ฆ
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บทนา
1.1 ความเป็ นมา
การติดต่อสื่ อสารคือปัจจัยหลักในการดารงชีวิตมนุษย์ มนุษย์เริ่ มมีการติดต่อกันมาช้านาน ทั้งการ
เผชิญหน้าโดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่ อสารผ่านสื่ อซึ่งยังคงมีไม่มากนัก และยังไม่ทนั สมัยเหมือน
เช่นทุกวันนี้
หากมองย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมาเมื่อพูดถึงคาว่า “เครื อข่ายสังคม” ที่เต็มไปด้วยกลุ่ม
วัยรุ่ นที่ทากิจกรรมติดต่อสื่ อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความบันเทิง หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่เน้นไปที่
การกระจายตัว “ความเป็ นเมือง” ไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างทัว่ ถึง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการ
คมนาคมขนส่ ง การค้าและบริ การ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่ อสารที่กา้ วไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้
เราสามารถเข้าถึงบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่ อสารในยุคการเชื่อมต่อไร้สายผ่านทางเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น (สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
โลกออนไลน์ปัจจุบนั ได้รับการยอมรับในฐานะของสื่ อทางการตลาดที่ทรงอิทธิพลมากกว่าสื่ อ
เดิมๆ (Traditional Media) อย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่างๆไปเสี ยแล้ว ซึ่งเป็ นผลมา
จาก ผูใ้ ช้สื่อสังคนออนไลน์กลับมามีตาแหน่งใหม่ในฐานะผูส้ ่ งสาร คือมีอานาจในการควบคุมเนื้อหา จาก
แต่เดิมเป็ นเพียงผูร้ ับสารแต่เพียงฝ่ ายเดียว สิ่ งเหล่านี้เป็ นกรอบคิดทางการตลาดใหม่ (New Marketing
Paradigm) ที่ฉีกแนวคิดการตลาดแบบเดิมๆไป
จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทาให้บรรดาผูใ้ ช้สื่อสังคนออนไลน์สามารถเผยแพร่ เนื้อหา ไม่วา่ จะเป็ น
ในรู ปแบบของ ข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ เสี ยง และอื่นๆได้โดยง่าย ทาให้เกิดกระแสสังคม จนกิจการ
จาเป็ นต้องเข้ามาเล่นถึงระดับปัจเจกชน ไม่ได้เพียงแค่การสื่ อผ่านมวลชนอย่างแต่ก่อน และนี้คือกรอบ
แนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ ที่จาเป็ นต้องศึกษา เพราะนับวัน ปัจเจกชนเหล่านี้จะมีเสี ยงสะท้อนที่ทรงพลัง
มากขึ้นเรื่ อยๆ (ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2557)
ปัจจุบนั การทาตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ได้มีการนาระบบตลาดที่มีการสื่ อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร เพื่อเป็ นการโฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย เจ้าของ
กิจการ สามารถเลือกเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้ าหมายย่อยๆได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบได้วา่

กลุ่มเป้ าหมายมีการตอบรับหรื อการปฏิเสธ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายแต่ละประเภท
ประหยัดเวลา มีลกั ษณะส่ วนบุคคล ต้นทุนของกิจกรรมต่า ตลอดจนสามารถวัดผลได้ เรี ยกอีกอย่างว่า
การตลาดทางตรง
การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ จึงมีความสาคัญต่อเจ้าของกิจการ คือสามารถ กาหนดเป้ าหมาย
ลูกค้าได้ชดั เจน ส่ งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง อานวยความ
สะดวกแก่พนักงานขาย ประเมินผลการตัดสิ นใจเกี่ยวกับจานวนผูส้ นใจได้อย่างชัดเจน และ สามารถ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้ าหมายได้ นอกจากนี้ยงั มีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค เช่น สามารถใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสิ นค้า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
เป้ าหมายได้ เป็ นต้น (อีสานดอทคอม, 2559)
ธุรกิจที่มีความเหมาะสมใช้สื่อสังคมออนไลน์
1.ธุรกิจที่มีอตั ราการเติบโตสูง
2.ธุรกิจขนาดเล็ก
3.ธุรกิจที่ตอ้ งการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
หลักการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)
หลักการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นการทาการตลาดออนไลน์โดยอาศัยสื่ อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ที่นิยม ได้แก่ Facebook, twitter ซึ่งเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบนั และเมื่อมีสถานที่ใดที่มีคนรวมตัวกัน ย่อมเป็ นเป้ าหมายให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงเพื่อทา
การตลาด
จุดเด่นข้อหนึ่งของสื่ อสังคมออนไลน์ คือ การโต้ตอบ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จึง
เปรี ยบเสมือนเป็ นช่องทางให้กลุ่มคนที่เป็ นเพื่อนกัน หรื อกลุ่มคนที่มีคามสนใจในเรื่ องที่ชอบเหมือนๆ กัน
พบกัน และมีการส่ งต่อข้อมูลผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ทาให้เข้าถึงและใกล้ชิดกับคนทัว่ ไปได้โดยง่าย

1.2 ความสาคัญของปัญหา
ขณะเดียวกันธุรกิจยอดฮิตอันดับต้นๆ ที่ใครต่อใครก็อยากเข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการกันมากที่สุดอีก
ธุรกิจหนึ่งก็คงจะหนีไม่พน้ “ธุรกิจร้านอาหาร” ที่เป็ นธุรกิจในฝันของใครหลายๆ คน บางท่านอยากเปิ ด
ร้านอาหารเพราะใจรัก บางท่านมีฝีมือทาอาหารอร่ อยก็อยากเปิ ดร้าน หรื อมีเพื่อนฝูงมาชวนร่ วมหุน้ เปิ ดร้าน
แต่ธุรกิจร้านอาหารในเนื้อแท้แล้วถึงแม้จะได้กาไรดี แต่กม็ ีรายละเอียดให้ตอ้ งศึกษาและรู ้จริ งก่อนที่กา้ วเข้า

มาเป็ นเจ้าของร้านอาหารได้ (รัฐวิทย์ ทองภักดี , 2559)
การโฆษณา เป็ นวิธีการตรงไปตรงมาที่ทาให้คนทัว่ ไปรับรู ้วา่ มีร้านอาหารเปิ ดใหม่ และเรามีจุดเด่น
อย่างไรก็ลงไปในโฆษณานั้น สร้างความเชื่อ โน้มน้าวให้ผไู ้ ด้รับสื่ อต่างๆสะดุดใจ ร้านอาหารจึงจาเป็ นต้อง
มีการโฆษณาเพื่อสร้าง “จุดเด่น” ให้ร้านมีความแตกต่างจากร้านอื่นๆ ดังนั้นสื่ อสังคมออนไลน์จึงเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ผปู ้ ระกอบการจาเป็ นจะต้องนามาใช้ในการสร้างจุดเด่น ให้กิจการของตนเองเป็ นที่รู้จกั กันทั้ง
ในโลกความเป็ นจริ ง และในโลกใบใหม่ที่มีชื่อเรี ยกว่าสังคมออนไลน์ อีกด้วย
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1.

เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่ายสังคม

ออนไลน์ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.

เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่ายสังคม

ออนไลน์ จาแนกตามพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1.4 ขอบเขตของงานวิจยั
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่ายสังคนออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภค โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาวิจยั ดังนี้
1.

ขอบเขตด้านประชากร โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นคนไทย

2.

ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยได้เลือกทาการศึกษาผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมใน

ประเทศไทยปัจจุบนั ซึ่งได้แก่ เฟซบุก๊ (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์
(Line)
1.5 กรอบความคิด
ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวคิดการวิจยั

1.6 สมมติฐานของการศึกษาวิจยั
1.

ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการ

ตอบสนองต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน
2.

ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมี

กระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารแตกต่างกัน
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.

เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในเครื อข่ายสังคม

ออนไลน์ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับสังคมออนไลน์ให้เหมาะสม
2.

เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการตัดสิ นใจสาหรับการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การเลือกใช้สื่อทางการ

สื่ อสารการตลาดในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ของธุรกิจร้านอาหารให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
โดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
3.

เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งพัฒนาการสื่ อสารการตลาดในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อ
ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
4.

เพื่อเป็ นประโยชน์ในเชิงวิชาการ สาหรับผูท้ ี่สนใจต้องการศึกษาเพื่อใช้ในการเป็ นข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อการศึกษาวิจยั ในระดับต่อไป
1.8 นิยามคาศัพท์
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ลาดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผุ ้
บริ โภคตามกระบวนการตอบสนอง หลังจากได้รับอิทธิพลจากสื่ อโฆษณาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (นุชจ
ริ นทร์ ชอบดารงธรรม, 2553)
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย หมายถึง บุคคลทัว่ ไปที่รับสารเกี่ยวกับงานโฆษณา ซึ่งหากเกิดความรู ้สึก
ถูกใจ ชื่นชมหรื อชอบสิ นค้าหรื อบริ การ จะนาไปสู่การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้ ในทาง
โฆษณากลุ่มผูบ้ ริ โภค เป้ าหมายจะหมายรวมถึงผูใ้ ช้สินค้าหรื อบริ การ (สุ ปรี ดี สุ วรรณบูรณ์, 2559)
การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ หมายถึง การทาการตลาดออนไลน์โดยอาศัยสื่ อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ที่นิยม ได้แก่ Facebook, twitter ซึ่งเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบนั และเมื่อมีสถานที่ใดที่มีคนรวมตัวกัน ย่อมเป็ นเป้ าหมายให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงเพื่อทา
การตลาด
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่ อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ไปสู่กลุ่ม
ประชาชนเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่ม
ประชาชนเป้ าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่ วมมือ สนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมี
ส่ วนช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่หน่วยงาน องค์การ สถาบันด้วย ทาให้ประชาชน เกิดความนิยม
เลื่อมใส ศรัทธาต่อหน่วยงาน ตลอดจนค้นหาและกาจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหา เพื่อสร้าง
ความสาเร็ จในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น (สุ ปรี ดี สุ วรรณบูรณ์ , 2559)
การโฆษณา หมายถึง การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เป็ นการสื่ อสารจูงใจผ่านสื่ อโฆษณาประเภทต่างๆเพือ่
จูงใจหรื อโน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณา อันเอื้ออานวยให้
มีการซื้อหรื อใช้สินค้าและบริ การ ตลอดจนชักนาให้ปฏิบตั ิตามแนวความคิดต่างๆ ทั้งนี้ขอให้ผโู ้ ฆษณาหรื อ
ผูอ้ ุปถัมภ์จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการสื่ อนั้นๆ (สุ ปรี ดี สุ วรรณบูรณ์, 2559)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทาความรู ้จกั กัน สื่ อสารถึง
กันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ในการติดต่อสื่ อสารเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน บันเทิงและยังเป็ นอีก

ช่องทางหนึ่งที่นามาใช้เพื่อการศึกษาได้
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ หมายถึง การเปิ ด การรับรู ้ และการเข้าถึง
ข้อมูลของสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้ าหมายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ในรู ปแบบต่างๆ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้า
และบริ การทาง เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออก
สื่ อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่ อดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม(Social Tool) เพื่อ
ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บน
สื่ อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ท้งั ที่เป็ นผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีส่วนร่ วม
(Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรู ปของข้อมูล
ภาพ และเสี ยง (เทวนาถ โสสองชั้น, 2557)

