริ ง ใช้เวลาในการรับข้อมูลไม่นาน ตรงกับกระแสของ
สังคมที่กาํ ลังให้ความสนใจกับเรื่ องนั้นๆ อยู่ จึงจะทําให้สมาชิกแฟนเพจเกิดการมีส่วนร่ วม (Engagement) กับเนื้ อหา
(Content) นั้น ๆ และพร้อมจะบอกต่อด้วยการแชร์ออกไป
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5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า https://www.facebook.com/InterContinentalBangkok/ ทําหน้าที่เสมือนเป็ นช่องทางการ
สื่ อสารสองทางระหว่างโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ และสาธารณชน ที่สนใจรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและมี
ส่ วนร่ วมผ่านการคลิก Like เพื่อต้องการสื่ อสารผ่านทางเฟสบุก๊ โดยภาพรวมแล้วรู ปแบบการสื่ อสารบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ InterContinental Bangkok สามารถแบ่งออกได้เ ป็ น 2 ส่ วนใหญ่ๆ คื อ รู ปแบบการสื่ อ สาร และผลิ ตเนื้ อ หา
(Content) ถูกควบคุมและกําหนดประเด็นโดยเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทั้งหมด ภายใต้มาตรฐานของ IHG ที่เป็ นบริ ษทั
แม่ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า นําเสนอออกมาในรู ปแบบของ รู ปภาพ และ วิดีโอ ผ่านการนําเสนอประเด็นของ
รายละเอียด ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าในเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมฯ ร้านอาหาร การจัดประชุมสัมมนา
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรม รวมถึงข่าวสารจาก IHG ตลอดจนรายการส่ งเสริ มการขายทีเ่ น้นเรื่ องหลัก
4 ประเภท คือ 1) วิถีชีวิต (Lifestyle) 2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Featured) 3) เรื่ องอิงกระแสสังคม (Social
Flow) และ 4) วิดีโอ (Lifestyle /Events VDO Upload) นําเสนอด้วยวิดีโอ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็ นอยูแ่ บบมีสไตล์
ร้านอาหาร การทําอาหาร และเครื่ องดื่ม
ผูด้ ูแลด้านสื่ อออนไลน์ และเฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/ ได้
นําเสนอเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก เพื่อให้ผทู้ ี่ชื่นชอบติดตาม และเข้ามามีส่วนร่ วม อย่างไรก็ตาม ควรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการนําเสนอรู ปแบบเนื้ อหาให้เป็ นภาพเคลื่อนไหว หรื อ วิดีโอให้มากขึ้น และหากต้องการเปิ ดเพจใหม่
สามารถนําไปปรับใช้เพื่อวางแผนต่อไปในอนาคตจากรายละเอียดของการศึกษาในครั้งนี้
1. ภาพรวมของการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ
โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ ได้สร้างช่องทางการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ไว้ดว้ ยกัน 2
ช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์ และ เฟซบุก๊ เพื่อใช้ท้งั 2 ช่องทางนี้ เป็ นช่องทางในการสื่ อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับพฤติก รรมของผูบ้ ริ โภค ถื อได้ว่าโรงแรมอิ นเตอร์ ค อนติเ นนตัล กรุ งเทพฯ เลือ กใช้สื่ อ ได้อ ย่างครอบคลุ มทุก
ช่องทางการสื่ อสารที่ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายจะเข้าถึงได้ โดยที่เน้นเรื่ องการให้ขอ้ มูลสิ นค้าเป็ นหลักรวมถึงข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภค จึงเป็ นที่มาของการสร้างช่องทางการสื่ อสารทั้ง 2 ช่องทางนี้ มาเพื่อใช้เป็ นช่องทางในการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภค ช่องทางการสื่ อสารผ่าน เฟซบุก๊ เป็ นช่องทางการสื่ อสารในสื่ อสังคมออนไลน์ที่
นําเสนอเนื้ อหา รู ปภาพ วิดีโอ ประกอบข้อความสั้น ๆ โดยมีรูปแบบเนื้ อหาที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่ องอาหาร เช่ น
โปรโมชัน่ และเทศกาลอาหารประจําเดือ น ห้องอาหารทั้ง 4 ห้อง เครื่ องดื่มแนะนํา สู ตรอาหาร วิดีโอสาธิ ตการ
ทําอาหาร เกร็ ดความรู้เ กี่ ยวกับเรื่ อ งอาหาร ตลอดจนเรื่ อ งราวและกิ จกรรมต่ าง ๆ ของลูก ค้าที่เกิ ดขึ้ นแต่ ละวันใน
โรงแรมฯ
2. การมีส่วนร่ วม (Engagement) กับเนื้อหา (Content) บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ InterContinental Bangkok
โดยภาพรวมแล้วรู ปแบบการสื่ อสารบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ InterContinental Bangkok สามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ รู ปแบบการสื่ อสาร และผลิตเนื้ อหา (Content) โดยเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทั้งหมด ที่ออกมาใน
รู ปแบบของ รู ปภาพ และ วิดีโอ ที่เน้นเรื่ องหลัก 4 เรื่ อง คือ 1) วิถีชีวิต (Lifestyle) 2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product
Featured) 3) เรื่ องอิงกระแสสังคม (Social Flow) และ 4) วิดีโอ (Lifestyle /Events VDO Upload) นําเสนอด้วยวิดีโอ ที่
เกี่ยวกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบมีสไตล์ ร้านอาหาร การทําอาหาร และเครื่ องดื่ม
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ซึ่ งเนื้ อ หาทั้ง 2 ส่ ว น ก่ อ ให้เ กิ ดการมี ส่ ว นร่ ว มกับเนื้ อ หาจากสมาชิ ก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ InterContinental
Bangkok ที่ต่างกันออกไปและ สอดคล้อ งกับกับรู ปแบบการดําเนิ นการสร้ างสรรค์เ นื้ อ หาบนเฟซบุ๊ก แฟนแพจ
InterContinental Bangkok ที่นาํ เสนอเนื้ อหาในเชิงการให้ขอ้ มูลข่าวสาร กระตุน้ ให้เกิดการกระทํา และส่ งเสริ มการ
ขายสิ นค้า โดยส่ วนใหญ่จะเน้นใช้วิธีการนําเสนอเนื้อหา (Content) ผ่านการเล่าเรื่ องราวที่ตอ้ งเร้าอารมณ์ร่วมผ่านทาง
รู ปภาพ อาหารที่น่าอร่ อย เทียบได้กบั Emotion หรื อรู ปภาพของคุณกนก รักวงศ์สกุลกับเพื่อน ๆ เทียบได้กบั การสร้าง
กระแสสังคม (Public) วิดีโอลิ้งค์ การทําขนมไหว้พระจันทร์ เทียบได้กบั การสร้าง เรื่ องราว (Story) และข้อความ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความอยากรู้และค้นหาต่อ เพื่อนําไปบอกเล่าต่อกลุ่มเพื่อน ๆ เครื อข่ายของตนต่อไป
3. ผลที่ได้รับจาการสื่ อสาร จากการมีส่ วนร่ ว ม (Engagement) ของสมาชิกเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่มีต่อ เนื้ อหา
(Content)
จากผลของการวิจยั ที่ได้รับในครั้งนี้ทาํ ให้ทราบว่ารู ปแบบการนําเสนอเนื้ อหาผ่าน วิดีโอ (VDO) บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ InterContinental Bangkok จะมีอตั ราการมีส่วนร่ วม (Engagement Rate) ที่สูงกว่าเนื้อหาที่สื่อสารออกมาเป็ น
รู ปภาพ จากตัวอย่างคือ วิดีโอทําขนมไหว้พระจันทร์ โดยเชฟจากห้องอาหารจีน ซัมเมอร์ พาเลซ และแขกรับเชิญ 4
ท่าน เนื่องจากเป็ นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ กระชับ มีการบอกเล่าเรื่ องราวผ่านตัวบุคคลที่เป็ นผูน้ าํ ทางความคิด (Key
Opinion Leader/ Influencer) ทําให้เ กิดความน่ าเชื่ อ ถื อ โดยมีค่ าเฉลี่ ยของอัตราการตอบสนอง (Average Post
Engagement Rate) ต่ อ เนื้ อหาในรู ปแบบวิดีโอได้เ ท่ากับ 0.31% เมื่อ เปรี ยบเทียบกับการนําเสนอรู ปแบบเนื้ อ หา
(Content) ที่เป็ นรู ปภาพ จะได้รับความสนใจไม่มากเท่าที่ควร โดยมี ค่าเฉลี่ยของอัตราการตอบสนอง (Average Post
Engagement Rate) ต่อเนื้อหาในรู ปแบบวิดีโอได้เท่ากับ 0.17%
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลของการวิจยั ที่ได้รับในครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบถึงรู ปแบบเนื้ อที่สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental
Bangkok ให้ความสนใจเข้าไปมีส่ว นร่ ว มในเรื่ องของการ กดไลค์ คอมเม้นท์ แชร์ การคลิก เพื่อ ดูภาพและวิดีโอ
(Engagement) มากกว่าการดูแบบรู ปภาพ ซึ่ งสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน
ดังนี้
1. จากข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ได้รับจากการเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ จึงได้ทราบว่าเนื้ อหา (Content) ในรู ปแบบ
รู ปภาพ มียอดการรับชมตํ่า ดังนั้นจึงขอแนะนําให้วางแผนทางด้านการใช้เนื้ อหาใหม่ และปรับปรุ งการสร้างสรรค์
เนื้อหา (Content) ในรู ปแบบใหม่ ๆ ให้มีความใหม่ ควรปรับการนําเสนอให้ออกมาในแนวภาพเคลื่อนไหว แบบ GIF
หรื อแบบ Boomerang และการ Live สด ทางที่ดีควรนําเสนอแบบการเล่าเรื่ องให้น่าสนใจ (Story Telling)
2. จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ทาํ ให้ทราบถึงประสิ ทธิภาพของรู ปแบบเนื้อหา (Content) ต่างๆ ของเฟซบุ๊กแฟน
เพจ InterContinental Bangkok ที่เชื่อมโยงกับการดําเนิ นกลยุทธ์ข อง โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ ว่า
เนื้ อหา (Content) รู ป แบบเป็ น วิ ดี โ อ (VDO) สามารถสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
InterContinental Bangkok ได้เป็ นจํานวนสู งที่สุ ด ผูจ้ ดั ทําเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok สามารถนํา
ข้อ มูล เหล่ านั้นไปต่ อยอดเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ก ับลูก ค้าต่อ ไปได้ เช่น การเชิ ญ Celebrity (Influencer) มาร่ ว ม
ทําอาหารกับเชฟ เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และอยากบอกต่อ หรื อในเทศกาลสําคัญ ๆ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

3. จากผลการวิจ ัยทําให้เ ห็ นถึงผลตอบรั บที่สมาชิ กเฟซบุ๊กแฟนเพจมีต่อ InterContinental Bangkok ซึ่ ง
สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งการวางแผนทางการตลาดออนไลน์ให้มีประสิ ทธภาพที่ดียง่ิ ขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดเป็ น
ที่รวมของสังคมออนไลน์สาํ หรับผูท้ ี่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตในโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว ได้ต่อไป
4. จากผลการวิจ ยั ในครั้งนี้ ผจู้ ัดทําเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok สามารถนําข้อ มูลที่ได้ไป
พัฒนาในเรื่ อ งรู ปแบบการนําเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบของการให้ค วามรู้ ในด้านการทําอาหาร พร้ อ มเคล็ดลับจาก
เชฟของทุกห้องอาหาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั โรงแรม และเกิดการติดตามต่อไป พร้อมสอดแทรกกิจกรรม
พิเศษ สําหรับผูแ้ สดงความคิดเห็นเข้ามา จะได้เข้าร่ วมทําอาหารกับเชฟ ในอาทิตย์ถดั ไป
ทั้งนี้เนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักข้างต้น และมีแนวทางในการเล่าเรื่ องราว (Content Pillar)
ของเนื้ อหาหลัก ๆ 4 เรื่ อง โดยให้น้ าํ หนักในการเล่าเรื่ อ งที่ต่างกันไป ไม่เน้นการขายสิ นค้าโดยตรง แต่เน้นการให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ ดังนี้ 1) วิถีชีวิต (Lifestyle) = 40% 2) แบรนด์ และ ผลิตภัณฑ์ (Brand and
Product Feature) = 20% 3) กิ จ กรรมทางสังคม (Social Event) = 20% 4) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion
/Campaign) = 20%
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