บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคปจจุบันอินเทอรเน็ต (Internet) มีบทบาทและมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของ
ประชาชนมากขึ้น จนกลายเปนการสื่อสารสมัยใหมที่เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันโดยมีสวนชวย
ทั้ ง ในเรื่ อ งการศึ ก ษา การทํ า งาน การติ ด ต อ สื่ อ สาร ความบั น เทิ ง การพั ก ผ อ นหย อ นใจโดย
อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
ทั่วโลกเขาดวยกัน โดยอาศัยเครือขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อม เพื่อใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องใน
อินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารระหวางกันได เปนเครือขายที่นิยมที่สุดในปจจุบัน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี สื่ อ สารเป น ไปอย า งรวดเร็ ว ในยุ ค ที่ อิ น เทอร เ น็ ต เติ บ โต และมี
ผูใชบริการเพิ่มขึ้นทุกวัน ทําใหมีพัฒนาการชองทางใหมๆบนอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นมากมาย เพราะ
ลักษณะเดนที่สุดของอินเทอรเน็ต คือ การมีปฏิสัมพันธระหวาง เว็บไซต กับผูใช และระหวางผูใช
กับผูใชดวยกันเอง จนทําใหบาง เว็บไซต กลายเปน เว็บไซต ของผูใช โดยผูใชสวนหนึ่งเปนผูสราง
เนื้อหา ในหนาเว็บเพจ (Webpage) หรือ บล็อก (Blog) ของตัวเอง และมีผูใชสวนใหญเปนผูเปดรับ
เนื้อหานั้นๆ จนเกิดเปนเว็บแบบเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Networking) ขึ้นมา และ
คงปฏิเสธไมไดวา ในปจจุบันนี้ ความสนใจของผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกไดหันมายังกลุม เว็บไซต ที่
ใหบริการเครือขายสังคมออนไลน (Social Network Site) เชน ไฮไฟว (Hi5) Facebook มายสเปซ
(My space) และเว็บไซต ที่ใหบริการเครือขายสังคมออนไลนอื่นๆกันอยางมาก ดังนั้น จะเห็นได
จากจํานวนผูคนที่ลงทะเบียนเขาใชเครือขายสังคมออนไลนตางๆที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ไดกลายเปนปรากฏการณของการ
เชื่อมตอการสื่อสารระหวางบุคคลในโลกอินเทอรเน็ต โดยมุงเนนไปที่การสรางชุมชนออนไลน ซึ่ง
ทําใหผูคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบงปนขอมูล ตามประโยชนกิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะ
เรื่องซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ Facebook เครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน
นั้น ถือกําเนิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 โดยมารค ซัคเคอรเบิรก (Mark Zuckerburg) ไดเปดตัว
เว็บไซต Facebook ซึ่งเปนเว็บประเภทเครือขายสังคมออนไลน (Social network) ซึ่งในตอนแรก
เปดใหเขาใชเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮารเวิรดเทานั้น และ Facebook ก็ไดรับความนิยม
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ขึ้นมาอยางรวดเร็ว เพราะเพียงแคเปดตัวไดสองสัปดาห นักศึกษาที่เรียนอยูที่มหาวิทยาลัยฮารเวิรดก็
สนใจสมัครเปนสมาชิกเพื่อเขาใชงานเปนจํานวนมาก จากนั้นมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตบอสตันก็
เริ่มมีความตองการ และอยากเขาใชงาน Facebook ดวย มารคจึงไดชักชวนเพื่อนชื่อ ดัสติน มอสโค
วิทซ (Dustin Moskowitz) และคริสฮิวส (Christ Hughes) เพื่อชวยกันสราง Facebook และเพียง
ระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น Facebook จึงไดเพิ่มรายชื่อและสมาชิกของมหาวิทยาลัยอีก 30 กวา
แหง จากนั้นขยายไปสูระดับมัธยมปลายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา กระทั่งเปดใหบริการกับบุคคล
ทั่วไปในป 2549 และในป 2553 Facebook มีผูใชงานไมต่ํากวา 400 ลานคนตอเดือน และกลายเปน
เว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน ที่ใหญที่สุดในโลกที่มีผูใชประจําเดือนละไมต่ํากวา 150 ลานคน
(th.wikipedia.facebook,2556)
ในเดือนตุลาคม 2555 Facebook มีจํานวนสมาชิก 1,007 ลานคน ทําใหครองตําแหนงสังคม
ออนไลนที่ใหญที่สุดในโลก Facebook กอตั้งในป 2547 โดย Mark Zuckerberg มีจุดประสงค
เพื่อใหผูใชติดตอและแบงปนขอมูลระหวางกัน และทําใหความสัมพันธระหวางสมาชิกใกลชิดกัน
มากขึ้น การแบงปนขอมูลนั้นทําให Facebook กลายเปนเว็บไซต ที่มีการแบงปนรูปมากที่สุดใน
โลก ในไตรมาส 1 ป 2555 มีรายงานวามีผูเขาใช Facebook วันละ 552 ลานคนตอวัน มีการแชรรูป
บน Facebook มากถึง 300 ลานรูปตอวัน มีการคลิกไลคและแสดงความเห็น 32,000 ลานตอวัน
Facebook เปนเว็บไซต ที่มีผูใชหลากหลายกลุมอายุและวัฒนธรรม เห็นไดจากผูใชมากกวา 81%
นั้นมีภูมิลําเนาอยูนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนั้น Facebook ยังเปนที่นาสนใจสําหรับ
การทําธุรกิจ สามารถสรางเพจขอมูลของบริษั ทเพื่อใหบริษัทใชในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ห แ ฟ น เ พ จ ร ว ม แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ด อี ก ด ว ย
(http://r68.wikidot.com/facebook,2555)
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ภาพที่ 1.1 กราฟแสดดงจํานวนผูใช Facebook ตั้งแตป ค.ศ.20004 – 2012 (พพ.ศ.2547 - 25555)
ที่มาา: socialbakerrs.com, 2555

ภาพที่ 1.2 กราฟแแสดงจํานวนผูผูใช Facebook ในแตละวัน
ที่มาา: socialbakerrs.com, 2555
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ภาพที่ 1.3
1 สถิติป 2555 รายงานไททยติดอันดับ 9 ของโลกทีมี่มกี ารใชงาน FFacebook เพิมขึ
ม่ ้น
ที่มาา: socialbakerrs.com, 2555
การสสื่อสารในเครืรือขขายสังคมมออนไลนไดมีบทบาทอยางมากในป
า
จจุ บัน และ ถือไดวาเปน
หัวใจสําคัญอย
อ างยิ่ง สําหรั
ห บการทํากาารตลาดในปจจุบัน ดังนั้นผูประกออบการสวนใหหญจึงให
ความสําคัญกับการเลือกใชสื่อสารมวลลชนแขนงตางๆ เพื่อนําเสสนอสิ่งที่เปนปประโยชนตอผู
อ บริโภค
โดยเฉพาะในนชวงที่สถานการณทางกา รตลาดมีการแขงขันกันอยยางเขมขนรุนนแรง ซึ่งปจจุบัน สื่อที่
ไดรับความสสนใจจากผูประกอบการแ
ร
ละผูบริโภคเปนอยางมากคือ สื่ออิน เทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ก ทางการสือสารสมั
่อ
ยใหมม ที่กําลังเปลียนแปลงโลก
่
กไปอยางรวดดเร็ว และมีอทธิ
ิท พลกับ
วิถีชีวิตของคคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงเเปนไปไดวา ผูผบริโภคมีโอกาสไดรับรูแและแสวงหาขขอมูลดาน
การโฆษณาจจากสื่ออินเททอรเน็ต ใในสัดสวนที่ใกลเคียงกับการรับรูทาง สื่ออื่นๆ ปจจุบันโลก
อินเทอรเน็ต มี เว็บไซต ในลั
ใ กษณะบริริการเครือขายสังคมออนไไลน (Socail Networking Service)
ออกมาเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนบริการรผาน เว็บไซตต ที่เปนจุดเชืชื่อมโยงระหววางบุคคลแตละคนที่มี
เครือขายสังคมของตั
ค
วเองผานเน็ตเวิรคคอินเทอรเน็ต โดยเครือขายสังคมออนนไลน (Onlinne Social
Networking)) เปนชองทางงการสื่อสารผผานสื่อใหมทเป
ี่เ นที่นิยมมากจนกลายเป นวัฒนธรรมสวนหนึ่ง
ของผูใชอินเทอรเน็ตในปปจจุบัน เพราาะเครือขายสัสังคมออนไลนนเปรียบเสมืออนเปนบริการพื้นฐาน
ของ เว็บไซตต ที่ผูใชสามารรถแสดงตนใ หเปนที่รูจักแก
แ คนทั่วไป โดยการสร
โ
าง หนาตางหรือ เว็บไซต
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(Web Pagee) ของตัวเออง และอนุ ญาตใหผูอื่นที่ใชบริการเคครือขายเดียววกันเขามารวมแบ
ม งปน
ประสบการณ
ณกับผูใชนั้นๆ ได
เว็บไซต
ไ เครือขายสั
ย งคมออนไไลนเปนที่นิยมและมี
ย
อิทธิพลอยางมากกตอชีวิตประะจําวันใน
กลุมคนที่ใชอิอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหเเครือขายขยายวงกวางออกกไปเรื่อยๆ แและเติบโตตอไปอี
อ กใน
อนาคต นออกจากนี้ผลกาารสํารวจจาก ประเทศสหรัรัฐอเมริกายังยืนยันการใชบ ริการเครือขขายสังคม
ออนไลนที่มีปริมาณเพิ่มสูสงขึ้นอยางตออเนื่องทุกป และเติบโตเปปนอันดับตนนๆ ของโลกออนไลน
โดยเฉพาะปรระเทศไทย ดังนั้นนักการตตลาดจึงมีแนววโนมในการเเลือกใชสื่อรูปปแบบนี้มากขึขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับวิ
บ ถีการดําเนิินชีวิตของผูบบริโภคที่เปลียนไป
่
โดยเว็ว็บไซต เครืออขายสังคมอออนไลนที่
ไดรับความนินิยมเปนอยางมาก และมีกการเติบโตของงผูใชบริการออยางตอเนื่อง คือ เว็บไซต เครือขาย
สังคมออนไลลน Facebookk

ภาพที่ 1.4
1 จํานวนผูบริโภคที่เคยซซื้อสินคาและะบริการออนไไลน
ที่มา: สํานัักงานสถิติแหหงชาติ, 2549 – 2554
จากภาพขางตน เปนขอมูลกาารสํารวจพฤติกรรมการใใชอินเตอรเน็ ตของสํานักงานสถิติ
ม ใชอินเเตอรเน็ตอยางตอเนื่อง
แหงชาติ พบขอมูลที่นาสนนใจวา กิจกรรรมที่กําลังไดดรับความนิยมจากผู
คือ การตัดสินใจซื
น ้อสินคาออนไลน
า
ตั้งงแตป 2549 – 2554 มีจํานวนผู
น ใชอินเตตอรเน็ต ซื้อสินคาและ
บริ ก ารออนนไลน เ พิ่ ม ขึ้นเป
น น 64% แแสดงให เ ห็ นถึ
น ง การเติ บโตขึ
โ ้ น มาก ด ว ยการขยา ยตั ว ของ
อินเตอรเน็ตที่เพิ่มมากขึน้ การพัฒนาเเว็บไซต ขายสินคาที่มหลากหลายป
ีห
ประเภทใหเลือก ความ
น
รววมถึงการที่ผูบริโภคสวนใใหญมักใชเครืรือขายสังคมออนไลน
ปลอดภัยของงการชําระเงินออนไลน
ตางๆเปนชองทางในการ
อ
คนหาสินคาแและบริการ สิ่งที่กลาวมาททั้งหมดนั้น เเปนการเปดโอกาสให
โ
ผูผลิตหรือพอคามีชองทาางในการคาขขาย ที่ทั้งงาย สะดวก และ เขาถึงผูบริโ ภคมากขึ้น(สํสํานักงาน
สถิติแหงชาติติ,2555)
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ผลจจากการสํารวจ การใชเทคคโนโลยีสารสสนเทศและกการสื่อสารในนครัวเรือน และสถาน
แ
ประกอบการรที่สํานักงานสสถิติแหงชาติติเผยแพรไปแแลวพบวา ในรอบ 5 ปปรระชากรที่มีอายุ
า 6 ปขึ้น
ไป มีการใชอิอินเทอรเน็ตเพพิ่มมากขึ้นเกืกือบสองเทา คือ เพิ่มจาก รอยละ 12.0 ใในป 2548 เปปนรอยละ
22.4 ในป 25553 และ สถถานประกอบกการทั้งใหญและเล็
แ กที่มีคนทํ
น างานตั้งแตต 1 คนขึ้นไปปมีการใช
อินเทอรเน็ตเพิ
เ ่มขึ้นจาก รอยละ 10.7 เปปน รอยละ 166.5 ในป 25533

ภาพที่ 1.5 สินคาและบริการที่ไดรับความนิยมในการตั
ม
ดสินใจซื
น ้อผานชอองทางออนไลน
ที่มา: สสํานักงานสถิติตแิ หงชาติ, 25554
จากการสํารวจขอองสํานักงานสสถิติแหงชาติติ ในป พ.ศ.25554 ยังพบอีกกวา มีคนที่อายุ
า ตั้งแต 6
ปขึ้นไป ที่เคยจองหรือซือสิ
้อ นคาและบริริการผานทางงอินเทอรเน็ตรอยละ 3.8 โโดยมีสินคาแลละบริการ
ที่ไดรับความมนิยมสูงที่สดุ คือ เครื่องแตตงกายและเคครื่องประดับ รอยละ 30.8 รองลงมา คือ e-ticket
รอยละ 14.8 หนังสือ และ อาหาร เครื่อองดื่ม สินคาสุขภาพรอยละ 13.4 และ 133.3 ตามลําดับ
ว
วนั้น โโลกออนไลนนในปจจุบันไม
ไ ไดเปนเพียยงแคอีกสื่อหนึ
ห ่งที่เปด
จากขอมูลที่กลาวมาแล
ร นคาตางๆทําการสื่อสา รหรือมีสวนรรวมกับผูบริโภค
โ แตดวยพพฤติกรรมการรตัดสินใจ
โอกาสใหตราสิ
ซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต ที่เพิ่มมากขึ้นอย
น างตอเนืองมาหลายป
่อ
ทําใหปจจุบันนี้การมี
เว็บไซต หรื
ห อเครือขายสั
ย งคมออนไไลนของตราสิสินคาเพื่อใหแคขอมูลขาววสาร หรือทํากิ
า จกรรม
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ออนไลนรวมกับผูบริโภค เกิดขึ้นมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ Facebook ซึ่งจัดไดวา เปน
เว็บไซต ที่ไดรับความนิยมอันดับตนๆจากผูบริโภคคนไทย
การศึกษาและการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใหความสนใจพฤติกรรมการใช Facebook และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาโดยตรงจากเครือขายเพื่อน
จากการเปดรับโฆษณาโดยตรงของ Facebook และจากการเปดรับโฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจบน
Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดไป
ปรับปรุงวางแผนการโฆษณาผาน Facebook ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช Facebook และ
พฤติก รรมการตั ด สิน ใจซื้อ สิ น ค าผ าน Facebook
ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” เนื่องจากประเมินวา กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน มีกําลังซื้อสูง จึงมีความ
เปนไปไดที่จะตัดสินใจซื้อสินคาจากการรับรูขอมูลผานสื่อตางๆ ไดดี เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม
การใช Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาตางๆ
ซึ่งจะเปนแนวทางประกอบการแกผูประกอบการ สําหรับการวางแผนพัฒนากลยุทธการเลือกใชสื่อ
ทางการสื่อสารการตลาดในเครือขายสังคมออนไลน Facebook ของธุรกิจใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันตอไปได

ปญหานําการศึกษาวิจัย
1. ลัก ษณะทางประชากร ได แ ก เพศ และรายไดของผูบริโ ภค มีความสัมพั น ธกับ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook หรือไม
2. พฤติกรรมการใชงาน Facebook ของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคา
จากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook หรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร กับการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
การเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชงาน Facebook ของผูบริโภคกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook
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สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และรายไดของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาตางๆ บน Facebook
2. พฤติกรรมการใชงาน Facebook มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาจากการ
เปดรับสื่อโฆษณาตางๆ บน Facebook

กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากร

การตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับ
สื่อโฆษณาบน Facebook

- เพศ

- การตัดสินใจซือ้ สินคาจากการ

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

เปดรับโฆษณาโดยตรงจาก

พฤติกรรมการใชงาน Facebook

เครือขายเพื่อน
- การตัดสินใจซือ้ จากการ

- วัตถุประสงค - ชวงเวลา

เปดรับโฆษณาโดยตรงของ

- ความถี่

- ประสบการณ

Facebook

- ระยะเวลา

- สถานที่ใช

- การซื้อจากการเปดรับโฆษณา
จากกลุมหรือแฟนเพจบน
Facebook

ภาพที่ 1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั

9

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการ
ศึกษาวิจัยไวดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรที่เปน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.2556 ที่ใช Facebook และเคยซื้อสินคา
ผาน Facebook
2. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใชงาน Facebook การ
ตัดสินใจซื้อจากการเปดรับโฆษณาโดยตรงจากเครือขายเพื่อน การตัดสินใจซื้อจากการเปดรับ
โฆษณาโดยตรงของ Facebook และการตัดสินใจซื้อจากการเปดรับโฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจ
บน Facebook

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับการตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับ
สื่อโฆษณาบน Facebook เพื่อนํามาปรับใชเปนแนวทางในการโฆษณาสินคาบน Facebook
2. ทราบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชงาน Facebook กับการตัดสินใจซื้อสินคา
จากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook เพื่อนํามาปรับใชเปนแนวทางในการโฆษณาสินคาบน
Facebook

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
ลักษณะทางประชากร หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของผูใชงาน Facebook โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ มีดวยกัน 2 ตัวแปรหลัก ไดแก เพศ และรายได
Facebook หมายถึง เว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน สําหรับการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ที่อนุญาตใหผูใชสรางหนาเว็บของตัวเองและใสขอมูลตางๆตามตองการไปในหนาขอมูล
สวนตัว (Profile Page) โดยระบบสามารถคนหาผูใชที่มีความสนใจตรงกัน นอกจากนี้ยังอนุญาตให
ผูใชงานสามารถแบงปนรูปภาพ และใหผูใชตั้งกลุมทางสังคมไดดวยตนเอง
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พฤติกรรมการใช Facebook หมายถึง การใช Facebook ของผูใชตามวัตถุประสงค เชน เพื่อ
ติดตามขาวสารบานเมือง เพื่อการศึกษา เพื่อความบันเทิง เพื่อรวมกิจกรรมสงเสริมการขายกับสินคา
และบริการตางๆ จากสื่อโฆษณาบน Facebook เพื่อติดตอสื่อสารและรับขอมูลตางๆจากกลุมเพื่อน
หรือ บุคคลที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เปนตน ความถี่ในการใช ระยะเวลาในการใช ชวงเวลาในการใช
ประสบการณในการใช และสถานที่ที่ใช Facebook
โฆษณาใน Facebook หมายถึง กิจกรรมการติดตอสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอ การ
สงเสริมความคิดเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือความคิดตางๆ ดวยการใช Facebook ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ มีดวยกัน 3 รูปแบบ ประกอบดวย โฆษณาโดยตรงจากเครือขายเพื่อน โฆษณาโดยตรงของ
Facebook และโฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจบน Facebook มีรายละเอียดดังนี้
1. โฆษณาโดยตรงจากเครือขายเพื่อน หมายถึง การโฆษณาสินคาหรือบริการที่พบเห็นจาก
สถานะสวนตัวของเพื่อนในเครือขายสังคมออนไลนโดยตรง เชน ลิงคเว็บไซต ตางๆ รูปภาพ การ
รับ-สงขอมูลสวนตัว (Private Message หรือ PM)
2. โฆษณาโดยตรงของ Facebook หมายถึง โฆษณาที่เกิดจากเจาของสินคาหรือบริการ
ตัดสินใจซื้อพื้นที่โฆษณาบน Facebook คลายการโฆษณาบนเว็บไซตทั่วไป ซึ่งขอมูลขาวสารที่ผูใช
Facebook จะไดรับ จะมีลักษณะเปนแบนเนอร (Banner) หรือ วิดเจ็ต (Widget) และ กลิตเตอร
(Glitter)
3. โฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจบน Facebook หมายถึง โฆษณาที่องคกรทําการสรางขึ้น
ในลักษณะกลุม ที่เรียกกันวา “แฟนเพจ” (Fan Page) ที่ผูใช Facebook สามารถเลือกเขารวม หรือไม
เขารวมได โดยหากตองการเขารวม ใหคลิกคําวา “Like” บนหนาแฟนเพจนั้นๆ เมื่อคลิก “Like”
แลว (Liked) ผูใช Facebook จะไดรับขอมูลขาวสาร หรือการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ เชน
การรวมกิจกรรมชิงรางวัล สวนลด โปรโมชั่น ของสมนาคุณ ฯลฯ ตามแผนกลยุทธของธุรกิจนั้นๆ

