บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การคิดกิจกรรมเพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX
ผ่านสื่ อออนไลน์ Facebook fanpage” มุ่ งศึกษากระบวนการทาคอลัมน์ในการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนิตยสาร
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับ Facebook

2.1

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับนิตยสาร

นิ ตยสารเป็ นสื่ อมวลชนประเภทสิ่ งพิมพ์ มี การกาเนิ ดและวิวฒั นาการอันยาวนานต่ อจาก
หนังสือพิมพ์ และยังเป็ นสื่อที่มีบทบาทเฉพาะตัวอันสาคัญในการถ่ายทอดสารสนเทศ (Information)
ให้ความรู้ (Education) ให้ความบันเทิ ง (Entertainment) และการประกาศโฆษณา อีกทั้งยังมี ส่ว น
ช่วยชี้นากระแสความคิด ทัศนคติและค่านิยมต่างๆของคนในสังคม จึงอาจเปรี ยบได้ว่านิตยสารเป็ น
เหมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพได้อย่างชัดเจน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รวมทั้งรู ปแบบการ
นาเสนอไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
ความหมายของนิตยสาร
นิตยสารหรื อ Magazine มาจากภาษาฝรัง่ เศสว่า Magasin ซึ่ งความหมายเริ่ มต้นของนิตยสาร
คือ โรงพัสดุ (Storehouse) ช่วงต้น ๆ ในอังกฤษและยุโรปจะเป็ นที่รวมของภาพวาด ร้ อยแก้ว ร้ อย
กรอง และบทความหลากหลายประเภท โดยเป็ นสิ่ งพิมพ์ที่เย็บเล่มและมีปกออกเป็ นประจา
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2.2

แนวความคิดเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต

อิ น เทอร์ เ น็ ต (internet) เป็ นค าย่ อ ของ Inter Connection Network หมายถึ ง เครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีการเชื่อมโยมกับเครื อข่ายย่อยจานวนมาก นับตัง่ แต่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคลที่ใช้ภายในที่พกั อาศัยและในสานักงานไปจนถึง คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่แบบเมนเฟรม
ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งระบบอินเทอร์เน็ตสามารถทาให้ติดต่ออสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ วไม่ว่า
จะอยู่ส่ว นใดของโลก ได้โ ดยใช้ม าตรฐานในการรั บ ส่ ง ข้อมู ล ที่ เ ป็ นหนึ่ งเดี ย ว หรื อที่ เ รี ย กว่ า
โปรโตคอล (protocol) ซึ่ งโปรโตคอล ที่ ใ ช้ บ นระบบเคลื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ชื่ อ ว่ า ที ซี พี /ไอ
พี(TCP/IP)
Dennis (1998) ได้กล่าวว่าอินเทอร์ เน็ตสาคัญที่ สามารถใช้ง่ายและช่ วนในการสื่ อสารได้ดี
มีตน้ ทุนที่ต่าทาให้สามารถเข้าถึงบุคคลหรื อหน่วยงานได้มาก
2.2.1

การให้ บริการในอินเทอร์ เน็ต

อินเทอร์เน็ตมีลกั ษณะการกระจายทัว่ โลกโดยแต่ละพื้นที่สามารถเชื่อมได้หลายช่องทาง ทา
ให้อินเทอร์เน็ตถูกนามาใช้เพื่ อประโยชน์ใ นการสื่ อสารได้ดีโดยข้อมู ลที่ ใช้จะถูกเก็บ ไว้ใ นส่ ว น
บันทึกผลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ จึงทาให้ใช้งานได้ตามต้องการเช่ นการค้นหาข้อมู ลก็สามารถเปิ ด
หาได้ในทันที
สรุ ปแนวคิดการบริ การต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตของ ถนอมพร ตันพิพฒั น (2539) ได้ดงั นี้
1) จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) เป็ นบริ การรับส่ งจดหมายผ่านคอมพิวเตอร์
2) การทางานโดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นซึ่ งอยู่
ห่ างไกลออกไปโดยไม่จากัดระยะทาง
3) การสนทนาออนไลน์ (chat online) ผูส้ ่ งและผูร้ ับจะติ ดต่ อกันด้วยการพิมพ์ขอ้ ความหา
กันโดยข้อความจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ ายในเวลาเดียวกับที่กดส่ ง
5) เว็ปไซต์ (website) เป็ นอีกบริ การหนึ่ งในอินเทอร์ เน็ตที่ แสดงข้อมูลตัวอักษร ภาพ และ
เสี ยง โดยในเว็ปไซต์จะถูกจัดทาในรู ปแบบของหน้าเอกสารเรี ยกว่าเว็ปเพจ ซึ่ งต้องใช้โปรแกรม
สาหรับเปิ ดอ่านโดยเฉพาะที่เรี ยกว่าเว็บบราว์เซอร์
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2.2.2 การสื่ อสารบนอินเทอร์ เน็ต
อินเทอร์เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันโดยเป็ นโครงข่ายเป็ นสื่ อประเภทหนึ่ ง
มี เทคนิคการสื่ อสารในหลายระดับกล่าวคือเป็ นได้ท้ งั สาหรับหน่ วยงานเล็ก ๆ ใช้เพื่อเป็ นสื่ อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ จนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่สื่อสารครอบคลุมทัว่ โลก เช่นเว็ปไซต์ของ google.com
สามารถสรุ ปกระบวนการสื่ อสารบนระบบอินเทอร์เน็ตของ ดวงมณี ศุจิกา (2539) ได้เป็ น 4
แบบ ดังนี้
1) การสื่อสารระหว่างบุคคลแบบไม่พร้อมกัน
2) การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกัน
3) การสื่ อสารแบบพร้ อมกัน ทั้งในแบบบุ คคลกับบุ คคลไปจนถึงบุ คคลกับหลายคนโดย
สามารถคุยกันได้โดยหลากหลายหัวข้อที่ตอ้ งการ
4) การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสาร ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วมีลกั ษณะที่
ผูร้ ับสารต้องการที่ จะค้นหาเว็ป ไซต์ที่จ ะเข้าไปดู ข่าวสารสิ่ งที่ เ กิดขึ้ นในกระบวนการสื่ อสารบน
อินเทอร์ เน็ตประการหนึ่ ง คือปฎิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ที่ ท้ งั สองฝ่ ายสามารถสลับ
ตาแหน่งได้ตลอด

2.2.3 ลักษณะการสื่ อสารบนอินเทอร์ เน็ต
1) เป็ นสื่อทันสมัยที่สามารถเข้าถึงผูร้ ับโดยไม่จากัดกลุ่มและถิ่นที่ อยู่ของผูร้ ับสาร สามารถ
กระจายได้ทวั่ โลก
2) เป็ นสื่อที่สามารถสร้างการปฎิสมั พันธ์ในการสื่ อสารได้มีประสิ ทธิภาพ
3) เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
4) สามารถให้ข่าวสารข้อมู ลได้มากกว่าสื่ อชนิ ดอื่น ๆ ทั้งข้อความ ภาพ และเสี ยงเป็ นสื่ อที่
ราคาถูกที่ผลิตได้เร็ว
5) เป็ นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ทวั่ โลก
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6) เป็ นสื่อที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารระหว่างผูร้ ับสารได้
7) เป็ นสื่ อที่ ใ ห้ ข่าวสารได้ม าก ตอบสนองวัต ถุ ป ระสงค์ท างด้า นการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
จากข้อความข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตคือสื่ อสารแบบสองทาง
การสื่ อสารรู ปแบบนี้ จะเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่ข่าวสารและข้อมู ลต่าง ๆ ที่ ต้องการได้
ตลอดเวลา โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่า
2.3แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อออนไลน์
สุ พจน์ ลาภปรารถนา (2543) สื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อที่มีจุดเด่นที่เป็ นสื่ อที่โต้ตอบกันได้ท ันที
ใช้งบประมาณในการผลิตและเผยแพร่ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่รวดเร็ วและปรับเปลี่ยนได้ตลอด และที่
เป็ นประโยชน์สาคัญมากอีกประการคือ เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ มีประสิ ทธิภาพ
ต่อการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ขององค์กร

2.3.1 สื่ อประเภทเว็บไซต์ เว็บเพจ และโฮมเพจ
เว็บไซต์ เว็บเพจ และโฮมเพจ เป็ นองค์ประกอบของเว็บ เป็ นส่ วนที่ แสดงเนื้ อหา ข้อมู ล
และสารสนเทศต่ าง ๆ ที่ต้องการสื บค้น ซึ่ งจะปรากฏเป็ นหน้าเอกสารบนจอเครื่ องคอมพิว เตอร์
สามารถให้รายละเอียดของแต่ละส่ วนดังนี้
1) เว็บเพจ (webpage)
ศู นย์พ ฒ
ั นาพาณิ ช ย์อิเ ล็คทรอนิ ค ส์ (2540) ได้ใ ห้ ความหมายของเว็บ เพจไว้ด ัง นี้ เว็บ
เพจ คือหน้าหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ เจ้าของเว็บเพจประสงค์จะใส่ ลงไปใน
หน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้ นั เช่น ข้อมูลแนะนาตัวเองซึ่ งอาจเป็ นบุ คคลหรื อองค์กรที่ต้องการให้
ผูอ้ ื่นได้มราบ หรื อข้อมูลที่น่าสนใจ เป็ นต้น โดยที่ ขอ้ มู ลที่ แสดงเป็ นได้ท้ งั ข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ ง
และภาพเคลื่อนไหว
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2) โฮมเพจ (homepage)
กิด านันท์ มลิท อง (2542) กล่ าวว่ าในแต่ ละเว็บ ไซต์จ ะมี ห น้าโฮมเพจ หรื อหน้าหลัก
(main page) ซึ่ งจะปรากฏเป็ นหน้าแรกเมื่ อเข้าเว็บไซต์ เปรี ยบเสมื อนกับหน้าสารบัญและคานาที่
เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตนว่าให้บริ การในสิ่ งใดบ้าง
จากข้อ ความข้ า งต้ น สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า โฮมเพจ นั้น มี ล ัก ษณะเป็ นหน้ า เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏบนจอเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเป็ นตัวกลาง
โดยเชื่อมโยงระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารโดย โฮมเพจถือเป็ นส่ วนที่ ตอ้ นรับและบอกกล่าวข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ผทู ้ ี่เข้ามาใช้บริ การ

2.4

แนวคิดเกี่ยวกับ Facebook

Facebook เป็ นบริ ก ารบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต บริ ก ารหนึ่ งที่ จ ะท าให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถ
ติดต่อสื่ อสารและร่ วมทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง หรื อหลาย ๆ กิจกรรมกับผูใ้ ช้ Facebookคนอื่น ๆ
ได้ โดย Facebook ได้รั บ ความนิ ย มอย่างมากจากผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตทัว่ โลก ซึ่ งเห็ นได้จากจานวน
สมาชิกที่เพิ่มขึ่นอย่างต่อเนื่องของ Facebook ประมาณ 840 ล้านคน (Checkfacebook , 2014) ซึ่ งถือ
ได้ว่ าเป็ นเครื อข่ายสังคมที่ ใหญ่ที่สุดในโลก และใช้เ วลากว่า 20,000 ล้านนาที ต่ อวันเข้าสู่ ระบบ
สมาชิ กเกินกว่าครึ่ งเข้าสู่ ร ะบบอย่างน้อยวันละครั่ ง และคนส่ ว นใหญ่ ใ ช้ Facebook เป็ นเว็บ ท่ า
(Internet porter) ใหม่ของอินเทอร์เน็ต(คลาร่ า ชีห์, 2553, หน้า 179)ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่
Facebook ได้รับความนิยมอย่างมาก อีกทัง่ Facebook ได้สร้ างกระแสต่าง ๆ ให้เกิดขึ่นในสังคมได้
อย่างมากมาย ทาให้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ รู้จกั อยู่แล้วให้ดีข้ ึนและทาให้คนที่ไม่รู้จกั
กันได้รู้จกั กัน รู้จกั บุคคลอื่น ๆ แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งบันประสบการณ์ร่วมกัน และเชื่อมโยงกัน
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น เฟสบุ๊ค
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สรุ ป จากทฤษฎี ที่ยกมาทั้งหมดสรุ ปได้ว่านิ ตยสารและสื่ อออนไลน์สามารถที่ จะอยู่ควบคู่
กันไปได้ดีในยุคสมัยนี่ เพราะสื่อออนไลน์กาลังเป็ นสื่ อที่มาแรงและได้รับความนิยมมากที่สุดและที่
ส าคัญ ยัง เป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ม ากและสะดวกที่ สุ ด อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้
แอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นที่นิยมอยูใ่ นขณะนี่อย่าง Facebook ก็สามารถสร้างหรื อจัดทาแฟนเพจ (Fanpage)
อีกด้วย จึ งทาให้การเข้าถึงของกลุ่มเป้ าหมายง่ายขึ้นไปอีกและทั้งการจัดกิจกรรมในแฟนเพจก็เป็ น
จุดสาคัญในการสร้างความสนใจและดึงดูดให้ผอู ้ ่านมีความสนใจในตัวนิตยสารมากยิง่ ขึ้น

