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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีศกึษาความยัง่ยนืดว้ยการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัทางธุรกจิผ่าน

สือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการศกึษากลุ่มประชากรในองคก์รธุรกจิทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการ
ใชเ้น้ือหาเชงิการตลาด จ านวน 200 กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธิกีารแจกแบบสอบถามทัง้รปูแบบออนไลน์และแบบเอกสาร 
ผลการวิจยัพบว่าความยัง่ยืนในการใช้เน้ือหาเชิงการตลาดต้องเริม่จากแหล่งทรพัยากรภายในองค์กรด้านทกัษะ 
บุคลากรและนวตักรรมที่ต้องมคีวามพรอ้มและมศีกัยภาพเพยีงพอ ส่วนลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาดต้องมคีวาม
หลากหลายและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้ต้องมกีารอพัเดท ปรบัปรุงขอ้มูลเน้ือหาใหม้คีวามถูกต้อง ทนัสมยั 
รวมถงึตอ้งใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการสรา้งกจิกรรมต่างๆ อยา่งเหมาะสมจงึจะท าใหอ้งคก์รเกดิความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัทางธุรกจิได ้และการสรา้งผลลพัธท์างธุรกจิใหม้คีวามต่อเน่ืองจะเป็นตวับ่งชีถ้งึความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั
อยา่งยัง่ยนื โดยองคก์รจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัต าแหน่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งสม ่าเสมอและใหค้วามส าคญั
กบัการลงทุนในแหล่งศกัยภาพขององค์กรใหม่เพื่อพฒันาประสทิธภิาพของแหล่งทรพัยากรภายในองคก์ร ซึ่งจะท าให้
องคก์รสามารถท าซ ้าประโยชน์ทางธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
ค าส าคญั: เน้ือหาเชงิการตลาด ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 22 

 

Sustainable Creation of Content Marketing for having a Competitive 
Advantage on Social Media 

 
Seksan Rodkasikum* 

CIMB Thai Bank Public Company Limited 
 
*Correspondence: seksanrod@gmail.com doi: 10.14456/jisb.2016.27 

 
Abstract 

The purpose of this paper is to examine the effects of factor on business sustainability, content 
marketing (CM) was used to develop sustainable competitive advantage (SCA) through social media. This 
research is quantitative research. Two hundred samples were drawn from an employee organization with 
experience in content marketing. Data was gathered from 200 samples by online and printed questionnaires. 
The results show that several factors are necessary to develop SCA through social media by applying CM. 
Key factors are not limited to potential resources or potential of innovation. CM should be various 
characteristics, also suited to target customers, and contain up-to-date content information and accuracy to 
succeed. Proper use of social media helps promote competitive advantage in business. As a result, long term 
performance will be indicated business continuity. Business process adaptation requires reinvestment in 
potential source of competitive to enhance SCA over competitors by the use of CM. This research has 
discovered a new two factors affecting competitive advantage which is updated the content and using social 
media. 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้าและมกีารพฒันาอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามี
บทบาทส าคญัในการด าเนินชวีติและธุรกจิ ท าใหอ้งค์กรธุรกจิจ าเป็นต้องปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้
และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรมทีม่คีวามกา้วหน้าเพือ่ใหธุ้รกจิด าเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเทคโนโลยทีีก่ าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจากสถติพิบวา่ในปี 2558 สดัสว่นการ
ใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์มกีารเขา้ถงึสงูเป็นอนัดบัหน่ึงถงึรอ้ยละ 82.7 โดยเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสือ่สงัคมออนไลน์ที่
ถกูเขา้ถงึมากทีส่ดุ (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส,์ 2558) 
จากสถติดิงักล่าวจงึเป็นเหตุผลทีส่นับสนุนว่าสื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางที่เหมาะส าหรบัใชส้ื่อสารและท าการตลาด
รปูแบบใหมไ่ปยงักลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้ยงัเป็นช่องทางทีร่วดเรว็ ค่าใชจ้่ายต ่า และยงัสามารถสรา้งภาพลกัษณ์ทีท่นัสมยั
ใหก้บัองคก์รได ้

การท าการตลาดเชงิเน้ือหาเป็นกระบวนการทางการตลาดที่ให้ความส าคญักบัการสร้างและเผยแพร่เน้ือหาที่มี
คุณคา่และมปีระโยชน์ เพือ่ดงึดดูความสนใจ สรา้งปฏสิมัพนัธ ์สรา้งการจดจ าตราสนิคา้ (Brand awareness) และความ
จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand loyalty) กบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยในปี 2558 การท าเน้ือหาเชงิการตลาด (Content 
marketing) ในสหรฐัอเมรกิาไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก มอีตัราสงูถงึรอ้ยละ 77 (Pulizzi and Handley, 2004) แต่
ในทางตรงกนัขา้มนัน้มหีลายธุรกจิทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็ในการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) หรอื
ประสบความส าเรจ็เพยีงระยะเวลาอนัสัน้เท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลายธุรกจิในประเทศไทยที่มกีารสรา้งและเผยแพร่
เน้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) โดยวดัผลความส าเรจ็จากการมสีว่นรว่มจากลกูคา้ (Engagement) จ านวน
กดถูกใจ (Like) จ านวนการแสดงความคดิเหน็ (Comment) และจ านวนการกดแบ่งปัน (Share) (เอกสทิธิ ์เทยีมแกว้, 
2558) แต่ผลลพัธ์ทีไ่ดก้ลบัมาในรูปแบบต่างๆ มคี่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัจ านวนผูต้ดิตามในสื่อสงัคมออนไลน์ของ
ตนเอง 

จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัเลง็เหน็ถงึปัญหาและความส าคญั ท าใหม้แีนวคดิในการศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะท า
ใหอ้งคก์รธุรกจิประสบความส าเรจ็ในการสรา้งและเผยแพรเ่น้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) โดยใชแ้นวคดิ
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ ลกัษณะ
ของเน้ือหาเชงิการตลาด การอพัเดท การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ การป้องกนัการลอกเลยีนแบบ ความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอย่างยัง่ยนื และการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ทีส่ง่ผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและ
ประสทิธภิาพระยะยาวดว้ยการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งัน้ี 
แหล่งศกัยภาพความได้เปรียบ (Potential sources of competitive advantage) หมายถงึ แหล่งทรพัยากร

ภายในองคก์รทีม่คีา่ หายาก ไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได ้และไมส่ามารถหาทดแทนหรอืเทยีบเคยีงได ้(Barney, 1991) 
ซึง่ประกอบดว้ยทกัษะ บุคลากร ความรู ้ ความสามารถหลกัขององคก์ร (Wernerfelt, 1984) ซึง่รวมถงึเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวตักรรมทีส่ามารถสรา้งธุรกจิแนวใหมใ่หแ้ตกต่างได้ (Porter and Millar, 1985) ตอ้งสอดคลอ้งกบั  
กลยุทธ์ ลกัษณะของธุรกจิ สนิคา้ หรอืบรกิารขององคก์ร (Cooper and Schendel, 1976) โดยแหล่งศกัยภาพของ
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ทรพัยากรจะเป็นพืน้ฐานของการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 
1988) 

ลกัษณะของเน้ือหาเชิงการตลาด (Content marketing characteristics) หมายถงึ ลกัษณะและรปูแบบของ
เน้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) ทีใ่ชส้ือ่สารกบัลกูคา้ในบรบิทต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความถูกใจและตดิตามจาก
กลุ่มเป้าหมายโดยน าเสนอในรปูแบบของภาพ วดิโีอ ขอ้ความ ซึ่งมลีกัษณะดงัน้ี (1) Content ทีใ่หข้อ้มลูและ
รายละเอยีดสนิคา้ (2) Content สง่เสรมิการขาย (อรรถชยั วรจรสัรงัส ีและ พนม คลีฉ่ายา, 2556) (3) Content สรา้ง
แรงบนัดาลใจ (4) Content ใหค้วามรู ้ค าแนะน า เหตุการณ์ต่างๆ (5) Content สรา้งอารมณ์/บนัเทงิ และ (6) Content 
เชงิส่งเสรมิสงัคม โดยลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาดเป็นตวัก ากบัความสมัพนัธ์ของแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบที่จะ
สง่ผลใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Bharadwaj et al., 1993) 

การอพัเดท (Update content) หมายถงึ การอพัโหลดและการปรบัปรุงเน้ือหาต่างๆ ใหม้คีวามถูกตอ้ง ทนัสมยั 
ทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อสื่อสารไปยงักลุ่มลูกคา้เพื่อใหเ้กดิการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารและเพื่อสรา้งการมสีว่นร่วมระหว่างตรา
สนิค้ากบัลูกค้า ซึ่งการอพัเดทเน้ือหาเชงิการตลาดเป็นแนวทางที่ท าให้เกดิความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธุรกจิ 
(Aimiuwu, 2013) 

การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Using social media) หมายถงึ การใชแ้พลตฟอรม์ของสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อสรา้ง
กจิกรรมทางการตลาดใหก้บัตราสนิคา้ (Branding activities) ในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารและการมี
สว่นรว่ม (Xin et al., 2014) ระหวา่งสนิคา้กบัผูบ้รโิภคอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เป็นแนวทางของ
การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Mucan and Özeltürkay, 2014) 

ความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive advantage) หมายถงึ ความสามารถขององคก์รทีส่ามารถ
ด าเนินธุรกจิหรอืสรา้งคุณคา่ไดด้กีวา่คู่แขง่ โดยองคก์รตอ้งสรา้งความแตกต่างจากคู่แขง่ 3 ดา้น ประกอบดว้ย การเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน การสรา้งความแตกต่าง และการตอบสนองทีร่วดเรว็ (Porter, 1990) รวมทัง้กลยุทธ์ ทกัษะและ
ทรพัยากรทีม่คีุณคา่ (Day and Wensley, 1988) ซึง่จะสง่ผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื (Bharadwaj 
et al., 1993; Porter, 990) 

การป้องกนัการลอกเลียนแบบ (Barriers to imitation) หมายถงึ การป้องกนัลกัษณะของสนิคา้จากการ
ลอกเลยีนแบบจากคู่แขง่โดยการสรา้งความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในตวัสนิคา้เพื่อไม่ใหคู้่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบ
ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ (Bharadwaj et al., 1993; Barney, 1991) รวมถงึการป้องกนัการลอกเลยีนแบบลกัษณะของทกัษะ
และบุคลากรเพื่อไมใ่หเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยไปยงัองคก์รคู่แขง่ (Dierickx and Cool, 1989) โดยการ
ป้องกนัการลอกเลยีนแบบเป็นสิง่ที่ก ากบัความสมัพนัธ์ของความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัเพื่อน าไปสู่ความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร (Bharadwaj et al., 1993) 

ความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน (Sustainable competitive advantage) หมายถงึ องคก์รสามารถ
ด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถท าซ ้าในประโยชน์ทางธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Lippman and Rumelt, 
1982)  และเป็นผู้น าด้านต้นทุนและความแตกต่างในสนิค้า ซึ่งต้องมพีื้นฐานจากแหล่งทรพัยากรและกลยุทธ์ที่ดใีน
องคก์รทีคู่่แขง่ไม่สามารถลอกเลยีนแบบได ้(Barney, 1991) ซึ่งจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานทางธุรกจิใน
ระยะยาว (Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 1988) 

ประสิทธิภาพระยะยาว (Long-term performance) หมายถงึ ความสามารถในการด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งราบรื่น
และต่อเน่ือง มีความเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีสภาวะการเป็นผู้น าทางการเงินและผู้น าทางด้านตลาดเหนือคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั (Day and Wensley, 1988) โดยผลลพัธต์อ้งเป็นทีพ่งึพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย
องค์กร (Kaliski, 2007) โดยองค์กรสามารถสรา้งประสทิธภิาพระยะยาวได้ต้องมกีารลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพใหม ่
(Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 1988) 
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ลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความได้เปรียบใหม่ (Reinvestment in potential sources) หมายถงึ การควบคุม
การปฏบิตังิานในแต่ละขัน้ตอนใหมเ่พื่อพฒันาต าแหน่งทางการแขง่ขนัใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการพฒันาดา้นทกัษะ
และบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งสม ่าเสมอ (Day and Wensley, 1988) และตอ้งวางแผน ตดิตาม ประเมนิผลเพื่อให้
เกดิความต่อเน่ืองในการปฏบิตังิาน (Porter and Millar, 1985) ซึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์รมแีหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบที่
มปีระสทิธภิาพเหนือคูแ่ขง่ (Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 1988) 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน และงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยปัจจยัแหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบ ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั 
การป้องกนัการลอกเลยีนแบบ  ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื ประสทิธภิาพระยะยาว และการลงทุนกบั
แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ กบัปัจจยัใหม่อกี 2 ปัจจยัซึ่งงานวจิยัน้ีเพิม่เขา้มา คอื การอพัเดท และการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ เพือ่ใชเ้ป็นกรอบการศกึษาเพือ่หาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
 

Barney (1991) กล่าวว่าแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบดา้นทกัษะและบุคลากรทีส่ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัตอ้งประกอบดว้ยความมคีุณค่า ความหายาก การไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได ้และไมส่ามารถทดแทน
หรอืเทยีบเคยีงได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Wenerfelt (1984) ทีก่ล่าววา่แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบขององคก์ร 
รวมไปถงึความสามารถหลกัทีโ่ดดเด่นขององคก์ร สามารถสง่ผลต่อการไดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H1: แหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Varadarajan and Yadav (2002) กล่าววา่ ลกัษณะของสนิคา้จะเป็นตวัปรบัความสมัพนัธใ์หเ้กดิความไดเ้ปรยีบ

เชงิการแขง่ขนั โดยตอ้งพจิารณาในเรื่องของการพฒันารปูแบบสนิคา้ใหม้คีวามทนัสมยั การประยุกต์ใช้นวตักรรมเพื่อ
เสนอบรกิารทีด่กีบัลกูคา้เป้าหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบั Bharadwaj et al. (1993) ทีก่ลา่ววา่ ลกัษณะการบรกิารขององคก์ร

ความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั 

ความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั
อยา่งยัง่ยนื 

ลกัษณะของเน้ือหา
เชงิการตลาด 
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จะเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งความได้เปรยีบในองค์กรกบัต าแหน่งความได้เปรยีบ โดยจะท าให้เกิด
แนวโน้มความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ตามมา ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H2: ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาดจะเป็นตัวปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบและ

ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Aimiuwu (2013) กล่าวว่าความถี่ในการอพัเดทโฆษณาและความถี่ในการอพัเดทเน้ือหาบนสื่อสงัคมออนไลน์

ส าหรบัใหค้วามรู ้รายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ ตราสนิคา้ และบรกิารจะท าใหเ้กดิการตอบสนองกลบัจากลกูคา้ โดยทัง้ 2 
มมุมองจะสง่ผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H3: การอพัเดทมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Xin et al. (2014) กล่าววา่การใชแ้พลตฟอรม์ของเครอืขา่ยสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Network) ในการสรา้ง

กจิกรรมทางการตลาดกบัผูบ้รโิภคเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของตราสนิคา้ โดยการเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
ทีห่ลากหลายจะสง่ผลทางบวกต่อการสร้างความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Mucan and 
Ozelturkay (2014) ที่กล่าวว่าการประยุกต์ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นแนวทางของการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัทางธุรกจิ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H4: การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Porter (1990) กล่าววา่การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเป็นการสรา้งความแตกต่างใหเ้หนือกวา่คู่แขง่โดย

ตอ้งมคีวามเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน มคีวามแตกต่างทีโ่ดดเดน่ และตอ้งมกีารตอบสนองทีร่วดเรว็กบัลกูคา้ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิ
ความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัที่ย ัง่ยนื ซึ่งสอดคลอ้งกบั Hoffman (2000) ที่กล่าวว่าองค์กรจะต้องมคีวามเป็น
เอกลกัษณ์ มกีลยุทธ์ที่มคีุณค่า มคีวามแตกต่าง และมกีารป้องกนัการลอกเลยีนแบบ จงึจะท าให้เกดิความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H5: ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
 
Bharadwaj et al. (1993) กล่าววา่การป้องกนัการลอกเลยีนแบบเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญัขององคก์ร โดยองคก์รตอ้ง

สรา้งความซบัซ้อน โดดเด่น และมอีตัลกัษณ์ เพื่อไม่ใหคู้่แข่งสามารถเลยีนแบบไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยการป้องกนัการ
ลอกเลยีนแบบจะเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธท์ีส่ าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รไดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื
ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบั Dierickx and Cool (1989) ทีก่ล่าววา่องคก์รจะสามารถมชีื่อเสยีง มคีุณภาพในระยะยาวไดน้ัน้ตอ้ง
มกีารป้องกนัการลอกเลยีนแบบลกัษณะต่างๆ ในดา้นทกัษะ บุคลากร ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H6: การป้องกนัการลอกเลยีนแบบจะเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื 
 
Kotelnikov (2004) กลา่ววา่องคก์รจะมคีวามไดเ้ปรยีบทีย่ ัง่ยนืไดต้อ้งมพีืน้ฐานมาจากการสรา้งความไดเ้ปรยีบและ

มสีว่นแบ่งทางการตลาดเหนือคู่แขง่ ซึง่สอดคลอ้งกบั Day and Wensley (1988) ทีก่ล่าววา่สว่นแบ่งทางการตลาด
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สามารถใช้วดัความได้เปรียบทางการแข่งขนัที่ย ัง่ยืนและประสิทธิภาพระยะยาวของธุรกิจได้ ดังนัน้จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H7: ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อประสทิธภิาพระยะยาว 
 
Day and Wensley (1988) กล่าววา่องคก์รจะสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งราบรื่น ต่อเน่ือง และมีประสทิธภิาพใน

ระยะยาวนัน้ต้องมีการลงทุนในแต่ละขัน้ตอนใหม่และให้ความส าคญักบัแหล่งความได้เปรียบอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Bharadwaj et al. (1993) ทีก่ล่าววา่ความมปีระสทิธภิาพขององคก์รตอ้งมกีารพฒันาและลงทุนหรอืให้
ความส าคญัใหม่อย่างสม ่าเสมอกบัแหล่งศกัยภาพขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งความต่อเน่ืองทางธุรกิจและต าแหน่ง
ทางการแขง่ขนัทีด่ ีดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H8: ประสทิธภิาพระยะยาวมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 
 
Day and Wensley (1988) กล่าวว่าการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่เป็นการควบคุมการ

ปฏบิตังิานในองค์กรในแต่ละขัน้ตอนให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามต่อเน่ือง โดยการท าซ ้าในแต่ละกระบวนการตัง้แต่
ภายในองค์กร วางแผน การตดิตาม การประเมนิผลจะส่งผลให้เกดิความต่อเน่ืองทางธุรกจิ ซึ่งสอดคล้องกับ Porter 
and Millar (1985) ทีก่ล่าววา่การลงทุนใหม่ในทกัษะและทรพัยากรจะสง่ผลใหอ้งคก์รสามารถพฒันาต าแหน่งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H9: การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหมม่คีวามสมัพนัธท์างบวกต่อแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีม่ปีระสบการณ์ในการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) ผ่าน

สื่อสงัคมออนไลน์ จ านวน 200 กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื ซึ่งก่อนการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างงานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามที่พฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Wernerfelt, 1984; อรรถชยั      
วรจรสัรงัส ีและพนม คลีฉ่ายา, 2556; Mathur et al., 2012; Xin et al., 2014; Porter, 1990; Bharadwaj et al., 1993; 
Dierickx and Cool, 1989; Barney, 1991; Porter, 1991; Day and Wensley, 1988; Kaliski, 2007; Porter and 
Millar, 1985) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างครัง้ที ่1 จ านวน 20 คน และครัง้ที ่2 จ านวน 25 คน เพื่อวเิคราะห์
แบบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม้คีวามเหมาะสม เมื่อแบบสอบถามมคีวามเหมาะสมแลว้จึงท าการเกบ็
ขอ้มูลจรงิ โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัแฟนเพจบนสื่อสงัคมออนไลน์ของแต่ละองค์กรและแจกแบบสอบถาม
แบบเอกสารไปยงัผูบ้รหิารในแต่ละองคก์รเพือ่ใหผู้บ้รหิารกระจายแบบสอบถามไปยงัพนกังานในสายงานของตนเอง 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มลูขาดหาย (Missing data) และขอ้มลูสุดโต่ง (Outliers) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะรว่มเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึ่งผลการทดสอบพบว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด มเีพยีงการกระจายขอ้มูลเบ้ซ้าย  แต่มี
ความเบไ้มม่ากนกั ทางผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติ่อไป 
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งานวจิยัไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ทีต่อ้ง
มคีา่มากกวา่ 0.70 ซึง่ถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et al., 1998) นอกจากน้ียงัได้
ทดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยตอ้งมคี่า Factor loading 
มากกวา่ 0.5 และสามารถแสดงคา่สถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: แหล่งศกัยภาพความได้เปรียบ (% of variance = 56.016, Cronbach’s alpha = 0.798) 

ท่านคิดว่าบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างเน้ือหาเชิง
การตลาดใหด้กีวา่คูแ่ขง่ 

4.586 0.565 0.786 

ท่านคดิว่าการพฒันาทกัษะ หรอืสรา้งการเรยีนรูใ้หบุ้คลากรในบรษิทัเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าให้
การสรา้งเน้ือหาเชงิการตลาดดกีวา่คูแ่ขง่ 

4.522 0.626 0.775 

ท่านคิดว่าการแบ่งปันความรู้กันภายในบริษัทเป็นการเพิ่มเทคนิคการท าเน้ือหาเชิง
การตลาดใหโ้ดดเดน่ 

4.344 0.778 0.743 

ท่านคิดว่าเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บริษัทสร้างเน้ือหาเชิง
การตลาดดกีวา่คูแ่ขง่ 

4.575 0.639 0.719 

ปัจจยั 2: ลกัษณะของเน้ือหาเชิงการตลาด (% of variance = 49.636, Cronbach’s alpha = 0.786) 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content เชงิความบนัเทงิท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.441 0.673 0.737 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content เชงิสง่เสรมิหรอืสรรคส์รา้งสงัคมท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.290 0.744 0.734 

ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content เชงิโฆษณาสนิคา้ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.048 0.949 0.727 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content แบบตวัหนังสอื (Text) ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 3.645 1.087 0.694 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content แบบวดิโีอ (VDO) ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.435 0.704 0.672 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content แบบรปูภาพ (InfoGraphic) ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.484 0.691 0.659 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 3: การอพัเดท (% of variance = 69.043, Cronbach’s alpha = 0.850) 
ทา่นคดิวา่การอพัเดทขอ้มลูเนื้อหาเชงิการตลาดใหถู้กตอ้งท าใหล้กูคา้เชือ่ถอืมากขึน้ 4.430 0.790 0.840 
ท่านคดิวา่การอพัโหลด หรอืโพสต์เน้ือหาเชงิการตลาดทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบักระแสสงัคมท า
ใหล้กูคา้จดจ าไดง้า่ยขึน้ 

4.382 0.785 0.835 

ทา่นคดิวา่การอพัเดทขอ้มลูเนื้อหาเชงิการตลาดใหท้นัสมยัท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.425 0.726 0.831 
ทา่นคดิวา่การปรบัปรุงเน้ือหาใหต้รงกบัความสนใจของผูบ้รโิภคท าให้ลกูคา้ตดิตามเน้ือหา
เชงิการตลาดมากขึน้ 

4.511 0.692 0.817 

ปัจจยั 4: การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (% of variance = 69.911, Cronbach’s alpha = 0.852) 
ท่านคดิว่าการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ท าใหลู้กคา้รบัรูข้อ้มลูสนิคา้หรอืบรกิารผ่านเน้ือหาเชงิ
การตลาดไดง้า่ยขึน้ 

4.548 0.650 0.886 

ทา่นคดิวา่การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ท าใหล้กูคา้เกดิการแชรห์รอืแบ่งปัน หรอืบอกต่อเน้ือหา
เชงิการตลาดของบรษิทัไดง้า่ยขึน้ 

4.656 0.569 0.861 

ท่านคดิว่าการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ลูกค้าเขา้ถึงเน้ือหาเชงิการตลาดของบรษิทัได้
รวดเรว็กวา่ช่องทางอื่น 

4.602 0.626 0.804 

ท่านคิดว่าการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (สนทนา 
โตต้อบ จดักจิกรรมทางการตลาด) ไดง้า่ยขึน้ 

4.532 0.699 0.789 

ปัจจยั 5: ความได้เปรียบทางการแข่งขนั (% of variance = 63.455, Cronbach’s alpha = 0.785) 
ทา่นคดิวา่การน าเสนอเน้ือหาเชงิการตลาดทีแ่ตกต่างท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบกวา่คู่แขง่ (เช่น 
ดา้นเนื้อหา ตวัการต์นู แอนิเมชนั สญัลกัษณ์ รปูแบบต่างๆ เป็นตน้) 

4.489 0.676 0.832 

ท่านคิดว่าเน้ือหาเชงิการตลาดสามารถใช้เป็นเครื่องมอืช่วยให้บรษิัทสร้างผลลพัธ์ทาง
การเงนิได ้(เชน่ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสรา้งคุณคา่การประชาสมัพนัธส์นิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้) 

4.344 0.713 0.823 

ทา่นคดิการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดใหต้รงหรอืตอบสนองกบักลุ่มเป้าหมายท าใหบ้รษิทั
ไดเ้ปรยีบกวา่คูแ่ขง่ 

4.532 0.699 0.821 

ท่านคิดว่าประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้ต ่ าที่สุดส าหรับการสร้างเน้ือหาเชิง
การตลาดท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบกวา่คูแ่ขง่ 

4.022 1.008 0.703 

ปัจจยั 6: การป้องกนัการลอกเลียนแบบ (% of variance = 66.983, Cronbach’s alpha = 0.752) 
ท่านคดิว่าการป้องกนัการลอกเลยีนแบบลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาดไม่ใช่แนวทางที่มี
ประสทิธภิาพทีส่ดุ (ควรป้องกนัดา้นการยา้ยหรอืเปลีย่นแปลงตวับุคลากรและกลยุทธด์ว้ย) 

4.118 0.917 0.857 

ท่านคดิว่าการตรวจสอบ ตดิตามการลอกเลยีนแบบเน้ือหาเชงิการตลาดจากคู่แข่งอย่าง
ต่อเนื่องเป็นแนวทางทีด่ทีีท่ าใหบ้รษิทัวางแผนการปรบัเปลีย่นกลยุทธไ์ดท้นัทว่งท ี

4.183 0.900 0.820 

ท่านคดิว่าลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาดทีส่ ื่อถงึแบรนดบ์รษิทัท าใหคู้่แขง่ลอกเลยีนแบบได้
เพยีงบางสว่นเทา่นัน้ (เชน่ เนื้อหา ค าพดู ตวัการต์นู แอนิเมชนั สญัลกัษณ์ เป็นตน้) 

4.183 0.838 0.777 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 7: ความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน (% of variance = 68.626, Cronbach’s alpha = 0.842) 
ท่านคิดว่าเน้ือหาเชงิการตลาดสามารถใช้เป็นเครื่องมอืช่วยให้บรษิัทสร้างผลลพัธ์ทาง
การเงนิได้อย่างสม ่าเสมอ เมื่อเผยแพร่เน้ือหาที่มคีุณภาพ แตกต่าง สร้างคุณค่าให้กบั
ลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง 

4.344 0.771 0.870 

ท่านคดิว่าการน าเสนอเน้ือหาเชงิการตลาดที่ประยุกต์นวตักรรม หรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ 
อยา่งสม ่าเสมอท าใหบ้รษิทัมคีวามแตกต่างจากคูแ่ขง่อยา่งต่อเน่ือง 

4.425 0.733 0.869 

ท่านคดิว่ากลยุทธ์การเขา้ถึงลูกค้าเป้าหมายที่มกีารสร้างสิง่ใหม่ๆ เสมอจะท าให้บรษิทั
ได้เปรยีบเหนือคู่แข่งอย่างต่อเน่ือง (เช่น การเพิม่ประโยชน์แฝงใหบ้ตัรส่วนลดสนิค้า 
ส านวนภาษาตามสมยันิยม เป็นตน้) 

4.371 0.762 0.801 

ท่านคิดว่าการบริหารต้นทุนให้ต ่ากว่าคู่แข่งอย่างมปีระสิทธิภาพโดยยังสามารถสร้าง
เนื้อหาเชงิการตลาดทีแ่ตกต่างไดจ้ะท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบกวา่คูแ่ขง่อยา่งต่อเน่ือง 

4.151 0.888 0.769 

ปัจจยั 8: ประสิทธิภาพระยะยาว (% of variance = 85.344, Cronbach’s alpha = 0.943) 
ทา่นพอใจในผลลพัธข์องการใชเ้นื้อหาเชงิการตลาดของบรษิทั 4.091 0.940 0.943 
ทา่นพอใจในตวัเนื้อหาเชงิการตลาดของบรษิทั 4.113 0.914 0.933 
ทา่นพอใจในตวับุคลากรของบรษิทัทีม่สีว่นรว่มในการสรา้งหรอืใชเ้นื้อหาเชงิการตลาด 4.161 0.855 0.914 

ทา่นพอใจในสือ่สงัคมออนไลน์ของบรษิทัทีใ่ชเ้ป็นสือ่ในการเผยแพรเ่นื้อหาเชงิการตลาด 4.274 0.854   0.905 
ปัจจยั 9: การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความได้เปรียบใหม่ (% of variance = 72.510, Cronbach’s alpha = 0.905) 
ทา่นชอบแบง่ปันความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาเชงิการตลาดใหเ้พือ่นรว่มงานเสมอ 4.210 0.903 0.890 
ทา่นชอบวางแผนเพือ่จดัท าเนื้อหาเชงิการตลาดภายในทมีอยา่งสม ่าเสมอ 4.151 0.941 0.881 
ทา่นชอบตดิตาม อพัเดทเทคโนโลยใีหม่ๆ  เกีย่วกบัเนื้อหาเชงิการตลาดเสมอ 4.323 0.890 0.859 
ทา่นชอบเรยีนรูเ้ทคนิคการท าเน้ือหาเชงิการตลาดใหม่ๆ  เสมอ 4.371 0.843 0.813 
ท่านชอบประเมนิผลลพัธ์การตอบกลบัจากลูกคา้เพื่อปรบัปรุงเน้ือหาเชงิการตลาดใหต้รง
กบัความตอ้งการของลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

4.333 0.823 0.812 

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรส์ว่นใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 57.5) มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 65.6) 

ประเภทหน่วยงานเป็นดา้นงานเงนิ การธนาคาร (รอ้ยละ 45.2) ขนาดองค์กรของกลุ่มตวัอย่างมจี านวนพนักงาน
มากกวา่ 200 คนขึน้ไป (รอ้ยละ 96.8) และมกีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 29.92) 
 
5.2 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

ในการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ
การการถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญั
ทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 6 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ การอพัเดทและการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ กบัตวัแปร
ตามความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F2,183 = 152.919) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การอพัเดท และการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์เป็นตวัก าหนดความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยมคีวามผนัแปรของตวั
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แปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 62.60 (R2 = 0.626) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของการอพัเดทและการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์เท่ากบั 0.460 และ 0.387 ตามล าดบั ตามตารางที ่ 2 และ 3 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aimiuwu (2013) 
และ Xin et al. (2014) ทีก่ลา่ววา่ความถีใ่นการอพัเดทโฆษณาหรอืเน้ือหาของสนิคา้และการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
(Social network) ที่หลากหลายในการสรา้งกจิกรรมทางการตลาด จะส่งผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการอพัเดทและการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์กบั 

ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 115.744 2 57.872 152.919 0.000* 
Residual 69.256 183 0.378   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการอพัเดทและการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์กบั 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 3.515 0.045  0.000 1.000 
การอพัเดท  0.460 0.068 0.460 6.803 0.000* 
การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 0.387 0.068 0.387 5.729 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.791, R2 = 0.626, SE = 0.615 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบและความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนั พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,182 = 75.743) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบและลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด ซึง่สนบัสนุนให้
เกิดความได้เปรยีบทางการแข่งขนั พบว่าตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบและความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Interaction term) แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.033 (F3,182 = 75.743) โดยมคีวามผนัแปร
เท่ากบัรอ้ยละ 55.50 (R2 = 0.555) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรเท่ากบั 0.111 ตามตารางที ่4 และ 5 ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Barney (1991) และ Wenerfelt (1984) ทีก่ล่าวว่าแหล่งศกัยภาพภายในองคก์รสามารถ
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รได ้และ Bharadwaj et al. (1993) ทีก่ล่าวไวว้่า คุณลกัษณะการ
บรกิารขององคก์รเป็นตวัปรบัความสมัพนัธร์ะหวา่งแหลง่ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนักบัทรพัยากรภายในองคก์ร 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 
และความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 102.723 3 34.241 75.743 0.000* 
Residual 82.276 182 0.452   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
แหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบและความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -0.062 0.057  -1.084 0.280 
แหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 0.572 0.066 0.572 8.734 0.000* 
ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด  0.292 0.060 0.292 4.825 0.000* 
Interaction Term 0.111 0.051 0.111 2.153 0.033* 

* p < 0.05, R = 0.745, R2 = 0.555, SE = 0.672 
 

การวเิคราะห์ค่าสถติติวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ดว้ยโปรแกรม Interaction พบว่าแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 
(SOSO_MEAN) กบัลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด (CACA_MEAN) มคีวามสมัพนัธข์องกราฟเพิม่สงูขึน้ในทศิทาง
ทางบวกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถสรุปไดว้่าทัง้ 2 ตวัแปรสนับสนุนความสมัพนัธท์ี่ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนั(COCO_MEAN) ตามภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 กราฟความสมัพนัธข์องแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

และลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาด 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั และความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,182 = 135.445) เมื่อวเิคราะหใ์น
รายละเอยีดของตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัและการป้องกนัการลอกเลยีนแบบ  ซึ่ง
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สนับสนุนให้เกิดความได้เปรยีบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื พบว่าตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนัและความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื (Interaction term) แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.349 
(F3,182 = 135.445)  จงึท าใหไ้ม่สนบัสนุนใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื โดยมคีวามผนัแปรเท่ากบั
รอ้ยละ 69.00 (R2 = 0.690) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรเท่ากบั 0.047 ตามตารางที่ 6 และ 7 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pearlson and Saunders (2009) ทีก่ล่าววา่ การน านวตักรรมมาใชใ้นองคก์รธุรกจิสามารถ
เกดิการลอกเลยีนแบบไดง้า่ยและไม่สามารถป้องกนันวตักรรมนัน้ได ้และมแีนวโน้มสงูขึน้หากคุณลกัษณะของสนิคา้มี
รปูแบบทีง่า่ยต่อการลอกเลยีนแบบ 

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

และความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 127.771 3 42.590 135.445 0.000* 
Residual 57.229 182 0.314   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -0.030 0.052  -0.573 0.567 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 0.566 0.057 0.566 9.862 0.000* 
การป้องกนัการลอกเลยีนแบบ 0.358 0.055 0.358 6.539 0.000* 
Interaction Term 0.047 0.050 0.047 0.940 0.349 

* p < 0.05, R = 0.831, R2 = 0.690, SE = 0.561 
 

การวเิคราะหค์่าสถติติวัปรบัค่าความสมัพนัธด์ว้ยโปรแกรม Interaction พบว่ากราฟความสมัพนัธค์วามไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั (COCO_MEAN) กบัการป้องกนัการลอกเลยีนแบบ (IMIM_MEAN) เพิม่สงูขึน้ในทศิทางบวก แต่ทัง้ 2 
ตวัแปรเป็นอสิระต่อกนัจงึไมเ่กดิความสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างยัง่ยนื (SUSU_MEAN) 
ตามภาพที ่3 
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ภาพที ่3 กราฟความสมัพนัธข์องความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื  

และการป้องกนัการลอกเลยีนแบบ 
 

สว่นที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื และตวัแปร
ตามประสทิธิภาพระยะยาว ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระก าหนดตัวแปรตามที่ ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F1,184 = 121.814) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืเป็นตวัก าหนดประสทิธภิาพระยะยาว ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยความผนัแปรเท่ากบัรอ้ยละ 
39.80 (R2 = 0.3980) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื เท่ากบั 0.631 
ตามตารางที ่8 และ 9 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Day and Wensley (1988) ทีก่ล่าวว่าความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพระยะยาวของธุรกจิโดยสามารถวดัไดจ้ากความสามารถในการท าก าไรและ
การด าเนินธุรกจิอยา่งราบรืน่ 

  
ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและประสทิธภิาพระยะยาว 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 73.691 1 73.691 121.814 0.000* 
Residual 111.309 184 0.605   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
และประสทิธภิาพระยะยาว 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -2.171 0.057  0.000 1.000 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่ง
ยัง่ยนื 

0.631 0.057 0.631 11.037 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.631, R2 = 0.398, SE = 0.778 
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สว่นที ่5 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ประสทิธภิาพระยะยาว กบัตวัแปรตาม การลงทุนกบั
แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F1,184 = 194.224) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ประสทิธภิาพระยะยาว
เป็นตวัก าหนดการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม ่ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยมคีวามผนัแปรของตวั
แปรตามเทา่กบั 51.40 (R2 = 0.514) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของประสทิธภิาพระยะยาวเท่ากบั 0.717 ตาม
ตารางที ่10 และ 11 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Day and Wensley (1988) และ Porter (1985) ทีก่ล่าววา่องคก์รจะ
เกิดประสิทธิภาพระยะยาวได้นัน้จ าเป็นต้องลงทุนหรือให้ความส าคญัใหม่อย่างต่อเน่ืองกบัแหล่งศกัยภาพความ
ไดเ้ปรยีบขององคก์ร 

 
ตารางที ่10 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของประสทิธภิาพระยะยาวและการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 95.000 1 95.000 194.224 0.000* 
Residual 90.000 184 0.489   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่11 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของประสทิธภิาพระยะยาว 
และการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 6.339 0.051  0.000 1.000 
ประสทิธภิาพระยะยาว 0.717 0.051 0.717 13.936 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.717, R2 = 0.514, SE = 0.670 
 

สว่นที ่6 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม ่กบั
ตวัแปรตาม แหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบ ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงให้เหน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปร
ตามทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,184 = 130.737) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การลงทุน
กบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหมเ่ป็นตวัก าหนดแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 41.60 (R2 = 0.416) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของการลงทุนกบั
แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหมเ่ท่ากบั 0.645 ตามตารางที ่12 และ 13 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ Day and 
Wensley (1988) และ Porter (1985) ทีก่ล่าววา่ การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพใหมอ่ย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในทุกๆ 
กระบวนการ รวมถงึการพฒันาทกัษะและบุคลากรเป็นการพฒันาแหล่งทรพัยากรที่จะสรา้งความได้เปรยีบทางการ
แขง่ขนั 
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ตารางที ่12 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม ่ 
และแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 76.846 1 76.846 130.737 0.000* 
Residual 108.154 184 0.588   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่13 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่  
และแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 1.416 0.056  0.000 1.000 
การลงทุนกบัแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 0.645 0.056 0.645  11.434 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.645, R2 = 0.416, SE = 0.767 
 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ กรอบแนวคดิความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. แหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบ การอพัเดท การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ และลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด
ส่งผลต่อความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัทางธุรกจิ โดยการใช้ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาดที่หลากหลายและ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายจะเป็นตวัแปรก ากบัและสง่เสรมิใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

2. เมื่อองค์กรเกิดความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธุรกิจแล้ว ประสทิธิภาพระยะยาวจะเป็นตวัวดัผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ส่วนการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพใหม่จะเป็นการปรบัต าแหน่งความได้เปรยีบขององค์กรให้มี
ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์รเกดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

องคก์รทีต่อ้งการสรา้งและใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดเพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั และประสทิธภิาพระยะ
ยาวสามารถน าผลการวจิยัไปปฏบิตัใิชไ้ดด้งัน้ี 

1. การทีอ่งคก์รจะสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัดว้ยการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดไดน้ัน้ องคก์รตอ้งมคีวาม
พรอ้มดา้นบุคลากร ทกัษะ ความสามารถ เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยที่องค์กรต้องมกีารส่งเสรมิบุคลากรในแต่ละ
ดา้นใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญเพือ่ใหส้ามารถประยกุตแ์ละต่อยอดการด าเนินธุรกจิได ้

2. ในการสรา้งเน้ือหาเชงิการตลาดองคก์รตอ้งสรา้งและใชร้ปูแบบของเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
และต้องสอดคล้องกบัธุรกิจขององค์กร โดยรูปแบบของเน้ือหาที่จะสามารถสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้
ประกอบดว้ย รปูภาพ วดิโีอ ขอ้ความ และรปูแบบเน้ือหาเชงิโฆษณา เชงิความบนัเทงิ เชงิสง่เสรมิหรอืสรรคส์รา้งสงัคม 
ตามล าดบั 
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3. องคก์รตอ้งมกีารอพัเดท ปรบัปรุงเน้ือหาเชงิการตลาดใหม้คีวามถูกตอ้ง ทนัสมยัอยู่เสมอ และตอ้งสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ และจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบักระแสสงัคมปัจจุบนัเพื่อสรา้งการจดจ าตรา
สนิคา้หรอืองคก์รจากลกูคา้ 

4. องค์กรจ าเป็นตอ้งมกีารสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ทีต่นเองเป็นเจา้ของในรปูแบบต่างๆ 
เชน่ การสนทนา การโตต้อบ การจดักจิกรรมทางการตลาด เพื่อสรา้งการมสีว่นรว่มระหวา่งลกูคา้กบัองคก์ร และเพื่อให้
เกดิการแชรแ์ละบอกต่อไปยงักลุ่มเพือ่น 

5. องค์กรจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการสร้างการเรยีนรู้ การพฒันาทกัษะ ความสามารถของบุคลากรใน
องคก์รอย่างสม ่าเสมอ และจ าเป็นตอ้งตดิตามเทคโนโลยใีหม่ๆ วางแผน ประเมนิผล ในทุกๆ ขัน้ตอนและกระบวนการ
ของการปฏบิตังิานเพือ่พฒันาต าแหน่งความไดเ้ปรยีบขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งสม ่าเสมอ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทางผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัน้ี 
1. การวจิยัครัง้น้ีพบว่าปัจจยัการป้องกนัการลอกเลยีนแบบไม่สนับสนุนความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัที่ย ัง่ยนื 

ซึ่งจากการศึกษาปัจจัยน้ีในงานวิจัยในอดีต ปรากฏว่าให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันมีทัง้สนับสนุนและไม่สนับสนุน
ความสมัพนัธ ์ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควรท าการศกึษาปัจจยัการป้องกนัการลอกเลยีนแบบเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุทีช่ดัเจน 

2. งานวจิยัน้ีศกึษาในมุมมองขององคก์รธุรกจิเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควรศกึษาในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคหรอืมมุมองของลกูคา้ วา่ผลทีไ่ดจ้ะมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร 
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