บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
Facebook ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร
2. แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แนวคิดเกี่ยวกับ Facebook
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
5. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานการตลาด
6. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร เปนแนวคิดการแบงกลุมประชากรทางการตลาดที่มี
หลักการความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ ประชากรที่มีลักษณะตางกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนรู การ
ตัดสินใจซื้อสินคา และพฤติกรรมอื่นๆ ตางกัน (Kotler & Keller, 2009, p. 255) โดยลักษณะ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ มีดวยกัน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เพศ (Sex) ผูชายและผูหญิงจะมีทัศนคติตางกัน เชน ผูหญิงตองการขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สถานการณปจจุบัน ในขณะที่ผูชายบางสวนสนใจสถานการณที่สามารถทําใหเขาบรรลุเปาหมายที่
กําหนด ซึ่งทัศนคติตางๆ นําไปสูการตัดสินใจในการเลือกใชชีวิต การตัดสินใจซื้อสินคาตางๆ
สะทอนใหเห็นวา เพศมีความสัมพันธตอความคิดเห็นและการตัดสินใจตางๆ
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2. รายได (Income) พบวา ผูมีรายไดสูงมักจะบริโภคขาวสารมากขึ้น เพื่อนําขาวสารไปใช
ประโยชนในโอกาสตอไป และการบริโภคขาวสารที่มีมากขึ้น ยอมมีผลตอระดับการตัดสินใจตางๆ
ดวย ซึ่งอาจกลาวไดวา รายได มีความสัมพันธตอการบริโภคขาวสาร และการตัดสินใจ
ดังนั้นการศึกษาตัวแปรดาน เพศ และรายได จึงเปนตัวแปรสําคัญ เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะประชากรกับตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook ในงานวิจัย
ครั้งนี้

แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโยลี ส ารสนเทศ ถื อ เป น นวั ต กรรมหนึ่ ง เป น เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประมวลผลสารสนเทศ เริ่มจาก การรับ -สงการจัดเก็บ การประมวลผล การแสดงผล และการ
เผยแพรสารสนเทศ เปนการประยุกตการบริการและพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ธนัสถ เกษมไชยยานันท (2544 อางถึงใน นงนุช จันทร, 2549) เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเทคโนโลยี
คมนาคม และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวของกับการนําขอมูลขาวสารมาใชใหเกิดประโยชน
โรเจอรและชูเมคเกอร (Rogers & Shoemaker, 1971) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง การประยุกตความรู ความเขาใจในระบบการสื่อสารและการใชคอมพิวเตอร ในการคนหา
แลกเปลี่ยนขอมูล และการติดตอสื่อสารดวยความรวดเร็วและถูกตอง
นงนุช จันทร (2549) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารดานคมนาคม
ที่ผสานความรูคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเกิดการน าขอมูลขาวสารจากผูสงสารถึงผูรับสาร
ที่สะดวก รวดเร็ว และงายตอการจัดการ
องค ป ระกอบสํ า คั ญ สํ า หรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ต อ งทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถแบงเปนกลุมยอยได 3 กลุม ดังนี้
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer) ประกอบดวย ฮารดแวรและซอฟตแวร ที่ใชในการ
รับและเก็บรวบรวมขอมูล
2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) คือ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล เปนเครื่องมือชวยในการรับสงขอมูลสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งอยางรวดเร็ว
3. ขอมูลแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) คือขอมูลหลายรูปแบบไมวาจะเปนขอความ เสียง
รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว สําหรับใหขอมูล ความรู หรือใหความบันเทิง
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ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น ช อ งทางสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง ทางด า น
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหมนุษย
สามารถคนหาขอมูลความรู ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทําใหสามารถมองเห็นโลกที่อยูรอบตัวเรา ซึ่ง
คนรุนกอนไมมีโอกาสไดสัมผัส และสามารถนําขอมูลในอดีตมาวิเคราะห ประมวลผลโดยไมตอง
ลองผิดลองถูก ซึ่งขอมูลเปนองคความรูสําคัญชวยทําใหลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทําใหทุกคนมี
โอกาสในการแขงขันอยางเสรี และยังชวยใหการสื่อสารระหวางมนุษยเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง
และประหยัดคาใชจายมากขึ้น
เครือขายอินเทอรเน็ต
ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2549) ไดใหความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ต คือ การที่คนไม
นอยกวาสองคนขึ้นไปมีการติดตอกันอยางตอเนื่องและแลกเปลี่ยนความสัมพันธกัน สามารถแกไข
ปญหา โดยการถกเถียงกันในชวงเวลาแลกเปลี่ยน เปนรูปแบบความสัมพันธที่อยูบนพื้นฐานของ
ความเขาใจกัน มีลักษณะปฏิกิริยาทางสังคมโดยตรง มีการแบงระบบ คุณคา มิตรภาพและการ
แลกเปลี่ยนขอมูล สมาชิกเครือขายทํางานรวมกันและมีการแบงแยกระหวางความสัมพันธสังคม
ภายนอก มีการสรางพื้นที่และมีกิจกรรมรวมกัน
สรุฒม เฉลิมพงษ (2551) กลาววา เครือขายทางสังคมอินเทอรเน็ตเปนกลุมคนที่มีการ
กระทํารว มกัน ที่ แ สดงถึ ง ความไดเปรี ย บ การใชเครื อข ายคอมพิ ว เตอร ที่ไ รพ รมแดนในระบบ
อินเทอรเน็ต ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหวางผูใชอินเทอรเน็ต ซึ่งตองใชขอมูลที่จําเปนแก
ตนเอง สรางการเชื่อมโยงเครือขายของตนขึ้นกับกระบวนการทองถิ่นและนวัตกรรมใหม ผนวกกับ
แรงขับเคลื่อนทางจิตวิทยาที่ตอบสนองความตองการของตนเองในการสรางเครือขาย จึงเกิดการ
พบปะบนพื้นฐานของเครือขายและการจัดตั้งกลุมสังคม มีการรวมพลังใหเปนหนึ่ง เพื่อเปาหมาย
ทั้งหมด
จึงอาจกลาวไดวา เครือขายอินเทอรเน็ตเปนชองทางและตัวสงผานการแลกเปลี่ยนขอมูล
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและอื่น ๆ นอกจากนี้ ผูใชอินเทอรเน็ต
จํานวนหนึ่ง ไดสรางสังคมใหมขึ้นมาผานทางระบบอินเทอรเน็ต สังคมใหมนี้มิไดหมายถึงแตเพียง
ในแงกายภาพที่บุคคลสามารถติดตอสื่อสารหนาคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายถึงความใหมใน
แงมุมมอง แนวคิด และวิธีปฏิบัติตนของคนในสังคมนี้ เปนความสัมพันธรูปแบบใหมในชุมชน
อินเทอรเน็ต
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ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (2542) กลาววา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การดําเนินการทาง
เศรษฐกิ จ ใด ๆ ระหว า งบุ ค คลสองฝ า ยขึ้ น ไปที่ ก ระทํ า บนเครื อ ข า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง นี้ การ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจกลาวรวมถึง การออกแบบ การผลิต การโฆษณาสินคา การคาปลีกคาสง
การทําธุรกรรมทางการคา ตลอดจนการชําระเงิน
หทัยกาญจน วรรธนสิทธิโชค (2551) กลาววา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทํา
ธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการคาในเชิงพาณิชยทุกรูปแบบ เชนการตัดสินใจซื้อ
ขายสิ น ค า และบริ ก ารผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นทางธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส การตัดสินใจซื้อขายหุนผานทางอิเล็กทรอนิกส การโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายชองทางการติดตอสื่อสาร
รูปแบบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถแบงตามลักษณะรูปแบบของผูคา และ
กลุมเปาหมายของผูคาไดเปน 3 กลุม คือ
1. Business to Business (B to B) คือ การคาระหวางองคกรกับองคกร
2. Business to Consumer (B to C) คือ การคาระหวางองคกรขายปลีกไปยังผูบริโภค
3. Consumer to Consumer (C to C) คือ การคาปลีกระหวางบุคคลทั่วไป หรือระหวางผูใช
อินเทอรเน็ตดวยกัน เชน การขายสินคา เครื่องใชที่ใชงานแลว รวมทั้งการพัฒนาหรือประดิษฐขึ้นมา
ใหม
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)
สรุฒม เฉลิมพงษ (2551) กลาววา เครือขายทางสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธในสังคม
มนุษย โดยอาศัยกระบวนการและกิจกรรมในสังคม เชน การติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยน การ
เรียนรู ความคิด ภายใตเงื่อนไขที่แสดงถึงรูปแบบความสัมพันธที่บุคคล กลุมบุคคล องคกรและ
เครือขายที่มีตอกัน
ปจจุบันรูปแบบทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ไมแคเพียงทางกายภาพเทานั้น
แตเปนชุมชนที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารเปนชองทางสรางความสัมพันธ เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรู เชน ชุมชนเครือขายอินเทอรเน็ต ชุมชนแบบใหมนี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือขาย
สังคมดวย จากเดิมที่รวมตัวกันในรูปกลุมคน สมาคม หรือองคกรเฉพาะในแตละพื้นที่ กลายเปน
การรวมตัวของเครือขายที่มีความสัมพันธโยงใยกวางขวางและซับซอนมากขึ้น เกิดเปนเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อสมาชิกในเครือขายไดมีโอกาสเรียนรู แลกเปลี่ยน ชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน
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จากนั้นก็มีการขยายความสัมพันธไปสูระดับที่กวางขึ้น โดยอาจมีเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น
ๆ ในสั ง คม เป น การสร า งประชาสั ง คมหรื อ เครื อ ข า ยทางสั ง คม จากการขยายเครื อ ข า ยสั ง คม
ออนไลนอยางตอเนื่องไรขีดจํากัดนี้ ทําใหเครือขายสังคมออนไลนสามารถสรางพลังและอํานาจ
การตอรองไดมาก ในขณะเดียวกัน ก็เปนตลาดกลุมผูบริโภคขนาดใหญ ที่ธุรกิจตาง ๆ ตองการเขา
มาทางธุรกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับ Facebook
Facebook เปนหนึ่งในเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เริ่มตนโดย Mark Zuckerberg
นักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard และเพื่อนรวมชั้นอีก 2 คนในเดือนกุมภาพันธ 2004 สราง Facebook
เวอรชั่นแรกเพื่อเปนเหมือนทะเบียนรายชื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard Facebook ทํางาน
เหมือนเว็บไซต สังคมออนไลนอื่นๆ คือ ผูใชมีหนาขอมูลที่เชื่อมตอกับผูใชอื่นๆ กันดวยการเปน
เพื่อน แตแตกตางจากเว็บไซต อื่นๆ เนื่องจากจํากัดเฉพาะสมาชิกที่มีอีเมล .edu เทานั้น โดย
Zuckerberg อธิบายวา “คนเรามีเพื่อน มีคนที่คุนเคยและมีเครือขายทางธุรกิจอยูแลว ดังนั้นแทนที่
จะตองสรางเครือขายใหม เราจึงทําแคใหเขามาเจอกัน” Facebook ยังจํากัดการเขาถึงขอมูลไดเฉพาะ
สมาชิกในมหาวิทยาลัยเดียวกันเทานั้น ตัวอยางเชน นักศึกษา Harvard สามารถดูไดเฉพาะขอมูล
ของนักศึกษา Harvard คนอื่นเทานั้น และสิ่งนี้ทําใหเกิดความมั่นใจการแบงปนขอมูล Zuckerberg
อธิบายเหตุผลของเขาวา “คนเรามีขอมูลที่ไมตองการแบงปนกับผูอื่น ถาเราใหพวกเขาสามารถ
กําหนดวาขอมูลใดตองการแบงปน หรือตองการแบงปนขอมูลกับใครบาง พวกเขาจะอยากแบงปน
มากขึ้น ตัวอยางเชน 1 ใน 3 ของผูใชของเราแสดงเบอรโทรศัพทมือถือบนเว็บไซต”
ในเดือนแรกของการเปดตัว Facebook เกือบ 3 ใน 4 เปนนักศึกษา Harvard หลังจากนั้นไม
นาน Facebook แผขยายไปอยางรวดเร็วโดยคําเชิญออนไลนและการบอกตอ เดือนมิถุนายน 2004
เพียงแค 4 เดือนหลังจากการเปดตัว Facebook ใหบริการประมาณ 30 มหาวิทยาลัยและมีผูใช
150,000 คน ณ จุด นั้น Zuckerberg ลาออกจากมหาวิทยาลัย Harvard และยายไปแคลิฟอรเนียเพื่อ
พัฒนา Facebook ไดอยางเต็มที่ เว็บไซต ขยายตัวไปมากกวา 800 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
85% ของนักศึกษาสมัครเปนสมาชิก และ 60% เขาใชเว็บไซต ทุกวัน Facebook สามารถรองรับ
จํานวนสมาชิกและ Traffic จํานวนมากของผูใชได เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีเซิรฟเวอรเฉพาะและ
จํากัดการใชงาน เชน การดูขอมูลเฉพาะในมหาวิทยาลัยเทานั้น ในป 2005 Facebook เพิ่มการ
แบงปนรูปและขยายไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหบริษัทมีผูใชถึง 5.5 ลานคนในสิ้นป
2005
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ตอมา Facebook ไดเปดตัวการลงทะเบียนเปนสมาชิกในที่ทํางาน และตามมาดวยการเปด
ใหผูคนทั่วไปสามารถสมัครเปนสมาชิก Facebook เริ่มการใชงานรูปแบบอื่นๆ ดวย เชน การสง
ข อ ความ การสร า งกลุ ม การสร า งกิ จ กรรม การแชร วิ ดี โ อ และสร า งบล็ อ ก รวมถึ ง การเข า ถึ ง
Facebook ผานมือถือ และไดเตรียมตัวในการแปลเว็บไซต Facebook เปนภาษาตางชาติหลายภาษา
และปจจุบันในป 2012 Facebook มีมากกวา 70 ภาษาทั่วโลก หลังจากการเปดใหลงทะเบียนแบบ
สาธารณะ 8 เดือน Facebook มีจํานวนผูเขาเว็บไซต เพิ่มขึ้น 10% ตอเดือน ในเดือน 2007 มีมากถึง
26.7 ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา Facebook มีสมาชิกที่มีอายุ 25-34 ป เพิ่มขึ้น 3 เทา และ
อายุ 35 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้น 2 เทา
ลักษณะของกลุมผูใช Facebook
เว็บไซต Opify.net ไดเผยแพรผลการวิจัยเรื่อง “เอ็กซเรยพฤติกรรม 9 ประเภทของกลุม
ผูใชงาน Facebook (Infographic)” (อางถึงใน http://thumbsup.in.th/2013/08/types-of-facebookuser/ ขอมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2556) พบวา พฤติกรรมของกลุมผูใชงานมีทั้งหมด 9 กลุมดวยกัน
ไดแก
1.) กลุมนักสะกดรอย (The Stalker) ผูใชงานกลุมนี้มีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการติดตามและ
สังเกตความเคลื่อนไหวของเพื่อนหรือผูใชงานคนอื่นๆ ซึ่งสวนใหญใชเวลาเฉลี่ยในการใชงาน
Facebook มากกวาผูใชงานทั่วไปถึง 14 เทา
2.) กลุมผูสูงอายุ (The Baby Boomer) กลุมผูสูงอายุนับวาเปนอีกหนึ่งที่เริ่มใหความสนใจ
และหันมาใชงาน Facebook เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเปนกลุมที่มีอายุเฉลี่ยระหวาง 55-65 ปขึ้นไป ซึ่ง
การใชงานสวนใหญเปนการติดตอสื่อสารกับลูกหลาน
3.) กลุมผูเลนหนาใหม (The Newbie) ผูใชงานกลุมนี้สวนใหญเปนกลุมเด็กวัยรุนที่เพิ่งหัด
ใชงาน ซึ่งสวนใหญนิยมถายตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment เปนชีวิตจิตใจ เรียกไดวา
กดทุกอยางที่เห็นเลยก็วาได โดยผลการสํารวจพบวาผูเลนหนาใหมกลุมนี้มีการกด Like สูงถึง 5
แสนครั้งภายในระยะเพียงแค 2 นาที
4.) กลุมที่รักการโพสและแชรเปนชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของผูใชงานใน
กลุมนี้เปนกลุมที่รักและชื่นชอบการเช็คอินเปนชีวิตจิตใจ ถึงแมวาบางครั้งจะอยูในหองน้ําก็ตามก็
ยังสามารถที่จะเช็คอิน โดยผลการสํารวจพบวาผูใชงานประเภทนี้มีจํานวนมากถึง 4.8 ลานคนเลย
ทีเดียว
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5.) กลุมนักประชาสัมพันธ (The Brand Promoter) ผูใชงานกลุมนี้สวนใหญเปนพนักงาน
ของแบรนดหรือบริษัทซึ่งมีหนาที่ในการใชงาน Facebook เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรเฉพาะ
สินคาขององคกรเทานั้น
6.) กลุมที่กลัวเสียความเปนสวนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใชงานกลุมนี้
คอนขางมีความลึกลับและไมคอยมีการเปดเผยขอมูลสวนตัวสูสาธารณะมากนัก เพราะกลัววา
อาจจะมีกลุมมิจฉาชีพแอบนําภาพถายหรือขอมูลสวนตัวไปใชโดยไมไดรับอนุญาต โดยสวนใหญ
มักใชชื่อสมมุติในการใชงานรวมถึงยังไมคอยรับ Add จากคนแปลกหนาอีกดวย ซึ่งผลการสํารวจ
พบวาผูใชงานที่มีพฤติกรรมลึกลับเหลานี้มีจํานวมมากถึง 13 ลานคน
7.) กลุมที่ชอบโพสและแชรเพื่อสรางกระแส (The Curator) ผูใชงานกลุมนี้ชอบโพสรูป
ภาพหรือวีดีโอไมวาจะเปนแมว, สุนัข, เด็กรวมถึงมุขตลกและคําคมที่ไดรับความนิยมเพื่อสราง
กระแสและไดยอดกด Like โดยการโพสในรูปแบบนี้พบวาเปนรูปแบบที่คนสวนใหญชื่นชอบมาก
ที่สุด
8.) กลุมนักเลนเกม (The Gamer) กลุมนี้ดูจากชื่อกลุมแลวก็คอนขางชัดเจนวาสวนใหญเนน
การใชงานเพื่อการเลนเกมบน Facebook เทานั้น ซึ่งบนหนาโปรไฟลของผูใชงานกลุมนี้มักมีเพียง
แคการอัพเดทคะแนนและสถิติในการเลนเกมตางๆ
9.) กลุมที่มี Facebook ไวเฉยๆ (The Non-User) ผูใชงานกลุมนี้เปนกลุมที่มีบัญชีแตไมเคย
ใชงานหรือมีสวนรวมกับกิจกรรมอะไรเลยและบางสวนยังใชเปนบัญชีสําหรับสัตวเลี้ยงอยาง นอง
หมานองแมวอีกดวย โดยผูใชงานกลุมนี้คิดเปนสัดสวนมากถึง 18% ของจํานวนผูใชงาน Facebook
ทั้งหมด
ทั้งนี้ พฤติกรรมชาว Facebook ทั้ง 9 ประเภทนี้หากมองผานๆ แลวอาจเปนเพียงการแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะของผูใชงาน Facebook ที่แตกตางกันไปเทานั้น แตหากลองสังเกตดูจะ พบวา
สามารถสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูใชงาน Facebook ในแตละกลุมวามีกลุมไหนบางที่มี
พฤติกรรมในการใชงานที่เอื้อตอการทําการตลาด เพื่อเปนประโยชนสําหรับนําไปตอยอดและปรับ
ใชในการทําการตลาดตอไป
บทบาทของ Facebook กับการโฆษณา
Facebook เริ่มใหบริการโฆษณาผาน Facebook Ads โดยในชวงฤดูใบไมรวงป 2007
Facebook ไดประกาศวาจะมีการเปดรับโฆษณาในระบบ ซึ่งการโฆษณาใน Facebook นั้นจะมี
หนาตางโฆษณา หนาเพจ และรูปแบบแจงเตือน โดยการโฆษณาจะเปนเพียงขอความสั้นๆ ที่บริษัท
สงขอมูลสงกระจายไปยังเพื่อนๆของผูใชงาน ซึ่งจะใชชองทางนี้เปนระบบการโฆษณาแบบใหม
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บนเว็บไซต การโฆษณานนั้นทําให Faccebook ไดรบรายได
ับ
สูงมาากเนื่องมาจากกการคลิกเขาไปดู
า ของ
ผูใชงานที่มผลและยั
ผี
งรวมไปถึงการเสนนอราคาที่สูงจากลู
จ กคาบริษัษทั ที่มาลงโฆษษณา
โฆษษณาบน Facebbook หรือ Faacebook Adss
การโโฆษณาบน Facebook
F
ปรระกอบดวย Facebook Pagge และ Sociaal Ads ทาง Facebook
F
Page นี้จะอนุนุญาตใหกลุมธุรกิจ, แบรนนดสินคาและบริการ, ศิลปนและผูใชงา นทั่วไป สามารถสราง
Facebook Page
P ขึ้นไดซึซงึ่ คลายกับ Faacebook Proofile ของผูใชชงานเอง ควาามคลายของ Facebook
F
Page กับ Faccebook Profiile ของผูใชงงานนี้จะเปนสสวนสําคัญทีสามารถเริ
่ส
่มตน ใชงานไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ผูโฆษณ
ณาสามารถลงโฆษณาในห นาเหลานี้ผาน Social Adds ซึ่งสามารรถระบุกลุมเปปาหมายที่
ตองการในการโฆษณาผานการใช
า
Keyywords เชน เพศ
เ อายุ ที่อยู ประวัติ โดยย Social Ads จะแสดง
ปฏิสัมพันธของผู
ข ใชกับ Faacebook Pagee

ภาพทีที่ 2.1 ตัวอยาง Facebook Ads
A
Faceebook Ads จะมี
จ รูปแบบคคลายกับ Faceebook Beaconn (สวนหนึ่งขของระบบการโฆษณา
ของ Faceboook) ที่สามมารถอนุญาต ใหผูโฆษณากระจายขอมูลขาวสารเกี่ ยวกับการกรระทําของ
ผูใชงานบนเวว็บไซต ของงผูโฆษณาไปปยังเพื่อนของงผูใช เชน เมือผู
่อ ใชงาน Faccebook ซื้อสินคาผาน
eBay หรือเชชาหนังจาก Bllockbuster Onnline เพื่อนของพวกผูใชงานจะเห็นได ผาน News Feeds
F ทาง
ทีมงาน Faceebook ใหเหตุตุผลวา หากผูใชเต็มใจที่จะโฆษณาควา
ะ
มสัมพันธขอองพวกเขากับเพื่อนๆ ก็
เปรียบเสมือนพวกเขาเต็
น
มใจที่จะโฆษณ
ณาความสัมพัันธของพวกเขขากับสินคาด วย
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Faceebook ไดเริมขยายหน
่ม
าต างเพจและอืนๆ
่น เพื่อที่จะตตอยอดการนําาเสนอเรื่องโฆฆษณาใน
เว็บไซต นออกจากเรื่องกการโฆษณาแลลว Facebookk ยังไปชวยเรืรื่องกระตุนยออดขายในดานอื
น ่น เชน
การขายสินคาที่จะตองกาารในเกมตางงๆเพื่อใหไดของที
ข ่แตกตางจากของฟรี
า
รีในเกม ความมประสบ
ความสําเร็จของการโฆษณ
ข
ณาในเว็บไซตต เนื่องมาจาากการเชื่อมโยยงในสังคมอ อนไลน อยางไรก็
ง ตาม
ยังมีขอกังวลอยูบางสําหรับเรื
บ ่องโฆษณ
ณาวา โฆษณาทีที่มียอดการกดเขาชมสูงจะะทําใหยอดขายสูงตาม
ดวย ดังนั้นจึงควรที
ง
่จะมีการกําหนดจํากกัดการจายคาโฆษณาดวย
ในปป 2007 ปเดียวกันกับที่บบริษัทมีการแนนะนํา Faceboook Ads ยั งไดมีการปรระกาศใช
Facebook Platform
P
ซึงทํ
่ าใหนักพัฒฒนาเว็บไซต สามารถสราง แอพพลิเเคชั่นมาใชในเว็
น บของ
Facebook ได และเมื่อผู
อ ใชตองกาารที่จะใชแอพพพลิเคชั่นในนเว็บ ก็จะมีกการใหผูใชยินยอมให
แอพพลิเคชั่นนั
น ้นสามารถเขาไปดูขอมูลลโปรไฟล, กิจกรรมตางๆๆ, สถานภาพพ (Relationshhips) ที่ผู
ใชไดใช แอพพพลิเคชั่นก็จะสามารถถาม
ะ
มผูใชวายินยออมใหเพื่อนๆขของผูใชเห็นขขอมูลโปรไฟฟลที่มีการ
โพสอัพเดทหหรือไม หรือจะโพสไปยังงโปรไฟลของเพื
อ ่อนโดยตตรง การที่สาามารถโพสไดดบนโปร
ไฟลผูใชหมาายความวา แออพพลิเคชั่น นนั้นได users รายใหม
ร
และรัรักษาไวไดโดดยไมตองเสียค
ย าใชจาย
ใดๆ ภายหลัังจากเปดตัว Facebook Pllatform เพียงไมนานก็ไดรัรบั การตอบสสนองที่ดีมากแและทําให
จํานวนผูใชงาน Facebookk เพิ่มขึ้นอยางงรวดเร็ว และะอาจจะเรียกไไดวา Faceboook Platform นี้ไดกลาย
มาเปนจุดแข็งอีกอยางหนึงของ
่
Faceboook ที่ทําใหหน
ห าโปรไฟลของแต
ข ละคน มีเอกลักษณทีท่โี ดดเดน
และสามารถตอบสนองการใชงานในรูรูปแบบตางๆ ไดอยางแทบบจะไมมีขอจํ ากัด ไมวาจะะเปน การ
แชรรูป, วีดีโอ, ไฟลตางๆ แมกระทั่งกาารใสเกมสออนไลน
อ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ลลงไปในหนาโปรไฟล
า
ของตนเอง โดยปจจุบันนีมี้มแี อพพลิเคชัชั่นที่ถูกพัฒนาาขึ้นเพื่อใชใน Facebook จํ านวนมากเลยยทีเดียว

ภาพพที่ 2.2 Facebook Platform
m
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Faceebook มีรายยไดสวนใหญญมาจากคาโฆฆษณา แตจะมีมีบางสวนที่ไดดมาจากคาธรรรมเนียม
ดวย โดยรายไดจากการเปดรับโฆษณานั้นจะมีอยูสามรู
า ปแบบ คือ
1. พื้นที่โฆษณา : สามารถซื้ออไดโดยตรงบบนหนา Facebbook มันสามมารถซื้อไดงายสํ
า าหรับ
คนทั่วไป โดดยการเรียกเก็ก็บคาโฆษณาานั้น ไมเก็บจากจํ
จ านวนกการคลิกไลค ก็เก็บจากจํานวนผูใช
Facebook เห็นโฆษณาซึ่งจะถูกแสดงบบนหนาเพจขอองกลุมเปาหมมายของโฆษณณานั้น
2. คคาโฆษณาขอองเพจ : ไมวาาแบรนด ธุรกิจ หรือองคกรใดก็
ก ตามก็สสามารถทําไดด เจาของ
เพจสามารถเพิ่มเนื้อหาทีพวกเขาต
่พ
องกาาร เชน รูป วีดีดโี อ เพลง หรืรือ applicationn ตางๆบนหนนาเพจ
3. บริ
บ ษัท Microssoft : เปน บริษัทรวมทุนทางดานโฆ
ฆษณากับ Faccebook ตั้งแต
แ ป 2007
ดังนั้น Microosoft สามารถที่จะโพสตปาายโฆษณาไดดบน หนาเพจ Facebook

ภาพทีที่ 2.3 การเติบบโตทางดานรายไดโฆษณาของ Faceboook
ในสสวนของรายไดจากคาธรรมมเนียมนั้น จะะไดมาจากการตัดสินใจซื้ออเครดิตของ Facebook
F
ที่เอาไวใชในการตั
น ดสินใจซื้อ item เชน อาวุธ ขอองขวัญ เปนตตน ในเกมสแและ application บน
Facebook แลละ Facebookk จะเก็บ 30%
% ของการจายแตละดอลลลาร โดยยังมีรรายไดจากการรเสนอให
ผูใชมีชองทางการทําโพลสสํารวจ โพลนีนี้คือคําถามทีคุค่ ณสามารถจายเงิ
า นใหสามมารถแสดงในนหนาของ
กลุมเปาหมายในหนา newws feeds ไไดเลย โดยคาใชจายคุณตองจ
อ ายแปรตาามการตอบสนนองที่คุณ
ตองการและผผลของโพล ซึ่งคาใชจายตอโพลคือ 26 ดอลลาร
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ภ ่ 2.4 การรประเมินตัวเลลขรายไดจากกแบนเนอรโฆษณาของเว็
ภาพที
ฆ
บบไซต รายใหญของ
อเมริริการะหวางปป 2009 – 20122
ที่มา: www.eMarkketer.com, 20009 – 2012
EMaarketer’s ประะเมินตัวเลขราายไดจากแบนนเนอรโฆษณ
ณาของเว็บไซตต รายใหญของอเมริ
อ
กา
และนํามาเปรีรียบเทียบกันในป 2009 – 2012 พบวา Facebook
F
ในป 2009 และปป 2010 นั้นยัังมีรายได
จากการขายแแบนเนอรนอยกว
อ า Yahooo! ซึ่งเปนอันดั
น บหนึ่งในปปนั้นๆ แตเมื่ ือมาถึงป 2011 แต
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คาดการณตอไปถึงป 2012 พบวา Facebook จะมีรายไดเปนอันดับหนึ่งมากกวา Yahoo!, Google,
Microsoft และ AOL ซึ่งคาดวาFacebook จะมีรายไดรวม 19.4% จากรายไดรวมของการขาย
โฆษณาออนไลน ซึ่งรวมถึง Banner Ads, Rich Media, Sponsorships และ Video
David Hallerman นักวิเคราะหจาก eMarketer กลาวใน press release วา“แบนเนอรโฆษณา
ของ Facebook มีก ารเติ บโตเร็ ว เนื่อ งจากนัก โฆษณาทั้งรายยอยและรายใหญตางใหค วาม
สนใจ สวน Google เองก็เชนกัน จึงคาดวาในอนาคต Facebook และ Google จะตองแขงขันชิงความ
เปนหนึ่งกันอยางแนนอน อยางไรก็ตาม นักโฆษณา เขาเชื่อวานักโฆษณาทั้งรายเล็กและรายยอย จะ
ใชสื่อโฆษณาของทั้งสองที่ คือ ซื้อ Facebook และยังซื้อคง Google
รายไดโฆษณาของ Google จะยังคงเกิดจากกลุมธุรกิจขนาดใหญ และขนาดกลางที่เชื่อมั่น
ในโฆษณาการคนหาผาน Google มาโดยตลอด และยังคงตองการตอยอดการโฆษณาไปสู
กลุมเปาหมายที่ใหญขึ้น สวนธุรกิจขนาดใหญหรือแบรนดสินคาที่มีการใชงบโฆษณาสูง ก็จะเริ่ม
หันมาทําโฆษณาในรูปแบบ Rich Media บน YouTube กันมากขึ้น
และสําหรับการคาดการณตัวเลขของ Yahoo! ในป 2011 ที่ 13.6% นั้นก็ยังถือวาการเติบโต
ของ Yahoo! ยังดีอยู แตหากมองภาพรวมของทั้งตลาดที่คาดวาจะเติบโต 24.5% ในป 2011 ซึ่ง
โดยมากจะเกิดจากการเปดรับโฆษณาบน Facebook และ Google หากดูจากตรงนี้ ตัวเลขของ
Yahoo! ก็จะดูไมสวยนัก
สําหรับตารางสองอันดานลาง จะเปนตัวเลของรายไดจากการเปดรับโฆษณาแบนเนอรที่
เปนตัวเงิน และเปอรเซ็นตการเติบโตเปรียบเทียบปตอป ซึ่ง Facebook และ Google นั้นเติบโตใน
มากกวาเว็บอื่นๆที่เหลือ โดยประเทศไทยการพัฒนาเทคโนโลยีการรับสงขอมูลความเร็วสูงใน
ปจจุบันเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหความตองการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
สงผลใหการขยายตัวของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่สูงขึ้น โดยในป
พ.ศ.2551 www.eMarketer.com (ออนไลน, 2009 – 2012) รายงานวา มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตถึง
16.1 ลานคน และสําหรับทางดานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทยและประเทศใน
แถบเอเชีย พบวา ยังคงนิยมการใชเว็บไซต ประเภทเครือขายสังคมออนไลนตางๆอยางตอเนื่อง
เพราะเครือขายสังคมออนไลนไมไดเปนเพียงแคเครื่องมือสื่อสารที่สรางแคความบันเทิงใหกับ
บุคคลทั่วไป แตกลายเปนเครื่องมือทางการตลาดที่กําลังไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ อาจกลาวได
วา เครือขายสังคมออนไลนมีกระแสนิยมอยางกวางขวาง และในชวงหนึ่งปที่ผานมาเครือขายสังคม
ออนไลนไมไดจํากัดวงอยูแตเฉพาะในกลุมวัยรุนเทานั้น เพรานักธุรกิจและมืออาชีพแขนงตางๆ
หรือแมกระทั่งนักการเมืองที่ไดหันไปใชเครือขายสังคมออนไลนมากขึ้น ทําใหเครือขายสังคม
ออนไลน ก ลายมาเป น สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมาก เช น Hi5,
Twitter
และ Facebook ที่
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http://www.ssocialbakers.ccom พบวา ผูใชงาน (Activve Users) ทีมี่มจี ํานวนสูงสุ ดคือ กลุมอายยุ 18 – 24
ป ทั้งเพศชายยและเพศหญิง ที่สําคัญกลุ มนี้มักเปนกลลุมที่ยอมรับนวั
น ตกรรมเร็ว (Early Adoppter) เปน
ชนชั้นปญญาาชน และเปนผูกอตั้งกระแแสตางๆ (Trennd Setter) ในสังคม

ภาพที่ 2.5 ผูใชงาน (Acttive Users) Faacebook
จํานวนนสูงสุดคือ กลลุมอายุ 18 – 24
2 ป ทั้งเพศชชายและเพศหญญิง
ที่มาา: www.sociaalbakers.com
m
ห บการศึกษาาครั้งนี้ สามารรถสรุปโฆษณ
ณาบน Faceboook ออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี
ง ้
สําหรั
1. โฆษณาโดยต
โ
รงจากเครือขายเพื่อน
รงของ Facebbook
2. โฆษณาโดยต
โ
3. โฆษณาจากกล
โ
ลุมหรือแฟนเเพจบน Facebbook
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โฆษษณาโดยตรงจจากเครือขายเพพื่อน
โฆษษณาโดยตรงจจากเครือขายเเพื่อน คือ การรโฆษณาสินคคาหรือบริการรที่พบเห็นจาากสถานะ
สวนตัวของเพื่อนในเครือข
อ ายสังคมอออนไลนโดยตรง เชน ลิงคเว็
เ บไซต ตางงๆ รูปภาพ การรับ-สง
ขอมูลสวนตััว (Private Message
M
หหรือ PM) โดยโฆษณาสินคาตางๆ หรืออหนาแฟนเพจบนของ
สินคาตางๆ ที่เครือขายเพือนของผู
อ่
ใช FFacebook ไปคคลิก Like จะขึ้นมาใหผูใช Facebook ได
ไ พบเห็น
เมื่อมีความเคคลื่อนไหวระหหวางเครือขาายเพื่อนของผูผูใช Faceboook และเจาขอ งสินคาตางๆ เชน การ
ามคิดเห็นในนหนาแฟนเพจบนของ
คลิก Like แฟฟนเพจบนขอองสินคานั้นๆ หรือการเขาไปแสดงคว
า
สินคาตางๆ เปนตน

โฆษณาโดยยตรง
จากเครือขขาย

ภาพที่ 2.6 ตัวอยางการเปปดรับโฆษณาโดยตรงจากกเครือขายเพือ่ อนบน Faceboook
ที่มมา: www.faccebook.com
จุดแข็
แ งของโฆษณ
ณาโดยตรงจา กเครือขายเพืือ่ น ไดแก
1. เจจาของสินคาและบริการตตางๆ สามารถเขาถึงกลุมเป
เ าหมายในววงกวางไดทันที
น ที่ผูใช
Facebook กดคลิ
ก ก Like หน
ห าโฆษณาสิสินคาและบริริการตางๆ ก็จะแสดงรายก
จ
การในหนา Home
H ของ
เครือขายเพื่อนของผูใช Faacebook คนนันั้นๆ ทันที
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2. กรณีที่ ผูใ ช Facebook รายนั้น มีเครือข า ยเพื่อนมาก ก็ ยิ่งกระจายเป นวงกวา งมากขึ้น
เพราะเครือขายเพื่อนของผูใช Facebook มีโอกาสที่จะคลิก Like ตาม ซึ่งจะทําใหหนาแฟนเพจของ
สินคาเหลานั้น ขยายไปยังอีกเครือขายหนึ่งไดในเวลาอันรวดเร็ว
3. การโฆษณาลักษณะนี้ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเปนวงกวาง โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่ง
อาจกลาวไดวาเปนฟรี มีเดีย (Free Media) ที่ทรงพลัง
จุดออนของโฆษณาโดยตรงจากเครือขายเพื่อน ไดแก
1. ผูใช Facebook ที่ไมชอบรายการโฆษณาบนหนา Facebook สามารถใหวิธี “ซอน” หรือ
“Hide” เพื่อนคนนั้นๆ ได โดยเฉพาะกรณีที่เปนเครือขายเพื่อนที่อาจไมสนิท
2. โฆษณาลักษณะนี้ ตองอาศัยการเขามาคลิก Like ของผูใช Facebook รายหนึ่งกอน
เพื่อใหเครือขายเพื่อนไดมาพบเห็น ซึ่งอาจจะคลิก Like ตอ หรือไมคลิก ก็ได จึงควบคุมการเขาถึง
ไดยาก ตองการจังหวะ เวลา ซึ่งกรณีที่ตองการความรวดเร็วในการเขาถึงกลุมเปาหมาย อาจตอง
อาศัยการซื้อโฆษณาบน Facebook เขาชวย
โฆษณาโดยตรงของ Facebook
โฆษณาโดยตรงของ Facebook คือ โฆษณาที่เกิดจากเจาของสินคาหรือบริการตัดสินใจซื้อ
พื้นที่โฆษณาบน Facebook คลายการโฆษณาบนเว็บไซตทั่วไป ซึ่งขอมูลขาวสารที่ผูใช Facebook
จะไดรับ จะมีลักษณะเปนแบนเนอร (Banner) หรือ วิดเจ็ต (Widget) และ กลิตเตอร (Glitter) โดยจะ
อยูบริเวณดานขวามือบน Facebook ทั้งหนา Home และหนาสวนตัว มีสินคาที่แสดงรายการโฆษณา
อยูประมาณ 4-5 รายการ

26

โฆษณาโดดยตรง
ของ Faceebook

ภาาพที่ 2.7 ตัวออยางการเปดรับโฆษณาโดยตรงของ Faccebook
ที่มมา: www.faccebook.com
จุดแข็
แ งของโฆษณ
ณาโดยตรงขออง Facebook ไดแก
1. ผูใช Faceboook ในประเทศศไทยมีจํานววนมากกวา 177 ลานคน (อาางอิงจากภาพพที่ 1.3 ใน
บทที่ 1) ถือวาเปนฐานตลาดที่ใหญมากก
2. โฆษณาใน Facebook สสามารถเลือกจจับกลุมเปาหมายตามที่ตอองการได เชน ตองการ
ร เ พศ อา ยุ ลั ก ษณะที่ ชอบ หรื อต อ งการแบบบเป ด กว า ง เ ข า ถึ ง ทุ ก
แบบเฉพาะ เจาะจงได ระบุ
ด ่ยวกับ
กลุมเปาหมาย โดยในขั้นตอนของการรลงทะเบียนผูผูใช Facebookk จะตองกรออกรายละเอียดเกี
ง
เรก กิจกรรมยามววาง และขอมูลสวนตัว
ประวัติสวนบบุคคล เชน เพพศ อายุ ระดัับการศึกษา งานอดิ
อื่นๆ ทําใหในระบบโฆษณาของ Faceebook สามารถเลือกไดวา ตองการจะโฆฆษณาไปยังลูกคากลุม
ไหน สินคาที่โฆษณาบนดานขวามือ ก็จะแตกตางไปตามลักษณะบุคคล ซึ่งงถือวาเปนจุดเด
ด นมาก
เพราะสื่อโฆษษณาประเภทอื่นๆ ที่ไมใชสื่ออิเล็กทรออนิกส เชน โททรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ ไม
สามารถทําได
ไ และสินคาและบริการรนั้นๆ ก็จะเขขาถึงกลุมบุคคลที่เปนกลุมมเปาหมายจริงๆ เชน
สินคาเกี่ยวกับกี
บ ฬาผูชาย ก็สามารถเลือกกกลุมลูกคาผูชาย สินคาเสืสื้อผา แฟชั่น ก็ เลือกเจาะกลลุมผูหญิง
ได
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จุดออนของโฆษณาโดยตรงของ Facebook ไดแก
1. เนื่องจากพื้นที่โฆษณาอยูบริเวณดานขวามือ ผูใช Facebook จํานวนไมนอย ที่ไมได
สนใจโฆษณาดานขวามือ จึงอาจกลาวไดวา เปนโฆษณาที่สามารถปฏิเสธไดทันที ถาไมไดคลิกเขา
ไป หรือไมไดมอง ซึ่งแตกตางจากโฆษณาทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ ที่กลุมเปาหมายจะ
ปฏิเสธไดยากกวา
2. ดวยปจจัยจากจุดออนขอที่ 1 ทําใหสินคาและบริการหลายแบรนด ใชขอความดึงดูด
ความสนใจมากๆ เชน “รับไปเลย สวนลด 70%” หรือบางครั้ง มีการเสนอสวนลดสูงสุดถึง 90%
เพื่อจูงใจใหผูใช Facebook คลิกเขาไปดูรายละเอียด แมวาในหลายกรณี ไมไดมีสวนลดในสัดสวน
ดังกลาวจริง หรือมีเงื่อนไขในการรับสวนลดที่ยุงยาก เปนตน ทําใหในระยะหลัง ขอความจูงใจ
เหลานั้น ไมนาเชื่อถือ
3. ลักษณะของหนาจอคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน ทําใหหลายครั้งโฆษณาดานขวามือบน
Facebook ไมไดเปนที่พบเห็นอยางชัดเจน โดยเฉพาะโฆษณารายการที่ 3 -5 อาจจะตองเลื่อนหนา
เพจลงไปดานลางจึงจะเห็น ซึ่งหากผูใช Facebook ไมไดสังเกต ก็เทากับหมดโอกาสในการสื่อสาร
กับกลุมเปาหมาย
4. ดานขวาบน Facebook นอกจากจะเปนพื้นที่โฆษณาแลว ยังเปนพื้นที่สําหรับแนะนํา
เพื่อน แนะนําหนาแฟนเพจที่นาสนใจ ซึ่งจะมีทั้งการแนะนําฟรี จากระบบสุมของ Facebook และ
การแนะนําแบบมีคาใชจาย ดังนั้น แมวาหนาโฆษณาโดยตรงบน Facebook จะเปนสื่อที่เสีย
คาใชจาย (Paid Media) แตจะไมไดแสดงรายการโฆษณาตลอดเวลา ขึ้นอยูกับระบบสุมของ
Facebook วาจะใหขอความประเภทใดขึ้นมา โดยในบางครั้ง จะมีเฉพาะรายการโฆษณา บางครั้งจะ
มีเฉพาะรายการแนะนําหนาแฟนเพจตางๆ หรือบางครั้งจะแบงเปน 2 สวน คือ ดานบนเปนพื้นที่
แนะนําหนาแฟนเพจน หนาเพื่อน และดานลางเปนโฆษณา ทําใหผูใช Facebook ไมไดมีโอกาสเห็น
โฆษณาสินคาตางๆ ในทุกครั้งที่เขามาใชงาน ซึ่งเปนสิ่งที่แตกตางจากการโฆษณาออนไลนบน
เว็บไซตอื่นๆ เชน แบนเนอรตางๆ ที่จะติดอยูบริเวณนั้นๆ ตลอดเวลา ตามระยะเวลาที่ไดซื้อโฆษณา
ไว
โฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจบน Facebook
โฆษณาจากกลุ ม หรื อ แฟนเพจบน Facebook คื อ โฆษณาที่ อ งค ก รทํ า การสร า งขึ้ น ใน
ลักษณะกลุม ที่เรียกกันวา “แฟนเพจ” (Fan Page) ที่ผูใช Facebook สามารถเลือกเขารวม หรือไมเขา
รวมได โดยหากตองการเขารวม ใหคลิกคําวา “Like” บนหนาแฟนเพจนั้นๆ เมื่อคลิก “Like” แลว
(Liked) ผูใช Facebook จะไดรับขอมูลขาวสาร หรือการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ เชน การ
รวมกิจกรรมชิงรางวัล สวนลด โปรโมชั่น ของสมนาคุณ ฯลฯ ตามแผนกลยุทธของธุรกิจนั้นๆ
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สําหรั
ห บความเคลือนไหวของห
่
หนาแฟนเพจตางๆ ที่ผูใช Facebook
F
คลิลิก Like แลว จะขึ้นมา
รายงานความมเคลื่อนไหวบบนหนา Homme ของผูใช Facebook โดดยจะมีระบบบสุมของ Faceebook สุม
เลือกหนาแฟฟนเพจนที่มีความเคลื
ว
่อนไหหวลาสุดมาแสสดงไวบนหนนา Home ดังนนั้น ไมใชทุกหน
ห าแฟน
เพจที่ผูใช Faacebook ไปกด Like จะขึ้นนบนหนา Home เสมอไป หรือทุกครั้งที ่ผูใช Faceboook เขามา
ใช Facebookk แตบริเวณฝงซ
 ายมือบน FFacebook จะะตัวเลือกคําวา “Pages Feeed” ซึ่งมีสัญลัักษณเปน
รูปธงสีส ม เป
เ น พื้ น ที่ที่รวมรวบแฟนนเพจที่ ผูใ ช Facebook
F
ไดเคยคลิ
เ
ก Likee ไปแลว เพื่อใหผูใ ช
Facebook สะะดวกกับการรเขาไปดูควา มเคลื่อนไหววลาสุดของทุกแฟนเพจที่ เคยคลิก Likke และไม
กวนกับหนา Home ของผูใช Facebookk มากจนเกินไป
ไ
Page Feed ดดานซายมือบน Facebook
จะรวบรวม แฟนเพจที่ผูใช Facebook
เคยคลิก Likke ไวแลว

แฟฟนเพจ ที่ผูใช
Faacebook เคยคลิลิก
Liike ไวแลว

ภาพที่ 2.8 ตัตวอยางการเปปดรับโฆษณาาจากกลุมหรือแฟนเพจบน
อ
น Facebook
ที่มา: www.faacebook.com
จุดแข็
แ งของโฆษณ
ณาจากกลุมหรืรือแฟนเพจบบน Facebookไไดแก
1. ผูใช Faceboook ที่ชื่นชออบสินคาแบรรนดใด หรือติดตามความ เคลื่อนไหวขของสินคา
แบรนดนั้นๆ จะนิยมคลิก Like เปนแฟฟนเพจบนหนนา Facebook ดดวย ซึ่งเมื่อผูใ ช Facebookk รายหนึ่ง
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คลิก Like ระบบสุม Facebook ก็จะแสดงไปยังเครือขายเพื่อน ก็จะกลายเปนโฆษณาโดยตรงไปยัง
เครือขายเพื่อน ซึ่งชวยให แฟนเพจนั้น กระจายไปยังวงกวางไดเร็ว
2. ไดเขาถึงผูที่เปนกลุมเปาหมายตัวจริงที่สนใจในสินคานั้นๆ หรือแบรนดนั้นๆ
3. เปนชองทางในการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนดและองคกร และยังเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารกับผูบริโภคแบบ 2 ทาง (Two – Communication) ดวย สามารถที่จะตอบกลับขอมูลที่
ผูบริโภคอยากรู หรือสงสัยไดทันที อีกทั้ง ยังชวยแกไขขอเขาใจผิด กรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับสินคา
ตางๆ
จุดออนของโฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจบน Facebookไดแก
1. การที่ระบบสุมของ Facebook สุมหนาแฟนเพจของสินคาตางๆ ใหแสดงบน Facebook
ของผูใช Facebook อยางจํากัดจํานวนครั้ง และไมใชทุกสินคาที่จะถูกแสดงบนหนา Facebook ของ
ผู ใ ช Facebook ได เ สมอ เพื่ อ ป อ งกั น การรบกวนผู ใ ช Facebook ถื อ เป น ข อ จํ า กั ด ในการขยาย
เครือขายกลุมเปาหมาย
2. การที่หนาแฟนเพจ เปนชองทางติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง แมจะมีขอดีในการใหขอมูล
ขาวสารตางๆ แตก็มีจุดออนเชนกัน โดยเฉพาะเวลาเกิดวิกฤตเกี่ยวกับแบรนด พลังของเครือขาย
สังคมออนไลนอยาง Facebook จะสงตอเรื่องราวลักษณะนี้อยางรวดเร็ว รวมถึง การเขามาใหขอมูล
เชิงลบบนหนาแฟนเพจ ก็อาจสรางความเขาใจผิดไดงาย ซึ่งเจาของสินคาแบรนดตางๆ ควรเฝา
ติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อเครือขายสังคมออนไลนอยางใกลชิด

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
Assael (1987, pp. 218-224) กลาววา การเปดรับ (Exposure) หมายถึงการที่ประสาทสัมผัส
ของผูบริโภคซึ่งถูกกระตุนโดยสิ่งเรา ซึ่งผูบริโภคจะเปนผูเลือกเองวาสิ่งเราใดตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค และผูบริโภคจะหลีกเลี่ยงการเปดรับสิ่งเราที่ตนไมตองการ ไมสนใจ และเห็นวาไม
สํ า คั ญ และหากผู บ ริ โ ภคเลื อ ก ก็ จ ะเกิ ด กระบวนการเป ด รั บ ทั้ ง นี้ ก ระบวนการเป ด รั บ จะมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจในการรับสารดวย โดยที่ความสนใจ (Interest) และ ความเกี่ยวของ
(Involvement) ของผูบริโภคกับสิ่งเรานั้นจะสะทอนออกมาในระดับของความตั้งใจ (Attention) ที่
ผูบริโภคใหกับสิ่งเรานั้น
Cherry (1978 อางถึงใน ยุพา สุภากุล, 2540, น. 91-92) กลาววาการสื่อสารของมนุษย
กระทําเพื่อแบงบันขาวสารนั่นเอง การแบงปนขาวสารระหวางกันนี้ จะตองทําใหเกิดความเขาใจ
รวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการ และกระทํากิจกรรมที่ประสานสอดคลองกัน

30
Atkin (1973 อางถึงใน ยุพา สุภากุล, 2540, น. 91-92) กลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก
ยิ่งหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณกวา
บุคคลที่เปดรับขาวสารนอย
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่สําคัญที่เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการเปดรับสื่อโฆษณา นั้นก็คือ
เกณฑในการเปดรับสื่อของผูรับสาร ดังนี้ (ยุพา สุภากุล, 2540, น. 91-92)
1. เลือกรับสื่อที่มีอยู (Availability) โดยผูรับสารจะเลือกรับสื่อที่ไมตองมีความพยายาม
มาก ซึ่งหมายถึง สื่อที่สามารถจัดหามาไดงายกวาสื่ออื่นๆ เชน สื่อโทรทัศนเปนสื่อที่มีประจําทุก
ครัวเรือน
2. เลือกรับสื่อที่สะดวกและนิยม (Convenience and preferences) ผูรับสารจะเปดรับสื่อที่มี
ความสะดวกกับตัวเองเปนหลัก เชน ผูรับสารบางคนจะตองใชเวลาในการเดินทาง อยูบนรถยนต
ดังนั้นสื่อที่สะดวกในการเปดรับก็คือ การเปดรับฟงวิทยุในรถยนต เปนตน
3. เลือกรับสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนจะติดอยูกับการเปดรับสื่อ
เดิมๆที่เคยชิน ที่ตนเคยเปดรับอยูเปนประจํา
4. เลือกเปดรับสื่อตามลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of media) คุณลักษณะของสื่อ
มีผลตอการเลือกเปดรับสื่อของผูรับสาร เชน ลักษณะเดนของโทรทัศนที่สามารถเห็นทั้งภาพ ทั้ง
เสียง ตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือหนังสือพิมพที่มีลักษณะพิเศษ
คือ เปนสื่อที่ราคาถูก สามารถอานขาวสารไดรายละเอียดมาก และสามารถพกพานําติดตัวไปได ซึ่ง
ผูรับสารจะเลือกเพราะติดกับลักษณะเฉพาะของสื่อนั้นๆ
5. เลือกเปดรับสื่อที่สอดคลองกับตนเอง (Consistency) ผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อที่มี
ความสอดคลองกับความรู และพฤติกรรมเลือกซื้อของตนเอง
ขาวสารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆในชีวิตมนุษย ขาวสารเปนปจจัยสําคัญ
ที่ใชประกอบการของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
เทาใด ความตองการขาวสารก็จะยิ่งเร็วมากขึ้น
ทั้งนี้ จากการศึกษาเกณฑในการเปดรับสื่อของผูรับสารของยุพา สุภากุล อาจวิเคราะหไดวา
นอกจากสื่อหลักที่กลาวถึง เชน โทรทัศนแลว ปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตก็เขามามีบทบาทมากในการ
บริโภคขาวสาร เชนเดียวกับการรับขาวสารผาน Facebook ก็เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก
ขึ้นเชนกัน โดยอาจกลาวไดวา Facebook เปนทั้งสื่อที่มีอยู (Availability) เปนสื่อที่สะดวกและนิยม
(Convenience and preferences) และเขามามีบทบาทในประเทศไทยเปนระยะเวลานาน จนอาจเรียก
ไดวา Facebook เปนหนึ่งในสื่อที่ผูบริโภคสามารถเลือกรับไดตามความเคยชิน (Accustomed)
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แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานการตลาด
หลั ง จากการศึ ก ษาเรื่ อ งแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเป ด รั บ สื่ อ ก อ นที่ จ ะก า วเข า สู
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ควรตองศึกษาเรื่องอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคดานตางๆ จัดสิ่งกระตุนทางการตลาด
ใหเหมาะสม งานของนักการตลาด ก็คือ คนหาวาลักษณะและความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับ
อิทธิพลจากใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน คือ ทราบความ
ตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อจัดสวนประสมทางการตลาดใหตอบสนองความตองการของผู
ซื้อไดถูกตอง ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
ตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยดานการตลาดของศิวารัตน ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล
และปริญ ลักธิตานนท (2550) โดยสามารถสรุป 3 กรอบแนวคิดที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการใช Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก 1. ปจจัยสวนบุคคล 2. ปจจัยแวดลอม และ 3.
ปจจัยดานการตลาด มีเนื้อหาดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)
การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากสวนลักษณะบุคคลตางๆ ไดแก อายุ ขั้นตอน
วัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และ
แนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้
1.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
1.2 ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family life cycle state) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกัน
1.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน
1.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) ไดแก รายไดซึ่งจะเปนตัววัดกําลัง
ซื้อของผูบริโภค
1.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมีคุณภาพ
ดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
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1.6 รูปแบบการดํารงชีวิต (Life style) รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกโดยแสดงออก
ในรูปแบบของ (1) กิจกรรม (Activities) (2)ความสนใจ (Interests) (3)ความคิดเห็น
(Opinions)รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของบุคคล
นักการตลาดเชื่อวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต
1.7 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพล
จากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและ
การใชสินคา ประกอบดวย การจูงใจจากปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ
และความเชื่อถือ โดยนักการตลาดตองศึกษาถึงปจจัยทางจิตวิทยา แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัว
มนุษย ซึ่งถือวาเปนความตองการของมนุษย อันประกอบดวยความตองการดานรางกาย และความ
ตองการดานจิตวิทยาตางๆ ความตองการเหลานี้ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความ
ตองการของตน (Perception)
2. ปจจัยแวดลอม (Environment Factors)
สําหรับปจจัยแวดลอมผูบริโภค สามารถสรุปไดเปน 2 ปจจัยหลักๆ ไดแก ปจจัยดาน
สังคม และปจจัยดานวัฒนธรรม (ศิวารัตน ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลักธิตานนท, 2550)
ดังนี้
2.1 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยภายนอกและเปนปจจัยที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง
ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ
- กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่ผูบริโภคจะเขาไปมีสวนรวมหรือเขา
ไปเกี่ยวของดวยกลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล กลุมอางอิง
แบงเปน 2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน
และกลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนตางอาชีพ และบุคคล
ตางๆ ในสังคม
ทั้งนี้ กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและ
การดํารงชีวิต รวมทั้ง ทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับ
ของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุมอิทธิพล นักการตลาดควรทราบวากลุม
อางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร ซึ่งอาจกลาวไดวา กลุมอางอิงจะคลายกับ
การเขารวมกลุมหรือแฟนเพจของสินคาตางๆ บน Facebook
- ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
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- บทบาทและสถานภาพ (Role and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน
ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ โดยที่บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกัน
ในแตละกลุม
2.2 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดย
เปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใน
สังคมหนึ่ง คานิยมในการกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจาก
สังคมอื่นๆ วัฒนธรรมทางดานความตองการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบงออกเปน
วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุมยอย และชนชั้นของสังคม
- วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเปน
ตัวกําหนดปจจัยทางดานความตองการและพฤติกรรมของบุคคลเพราะถูกหลอหลอมมาตั้งแตเด็ก
จึงเปนสิ่งกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของบุคคล
- วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะที่มีอยูในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย กลุมเชื้อชาติ กลุม
ศาสนา กลุมสีผิวพื้นที่ทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ และกลุมยอยดานเพศ
- ชั้นของสังคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่แตกตางกันโดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคมที่
แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่วไปแลวถือเกณฑ รายได
ทรัพยสิน หรืออาชีพแตละชั้นสังคมจะมีบทบาทและหนาที่แตกตางกันซึ่งแตละชั้นของสังคมจะมี
คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง โดยบุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโนมจะ
ประพฤติเหมือนกันและบริโภคคลายคลึงกัน
3. ปจจัยดานการตลาด (Marketing Mix)
ผูวิจัยสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานการตลาด (อางอิงแนวคิดดังกลาวจากศิวา
รัตน ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลักธิตานนท, 2550) โดยปจจัยดานการตลาดที่กลาวถึง ก็
คือ สวนผสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix ซึ่งในอดีต คงมีเพียง 4P’s ที่นักการตลาดตอง
คํานึงถึง ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การขาย (Promotion) แตปจจุบันโลกเศรษฐกิจยุคใหม ไดคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด
ใหมๆ เกิดขึ้น เพื่อใหทฤษฎี Marketing Mix มีความสมบูรณมากขึ้น ภายใตทฤษฎี 7P’s มี
รายละเอียดดังนี้
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3.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดที่เสนอขายตอตลาดเปาหมายที่สามารถ
ตอบสนองความตองการได มีทั้งลักษณะที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เปนสิ่งที่มีตัวตนจับตองได
(Tangible) คือ ตัวสินคาที่มีตัวตน (Physical product) เชน โทรทัศน รถยนต ฯลฯ และ สิ่งที่ขายกัน
ในตลาด โดยไมมีตัวตนที่แนนอนใหสัมผัสได (Intangible Products) คือสิ่งที่เรียกวา บริการ
(Service)
3.2 ราคา (Price) เปนกลไกที่สําคัญ ที่มักจะสามารถดึงดูดความสนใจลูกคา สามารถ
สรางปฏิกิริยาจากลูกคาไดงาย โดยพื้นฐานของการกําหนดราคา ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบและ
การดําเนินการ บวกดวยกําไร แตการยอมรับราคาที่กําหนดขึ้ นหรือไมขึ้นอยูกับความตองการ
(Demand) ในตลาด และอุปทาน (Supply) เชน หากความตองการสูง อุปทานต่ํา แมพื้นฐานของ
ตนทุนตนทุนวัตถุดิบและการดําเนินการจะไมสูง แตมีโอกาสในการบวกกําไร เพื่อตั้งราคาสูงได
ทางในกลับกัน ถาความตองการสูง อุปทานก็สูง จะเขาสูภาวการณแขงขันที่รุนแรง โอกาสในการ
ตั้งราคาสูง เปนไปไดยาก หรือถาความตองการนอย อุปทานสูง นอกจากจะตั้งราคาสูงไมไดแลว ยัง
มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนดวย ดังนั้น นอกเหนือจากพื้นฐานในการกําหนดราคาแลว ยังตองคํานึงถึง
สภาพการแขงขันดวย
3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ กิจกรรมการนําผลิตภัณฑที่กําหนดไวออกสู
ตลาดเปาหมายในสวนประสมนี้ไมไดหมายถึงเฉพาะสถานที่จําหนายอยางเดียว แตเปนการพิจารณา
วา จะจําหนายผานคนกลางตางๆ อยางไร ซึ่งในทีนี้ คือ การนําเสนอสินคาผาน Facebook โดย
อาจจะมีชองทางในการจําหนายบนโลกออนไลน (Online Shop) เทานั้น หรือมีชองทางจําหนายที่
เปนรานคาจริงๆ หรือที่นิยมเรียกกันวา รานคาในโลกออฟไลน (Offline Shop)
3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ เครื่องมือการติดตอสื่อสารทางการตลาด
เพื่อแจงขาวสาร จูงใจสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของตลาด ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก
การโฆษณา (Adverting) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) การสงเสริมการขาย (Sales
Promotion) และการใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation)
3.5 บุคลากร (People) คือ ตัวแทนในการนําเสนอสินคาขององคกรไปยังกลุมเปาหมาย
โดยการที่สินคาแบรนดตางๆ จะประสบความสําเร็จไดนั้น สวนหนึ่งเปนเพราะความพยายามใน
การทุมเทใหกับบุคลากร การรับ และคัดเลือกพนักงาน การฝกอบรม การจูงใจพนักงานโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ผู ที่ มี ห น า ที่ โ ดยตรงกั บ ลู ก ค า ซึ่ ง ในที นี้ คื อ เจ า หน า ที่ ที่ สื่ อ สารกั บ กลุ ม เป า หมายบน
Facebook หากเปนผูประกอบการรายยอย สวนใหญเจาของสินคา จะเปนผูสื่อสารกับลูกคาบน
Facebook เอง แตถาเปนองคกรใหญๆ แบรนดชั้นนํา ลวนจางบุคลากรที่เขามาทําหนาที่นี้ ซึ่งตอง
คัดสรรบุคคล ที่ใหขอมูลกับกลุมเปาหมายได พรอมกับตอบคําถามตางๆ แกปญหาเฉพาะหนาได
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กรณีที่แบรนดเกิดวิกฤต และลูกคาตองการคําชี้แจงตางๆ ตองมีวิธีสื่อสารที่ผอนคลายอารมณของ
กลุมเปาหมายได และหากมีเจาหนาที่ที่ทําหนาที่มากกวา 1 คน ควรอบรมใหการสื่อสารออกมา
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.6 การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence And Presentation)
คือ การสื่อสารตลาดที่เปนรูปลักษณที่ปรากฏออกมาจากสิ่งแวดลอม ของสถานที่บริการ ที่ลูกคา
กําลังไดรับบริการอยูในขณะนั้น เชน การออกแบบเครื่องบิน รูปรางตัวตึก สวนหยอม พาหนะ
เฟอรนิเจอร เครื่องมือปาย วัสดุสิ่งพิมพ เครื่องแบบพนักงาน โดยในทีนี้ หมายถึง การออกแบบ
เว็บไซตที่ใชโฆษณาบน Facebook จะตองมีภาพลักษณที่เปนไปในแนวทางเดียวกับภาพลักษณที่
องคกรตองการสื่อสาร รวมถึง ขอความ หรือภาพที่จะนําเสนอบน Facebook ก็ควรมีลักษณะทาง
กายภาพที่สะทอนใหเห็นถึงตัวตนของสินคาแบรนดนั้นๆ ซึ่งลักษณะทางกายภาพเหลานี้ มีผลตอ
การสรางความประทับใจแรกพบไดเสมอ
3.7 กระบวนการใหบริการ (Process) คือ กระบวนการออกแบบ การสงมอบบริการ
ให ลูกคา ถาการออกแบบทําไดดี การสงมอบบริการ ก็จะมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ถูกตอง ตรง
เวลา อยางสม่ําเสมอ คุณภาพงานบริการ โดยหากการบริการใหขอมูล จัดสงสินคาตางๆ เปนไป
ดวยดี ยอมกอใหเกิดการบอกตอในโลกเครือขายสังคมออนไลน กลายเปน Word of Mouth and
Communication ที่ดีที่จะสรางฐานขอมูลเชิงบวกบน Facebook ใหลูกคาในอนาคตไดพบเห็น และ
เกิดความเชื่อถือได
การโฆษณา และโฆษณาออนไลน
จากการศึกษาเรื่องปจจัยดานการตลาด หรือ Marketing Mix เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการใช Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร คือ เรื่องการโฆษณา ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาเพิ่มเติม ดังนี้
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2540) ใหนิยามการโฆษณาวา หมายถึง กิจกรรมในการเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับองคการและผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธ
การโฆษณาจะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางงานโฆษณา และยุทธวิธีการโฆษณาและกลยุทธสื่อ ซึ่ง
ตองยอมรับวาการโฆษณา เปนสิ่ งกระตุ น ภายนอกที่ มีผลต อการตัด สิ นใจซื้ อของผู บริโ ภค ทั้ง
กระตุนจากความตองการเดิมที่มีอยูในจิตใจ และกระตุนกลุมคนที่ไมเคยมีความตองการ ใหเกิด
ความตองการ จนพัฒนาเปนการตัดสินใจซื้อในที่สุด
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ทั้งนี้ การโฆษณาเปนรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคาหรือบริการโดยการใชสื่อ และ
ตองจายเงินคาสื่อดวยการเปนผูอุปถัมภรายการ ซื้อโฆษณาในชวงเวลาตางๆ บนสื่อโทรทัศน หรือ
ซื้อโฆษณาตามสื่อตางๆ โดยสื่อออนไลน นับเปนเครื่องมือในการโฆษณาที่มีตนทุนต่ําที่สุด แต
สามารถสงตอขาวสารกระจายไปยังวงกวางไดรวดเร็ว และมีผลตอบกลับมารวดเร็วเชนกัน โดยการ
โฆษณาออนไลน อาจกลาวไดวา กลยุทธดานเนื้อหาไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก มีการนําเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกับผลิต ราคา ชองทางในการจัดจําหนาย หรือรายการสงเสริมการขาย เพียงแตเปลี่ยน
ชองทางในการนําเสนอสารเหลานี้ไปยังโลกออนไลน
อิทธิพลของโฆษณาออนไลนกับการตัดสินใจซื้อ
เว็ บ ไซต MarketingOops ได นํ า เสนอบทความเรื่ อ ง “บทบาทของสื่ อ ออนไลน กั บ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค” (อางถึงใน www.checkfacebook.com ขอมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2555
: [ระบบออนไลน]) โดยระบุวา เสนทางการเดินชีวิตของผูบริโภคตอการซื้อสินคานั้นแตกตางจากที่
เคยเปนมาและดูจะซับซอนมากขึ้น หลังจากสื่อออนไลนมีความสําคัญตอผูบริโภค ซึ่งหันมาใช
ชีวิตบนโลกออนไลนมากขึ้น เพื่อคนหาขอมูลสินคา การอานรีวิวของสินคา และการหาคําแนะนํา
จากผูที่เคยใชสินคา กอนการตัดสินใจซื้อสินคา รวมถึงสื่อออนไลนใหมๆ ที่มีหลายชองทางและ
ซับซอนมากขึ้น ทั้ง สื่อโฆษณาแบนเนอร (Display Ad), การซื้อ Keyword บน Google (Paid
Search), เครือขายสังคมออนไลน (Social Media), อีเมล (Email) และการใชสื่อบล็อกเกอรและผู
ทรงอิทธิพล (Blogger/Influencer)
ดังนั้น กวาผูบริโภคจะตัด สินใจซื้อสิน คา จึงมีขั้นตอนมากขึ้น จากเพี ย งดู โฆษณา เขา
เว็บไซตของแบรนด หรือการถามเพื่อนและคนรูจัก และการทดลองใช ผูบริโภคจะทําการคนหา
ขอดีขอเสียของผลิตภัณฑมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักการตลาดก็มีชองทางเขาถึงลูกคาปจจุบันและ
ลู ก ค า ใหม ไ ด ห ลายช อ งทาง และนั ก การตลาดเองก็ ส ามารถใช ช อ งทางของสื่ อ ใหม ส ร า ง
ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายไดอยางเพื่อนคนหนึ่ง เรียกวามีการเขาถึงลูกคาไดใกลชิดมากขึ้น
ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงไมสามารถยึดเสนทาง Customer Journey ของผูบริโภคในแบบเดิมๆได
อีกตอไป
ชองทางการตลาดหรือสื่อออนไลนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา โดยทั่วไปของ
ทุกๆ อุตสาหกรรม ชองทางการตลาดออนไลนอยาง อีเมล (Email), ไดเร็ค (Direct), การซื้อ
Keyword บน Search Engine (Paid Search หรือ SEM) เปนชองทางแรกเริ่มที่ชวยในการสรางการ
รับรู (Awareness), การไตรตรองหรือพิจารณา (Consideration) และความตั้งใจซื้อสินคา สวนชั้น
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ตอนชวงตัดสินใจซื้อจะอยูในสื่อ โซเชียล (Social) และเพื่อนแนะนําหรืออางถึง (Referral) แตก็ไม
เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมของสินคาและบริการดวยเชนกัน
นิตยสาร Forbes ไดนําเสนอบทความเรื่อง “Facebook ชวยเพิ่มยอดขายออนไลน ได
มากกว า Social
Network
อื่ น ” ของบริ ษั ท Jirafe ที่ ป รึ ก ษาทางการตลาด (อ า งถึ ง ใน
www.marketingoops.com ขอมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2555 : [ระบบออนไลน]) วา Facebook ก็ไดพิสูจน
ตัวเองแลววาการเปนอันดับหนึ่งในโลก Social Media นั้นไมไดมาเร็วไปเร็วเหมือนกับธุรกิจอื่น
เมื่อการโหมขายโฆษณาบนมือถือนั้นชวยสรางกําไร ให Facebook ได
หลังจากที่ Social Media ชื่อดังเขาตลาดหุนไดไมนาน ก็เริ่มมีการพัฒนาระบบ Ecommerce อยางคอยเปนคอยไป เพื่อเปนหนึ่งในตัวการสําคัญเพื่อเพิ่มผลประกอบการ ผลจากการ
สํารวจของบริษัท Jirafe ในหมูผูคาปลีกกวา 6,000 ราน และ ลูกคา 100 ลานคน ทําใหเห็น
พฤติกรรมการซื้อขายที่นาสนใจ และเอื้อประโยชนใหกับ Facebook เปนอยางมาก
ผลจากงานวิจัยบงชี้วา Facebook ชวยขับเคลื่อนยอดขายบนโลกออนไลนไดงายๆ เพราะ
การเชื่อใจกันระหวาง “เพื่อน” นอกจากนี้ Mobile E-commerce นั้นกําลังมาแรงมาก ถา Facebook
สามารถหาความลงตัวระหวางสองไอเดียนี้ไดนั้นก็จะสรางปรากฏการณใหมที่ยิ่งกวาปุม Like เสีย
อีก
จากผลสํารวจพบวามีการซื้อขายของกันบน Facebook มากกวา Pinterest ถึง 30 เทา ทําให
เปนที่นาประหลาดใจ เพราะสวนใหญคนที่เลน Facebook นั้นก็เพื่อจะพบปะพูดพูดคุยกับเพื่อนๆ
ในขณะที่ Pinterest นั้นทําหนาที่เสมือนกับนิตยสารชอปปงออนไลน ทําใหเกิดขอสงสัยขึ้นมาวา
ทําไมกลายเปน Facebook ที่ชวยเพิ่มยอดขายได
หนึ่งในเหตุผลนั้นคือจํานวนผูใช Facebook นั้นมีเยอะกวา Pinterest แตก็ไมไดความวานี่จะ
เปนปจจัยสําคัญอยางเดียวที่ทําให Pinterest แพ Facebook Jesse Middleton, the director of business
development ของ Jirafe เชื่อวายังมีปจจัยสําคัญอื่นๆ อีก “สิ่งสําคัญที่สุดใน Facebook คือ เพื่อน
เพราะคนเหลานี้ คือคนที่คุณไวใจ ในขณะที่คนใน Pinterest นั้นคือแรงบรรดาลใจ” เขากลาว “ดวย
ปจจัยนี้เองที่ทําให ผูบริโภคตัดสินใจซื้อของบน Facebook เพราะเพื่อนแนะนํามา”
นอกจากนี้ ผลสํารวจของ Jirafe ยังไดสํารวจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการชอปปงผาน
มือถือ พบวามีการซื้อของผานมือถือนอยกวาบน Desktop ถึง 60% เพราะขั้นตอนที่ยุงยากกวาใน
การจายเงิน ทําใหตอนนี้ E-commerce ผานทางโทรศัพทมือถือนั้นคอนขางจะเปดกวาง ใหผูที่
สามารถพัฒนา Platform ที่ไมซับซอนได ถือวาเปนโอกาสทองสําหรับบริษัท Startups ที่ตองการจะ
พัฒนา Platform เพื่อตอบโจทยผูบริโภคในดาน E-commerce ซึ่งเปนชองทางการขายของที่มาแรง
ที่สุดเลยก็วาได

38
อิทธิพลของโฆษณาบน Facebook กับการตัดสินใจซื้อ
Wishpond บริ ษั ท วิ จั ย การตลาด และวางกลยุ ท ธ ก ารตลาดออนไลน จ ากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยเรื่อง “เจาะลึกสถิติดานการตลาดที่เกิดบน Facebook ป 2012”
(อ า งถึ ง ใน http://thumbsup.in.th/2013/01/facebook-marketing-2012-year-review/fbspendinfo0/
ขอมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2556) พบวา กระแสความแรงของ Facebook ที่มีจํานวนผูใชงานทั่วโลก
ขณะนี้มีมากกวา 960 ลานคน สงให Facebook กลายเปนเครือขายสังคมออนไลนที่ถูกเลือกใชเปน
ชองทางในการทําการตลาดมากที่สุดถึง 90% แซงหนา Social Media เจาอื่นอยาง Twitter, Linkedin
และ Blogs ที่ไดรับความนิยมรองลงมา
ในป 2012 Facebook จัดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการทําการตลาด ซึ่งชวยเพิ่ม
ความสัมพันธระหวางแบรนดกับลูกคา (Brand Engagement) ไดมากขึ้นถึง 176% โดยเฉพาะในวัน
พฤหัสบดี และวันศุกร จะยิ่งชวยเพิ่ม Engagement กับ Fan Page ไดมากกวาวันอื่นๆ ถึง 18% สวน
ชวงเวลาประมาณ 13.00 น. - 15.00 น. ก็ถือวาเปนชวงเวลาทองที่มีจํานวนผูใชงานมากที่สุด
นอกจากชวยเพิ่ม Brand Engagement แลว Facebook ยังถูกใชเปนชองทางใหลูกคาสามารถเขาถึง
แบรนดไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยกวา 1 ลานแบรนดเลือกใช Facebook ควบคูกับไปการทําเว็บไซด ซึ่ง
ชวยเพิ่มจํานวนลูกคากลุมธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) ไดมากถึง 77% และแบบ B2B
(Business to Business) 43%
จากการสํารวจของ Wishpond ยังพบวา Facebook มีอิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินคา โดยสวนใหญนิยมซื้อสินคากับแบรนดที่ตัวเองชื่นชอบ (กด like) มากถึง 51% และ
กวา 67% ยังเชื่อวาขอมูลและคําแนะนําที่ถูกแชรบน Facebook มีความนาเชื่อถือและมีอิทธิพลใน
การซื้อสินคาดวยเชนกัน โดยแตละคนมียอดการซื้อสินคาผาน Facebook เฉลี่ยอยูที่ 102.59 เหรียญ
สหรัฐ โดยในอนาคต นักการตลาดสวนใหญยังคงใหความสําคัญและวางแผนที่จะทําการตลาดผาน
Facebook สูงถึง 90% และยังมีนักการตลาดอีกกวา 56% ตองการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อใชในการทํา
ตลาดผาน Facebook อีกดวย ซึ่งในปที่ผานมามียอดเงินที่ใชสําหรับ Facebook Ads มากที่สุดกวาเจา
อื่นอยาง Yahoo, Microsoft, Google และ AOL รวมกันแลว
ทั้งนี้ ขอมูลทั้งหมดตอกย้ําวา Facebook ยังคงเปนชองทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
เพราะนักการตลาดสวนใหญกวา 68% ยังคงมั่นใจและเลือกใช Facebook เปนชองทางโฆษณา
อันดับ 1
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การใชสินคาและบริการของผูบริโภคทั้งที่เปนกลุม
หรือบุคคล เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การใช และบริการ
นักสื่อสารจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเพื่อจัดหากลยุทธการสื่อสารการตลาดที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายได โดยการศึกษาและวิเคราะหถึงกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อการโฆษณาบน
สื่อสังคมออนไลน Facebook ถือเปนสิ่งสําคัญมาก
ผูโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน Facebook ทุกคนจะตองใหความสําคัญกับความตองการ
หรือ ปญหาของลูกคา เพราะคงไมมีธุรกิจใดที่ประสบความสําเร็จไดโดยไมอาศัยลูกคา ซึ่งถาหาก
ทําความรูจัก เขาใจในความตองการหรือปญหา และเรียนรูถึงประสบการณของลูกคาอยางแทจริง
สม่ําเสมอ ก็จะทําใหมีความสําเร็จในการการโฆษณาผานระบบสังคมออนไลน Facebook มากขึ้น
และยังเปนการเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายมากขึ้นดวย
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Buying Decision Process)
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 5-8) แบงกระบวนการตัดสินใจซื้อออกเปน 3 สวนคือ
1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปและกลับจากรานคา การ
จายของในรานคา การซื้อ การขนสงสินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและบริการที่
มีจําหนายอยูในตลาด
2. บุคคลเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
หมายถึง ผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) เรามุงที่ตัวบุคคลผูซื้อสินคาและบริการเพื่อ
นําไปใชบริโภคเองหรือเพื่ อการบริ โภคและหนวยบริโภคตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกั น เชน
ครอบครัว เราพิจารณาหนวยบริโภควารวมถึงแมบานในฐานะที่เปนตัวแทนซื้อของครอบครัวและ
บุคคลบางคนที่ซื้อของขวัญใหกับผูอื่นดวย อยางไรก็ดีเราไมพิจารณาถึงการที่บุคคลซื้อใหกับ
องคการธุรกิจหรือสถาบันตางๆ
3. รวมถึงกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยา
ตางๆ เหลานี้ ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซื้อของผูบริโภคที่กระทบ
โดยตรงตอปฏิกิริยาตางๆ เชน การติดตอกับพนักงานขายกับสื่อโฆษณา และการเปดรับขาวสาร
โฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการจากญาติมิตร การสรางเกณฑในการประเมินทางเลือก
ตางๆ และปฏิกิริยาตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหลังจากการระบุ และพิจารณาทางเลือกตางๆ เปน
อยางดีแลว สรุปในที่นี่ก็คือ พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับการศึกษาวา ผูบริโภค บริโภคอะไร ที่
ไหน บอยแคไหน และภายใตสถานการณอะไรบางที่สินคาและบริการไดรับการบริโภค
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ขณะที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 48) ไดอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
วา ประกอบดวยบุคคลหรือกลุมคน ที่เขามามีสวนเกี่ยวของหรือมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
สามารถแบงออกเปน 5 บทบาท ดังนี้
1. ผูริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลที่เสนอความคิดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก
2. ผูมีอิทธิพล (Influencer) คือ ผูที่มีอิทธิพลในการใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะในการ
ตัดสินใจซื้อ
3. ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ ผูที่ตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินคาเปนครั้งสุดทายใน
เรื่องตาง ๆ คือ ซื้อหรือไมซื้อซื้ออะไร ซื้อที่ไหน และซื้ออยางไร
4. ผูซื้อ (Buyer) คือ ผูทําการตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ
5. ผูใช (User) คือ บุคคลที่เปนผูใชหรือบริโภคสินคานั้น ๆ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Stages of the Buying Decision Process)
1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการบริการ ซึ่งความตองการหรือ
ปญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจําเปน (Needs) ซึ่งเกิดจาก
1) สิ่งกระตุนภายใน (Internal Stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายน้ํา เปนตน
2) สิ่งกระตุนภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสม
ทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว, เห็นโฆษณาสินคาในสื่อออนไลน ดังนั้น
กิ จ กรรมส ง เสริ ม การตลาดจึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความรู สึ ก อยากซื้ อ อยากได , เห็ น โฆษณาโปรโมชั่ น
ทองเที่ยว มีของแถม สวนลด ทําใหอยากไป เปนตน
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ภาาพที่ 2.9 ภาพพตัวอยางโฆษษณาและโปรโโมชั่น บน Faccebook
2. กการแสวงหาขอมูล (Informmation Searchh)
เมมื่อผูบริโภคททราบถึงความมตองการในสิสินคาหรือบริการแล
ก ว ลําดับั ขั้นตอไปผูบริ
บ โภค ก็
จะทําการแสววงหาขอมูล เพพื่อใชประกออบการ โดยแหหลงขอมูลของผูบริโภค แบบงเปน
1 แหลงบุคคล
1)
ค (Personal Sources) เชน การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรูจักที่มี
ประสบการณ
ณในการใชสนค
นิ าหรือบริการนั้นๆ
2 แหลงทางกการคา (Commmercial Souurces) เชน การหาขอมูลจจากการเปดรับโฆษณา
2)
บ
ตามสื่อตาง ๆ พนักงานขาาย รานคา บรรรจุภัณฑ
3 แหลงสาธาารณชน (Publlic Sources) เช
3)
เ น การสอบบถามจากรายลละเอียดของสิสินคาหรือ
บริการจากสือมวลชน
อ่
หรือองคกรคุมคครองผูบริโภคค
4 แหลงประสบการณ (Exxperiential Sources) เกิดจากการประ
4)
ด
ะสบการณสวนตั
ว วของ
ผูบริโภคที่เคยทดลองใชผลิ
ผ ตภัณฑนั้น ๆ มากอน
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3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
เมื่อไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ในขั้นตอไปผูบริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก
โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน
ตัวอยางเชน ถาผูบริโภคจะเลือกซื้อรถยนต จะมีเกณฑที่ใชในการพิจารณา เชน ยี่หอ
ราคา รูปแบบ การตกแตงภายใน-ภายนอก บริการหลังการขาย ราคาขายตอ เปนตน
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคก็จะเขาสูในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
ตองมีการในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ตรายี่หอที่ซื้อ (Brand Decision)
2) รานคาที่ซื้อ (Vendor Decision)
3) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision)
4) เวลาที่ซื้อ (Timing Decision)
5) วิธีการในการชําระเงิน (Payment-method Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจซื้อ (Postpurchase Behavior)
หลังจากที่ลูกคาไดทําการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไปแลวนั้น นักการตลาดจะตอง
ทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการตัดสินใจซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่
ลูกคาทําการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับ
จริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือ
บริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อซ้ํา หรือบอกตอ เปน
ตน แตเมื่อใดก็ตามที่คุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความไมพึงพอใจ
พฤติก รรมที่ตามมาก็ คือ ลู กคาจะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงขั น และมีก ารบอกตอไปยัง
ผูบริโภคคนอื่น ๆ ดวย
ดว ยเหตุนี้ผูโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน Facebook จึงตองทําการตรวจสอบความพึ ง
พอใจของลูกคาหลังจากที่ลูกคาซื้อสินคาหรือบริการไปแลว โดยอาจจะทําผานการใชแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ หรือสรางกลุมในเครือขายสังคมออนไลน Facebook เพื่อเปดโอกาสใหลูกคาไดเขา
มาแสดงความคิดเห็นตอสินคา และแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือ แลกเปลี่ยนขอมูลการใชสินคา
และบริการกับลูกคาคนอื่นได เปนตน
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ชองแสดดงความคิดเห็ห็น

ภาพทีที่ 2.10 วิธีตรววจสอบความพพึงพอใจของลูกคาผานสื่อสังคมออนไลลน (Facebook)
MarrketingOops (2555)
(
ได นําเสนอบทวิวิจัยเรื่อง “อะะไรที่มีอิทธิพพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา?” (อางถึ
ง งใน www.marketingooops.com ขอมูล ณ วันที่ 299 เม.ย. 2555 : [ระบบออนไลน]) วา
เวลาพูดถึงกาารตลาด แนนอนว
น าทายที่สสุด ก็ตองการรใหกลุมเปาหมายซื
ห ้อสินค าเปนแน เพราะถาตอ
ใหทําการตลลาดหรือแคมเเปญใหญยักษษแคไหน แตไมมีใครซื้อสินคา ก็คงยา กที่ธุรกิจจะออยูได เมื่อ
เปนเชนนี้แลว นักการตลลาดจึงจําเปนนอยางยิ่งที่จะเข
ะ าใจวาผูบริโภคตัดสินใใจเลือกซื้อ สินคาจาก
ปจจัยอะไรบบาง อะไรคือสิง่ ที่พวกเขาพิพิจารณา และออะไรคือสิ่งทีมี่มอี ิทธิพลกับพพวกเขา
ทั้งนี้ ในบทความมดังกลาวไดระะบุวา จากการรสํารวจแลว อิทธิพลตอกาารตัดสินใจซื้อสินคา 3
อันดับแรก คือ ปจจัยดานราคา 80% รรองลงมาคือ มีชองทางในการซื้อหลากกหลาย รวมถึงสามารถ
ซื้อสินคาทางออนไลนไดด 62% และกการสงสินคารวดเร็ว 54%
% โดยหากวิเคคราะหภาพรรวมความ
ตองการแลว การบริโภคขขาวสารผานอออนไลนสูงขึ้น ซึ่งหากเปปรียบเทียบกับบตลาดอเมริกาแลว มี
หลายๆ อยางที
ง ่คลายๆ กันกับผูบริโภคคคนไทย ไดแกก 1. ผูบริโภค 62% คนหาขขอมูลทางอินเทอร
น เน็ต
กอนไปซื้อสินคาที่รานจําหน
ห าย 2. ผูบริโภค 9 ใน 100 ของผูบริโภคที
ภ ่จะซื้อสินนคาเกี่ยวกับเททคโนโลยี
จะทําการดูวีดีดีโอเกี่ยวกับสินคากอน 33. ผูบริโภค 81%
8 ของผูบริโภคยอมรับววาโพสตจากเเพื่อนๆ มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซืซื้อสินคา 4. ผูบริโภค 30% มีการตอบบรับโปรโมชั่นนของแบรนดดหากเปน
การแชรหรือโพสต
อ
อีกครัั้งจากเพื่อนข องเขา 5. ผูบริโภค 44%
% มีการปฏิสสัั มพันธของเนืนื้อหาจาก
แบรนดมากขึขึ้นเมื่ออยูในรรูปแบบของภภาพ และ 6 ผผูบริโภค 37%
% มีการปฏิสสัั มพันธของเนืนื้อหาจาก
แบรนดมากขึขึ้นเมื่ออยูในรูรูปแบบของวีดดีีโอ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิชามญชุ มะลิขาว (2554) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
สตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค” โดยการคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการชื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค กลุมตัวอยาง คือ ผูใช
เฟซบุค เพศหญิงในประเทศไทยที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค รวมจํานวน
ตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชใน
การวิ เ คราะห ขอ มูลได แ ก ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน คาสูง สุด ค าต่ําสุ ด คา ที
(Independent Sample t-test) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of
Variance/ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
ผลการวิเคราะหขอมูลลูกคาสตรีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25 – 34 ป มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000 –
15,000 บาท ความคิดเห็นของสวนประสมการตลาดที่ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นบน
เครือขาย สังคมออนไลนเฟซบุค ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก ความไววางใจในการซื้อ
สินคาทางเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค มีความไววางใจดานผูขายสินคาและดานการปกปอง
ผูบริโภคในระดับไววางใจปานกลาง ดานระบบอินเทอรเน็ตในระดับไววางใจมาก
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ความไววางใจในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขายสังคม
ออนไลน ดานผูขายสินคา ดานระบบอินเทอรเน็ต และดานการปกปองผูบริโภค มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น ดานคาใชจาย ดานจํานวนครั้งและดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทาง
เดียวกัน สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การ สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นดานคาใชจายในทิศทาง
เดียวกัน และสวนประสมการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น ดาน
จํานวนครั้ง และจํานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภาณุวัฒน กองราช (2554) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนของวัยรุนในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะ
พฤติกรรมของวัยรุน รูปแบการใชบริการ และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของลักษณะทาง
ประชาศาสตรกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุน โดยงานวิจัยนี้ เปนงานวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) มุงทําการสํารวจเฉพาะกลุมวัยรุนในประเทศไทยที่ใชบริการ
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Facebook (www.facebook.com) โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งในการเก็บแบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การใชแบบสอบถาม
กระดาษ (Paper-based survey) และการเก็บแบบสอบถามผานทางอินเทอรเน็ต (Online survey) ใน
เรื่องการสุมตัวอยางจะสุมตัวอยางเฉพาะกลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13-24 ป โดยใชแบบสอบถามที่
ตอบรับกลับมาทั้งสิ้น 400 ชุด
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
มีอายุระหวาง 19-21 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา มีอัตราการใชบริการ 1-5 ครั้ง
ตอสัปดาหในการใชแตละครั้ง ใชเวลา 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง และมีประสบการณใชบริการนอยกวา 1
ป โดยที่สวนใหญเคยใชบริการหรือกิจกรรมตางๆ ที่มีใน Facebook ซึ่งประกอบดวย การโตตอบ
บนกระดานสนทนา การเขารวมกลุมตางๆ การเลนเกม การตอบคําถาม (Quiz) การแบงปนรูปแบบ
การแบงปนวีดิโอ การคนหาเพื่อนเกา การสงขอความ การรวมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like)
ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย พบวา พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System
Addiction) และการติดกาใชงาน (System Stickiness) เปนผลมาจากการรับรูความเพลิดเพลิน
(Perceived Enjoyment) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การที่
กลุมวัยรุนมีความเพลิดเพลินในการใชเครือขายสังคมออนไลนจนทําใหเกิดความรูสึกชื่นชอบ และ
สนุกสนาน รวมถึง เปนการทําตามกระแสนิยม จึงทําใหอัตราการใชเพิ่มขึ้นจนเกิดเปนการติดการ
ใชงาน และอาจทําใหเกิดความรูสึกกังวลหรือหมกมุนวาจะตองเขาไปใชงานอีกจนกลายเปนความ
ลุมหลงผิดปกติ
วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน และชาญ เดชอัศวนง (2554) ไดศึกษาเรื่อง
“พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร” โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเฟซบุค (Facebook) ความคาดหวัง การใช
ประโยชน และความพึงพอใจที่มีตอเฟซบุค ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความคาดหวัง
การใชประโยชน และความพึ่งพอใจที่มีตอเฟซบุคกับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุคของนักศึกษา
โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ จากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 400 คน แบงเปน เพศชาย 195 คน เพศหญิง
205 คน สวนใหญ มีอายุ 17 ป และศึกษาอยูชั้นปที่ 3 โดยเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.6-3.0 และมีรายไดตอครัวเรือน 10,000 - 15,000 บาทตอเดือน โดยพฤติกรรมการใช
เฟซบุค ของกลุมตัวอยาง สวนใหญกลุมตัวอยางใช เฟซบุค ทุกวัน และใชตอครั้ง มากกวา 2 ชั่วโมง
ตอครั้ง โดยเลนเฟซบุคที่บานมากที่สุด ดวยการเลนผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) มี
วัตถุประสงคในการใชเฟซบุค เพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อน เพื่อการสนทนา (Chat) และเพื่อดูรูปของ
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เพื่อนและคนรูจัก สวนความคิดเห็นตางๆ ที่มีตอเฟซบุคของกลุมตัวอยาง 3 อันดับแรก ไดแก 1.)
การที่เฟซบุคเปลี่ยนหนาตาการทํางานบอย ทําใหบางครั้งไมสะดวก ชาและติดชัด (Error) บอย 2.)
มีความเปนสวนตัวนอยลง และไมชอบเครื่องมือสนทนา (Chat) แบบใหมในเฟซบุค 3.) เบื่อและ
รําคาญ Tag โฆษณาทางเฟซบุค ซึ่งมาจากเครือขายเพื่อนของตนเอง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มี
เพศ อายุ ชั้นป คณะ คะแนนเฉลี่ยสะสม และรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
สื่อสารในเฟซบุค ไมแตกตางกัน
หนึ่งฤทัย เนาวคํา (2556) ไดศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการคนควา
อิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีตออิทธิพลการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ปจจัยทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม (2) เพื่อศึกษา
ปจ จัย ดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเ นียม (3) เพื่อศึ กษาการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม (4) เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดตอการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูที่
จะพิจารณาซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดพราว บางกะป บางเขน
จตุจักร จํานวน 400 ราย ซึ่งการกําหนดขนาดตัวอยาง คํานวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1973) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 0.95 และความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยกําหนดใหมีการตอบคําถาม
เบื้องตนการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
สํ า หรั บ การทดสอบสมมติฐ าน สถิติ เ ชิ งอ า งอิ ง โดยใชค า ANOVA
และ Multiple
Regression Analysis (MRA) เพื่อหาคา t-Test และ F-test คา Sig สัมประสิทธิ์สหพันธ (R)
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกํ า หนด (R2) และค า วั ด การกระจายความคลาดเคลื่ อ นเพื่ อ การวิ เ คราะห
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต 0.5 โดยผลการวิจัย พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญา สวนใหญมีอาชีพ
ข า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส ว นใหญ มี ร ายได ต อ เดื อ นระหว า ง 30,001-40,000 บาท ส ว นใหญ มี
สถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิ เ นี ย มที่ ตอ งการส ว นใหญ เ ลือ ก 1 ห อ งนอน ส ว นใหญ มี
งบประมาณในการซื้อระหวาง 1,500,001-2,000,000 บาท ใชเวลามากกวา 6 เดือนกอนตัดสินใจซื้อ
ผลการสมมติฐานพบวา ลักษณะดานประชากรศาสตรดานเพศ การศึกษา อาชีพ รายได
สถานภาพ งบประมาณ ที่ แ ตกตางกัน มีผลต อการตั ด สิน ใจซื้อสิน ค า มีผลตอการตั ด สิ น ใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สวนการรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การในเรื่องการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อบาน แตการโฆษณา การขาย
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โดยใชพนักงานขาย การใหขาวและประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรงไมมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย (2556) ไดศึกษาเรื่อง “การนําเสนอเนื้อหาทางเฟสบุคแฟนเพจใน
ประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปและเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่มีการนา
เสนอทางเฟสบุคแฟนเพจในประเทศไทย และศึกษาถึงความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับเนื้อหา
ของขอมูลขาวสารที่มีการนาเสนอทางเฟสบุคแฟนเพจในประเทศไทย กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
เฟสบุคแฟนเพจในประเทศไทยที่มีปริมาณกด Like มากที่สุด 15 อันดับแรก แบบวิจัยที่ใชคือ
การศึกษาเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชเครื่องมือเปนตารางลงรหัส (Coding Sheet) เก็บ
รวบรวมขอมูลยอนหลังตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555 – ธันวาคม 2555 เปนระยะเวลา 2 เดือน สถิติที่
ใชประกอบดวย สถิติที่แสดงเปนคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพแบบวิธีการอุปนัย (Induction) โดยเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่เก็บไดเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis)
ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
ส ว นที่ 1 ผลการศึ ก ษาข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เฟสบุ ค แฟนเพจส ว นผู รั บ สาร (Receiver)
เฟสบุค แฟนเพจในประเทศไทยที่มีปริมาณกดไลค มากที่สุด 15 อันดับแรก สวนมากมีปริมาณ
กดไลค มากกวา 2,000,000 ไลค และมีปริมาณการพูดถึงระหวาง 100,001 – 500,000 ครั้ง สวน
ลักษณะสื่อที่ใช (Format) พบวา สวนใหญเปนแฟนเพจประเภทชุมชน ตามดวยประเภทเพจแอพ
ประเภทบุคคลสาธารณะ ประเภท TV Network ประเภทสุขภาพ/ความงาม และประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มตามลาดับ โดยสวนมากมีปริมาณรายการโปรดอยูที่ประมาณ 1 – 4 App และมีการใช
รายการโปรดประเภทรู ป ภาพมากที่ สุ ด ตามด ว ยรายการโปรด ประเภทอื่ น ๆ ประเภทบั น ทึ ก
ประเภทวีดิโอ และประเภทกิจกรรม ตามลําดับ และสวนผูสงสาร (Sender) เกือบทั้งหมดจะมี
รูปแบบผูดูแลแฟนเพจ เปนแบบองคกร โดยที่ผูดูแล แฟนเพจ สวนมากจะเปนเพศชาย เทาๆกับที่ไม
สามารถระบุได และสวนมากจะกอตั้งเปนระยะเวลาประมาณ 1 – 12 เดือน
สวนที่ 2 ผลการศึกษาเนื้อหาและลักษณะของขอมูลขาวสารที่มีการนาเสนอทางเฟสบุ
คแฟนเพจในประเทศไทยที่มีปริมาณกดไลคมากที่สุด 15 อันดับแรก สวนรหัสของสาร (Message
Code) พบวา มีการนาเสนอเนื้อหาและลักษณะของขอมูลขาวสารในรูปแบบภาพมากที่สุด
รองลงมาคือ ขอความ ลิงค และวิดีโอ ตามลาดับ สวนวัตถุประสงคทางการสื่อสาร (Objective)
พบวา มีวัตถุประสงคบอกเลามากที่สุด รองลงมาคือ ขอรอง เชิญชวน บังคับ คําถาม และปฏิเสธ
ตามลําดับ สวนเนื้อหาของสาร (Content) พบวา มีการนําเสนอเนื้อหาประเภทความคิดเห็นมากที่สุด
รองลงมาคือ ประเภทขอเท็จจริง และประเภทความรูสึก มีการนาเสนอนอยที่สุด โดยประเด็นที่มี
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การนาเสนอมากที่สุด ไดแก ประเด็นที่เกี่ยวกับความบันเทิง ดารา ศิลปะแขนงตางๆ รองลงมาคือ
ประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความรัก ความสัมพันธ ประเด็นการประกาศจากทาง แฟนเพจ กิจกรรมชิง
รางวัล ประเด็นเกี่ยวกับเทศกาล ทองเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ เปนตน โดยประเด็นที่มีการนา
เสนอนอยที่สุดคือ ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การงาน
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหลักษณะและแนวโนมเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่มีการนําเสนอ
ทาง เฟสบุคแฟนเพจในประเทศไทย พบวา การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ปริมาณกดไลคสวนมากมี
มากกวา 2,000,000 ครั้ง และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ สูงกวา เฟสบุคแฟนเพจที่มีการกดไลค นอย
กวา 2,000,000 ครั้ง ปริมาณการพูดถึงไมจาเปนวาจะมีปริมาณมากตามปริมาณการกดไลค ลักษณะ
สื่อที่ใช (Format) สวนมากเปนประเภทชุมชน มีการนาเสนอเนื้อหาขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
และมีปริมาณการนาเสนอขอมูลขาวสารตอวันมากถึง 15 - 22 ครั้งตอวัน ดานรายการโปรดของเฟส
บุคแฟนเพจในประเทศไทย สวนมากมีการใชรายการโปรด มากกวา 1 – 4 รายการโปรด และเปน
รายการโปรดประเภทอื่นๆ อาทิ รายการโปรด ไปหนาเว็บไซต รายการโปรดเกี่ยวกับสินคาและ
บริการ เปนตน ดานการวิเคราะหผูสงสาร (Sender) สวนมากรูปแบบผูดูแลแฟนเพจเปนแบบองคกร
และมีเพศผูดูแลเปนเพศชาย หรือไมสามารถระบุเพศ มีการดูแลอยางเปนระบบ ผานกระบวนการ
ตรวจสอบดูแลจากองคกรทางธุรกิจ มีการคัดเลือกเนื้อหาและรูปแบบในการนาเสนอ การทําเปน
กิจวัตร เปนงานประจํา และสวนมากมีระยะเวลาที่กอตั้งระหวาง 1 – 12 เดือน แสดงใหเห็นวาการที่
ยอดผูกดไลคจะมากหรือนอยไมไดขึ้นอยูกับกับระยะเวลาที่กอตั้งเฟสบุคแฟนเพจ
สุทามาศ จันทรถาวร (2556) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางประชากรศาสตร พฤติกรรมของผูใชงาน Facebook ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลจํานวน 400 ชุด โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใชการวิเคราะหความ
แปรปรวน t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20-29 ป
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดอยูในชวง 10,001 - 20,000 บาทตอ
เดือน มีความถี่ในการใช Facebook 7 วันตอสัปดาห ระยะเวลาในการใชงาน Facebook มากกวา 1
ชั่วโมง มีความถี่ในการสั่งซื้อสินคาบน Facebook 1 ครั้งตอเดือน มีความสนใจในการสั่งซื้อเสื้อผา
เครื่องประดับ ใชจํานวนเงินในการสั่งซื้อสินคา 501 บาท – 1,000 บาทตอครั้ง และใช Facebook
เพื่อการบันเทิง
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ผลการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาด พบวา ในดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใหความสําคัญกับสินคาตรงกับความตองการดานราคา สวนลดและของแถม สวนดาน
การบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ บริการออกคาขนสงฟรี และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานสินคา ราคา และการบริการ มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

