บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั อิทธิพลของสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั ในเรื่ อง
นี้ ซึ่งสามารถอธิบายเป็ นหัวข้อหลักๆได้ดงั นี้
1.

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

2.

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ

3.

แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา

4.

แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์

5.

บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
ในการศึกษาถึงตลาดผูบ้ ริ โภคนั้น จําเป็ นอย่างยิง่ ที่นกั การตลาดจะต้องทําความเข้าใจถึงพฤติกรรม
ต่างๆของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญที่สุดของตลาดผูบ้ ริ โภค ในการที่จะเข้าใจถึงสาเหตุหรื อ
เหตุผลที่วา่ ทําไม ผูบ้ ริ โภคถึงตัดสิ นใจซื้อหรื อไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ตวั ใดตัวหนึ่งนั้นPhillip Kotlerได้อธิบายถึง
การเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยอาศัย S-R Theory ในรู ปของแบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(A Model of
Consumer Behavior) ดังแสดงไว้ในภาพ

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (A Model of Consumer Behavior)

แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulis) ที่ผา่ นเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s
Black Box) ที่เปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผผู ้ ลิต หรื อนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ต่อ
สิ่ งกระตุน้ และเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิดการซื้อหรื อการตอบสนอง (Response) ขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. สิ่ งกระตุน้ ภายนอกของผูซ้ ้ือ (Stimuli)
สิ่ งที่กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดจากแรงกระตุน้ ภายในร่ างกายของผูบ้ ริ โภคเอง เช่น
ความหิว ความกระหาย หรื ออาจเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่อยูภ่ ายนอกซึ่งได้แก่ส่ิ งกระตุน้ ทางการตลาด และสิ่ ง
กระตุน้ อื่น ๆ ส่ วนมากนักการตลาดจะให้ความสําคัญกับสิ่ งกระตุน้ ภายนอก โดยพยายามจัดสิ่ งกระตุน้
ภายนอก โดยเฉพาะสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสิ นค้าขึ้น
1) สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimuli)
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีข้ ึน เป็ นสิ่ งกระตุน้
ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตา สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา เช่น การกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินหรื อ
การเสนอส่ วนลดที่ดีกว่าคูแ่ ข่งขัน สิ่ งกระตุน้ ด้านการจัดช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น มีการจัดผลิตภัณฑ์ให้มี
จําหน่ายอย่างทัว่ ถึง และสิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เช่น การลดแลกแจกแถม การโฆษณาที่
สมํ่าเสมอ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้หากนักการตลาดสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสามารถจัดสิ่ ง
กระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้วย่อมจะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถจะ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการได้ ซึ่งจะนําไปสู่พฤติกรรมการซื้อในที่สุด
2) สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ (Other Stimuli)
สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ จะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่อยูภ่ ายนอกองค์การและนักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ สิ่ ง
กระตุน้ เหล่านี้ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ ริ โภคจะมีผลต่อความ
ต้องการซื้อของผูบ้ ริ โภค สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี เช่นเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัยและรวดเร็ว ทําให้
ผูบ้ ริ โภคต้องการใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง เช่นกฎหมายเพิม่ หรื อ
ลดภาษีสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีผลต่อความต้องการในสิ นค้าชนิดนั้น และสิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม เช่น
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในเทศกาลต่างๆ จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความต้องการสิ นค้าบางอย่างในเทศกาล
นั้น ๆ เป็ นต้น
2. ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Black Box)
กล่องดําหรื อความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ เป็ นส่ วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซ้ ้ือ (Buyer
Characteristic) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่ วนบุคคล และปัจจัย
ทางจิตวิทยา (ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป) และยังได้รับอิทธิพลมาจากกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ
(Buyer Decision Process) ที่ประกอบได้ดว้ ยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ(รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ)
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Responses)
การตอบสนองของผูซ้ ้ือ หรื อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
ดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ที่จะมาตอบสนองความต้องการ เช่น เลือกข้าวต้มกุง้ เป็ นอาหาร
เช้าหรื อเลือกนมสดเป็ นอาหารเช้า การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice) เช่น หากต้องการดื่มนมเป็ นอาหาร
เช้าแล้วจะดื่มนมสดตราอะไร การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time)การ
เลือกปริ มาณในการซื้อ (Purchase Amount) เป็ นต้น

1.2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (สุ ขมุ อังกูรพิพฒั น์., 2551)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมีข้นั ตอนดังนี้
-การยอมรับปัญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะที่ผบู ้ ริ โภครู ้และประจักษ์ชดั ว่า ความ
ปรารถนาของเขากับความเป็ นจริ งที่ดาํ รงอยู่ ยังมีขอ้ แตกต่างกันทั้งระดับความเป็ นจริ งที่ดาํ รงอยูน่ ้ นั ยังตํ่ากว่า
ระดับความปรารถนาเสี ยอีกด้วย เช่น ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้าของรถยนต์คนั หนึ่ง ย่อมมีความปรารถนาจะให้
เครื่ องยนต์ทาํ งานทุกครั้งที่ทาํ การติดเครื่ องในเวลาเช้า เพื่อขับขี่ออกไปทํางาน แต่ถา้ ปรากฏว่าในหนึ่ง
สัปดาห์ตอ้ งทําการเข็นเพื่อให้เครื่ องยนต์ทาํ งานถึงห้าวัน ผูบ้ ริ โภคคนนั้นย่อมรู ้ประจักษ์ชดั ว่า มีความ
แตกต่างเกิดขึ้นระหว่างระดับของความปรารถนากับระดับของความเป็ นจริ ง นัน่ คือการยอมรับปัญหา
นัน่ เองเมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจหาทางแก้ไขปั ญหา ย่อมหมายความว่าเขาจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
คือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา
-การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่ผบู ้ ริ โภคเสาะ
แสวงหาก็คือ ส่ วนประสมการตลาดที่นกั การตลาดจํานวนมากมายจากหลายบริ ษทั พัฒนาออกมาเสนอ
นัน่ เอง ส่ วนประสมการตลาดเหล่านี้ ผูบ้ ริ โภคจะไปแสวงหามาจากสี่ แหล่งด้วยกันคือ
•

แหล่งบุคคล (personal source)

•

แหล่งการค้า (commercial source)

•

แหล่งสาธารณะ (public source)

•

แหล่งประสบการณ์ (experience source)

ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทําให้ผบู ้ ริ โภคได้รับส่ วนประสมการตลาดมาจํานวนหนึ่ง ส่ วน
ประสมการตลาดเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็ นทางเลือกสําหรับผูบ้ ริ โภคนั้น ๆ แล้วจึงประเมิน
ทางเลือกต่อไป
-การประเมินทางเลือก (alternatives evaluation) เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะกําหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อ
วัดและเปรี ยบเทียบคุณค่าของส่ วนประสมการตลาดที่จดั เก็บรวบรวมมานั้น เกณฑ์เหล่านี้ได้แก่รายละเอียด
ของส่ วนประสมการตลาดที่พึงประสงค์หรื อไม่พึงประสงค์นนั่ เอง
-การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกที่แล้วมา ผูบ้ ริ โภคได้เรี ยงลําดับ
คะแนนของทางเลือกต่าง ๆ ไว้แล้ว ความตั้งใจซื้อก็เกิดขึ้นแล้ว พอมาถึงการตัดสิ นใจซื้อ จะเป็ นการเลือกเอา
ทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราที่ผา่ นเกณฑ์
มาด้วยคะแนนดีที่สุด

-พฤติกรรมหลังการซื้อ (postpurchase behavior) หลังจากการที่ได้ซ้ือผลิตภัณฑ์มา และได้บริ โภคแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะเรี ยนรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์น้ นั สามารถแก้ปัญหาได้จริ งหรื อไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใดเมื่อ
ลูกค้าได้รับความพอใจหรื อพอใจมากจากการได้บริ โภคผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามักจะ
•

ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริ ษทั มากขึ้น มีความภักดียาวนาน

•

ซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ าํ อีกเมื่อบริ ษทั ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ใหม่

•

กล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริ ษทั ไปในทางบวก

•

สนใจข้อเสนอของคู่แข่งน้อยลง มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

•

เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้บริ ษทั ทราบ

•

เป็ นลูกค้าประจําของบริ ษทั

ในกรณี ผบู ้ ริ โภคได้รับความไม่พอใจจากการได้บริ โภคผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคอาจเก็บงําความรู ้สึกไม่พอใจนั้น
เอาไว้เงียบ ๆ ก็ได้ หรื ออาจมีปฏิกิริยาตอบโต้กไ็ ด้ เป้ าหมายของการตอบโต้อาจเป็ นตัวผลิตภัณฑ์หรื อผูข้ ายก็
ได้
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of Needs)
มีนกั จิตวิทยาได้พยายามจัดลําดับความต้องการของมนุษย์ไว้หลายรู ปแบบ แต่แนวความคิดของ Dr.
Abraham Maslow ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยทฤษฎีลาํ ดับขั้นของมาสโลว์ยดึ ข้อสมมติฐาน 4
ประการดังนี้ (Maslow, quoted in Hawkins,Best and Coney 2004:365)
1. มนุษย์ทุกคนได้รับแรงจูงใจมาคล้ายคลึงกัน โดยรับจากแหล่งกําเนิดภายในร่ างกายและจาก
ปฏิกริ ยาสัมพันธ์ทางสังคม
2. แรงจูงใจบางอย่างมีความจําเป็ นขั้นพื้นฐานมากกว่าหรื อต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่า
แรงจูงใจอื่น
3. แรงจูงใจที่มีความจําเป็ นในขั้นพื้นฐานมากกว่าจะต้องได้รับความพอใจก่อนจนถึงระดับเป็ น
แรงจูงใจที่นอ้ ย ก่อนที่แรงจูงใจด้านอื่นจะได้รับการกระตุน้
4. หลังจากแรงจูงใจขั้นพื้นฐานได้รับความพอใจแล้ว แรงจูงใจที่เหนือกว่าจะเข้ามา
นอกจากนี้มาสโลว์ยงั ได้จดั ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ คือ

1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological) คือความต้องการขั้นพื้นฐานเบื้องต้นที่จาํ เป็ นต่อ
การดํารงชีพ ได้แก่ อาหาร นํ้า การนอนหลับ ความต้องการทางเพศ อากาศ
ความต้องการเหล่านี้จะต้องได้รับการตอบสนองจนพอใจก่อน แล้วจึงจะเกิดความต้องการในระดับสูงขึ้น
เช่น ทํางานหนักมาทั้งวัน ร่ างกายอ่อนล้าแล้วต้องการจะนอนหลับพักผ่อน หากมีคนมาชวนไปงานเลี้ยงวัน
เกิดก็จะไม่สนใจ ในแง่การตลาดมักนําเอาความต้องการขั้นพื้นฐานนี้เป็ นเกณฑ์ในการผลิตสิ นค้า เช่นผลิต
เครื่ องดื่ม เพื่อสนองความกระหายนํ้า
2. ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety) ค้นหาความต้องการด้านความปลอดภัยทางด้าน
ร่ างกายและความมัน่ คงของชีวิต เช่นผูท้ ี่สมั ผัสกับควันไอเสี ยต่าง ๆ หาหน้ากากมาสวมเพื่อช่วยลดการสูด
ดมควันเสี ยเข้าร่ างกาย ในการผลิตสิ นค้าหากผูบ้ ริ โภคได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นแรกแล้ว
เจ้าของผลิตภัณฑ์อาจเพิ่มเติมระดับความต้องการขั้นที่ 2 ให้ผบู ้ ริ โภคด้วย และนักโฆษณาก็สามารถนําเสนอ
ประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยเป็ นจุดขาย ที่สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย เช่น บริ ษทั ผลิตอาหารจําหน่าย
ไม่ใส่ สารกันบูด ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคมาอย่างดี บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะอาด ผูบ้ ริ โภคที่คาํ นึงถึง
สุ ขภาพจะให้ความสนใจเลือกซื้อ เพราะจะได้รับประทานอาหารอย่างปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดโรคตามมา
ได้ภายหน้า
3. ความต้องการการยอมรับ (Belongingness) เป็ นความต้องการทางด้านสังคม ต้องการได้รับ
ความรัก มิตรภาพ การเข้าร่ วมและการยอมรับจากกลุ่ม เช่นถ้าเราใส่ เสื้ อผ้าที่ราคาไม่แพงเพื่อปกปิ ดร่ างกาย
และให้ความอบอุ่น เป็ นการตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกาย แต่ถา้ ใส่ เสื้ อผ้าที่มีสารเคลือบป้ องกัน
รังสี ยวู ี แสดงว่าเราคํานึงถึงความปลอดภัยด้วย และนอกจากนั้นเราก็เลือกยีห่ อ้ ที่กลุ่มเพื่อนเรานิยม เพื่อให้
ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem) เป็ นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกนับถือตนเอง
ภูมิใจในตัวเอง ต้องการให้ผอู ้ ื่นเห็นคุณค่า ยอมรับว่าตนเองเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง และเป็ นความต้องการแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้เห็นสถานภาพของตนเอง ความต้องการในขั้นนี้มกั เกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะดี ต้องการให้
รางวัลกับความสําเร็ จต่าง ๆ ที่ได้รับมา เช่น พอได้เลื่อนตําแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การ ก็เปลี่ยนรถยนต์คนั ใหญ่
กว่าเดิม เพื่อให้คนทัว่ ไปยกย่องว่ามีความสามารถ โฆษณา ควรโยงคุณค่าของสิ นค้ากับความสําเร็จหรื อ
ความภาคภูมิใจ เช่น ไวน์หายาก ถูกบ่มหมักไว้นาน รสชาติกลมกล่อมดีเยีย่ ม เพื่อรอคอยฉลองความสําเร็ จ
5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self actualization) เป็ นความปรารถนาอันสู งสุ ดในชีวติ ที่
จะได้รับผลสําเร็ จตามที่ต้ งั ความหวังไว้ เช่นตั้งความหวังไว้วา่ จะต้องเป็ นศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์
ให้ได้ ก็พยายามมุมานะเรี ยนและทําผลงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตาํ แหน่ง

3. แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา (ดร.เสรี วงษ์มณฑา, 2557)
การโฆษณา (Advertising) เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดที่ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจ
เป็ นกิจกรรมสื่ อสารมวลชนที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมอันเอื้ออํานวยต่อความเจริ ญของธุรกิจ
การขายสิ นค้าหรื อบริ การ โดยอาศัยจากเหตุผลซึ่งมีท้ งั กลยุทธ์จริ งและเหตุผลสมมติ ผ่านทางสื่ อโฆษณาที่
ต้องรักษาเวลาและเนื้อที่ ที่มีการระบุบอกผูโ้ ฆษณาอย่างชัดเจน
ปัจจุบนั การแข่งขันทางด้านธุรกิจมีความรุ นแรง บทบาทของการโฆษณาจึงทวีความสําคัญยิง่ ขึ้น
จากความหมายของการโฆษณา จะเห็นได้วา่ นอกจากการใช้สื่อโฆษณาจะมีความสําคัญต่อการทําธุรกิจแล้ว
การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมต่อการนําเสนอข่าวสารของธุรกิจก็เป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นเช่นกัน ซึ่งปั จจัย
หลักๆที่นกั ธุรกิจควรนําไปพิจารณามีดงั นี้
1.

พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ของสื่ อโฆษณาแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น หากต้องการสื่ อ

โฆษณาที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ควรเลือกใช้สื่อประเภทวิทยุหรื อหนังสื อพิมพ์
รายวันทั้งในระดับประเทศหรื อสื่ อท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ขนาดและประเภทของธุรกิจนั้นๆ
2.

พิจารณาความสามารถในการกระจายข่าวสาร และจํานวนการเข้าถึงของสื่ อเพื่อเป็ นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายและลดการสู ญเสี ย ตัวอย่างเช่น ทําธุรกิจขายเครื่ องสําอางประเภท “ขาวใสภายใน 7 วัน” การใช้สื่อ
โฆษณารี ววิ สิ นค้าอาจได้ผลดีเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เร็ วกว่าการเลือกใช้สื่อประเภทวิทยุ
3.

พิจารณาเลือกสื่ อจากเวลาและสถานที่ในการตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การ เพราะจะทําให้สื่อเข้าถึงผู ้

มุ่งหวังในเวลาและสถานที่ที่ใกล้เคียงกับการตัดสิ นใจซื้อ ตัวอย่างเช่น ป้ ายโฆษณากาแฟสดควรติดไว้ก่อน
ถึงร้านอย่างน้อย 500 เมตร หรื อมากกว่านั้นและควรติดมากกว่า 1 ป้ ายเพื่อกระตุน้ การตัดสิ นใจของลูกค้า
4.

พิจารณาสื่ อโฆษณาที่สอดคล้องกับข่าวสารที่ตอ้ งการส่ ง เช่น ต้องการลดราคาสิ นค้าหลายชนิด

ภายใน 1 วัน สื่ อโฆษณาที่เหมาะสมที่สุด คือ หนังสื อพิมพ์รายวัน หากเลือกสื่ อประเภทวิทยุขอ้ มูลที่สื่อสาร
ได้อาจไม่ครบถ้วน อาจสื่ อได้เพียงวันและเวลาเท่านั้น ทําให้เสี ยเวลาสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยได้ประโยชน์ไม่
คุม้ ค่า
5.

พิจารณาถึงความคุม้ ค่าหรื อต้นทุนของสื่ อ โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของผูร้ ับข่าวสารด้วย

และ การทําโฆษณา สามารถแบ่งจุดประสงค์ได้อีก 3 ประเภท ดังนี้
–

การโฆษณาเพือ่ ให้ความรู ้ความเข้าใจ(Comprehensive Advertising) เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่

ไม่ได้หวังผลเพียงให้มียอดสัง่ ซื้อเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการสร้างความคุน้ เคยให้ลูกค้าจดจําแบรนด์ของเรา
ได้ และยังทําให้ลูกค้าเกิดการเปรี ยบเทียบถึงคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของสิ นค้าและบริ การของเรา ที่จะ
นําไปสู่การสัง่ ซื้อได้ในอนาคต
–

การโฆษณาเพือ่ ให้ข่าวสาร(Informative Advertising) เป็ นกลยุทธ์ดา้ นการตลาดที่หวังผลกระตุน้

ยอดขายสิ นค้าหรื อการบริ การให้มีความเคลื่อนไหว ซึ่งวิธีการโฆษณาอาจใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆในช่วงใด
ช่วงหนึ่ง แต่ให้ผลในระยะยาว
–

การโฆษณาเพือ่ ชักจูงใจ (Persuasive Advertising) เป็ นกลยุทธ์ดา้ นการตลาดที่หวังผลกระตุน้

ยอดขายสิ นค้าหรื อการบริ การให้มีความเคลื่อนไหว ซึ่งวิธีการโฆษณาอาจใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆในช่วงใด
ช่วงหนึ่ง แต่ให้ผลในระยะยาว
4. แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557)
แนวคิดเรื่ อง Social Networkหรื อ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของการ
นํามาใช้เพื่อดําเนินงานหรื อกิจกรรมต่างๆ โดยมีตวั บุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ ร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย เพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรร่ วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
Social Network จึงหมายถึง การที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทําความรู ้จกั กัน สื่ อสารถึงกันได้
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็ นเว็บไซต์ที่เรี ยกว่าเป็ นเว็บSocial Networkก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
ผูค้ นไว้ดว้ ยกันนัน่ เอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพ้นื ที่ให้ผคู ้ นเข้ามารู ้จกั กัน มีการให้พ้นื ที่ บริ การเครื่ องมือ
ต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสร้างเครื อข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจของผูใ้ ช้ ปัจจุบนั มีเว็บไซต์
ประเภท Social Network เกิดขึ้นจํานวนมาก ทั้งที่มีเป้ าหมายเชิงพาณิ ชย์ และไม่แสวงหากําไร เช่น
FaceBook LinkedIn Twitter YouTube Google+ Pinterest Instagram Flickr MySpace นอกจะใช้ใน
การติดต่อสื่ อสารเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน บันเทิงแล้วเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่นาํ มาใช้เพื่อการศึกษาได้
บทบาทของSocial network
ด้วยลักษณะสําคัญของ Social network คือ การมีปฏิสมั พันธ์ของคนในระบบเครื อข่าย จึงไม่ใช่เรื่ อง
แปลกนักที่เมื่อมีปริ มาณจํานวนคนในเครื อข่ายจํานวนมากจะนําไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ให้
เกิดขึ้นในสังคมจริ งได้ รู ปข้างล่างแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี
หากจะจําแนกลักษณะของ Social network ที่ถูกนําเสนอผ่านทาง Social media สามารถสรุ ปได้ดงั นี้คือ
1) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลหรื อภายในเครื อข่าย โดยผูใ้ ช้สร้างโปรไฟล์ของตนเอง และมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เช่น Facebook, My space เป็ นต้น
2) การเผยแพร่ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะอยูใ่ นลักษณะของเว็บบล็อกต่างๆ
3) การเผยแพร่ ขอ้ ความสั้น เช่น twitter เป็ นต้น
4) การเพิ่มเติมข้อมูลความรู ้ต่างๆ เช่น เว็บ Wikipedia
5) การเผยแพร่ เนื้อหาเฉพาะ การเผยแพร่ ภาพ เสี ยง วีดิโอ เช่น เว็บ YouTube, Flickr เป็ นต้น
ด้วยความหลากหลายของการเผยแพร่ ขอ้ มูลไปยังผูใ้ ช้จาํ นวนมาก เป็ นผลให้มีการนํา Social
network ไปใช้ในงานต่างๆ และที่เห็นผลเป็ นรู ปธรรมมาก เช่น ในการหาเสี ยงเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริ กาของบารัก โอบามา ซึ่งสามารถสร้างกระแสนิยมได้เป็ นอย่างดี
ภาพที่ 2.2 แสดงความหลากหลายของเครื อข่ายสังคมออนไลน์

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสําคัญในหลายประเทศ เช่น ประเทศซีเรี ย อียปิ ต์ หรื อแม้กระทัง่ การก่อ
การจราจรในประเทศอังกฤษ Social network ถูกนําเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกัน
เหตุการณ์น้ าํ ท่วมของประเทศไทย เครื อข่ายสังคมออนไลน์กเ็ ข้ามามีบทบาทสําคัญเพื่อการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดย twitter ซึ่งช่วยให้ผตู ้ อ้ งการความช่วยเหลือและผูใ้ ห้ความ

ช่วยเหลือติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว เพียงการใช้แท็ก (tag) ร่ วมกัน หรื อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อๆ กันไป
ด้วยข้อมูลจํานวนมากที่ถูกนําเสนอในเครื อข่ายสังคมออนไลน์หากนํามาสู่การนํามาใช้ในการศึกษาย่อม
ก่อให้เกิดผลสําคัญในหลากหลายลักษณะเช่นกัน เช่น
1) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นห้องเรี ยน เนื่องจากบรรยากาศของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารผ่านภายมิติความสัมพันธ์ของคนในเครื อข่าย ด้วยเหตุน้ ีเมื่อทั้ง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเข้าสู่ การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์กจ็ ะนําไปสู่การพัฒนา
ความสัมพันธ์ในสังคมจริ งในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิง่ ขึ้น ซึ่งเป็ นผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิภาพจริ ง นอกจากนี้ลกั ษณะการนําเสนอข้อมูล สถานภาพที่เป็ นปัจจุบนั ทําให้ท้ งั ผูส้ อนสามารถ
ติดตามพฤติกรรมและประสานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
2) การกระตุน้ ให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่กว้างขวาง การตั้งประเด็นแลกเปลี่ยน
ข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทาํ ได้อย่างทันท่วงที และเป็ นเครื่ องมือสําหรับผูส้ อนในการ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันผูส้ อนสามารถนําเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและ
ผูเ้ รี ยนสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
3) การส่ งเสริ มการศึกษาตามความสนใจและความถนัด เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในรู ปแบบของเว็บบล็อกเป็ นระบบที่ส่งเสริ มการเผยแพร่ ผลงานตามความถนัดและความสนใจของทั้ง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4) การส่ งเสริ มการบันทึกและการอ่าน การเผยแพร่ ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ผา่ น
รู ปแบบของข้อเขียนในหลายลักษณะ เช่น ข้อความสั้นในระบบ twitter ข้อความปานกลางของเว็บ
Facebook หรื อข้อความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็ นต้น
ผลกระทบของการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผลกระทบเชิงบวก
1. เป็ นสื่ อในการนําเสนอผลงานของตัวเอง
2. เป็ นสื่ อที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล รู ปภาพ ความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่น
3. เป็ นเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ
4. เป็ นเครื อข่ายกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
5. เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพ
6. เป็ นเครื่ องมือช่วยในการพัฒนาชุมชน

7. ใช้เป็ นสื่ อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อบริ การลูกค้า
8. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร
ผลกระทบเชิงลบ
1. เป็ นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิ ทธิ์ ขโมยผลงาน
2. หากผูใ้ ช้หมกมุ่นกับการเข้าร่ วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
3. เป็ นช่องทางที่สามารถวิพากษ์วจิ ารณ์กระแสสังคมในเรื่ องเชิงลบ
4. ภัยคุกคามจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในรู ปแบบต่างๆ
5. บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 บทความที่เกี่ยวข้อง
ผลการสํารวจเยาวชนกรุ งเทพฯกับการใช้การส่ งต่อโปรแกรมประยุกต์ (สํานักวิจยั สยามเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตโพลล์, 2556)
สามารถสรุ ปพฤติกรรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ /แท็บเล็ตได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 49.57 มีโปรแกรมประยุกต์
(application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ /แท็บเล็ตประมาณ 4 - 6 โปรแกรม สําหรับ
โปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ
แท็บเล็ตสูงสุ ด 5 อันดับได้แก่ Line คิดเป็ นร้อยละ 82.97 Facebook คิดเป็ นร้อยละ 79.04 WhatsApp คิดเป็ น
ร้อยละ 74.83 Instagram คิดเป็ นร้อยละ 67.08 และ Twitter คิดเป็ นร้อยละ 64.78
ส่ วนวัตถุประสงค์สาํ คัญของกลุ่มตัวอย่างในการใช้โปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ /แท็บเล็ตสู งสุ ด 3 อันดับ คือ สนทนากันในเรื่ องทัว่ ๆ ไป คิดเป็ นร้อยละ
87.08 รับหรื อส่ งภาพ/คลิป/เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 80.29 และรับหรื อส่ งข้อมูลข่าวสารต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ
74.26 สําหรับผูท้ ี่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้โปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ /แท็บเล็ตติดต่อด้วยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ เพื่อน ๆ คิดเป็ นร้อยละ 86.51 สมาชิกใน
ครอบครัว/บุคคลใกล้ชิด คิดเป็ นร้อยละ 79.71 และครู อาจารย์/หัวหน้างาน คิดเป็ นร้อยละ 72.54
ส่ วนพฤติกรรมการส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั
สามารถสรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 88.42 ระบุวา่ ตนเองเคยได้รับการส่ งต่อข้อความ/ภาพ/คลิป/เสี ยง
ผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต อย่างไรก็

ตาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 61.04 ระบุวา่ ตนเองให้ความสนใจเฉพาะเนื้อหาของข้อความ/ภาพ/คลิป/
เสี ยงที่ได้รับการส่ งต่อผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่/
แท็บเล็ตจากคนรู ้จกั เท่านั้น
ขณะที่ กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรื อคิดเป็ นร้อยละ 30.95 ระบุวา่ ตนเองให้ความสนใจเนื้อหาทุก
ข้อความ/ภาพ/คลิป/เสี ยงที่ได้รับการส่ งต่อ
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่งซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 60.28 ให้ความเชื่อถือเนื้อหาเป็ นบาง
ข้อความ/ภาพ/คลิป/เสี ยงที่ได้รับการส่ งต่อผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บ
เล็ต สําหรับการส่ งต่อข้อมูลที่ได้รับให้กบั ผูอ้ ื่น กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 61.8 ระบุวา่ ส่ งต่อ
ข้อความ/ภาพ/คลิป/เสี ยงที่ได้รับผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปให้เฉพาะ
บางคน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.54 ระบุวา่ ตนเองส่ งต่อข้อความ/ภาพ/
คลิป/เสี ยงไปให้กบั ทุกคนที่รู้จกั แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.66 ระบุวา่ ตนเองไม่เคยส่ งต่อไป
ให้กบั ผูอ้ ื่นเลย ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างประมาณสามในสี่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.46 ระบุวา่ ตนเองส่ งต่อ
เป็ นบางข้อความ/ภาพ/คลิป/เสี ยงที่ได้รับผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ตให้กบั ผูอ้ ื่น
สําหรับผลกระทบกับการส่งต่อข้อมูลหากมีการควบคุมการใช้โปรแกรมประยุกต์ (application)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 77.57 ระบุวา่ หากมีการควบคุม
การใช้โปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะไม่ส่งผลให้ตนเองส่ งต่อข้อความ/ภาพ/
คลิป/เสี ยงที่ได้รับผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปให้ผอู ้ ื่นน้อยลง แต่
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.61 ระบุวา่ จะส่ งผลให้ตนเองส่ งต่อข้อความ/ภาพ/คลิป/เสี ยงไปให้ผอู ้ ื่น
น้อยลง
5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย(สหเทพ
เพ็ชรเกลี้ยง, 2554)
โดยงานวิจยั ครั้งนี้ได้ทาํ การทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่า การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการรับรู ้ตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค และรู ปแบบของข้อความ ภาพนิ่ง เสี ยง การจัดวางตําแหน่งของโฆษณาผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตส่ งผลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ผลดังกล่าวสามารถอธิบายได้วา่ การสร้างสรรค์โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความน่าสนใจ
และมีความน่าดึงดูด ทําให้ผบู ้ ริ โภคนั้นรับรู ้ตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี สามารถที่จะใช้รูปแบบของข้อความ
การใช้ภาพนิ่ง รู ปแบบของเสี ยง การจัดวางตําแหน่งมาทําให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นได้
อิทธิพลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
(นุชจริ นทร์ ชอบดํารงธรรม, 2553)
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลนืที่มีการรับรู ้สื่อโฆษณามากที่สุดจากเฟ
ซบุก๊ (Facebook) และข้อมูลระดับการรับรู ้สื่อโฆษณาต่าง ๆ ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม มีระดับ
การรับรู ้ปานกลาง และข้อมูลประเภทกระบวนการตอบสนองของผุบ้ ริ โภค พบว่าผุใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มีค่าเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยุใ่ นระดับน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
–

ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนอง

แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
–

ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีวตั ถุประสงค์หลักในการใช้งาน ประสบการณ์ และระยะเวลา

การใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
–

การรับรู ้สื่อโฆษณาโดยตรงจากเครื อข่ายเพือ่ นในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สื่ อโฆษณาโดยตรงบน

พื้นที่เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และสื่ อโฆษณาโดยอ้อมจากการสร้างกลุ่มในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ใครเป็ นใครในเครื อข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม (ปิ ยวัฒน์ เกตุ
วงศา และศุทธิดา ชวนวัน, 2557)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ไทยในปัจจุบนั มีความหลากหลายทางประชากร ข้อมูลจากผลการศึกษา
พบประเด็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มประชากรที่มีการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดนั้น ยังคงเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น
และเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง และประชากรในภาคกลาง อย่างไรก็ตาม พบ
การขยายตัวของจํานวนผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นกลุ่มประชากรสูงอายุ ประชากรในเขตชนบท
และประชากรในภาคอื่นๆ นอกจากนี้ยงั พบว่า การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความถี่ และระยะเวลาการ
ใช้งานมากขึ้นในทุกกลุ่มอายุ สําหรับวัตถุประสงค์การใช้งาน ส่ วนใหญ่พบว่ามีการใช้เครื อข่ายสังคม

ออนไลน์เพื่อความบันเทิง การติดตามข้อมูลข่าวสาร และการสนทนาเป็ นหลัก ขณะเดียวกันเราเริ่ มจะเห็น
การติดต่อสื่ อสารผ่าน Video call หรื อการติดต่อปฎิสมั พันธ์กนั ผ่านสังคมออนไลน์โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
จะเห็นได้วา่ ภาพรวมของกลุ่มประชากรที่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั นับวันยิง่ เปิ ดกว้างขึ้น
ประชากรทุกกลุ่มวัยมีการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นในชีวิตประจําวัน หากพิจารณาตามโครงสร้าง
ประชากรพบว่า กลุ่มประชากรปั จจุบนั ที่เป็ นวัยรุ่ นจะก้าวเข้าสู่วยั ทํางาน และวัยสูงอายุในอีก 10 หรื อ 20 ปี
ข้างหน้า เขาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะยิง่ ทําให้อตั รา
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น ตราบใดที่ยงั ไม่มีเครื อข่ายอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์คน
สมัยใหม่ที่ตอ้ งการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ ว โดยไม่จาํ กัดอยุก่ บั การติดต่อสื่ อสารแบบฝ่ ายเดียวหรื อผูกติดกับ
แหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น
ข้อค้นพบทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่า “เครื อข่ายสังคมออนไลน์” ที่คนไทยใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั
กําลังกลายเป็ นสังคมขนาดใหญ่มากขึ้นในทุกขณะ ผุค้ นจํานวนมากก้าวเข้าสู่การเป็ นสมาชิกของสังคม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจุดนี้ทาํ ให้สงั ดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งในแง่คุณลักษณะทางเพศและอายุ
ที่ประกอบด้วยประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ประชากรตั้งแต่วยั เด็ก วัยรุ่ น วัยทํางาน กระทัง่ วัยสูงอายุ
ต่างเข้ามาใช้พ้นื ที่บนสังคมดังกล่าวเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของตนอย่างทัว่ หน้า ด้วยเหตุน้ ี
เอง นับวันภาพความหลากหลายของสังคมออนไลน์จะยิง่ สะท้อนภาพของคนในสังคมไทยเข้าไปทุกที
ขณะเดียวกันก็พบว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่วา่ นี้ สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ในสังคมที่มีความหลากหลาย ได้มากขึ้นทุกขณะ การพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลให้การติดต่อสื่ อสาร
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ กิจกรรมหลายๆ อย่างที่ไม่เคยมีบนสังคมออนไลน์ เช่น การ
ประกอบธุรกิจการค้าขาย การติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการรวมกลุ่มของผุส้ นใจหรื อชมรม
ตลอดจนกระทัง่ การประชาสัมพันธ์ขององค์กร สามารถดําเนินไปบนสังคมออนไลน์อย่างมีประสิ ทธิผล
ภายใต้ตน้ ทุนที่มีราคาถูกลงจากในอดีต อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดของชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อการศึกษานี้ ที่มิได้
ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่ การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยตรง จึงทําให้ยงั ขาดรายละเดอียดเชิงลึกที่น่าสนใจอื่นๆ โดยเฉพาะในแง่พฤติกรรมการใช้งานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ของสมาชิกบนสังคมดังกล่าว ดังนั้น การศึกษานี้อาจเป็ นจุกเริ่ มต้นของ
การสะท้อนภาพความหลากหลายของประชากรบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของไทย ในแง่ “ใคร ที่ไหน
อย่างไร และเพื่ออะไร” ที่อาจจุดประกายความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการท่านอื่นๆ ต่อไป

