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12500682 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

คําสําคัญ :ทัศนคติ/สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล/นักศึกษา 

ชลาลัย ไชยศักดิ์ภากาศ : ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมี

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com  

อาจารยท่ีปรึกษา : อาจารยนพดล โตวิชัยกุล. 92 หนา. 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com และ

ศึกษาวา เพศ ช้ันป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย ท่ีแตกตางทําใหทัศนคติของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  

Facebook.com แตกตางกันหรือไม โดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงมาตรฐาน t-test และ One Way-Anova 

ผลการศึกษาพบวา (1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใช

เว็บไซต Facebook  เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com ในดานการยินยอม และการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก และเห็นวาในดาน

การเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน และดานเฉพาะบุคคล โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง  (2)นักศึกษาท่ีมีช้ันป สาขาวิชา และเกรดเฉล่ียแตกตางกันมีทัศนคติท่ีแตกตางกัน โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ขอขอบพระคุณคณาจารย คณะวิทยาการจัดการทุกทาน ท่ีวางรากฐานและถายทอดวิชา

ความรูใหกับผูวิจัย ขอขอบคุณอาจารยน พดล โตวิชัยกุล อาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยคร้ังนี้  ซ่ึงเปนผูท่ี

ใหคําปรึกษา แนะนําในการปรับปรุงแกไขงานวิจัย ตลอดจนใหกําลังใจในการทํางานจนสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยเปนกําลังใจใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลา

การทําวิจัย ตลอดจนสงเสียใหไดรับการศึกษาจนสามารถทํางานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวง ขอขอบคุณ

เพื่อน  ๆ นอง  ๆ ทุกคนท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลืองานวิจัยในคร้ังนี้จนสําเร็จ สุดทายนี้ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณทุก  ๆ ทานท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้ ท่ีมีสวนชวยเหลือและใหกําลังใจผูวิจัย ทําให

งานวิจัยคร้ังนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี 
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บทที1่ 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 โดย ธรรมชาติของมนุษยมักอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อดําเนิน กิจกรรมตาง ๆ  กอใหเกิด

การติดตอส่ือสารระหวางกันและมีการพัฒนาในหลาย ๆ ดานเพื่อตอบสนองความตองการของการ

ใชงานจึงเกิดเปน สังคม ออนไลนข้ึน ในปจจุบันความนิยมของการใชเครือขายออนไลนกําลังขยาย

ตัวอยางกวางขวางและครอบคลุมไปยังหลายประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยของเราดวย 

เนื่องจากเครือขายดังกลาวชวยใหการติดตอส่ือสารของมนุษยสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัด

คาใชจาย     

 ดวยเหตุนี้เอง เว็บไซต ท่ีเปนSocial Networkหรือรูปแบบของเว็บไซต ในการสราง

เครือขายสังคม สําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดทํา และ

เช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน ในบริการเครือขายสังคมมักจะประกอบไปดวย กา ร

แช็ต สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก  จึงเปนท่ีนิยมมมากท้ังโดยในหมูวัยรุน

และวัยทํางาน ซ่ึงเว็บไซต Social Network ท่ีนาสนใจและกําลังเปนท่ีนิยมมากในตอนนี้ ก็คือ 

เว็บไซต Facebook ซอฟตแวรเครือขายท่ีอนุญาตใหผูใชสรางหนาเว็บของตัวเอง และใสขอมูลตาง  

ๆ ตามตองการ ( Profile Page) โดยระบบสามารถคนหาผูใชท่ีมีความสนใจตรงกัน เชนชอบฟง

ดนตรีประเภทเดียวกัน สนใจในภาพยนตรเร่ืองเดียวกัน ผูใชสามารถเพิ่มหรือลบลิงกไปสูผูใชคน

อ่ืน เพิ่มเปนเครือขายทางสังคมอินเตอรเน็ต คนหาเพื่อนเกาท่ีเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมา หาเพื่อน

ใหมท้ังในสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบัน ในหนาเว็บของ Facebook มีสวนประกอบหลักคือสวน

ของขอมูลผูใช สวนแสดงจํานวนเพื่อนในเครือขาย กิจกรรมท่ีสนใจ และพื้นท่ีสาธารณะ (ท่ีเรียกวา 

Wall) ซ่ึงผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได ขอความบน Wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อน

ในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได นอกจากนี้ Facebook อนุญาตใหผูใชงานอัพโหลดรูป 

และใหผูใชตั้งกลุมทางสังคม หรือแฟนคลับตาง ๆ ได 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1�
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “ทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  

Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ผูวิจัยไดศึกษาจาก

เอกสาร ขอมูลจากเว็บไซต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนําเสนอตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

 

- แนวคิดเร่ืองทัศนคติ 

 ความหมายของทัศนคติ  

 องคประกอบตางๆของทัศนคติ  

 แหลงท่ีมาท่ีมีอิทธิพลตอการกอตัวของทัศนคติ  

 การเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภค  

 การวัดทัศนคติ  

- แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะการส่ือสารผานสังคม Social Network 

 ความหมายของ Social Network 

 แรงจูงใจในการเขารวมสังคมเครือขาย  

 ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน  

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

- ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเว็บไซต Facebook 

 ความหมายของ Facebook 

 ความเปนมาของเว็บไซต Facebook 

- แนวคิดเร่ือง สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล 

 ความหมายของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล  

 องคประกอบของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook 

 บทความท่ีเกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook 

- งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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ซ่ึงสอดคลองกับปจจุบันเม่ือการทําธุรกิจเร่ิมขยายตัวข้ึนเปนวงกวาง ชองทางการใหบริการทางดาน 

E-commerce ก็เพิ่มข้ึนเพื่อใหเขาถึงลูกคาไดงายกวาเดิม ประกอบกับในปจจุบันนี้ กระแสของ

เว็บไซตผูใหบริการดาน Social Network กําลังเปนท่ีนิยม (บริการเครือขายสังคม หรือ Social 

Network Service เปนรูปแบบของเว็บไซต ในการสรางเครือขายสังคม สําหรับผูใชงานใน

อินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดทํา และเช่ือมโยงกับความสนใจและ

กิจกรรมของผูอ่ืน จึงเกิดกระแสการใชเว็บไซตท่ีใหบริการดาน Social Network เปนอีกหนึ่ง

ชองทางในการใหบริการดาน E-commerce โดยปจจุบันนี้ ผูใหบริการดาน Social Network ท่ีเปนท่ี

นิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ Facebook  นักการตลาดสมัยใหมจึงตองพัฒนาแนวคิดการตลาด

รูปแบบใหมโดยใชส่ือดิจิทัล ซ่ึง  Ian Fenwick อางวาหลักของ  4P ของ Digital Marketing หรือ  

การตลาดดิจิทัล สามารถประยุกตใชไดจริงกับการคาแบบดิจิทัลท่ีกาวตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว และชวยพัฒนาการตลาดออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  นักการตลาดท้ังหลายท่ี

ทําธุรกิจผาน Social Network ตาง ๆ รวมท้ัง Facebook จึงเรงพัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่องให

สอดคลองกับหลัก 4P เชนการเพิ่ม Application  เกม การรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนตัวของ

ผูใชงาน และอ่ืน  ๆ อีกมากมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชงาน การเจริญเติบโตของเว็บไซต

เหลานี้ในหลายประเทศ เชน ญ่ีปุน สเปน อังกฤษ บราซิล แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี 

เนเธอรแลนด และไตหวัน ทําใหเกิดผลลัพธท่ีจะสามารถนําไปปรับใชตอไป นับเปนส่ิงท่ีกอใหเกิด

ประโยชนและนาจับตามองของผูท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของกับเว็บไซตดังกลาวมาก   

         การศึกษาทัศนคติท่ีมี สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต  Facebook ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะชวยใหทราบทัศนคติของนักศึกษา ตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต  Facebook วาเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการ สราง

ความจงรักภักดี (Loyalty) ของนักศึกษาตอเว็บไซต Facebook หรือไม ซ่ึงผลจากการทําวิจัยดังกลาว

นี้จะชวยใหนักการตลาดสามารถนําผลท่ีไดไปใชปรับปรุง พัฒนาการทําธุรกิจผานทางเว็บไซต

ดังกลาวไดและเปนประโยชนกับผูท่ีทําการศึกษาในเร่ืองเดียวกันอีกตอไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติ ของนักศึกษาคณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook 

2. เพื่อศึกษาวา เพศ ช้ันป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย ท่ีแตกตางทําใหทัศนคติของ

นักศึกษาคณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook แตกตางกันหรือไม 

 

ขอบเขตการวจัิย 

ประชากร -ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3,068  คน (ขอมูลจากสํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ปการศึกษา 2553 ณ วันท่ี15 มิถุนายน พ.ศ. 2553)  

ระยะเวลา -ใชระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือน พฤศจิกา ยน 2552 – 

สิงหาคม 2553 

 

สมมติฐาน 

1. เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต  

Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

2. ช้ันป ท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

3. สาขาวิชา ท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

4. เกรดเฉล่ีย ท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซตFacebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ หลังจากนั้นจึงทําการ

เก็บและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน สามารถสังเคราะหและสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี ้

               

         ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดทราบถึงทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต  Facebook ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.ไดทราบถึงความสอดคลองของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต  

Facebookท่ีไดรับจากการวิจัย ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหกับ

นักการตลาดได  

3. เปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมซ่ึงจะเปนประโยชนตอไปใหกับผูท่ีมีความสนใจใน

เร่ืองเดียวกัน 

4.ทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

-เพศ 

-ช้ันป 

-สาขาวิชา 

-ผลการเรียนเฉล่ีย 

ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ 

เว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวทิยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.ทัศนคติ หมายถึง การท่ีบุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไร ตอสวนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทัลของเว็บไซต Facebook โดยทัศนคติมีรากฐานมาจาก ความเช่ือท่ีอาจสงผลถึง พฤติกรรม ใน

อนาคตได เปนการแสดงวา ชอบหรือไมชอบ  ตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงถือเปน การส่ือสารภายใน

บุคคล ( Interpersonal Communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ 

พฤติกรรม ตอไป 

2. Social Network หมายถึง การท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก  และเช่ือมโยงกันในทิศทาง

ใดทิศทางหนึ่ง หากเปนเว็บไซต Social Network ก็คือเว็บไซตท่ีเช่ือมโยงผูคนไวดวยกัน  

3.Facebook หมายถึง เว็บไซตเครือขายสังคมสําหรับติดตอแลกขอมูลขาวสาร อนุญาต

ใหผูใชสรางหนาเว็บของตัวเอง และใสขอมูลตาง  ๆ ตามตองการ (Profile Page) โดยระบบสามารถ

คนหาผูใชท่ีมีความสนใจตรงกัน เชนชอบฟงดนตรีประเภทเดียวกัน  สนใจในภาพยนตร เร่ือง

เดียวกัน ผูใชสามารถเพิ่มหรือลบลิงกไปสูผูใชคนอ่ืน  เพิ่มเปนเครือขายทางสังคมอินเตอรเน็ต 

Facebook มีสวนประกอบหลักคือสวนของขอมูลผูใช สวนแสดงจํานวนเพื่อนในเครือขาย  กิจกรรม

ท่ีสนใจ และพื้นท่ีสาธารณะ (ท่ีเรียกวา Wall) ซ่ึงผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได ขอความ

บน Wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อนในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได นอกจากนี้  

Facebook อนุญาตใหผูใชงานอัพโหลดรูปและใหผูใชตั้งกลุมทางสังคมหรือแฟนคลับตาง  ๆ ได 

                 4.ออนไลน และ ออฟไลน (On line/ Off line)หมายถึง การแสดงถึงสถานะของการ

เช่ือมตอกับเครือขาย และออฟไลนแสดงถึงสถานะของการไมเช่ือมตอ 

5. Application หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงอาจจะเปนเกม ส โปรแกรมการสราง

รูปภาพ แชท หรือการสงไอคอนใหกัน และ Applications นี้ก็เปนบริการท่ีเปดข้ึนมาเพื่อเอาใจ 

Social Network ซ่ึงสามารถนํา Applications เขามาตกแตง หรือเลนสรางความสนุกสนาน แปลกตา

ใน Profile ของเพื่อน ๆ ได  

6. อัพโหลด  (Upload) หมายถึง การทําสําเนาและสงไฟลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของ

ตนเองผานระบบเครือขาย หรืออินเตอรเน็ตไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเปนเซิรฟเวอร  

7.โพสต (Post)หมายถึง การแสดงความคิดเห็นลงบน Facebook ของตนเอง หรือผูอ่ืน 

8.Add หมายถึง การเพิ่มเขา  ท้ังนี้ถาเปนการ Add บุคคลเขาเปนเพื่อนจะตองสงคําขอไป

ยังบุคคลเพื่อรับทราบกอน แตหากเปนการ Add Application อ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเขาไดทันที 
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9. วอลล (Wall) หมายถึง พื้นท่ีสาธารณะซ่ึงผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได 

ขอความบน Wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อนในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได  

10.Digital Marketing หมายถึง เทคโนโลยีทางการตลาดท่ีไมมีสูตรสําเร็จตายตัว ข้ึนอยู

กับความคิดสรางสรรคท่ีจะส่ือสารออกมาใหลูกคาเขาใจเปนยุทธวิธีท่ีทันสมัย 

11.การยินยอม (Permission) หมายถึง ผูบริโภคสามารถท่ีจะพิจารณารับหรือไมรับใน

การสงขอมูลการตลาด หรือรับใหมีความถ่ีมากนอยแคไหนก็ได  

12.การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การมีสวนรวมของผูใช  Social Networking 

ตาง ๆ  สามารถเขามาแสดงความคิดเห็น  สามารถ  Update ขอมูลตาง ๆไปใชได  อยางเชนผูใช  

Facebook จํานวนกวา 250 ลานคน เปนกลุมคนท่ีมีอายุ  30-40 ป มีความนาเช่ือถือก็เปนโอกาสท่ีจะ

เขามาส่ือสารกับชุมชนกลุมนี้  

13.การเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน  (Profile) หมายถึง การเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนตัวของลูกคาเปาหมาย  เพื่อใชในการชวยตัดสินใจ  รายละเอียดในการทํา

การตลาดในลูกคากลุมนี้  

14.เฉพาะบุคคล (Personalization) หมายถึง การทําใหเราทราบวาเขาชอบอะไร  พูดคุย

อะไรกัน สนใจเร่ืองใด ทําใหเราทําการตลาดไดตรงตามความตองการของลูกคามากข้ึน 
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แนวคดิเร่ืองทศันคติ 

ความหมายของทศันคต ิ

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 : 3) ไดกลาววา  ทัศนคติเปนความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณเปน

สวนประกอบ เปนสวนท่ีพรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 

นวลศิริ เปาโรหิตย (2527 : 131) กลาววา ทัศนคติเปนผลรวมของความเขาใจ  ความรูสึก 

และแนวโนมในการตอบโตของเราตอบุคคล วัตถุ หรือเร่ืองราวท้ังปวง 

 ลัดดา  กิติวิภาต  (2532  : 2) ไดกลาวไววา  ทัศนคตินั้นเปนความคิดท่ีมีอารมณเปน

สวนประกอบ ซ่ึงทําใหเกิดความพรอมท่ีจะมีปฏิกิริยาโตตอบในทางบวกหรือในทางลบตอส่ิงใดส่ิง

หนึ่ง 

 เธอรสโตน  (Thurstone 1974 อางถึงใน ลวน สายยศ, 2543 : 52) ไดกลาวไววา ทัศนคติ

เปนผลรวมของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคต ิความกลัว ท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

 ปริญ ลักษิตานนท ( 2544 : 220) ไดกลาวถึงความหมายของคําวาทัศนคติไววา ทัศนคติ 

คือ กลไกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการตัดสินใจของผูบริโภค คําวา “ทัศนคติ” หมายถึง สภาพจิต

ท่ีเกิดจากประสบการณ การเรียนรู มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม สวนความหมายทางการ

ตลาดใหหมายถึง การใชสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงไดแกผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี

จําหนาย และการสงเสริมการขาย เพื่อเสริมสรางภาพพจนของผลิตภัณฑนั้น ๆ ในดานพฤติกรรม

ผูบริโภค ผูบริโภคประเมินการเลือกสินคาตามความนึกคิด และใชในการตัดสินใจซ้ือ 

 ฟชบิน ( Fishbein) ไดแจกแจงพฤติกรรมของผูบริโภคไวในลักษณะท่ีวาบุคคลจะ

ประกอบพฤติกรรมใด ๆ นั้น ข้ึนอยูกับปทัสถานทางสังคมและทัศนคติ ซ่ึงกอใหเปนแนวความคิด

ทางพฤติกรรม และพฤติกรรมตามลําดับ 

 ฟชบิน ( Fishbein 1972 : 4) ไดอธิบายถึง  ปจจัยท่ีสําคัญของทัศนคติ คือ ความรู ความ

เขาใจ ( Cognitive domain) ความพึงพอใจ ( Affective domain) และความพยายามท่ีจะบรรลุ 

(Cognitive domain) 

-ความรูความเขาใจ ( Cognitive domain) หมายถึงบุคคลพยายามและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงท่ีอยูรอบตัว 

-ความพึงพอใจ (Affective domain) จินตนารมณ ความรูสึกและอารมณตาง ๆ ตอส่ิง

ท่ีอยูรอบดาน 

-ความพยายามท่ีจะบรรลุผล (Cognitive domain) ไดแก สภาพท่ีไมอยูคงท่ีหรือ

สมดุล จะเกิดความพยามท่ีจะไดรับการตอบสนอง เพื่อใหทัศนคติอยูในสภาพสมดุลตอไป 
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อาดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล ( 2550 : 217) ไดใหความหมายไววา ทัศนคติเปนตัวแปร

หนึ่งในศูนยส่ังการของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูและการ

ปฏิบัติตอบตอกัน ( interaction) ของผูบริโภคกับบุคคลอ่ืน คําจํากัดความและคําอธิบายของ

นักวิชาการหลายคนไดแยกแยะออกเปนหลายอยางและมีความขัดแยงกันในดานความเห็นซ่ึงยังหา

ขอยุติไมได 

John C. Mowen และ Michael Minor ไดใหคํานิยามของทัศนคติไววาเปน “แกนกลาง

ของความรูสึกชอบและไมชอบบุคคล กลุม สถานการณ ส่ิงของรวมท้ังความคิดเห็นท่ีเรามองไม

เห็น” 

สุภาภรณ พลนิกร ( 2548 : 224) ไดใหความหมายไววา  ทัศนคติเปนตัวแปรภายในท่ี

สําคัญมากชนิดหนึ่งซ่ึงสงผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือและการเลือกวิถีชีวิต ( Lifestyles) ของ

ผูบริโภค เชนทัศนคติท่ีมีตอการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม สินคาฟุมเฟอย สินคาตางประเทศ 

และความสวยงาม เปนตน ความสําเร็จของหนวยงานทางธุรกิจและหนวยงานทางสังคม ในการ

เปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภคหรือกลุมคนตาง ๆ ท่ีมีตอสินคา บริการ แนวคิด และกิจกรรมตาง  

ๆ สําหรับความสําคัญของทัศนคติกับตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

สรุปแลวทัศนคติ หมายถึง ความคิด  ความเช่ือจากประสบการณ ท่ีเกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติ

ตอบตอกัน  เปนศูนยส่ังการของกระบวนการตัดสินใจ  ท่ีมีผลตออารมณ และความรูสึกของบุคคล

ซ่ึงมีผลถึงการแสดงออกของบุคคลและพฤติกรรม 

 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของทศันคติ 

อาดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล ( 2550 : 217) กลาววา ทัศนคติมีองคประกอบ

อยู 3 สวน สวนแรก เรียกวา Conitive เปนทัศนคติในสวนท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือและการนึกเห็น

ภาพพจนหรือการรับรู สวนท่ีสองเรียกวา Affective เปนความรูสึกของการชอบและไมชอบ สวนท่ี

สามเปนองคประกอบท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม ( Behavioral) เปนแนวโนมท่ีจะมีการปฏิบัติตอส่ิงใดส่ิง

หนึ่งท่ีคนเรามีทัศนคติเกี่ยวของในส่ิงนั้น 

Del I. Hawkin และ คณะ ไดสนับสนุนเร่ืองนี้โดยกลาววา นักเขียนหลายทานไดยอมรับ

กันวาการศึกษาเร่ืองทัศนคตินั้นจะเปนแนวคิดท่ีมีประโยชนมาก จากการศึกษาพบวา ทัศนคติ

ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ cognitive (ความเช่ือ) Affective (ความรูสึก) 

และ Behavioral (แนวโนมท่ีจะกอปฏิกิริยาโตตอบ) 
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แพรภัทร ยอดแกว ( 2553) อางวาจากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับองคประกอบของ

ทัศนคติ  พบวา  มีผูเสนอความคิดไว 3 แบบ  คือ  ทัศนคติแบบ  3  องคประกอบ  ทัศนคติแบบ  2  

องคประกอบ และ  ทัศนคติแบบ  1 องคประกอบ (ธีระพร 2528 : 162 - 163 ) ดังนี้ 

1.  ทัศนคติมี 3  องคประกอบ  แนวคิดนี้จะระบุวา  ทัศนคติมี  3  องคประกอบ  ไดแก  

1) องคประกอบดานปญญา (Cognitive Component)  ประกอบดวยความเช่ือ  ความรู  ความคิดและ

ความคิดเห็น  2) องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ( Affective Component)  หมายถึงความรูสึก

ชอบ- ไมชอบ  หรือทาทางท่ีดี -ไมดี  3) องคประกอบดานพฤติกรรม ( Behavioral Component)  

หมายถึง  แนวโนมหรือความพรอมท่ีบุคคลจะปฏิบัติ  มีนักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบงทัศนคติ

ออกเปน  3  องคประกอบ  ไดแก  Kretch, Crutchfield , Pallachey (1962) และ Triandis (1971) 

2.  ทัศนคติมี 2  องคประกอบแนวคิดนี้จะระบุวา ทัศนคติมี 2 องคประกอบ  ไดแก  1) 

องคประกอบดานปญญา ( Cognitive Component) 2) องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก 

(Affective Component) มีนักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบงทัศนคติออกเปน  2  องคประกอบ  ไดแก  

Katz (1950) และ Rosenberg (1956, 1960, 1965) 

3.  ทัศนคติมีองคประกอบเดียว  แนวคิดนี้จะระบุวา  ทัศนคติมีองคประกอบเดียว คือ  

อารมณความรูสึกในทางชอบหรือไมชอบท่ีบุคคลมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุน

แนวคิดนี้  ไดแก  Bem (1970)  Fishbein และ Ajzen (1975) Insko (1976) 

Sharon และ Saul (1996 : 370) กลาววา ทัศนคติ  ประกอบดวย   3  องคประกอบ  ดังนี้ 

1.  องคประกอบดาน ความรู ความเขาใจ ( Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือ

เชิงการประเมินเปาหมาย โดยอยูบนพื้นฐานของความเช่ือ จินตนาการ และการจํา 

2.  องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ( Affective Component) หมายถึง ความรูสึกใน

ทางบวก หรือลบ หรือท้ังบวก และลบตอเปาหมาย 

3.  องคประกอบดานพฤติกรรม ( Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมของ

พฤติกรรม หรือ แนวโนมของการแสดงออกตอเปาหมาย 

Gibson (Gibson  อางถึงใน แพรภัทร ยอดแกว  2553)   กลาววา ทัศนคติ  เปนสวนท่ียึด

ติดแนนกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา  ซ่ึงบุคคลเราจะมีทัศนคติท่ีเปนโครงสรางอยูแลว  ทางดาน

ความรูสึก  ความเช่ือ อันใดอันหนึ่ง  โดยท่ีองคประกอบนี้จะมีความสัมพันธซ่ึงกัน และกัน  ซ่ึง

หมายความวา  การเปล่ียนแปลงในองคประกอบหนึ่งทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในอีก

องคประกอบหนึ่ง  ซ่ึงทัศนคติ  3  องคประกอบ  มีดังนี้ 

1. ความรูสึก ( Affective) องคประกอบดานอารมณหรือความรูสึก  ของทัศนคติ  คือ  

การไดรับการถายทอด  การเรียนรูมาจากพอ  แม  ครู หรือกลุมของเพื่อน ๆ 
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2. ความรู ความเขาใจ (Cognitive) องคประกอบดานความรู  ความเขาใจของทัศนคติจะ

ประกอบดวย  การรับรูของบุคคล  ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล  หมายถึง  กระบวนการคิด  

ซ่ึงเนนไปท่ีการใชเหตุผล และตรรกะ  องคประกอบท่ีสําคัญของความรู ความเขาใจ  คือ  ความเช่ือ

ในการประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถูก 

3.พฤติกรรม (Behavioral ) องคประกอบดานความรู  ความเขาใจของทัศนคติจะ

หมายถึง แนวโนมหรือความตั้งใจ ( Intention) ของคนท่ีจะแสดงบางส่ิงบางอยางหรือท่ีจะกระทํา 

(ประพฤติ)  บางส่ิงบางอยางตอคนใดคนหนึ่ง  ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ในทางใดทางหนึ่ง  เชน  เปนมิตร  ให

ความอบอุน  กาวราว  เปนศัตรู  เปนตน  โดยท่ีความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัด หรือประเมินออกมาได  

จากการพิจารณาองคประกอบทางดานพฤติกรรมของทัศนคติ 

Schermerhorn  (2000 : 76)  กลาววา ทัศนคติ  ประกอบดวย   3  องคประกอบ  ดังนี้ 

1.องคประกอบดาน ความรู ความเขาใจ (Cognitive Component)  คือ  ทัศนคติท่ีจะ

สะทอนใหเห็นถึงความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู  และขอมูลท่ีบุคคลคนหนึ่งมี  ซ่ึงความเช่ือ  จะ

แสดงใหเห็นถึงความคิดของคน  หรือส่ิงของ และขอสรุปท่ีบุคคลไดมีตอบุคคลหรือส่ิงของนั้น  ๆ   

เชนงานของฉันขาดความรับผิดชอบ  เปนตน 

2.องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective Component) คือ ความรูสึกเฉพาะ

อยางซ่ึงเกี่ยวของกับผลกระทบสวนบุคคล  ซ่ึงไดจากส่ิงเราหรือส่ิงท่ีเกิดกอนทําใหเกิดทัศนคตินั้น  

ๆ เชน ฉันไมชอบงานของฉัน  เปนตน 

3.องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ  ความตั้งใจท่ีจะประพฤติ

ในทางใดทางหนึ่ง  โดยมีรากฐานมาจากความรูสึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล  

เชน  ฉันกําลังไปทํางานของฉัน  เปนตน 

 

แหล่งทีม่าทีมี่อทิธิพลต่อการก่อตัวของทศันคติ 

เสรี วงษมณฑา (2542 : 108-109) กลาววา แหลงอิทธิพลซ่ึงมีผลตอการกําหนดทัศนคติ 

มีดังนี ้

1.ประสบการณโดยตรงและประสบการณในอดีต (Direct and past experience) ทัศนคติ

ท่ีมีตอผลิตภัณฑ จะไดรับอิทธิพลโดยตรงจากประสบการณการใชผลิตภัณฑนั้น ตัวอยางการ

ทดลองใชผลิตภัณฑถือวาเปนประสบการณโดยตรงของผูบริโภค ดังนั้น แมวานักการตลาดจะใช

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดช้ีวาผลิตภัณฑเยี่ยมยอดเทาใดก็ตาม แตเม่ือผูบริโภคไดทดลองใชกับ

ตัวเอง แลวพบวาผลิตภัณฑมีปญหาผูบริโภคก็จะไมซ้ือสินคานั้นอีก 
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2.อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน ( Influence of family and friends) ครอบครัวและ

เพื่อนเปนแหลงท่ีสําคัญตอการสรางคานิยมและความเช่ือของบุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซ้ือและการใชสินคาโดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยรุน 

3.การตลาดเจาะตรง (Direct marketing) เปนวิธีการซ่ึงนักการตลาดใชเคร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดเจาะกลุมเปาหมายสวนเล็ก เพื่อใหเกิดการตอบสนองท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ เชน 

การใชจดหมายตรง โทรศัพท อินเตอรเน็ท เปนตน เคร่ืองมือท่ีชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนด

กลยุทธใหเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและเกิดผล

กระทบ (Impact) ไดดีกวาการตลาดมวลชน 

4.การเปดรับตอส่ือมวลชน ( Exposure to mass media) ส่ือมวลชนตาง  ๆ เชนการ

โฆษณา การประชาสัมพันธ ผานส่ือโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ ส่ือเหลานี้เปนขอมูลท่ีมี

อิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติ 

 
ประเภทของทศันคติ 

แพรภัทร ยอดแกว ( 2553) อางวา  การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน  3  

ประเภท (ดารณ ี2542 : 43) คือ 

1.  ทัศนคติในทางบวก  (Positive  Attitude)  คือ  ความรูสึกตอส่ิงแวดลอมในทางท่ีดี

หรือยอมรับ  ความพอใจ  เชน  นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการโฆษณา  เพราะวิชาการโฆษณาเปน

การใหบุคคลไดมีอิสระทางความคิด 

2.  ทัศนคติในทางลบ  ( Negative Attitude)   คือ  การแสดงออก หรือความรูสึกตอ

ส่ิงแวดลอมในทางท่ีไมพอใจ ไมดี ไมยอมรับ ไมเห็นดวย  เชน  นิดไมชอบคนเล้ียงสัตว  เพราะเห็น

วาทารุณสัตว 

3.  การไมแสดงออกทางทัศนคติ  หรือมีทัศนคติเฉย  ๆ  (Negative Attitude)   คือ  มี

ทัศนคติเปนกลางอาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองนั้น  ๆ  หรือในเร่ืองนั้น  ๆ  เราไมมี

แนวโนมทัศนคติอยูเดิมหรือไมมีแนวโนมทางความรูในเร่ืองนั้น  ๆ มากอน  เชน  เรามีทัศนคติท่ี

เปนกลางตอตูไมโครเวฟ  เพราะเราไมมีความรูเกี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน 

จะเห็นไดวาการแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการกอตัวของทัศนคติท่ีสะสมไวเปนความคิด

และความรูสึก  จนสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา  ตามทัศนคติตอส่ิงนั้น 
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การเปลีย่นแปลงทศันคติของผู้บริโภค 

ธงชัย สันติวงษ (2546 : 183) กลาววา ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ

(Determinants of Attitude Change) สามารถกระทําไดงาย ก็คือ 

1.จํานวนหรือขนาดของขาวสารขอมูลของเร่ืองท่ีเกี่ยวของท่ีเก็บสะสมอยูนั้นมีขนาดท่ี

นอยมาก ในสภาพการณเชนนี้จึงเทากับเปนการเปดโอกาสใหแกขอมูลใหมท่ีจะเขามาใหเขามาอีก

ได 

2.กรณีท่ีทัศนคติตาง ๆ ท่ีรวมกันอยู มีลักษณะเปะปะปนกันไปอยางไมชัดแจงหรือไม

เดนชัด ในกรณีเชนนี้ยอมแสดงวา การรวมตัวท่ีแทจริงของทัศนคติท่ีสืบเนื่องจากความนึกคิดของ

แตละคน (Self -Concept) คานิยมท่ีสําคัญ (Values) หรือส่ิงจูงใจตาง ๆ (Motives) ยังไมชัดแจง ดังนี้ 

โอกาสท่ีจะใชขอมูลท่ีจงใจเพื่อใหมากระตุนใหทัศนคติรวมตัวอยางชัดแจงและใหเปนไปในทางใด

ทางหนึ่ง ยอมจะมีมากกวาและกระทําไดงายกวา 

3.กรณีท่ีทัศนคติดังกลาวมิไดสัมพันธอยางใกลชิดกับทัศนคติอ่ืน ๆ ตามปกติคนทุกคน

มักจะตองการท่ีจะรักษาระบบของทัศนคติของตนใหสมดุลเสมอ และการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ี

สวนใดสวนหนึ่งของระบบ ยอมจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงในทัศนคติอ่ืน ๆ ในระบบดวย ดังนี้ถา

หากทัศนคติตาง ๆ สัมพันธกันเปนอันมาก การเปล่ียนแปลงจึงยอมจะเปนไปไดยากดวย 

4.ข้ึนอยูกับบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีมีความคิดแคบ หรือไมรับส่ิงหนึ่ง ส่ิงใด ถา

หากบุคคลดังกลาวเปนคนท่ีมีความคิดแคบ โอกาสท่ีเขาจะรับเอาส่ิงตาง ๆ เขามาแลวทําการ

ประเมิน และคิดเพื่อเปนความเช่ือใหมยอมจะมีนอยมาก ทัศนคติจึงยอมเปล่ียนไดยากสําหรับบุคคล

ประเภทนี้ 

การท่ีจะใหทราบไดวาปจจัยเหลานี้จะมีลักษณะเปนอยางไรนั้น จะทําไดก็โดยการวัดวา

เขาผูกมัด หรือผูกพันตัวเอง หรือไมอยางไร ขนาดของการผูกพันดังกลาวนี้ในปจจุบันเปนส่ิงท่ี

สามารถวัดไดตามสมควร ถาหากคนใดคนหนึ่งมีขนาดของการผูกพันมาก โอกาสท่ีเขาจะปฏิเสธ

ขอมูลท่ีตรงกันขามกับความชอบของเขายอมมีมาก และเปนไปไดโดยงาย ตรงกันขาม ถาหากขนาด

ของการผูกพันมีนอย การท่ีจะปอนขอมูลใหมเพื่อใหเปล่ียนแปลงซ่ึงทัศนคติยอมจะทําไดงายข้ึน

ดวยวิธีตาง ๆ  

ปริญ ลักษิตานนท ( 2544 : 220) กลาววา สาเหตุท่ีทําใหทัศนคติเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุงนั้น อาจสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

1.การเปล่ียนแปลงในระบบส่ือสาร ในลักษณะของการตลาด มุงประเด็นโดยการ

เปล่ียนแปลงวิธีการใชผลิตภัณฑ ( User) เปล่ียนวิธีโดยหาตลาดผูบริโภคใหม ( New Users) เปล่ียน

วิธีโดยการหาประเภทผูบริโภคท่ีเหมาะสมกับการใชผลิตภัณฑ 
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2.ทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงยาก อาจเปล่ียนแปลงไดโดยการใชวิธีการท่ีเปนระบบ และใช

ปจจัยของเวลาเปนปจจัยสําคัญในการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงงาย 

3.การเปล่ียนแปลงภาพพจน โดยการใชสวนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix) มา

เปนองคประกอบ โดยเนนเร่ืองการสงเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การ

เปล่ียนแปลงในตัวผลิตภัณฑ 

สุภาภรณ พลนิกร (2548 : 224) กลาววา การเกิดและการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ( Attitude 

Formation and Change) มีชนิดของตัวแปรท่ีเกี่ยวของเหมือนกัน คือ การเรียนรู ประสบการณ

สวนตัว ประสบการณทางออม หรือ ขอมูลท่ีไดผานประสบการณของผูอ่ืน และบุคลิกภาพ 

(Personality) ของผูบริโภค การเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภคมีความสําคัญมากสําหรับ

การตลาดโดยเฉพาะในกรณีท่ีผลิตภัณฑนั้นเปนผูตามหรือเขาสูตลาดชา สําหรับผูนําการตลาดมักจะ

ใชความภัคดีในตรายี่หอ (Brand Loyalty) และความเช่ือม่ัน (Confidence) ในผลิตภัณฑเพื่อตอกย้ํา

ลูกคาใหมีความเช่ือม่ันตอไปและไมเปล่ียนไปสนับสนุนผลิตภัณฑของคูแขง แตสําหรับผลิตภัณฑ

ใหมหรือคูแขงขันของผูนํามักจะใชกลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติของลูกคา

ของผูนําการตลาดนั้น การเปล่ียนแปลงทัศนคติมี 6 วิธีหลัก ๆ คือ 

1. เปล่ียนองคประกอบแตละสวนของทัศนคติ 

2. เปล่ียนหนาท่ีแรงจูงใจพื้นฐาน (Basic Motivational Function) 

3. การเช่ือมโยงผลิตภัณฑเขากับกลุมหรือกับเหตุการณพิเศษหรือทําเพื่อการกุศล

(Associating the product with a Special Group, Event, or Cause) 

4. การแกไขความขัดแยงของสองทัศนคติ (Resolving Two Conflicting Attitudes) 

5. การเปล่ียนองคประกอบของรูปแบบจําลองคุณลักษณะท่ีหลากหลาย ( Alting 

Components of the Multi-attribute Model) 

6. การเปล่ียนแปลงความเช่ือเกี่ยวกับยี่หอของคูแขงขัน ( Changing Beliefs about 

Competitions’ Brands) 

 

การวดัทศันคติ 

ในทางจิตวิทยา การวัดทัศนคติเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอ

การดําเนินชีวิตของคน เพราะการรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง วาเปนไป

ในทิศทางใด และมีความเขมมากนอยแคไหน ยอมจะทําใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถทํานายพฤติกรรมท่ี

อาจจะเกิดข้ึนของบุคคลนั้นได และสามารถวางแผนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุม

คนนั้นไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
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การวัดทัศนคติ เปนส่ิงท่ีไดรับความสนใจมานานในกลุมนักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน การ

ศึกษาวิจัย การพัฒนาวิธีการทางสถิติ และวิธีการวัดทางจิตวิทยา เปนผลทําใหเกิดความกาวหนา

อยางรวดเร็วในการศึกษาเร่ืองทัศนคติ รวมท้ังความสําเร็จในการวัดทัศนคติ (Allport 1967) 

ความคิดเกี่ยวกับการวัดทัศนคตินี้ เฮนเนอสัน , มอรริส และ ฟทซ กิ๊บบอน (Henerson, Morris and 

Fitz-Gibbon 1978) ไดกลาวเอาไววา ทัศนคติไมไดเปนส่ิงท่ีจะสามารถ ทําการตรวจสอบหรือวัดได

เชนเดียวกับการตรวจสอบเซลลผิวหนังของมนุษย หรือการวัดอัตราการเตนของหัวใจ แตทัศนคติ

ของบุคคลหนึ่งอาจแสดงออกมาไดดวยการใชคําพูดหรือการกระทํา 

จะเห็นไดวา ความคิดขางตนนี้จะเนนท่ีการแสดงออกทางพฤติกรรมเปนหลักในการวัด

ทัศนคติ ซ่ึงสอดคลองกับท่ี ไอเซน  (Ajzen 1988) ไดกลาวเอาไววา โดยธรรมชาติแลว คุณสมบัติ

ของทัศนคติเปนส่ิงท่ีวัดได แมวาทัศนคติจะเปนเพียงภาวะของจิตใจ ไมสามารถสังเกตหรือวัดได

โดยตรง แตทัศนคติก็อาจวัดไดโดยอาศัยจากผลของการตอบสนอง ซ่ึงจะประเมินไดเปนทางบวก

หรือทางลบ และมีระดับความมากนอย 

การวัดทัศนคติโดยดูจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลจากการตอบสนองเปนส่ิงท่ีทํา

ได แตก็อาจไมเสมอไป บางคร้ังในการแสดงพฤติกรรม เชน คําพูดและการกระทําอาจไมสอดคลอง

กัน ดังท่ี เฮนเนอสัน, มอรริส และฟทซกิ๊บบอน ไดยกกรณีตัวอยางมาอธิบายไวดังนี้ 

“มีเด็กชายคนหนึ่งช่ือวิลเล่ียม  (William) เม่ือถามวิลเล่ียมเกี่ยวกับโรงเรียน วิลเล่ียมตอบวา เขาไม

เคยสนใจโรงเรียน โรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีนาเบ่ือ เขาอยากอยูบานมากกวาไปโรงเรียน แตเม่ือสังเกต

และติดตามพฤติกรรมของวิลเล่ียมขณะอยูท่ีโรงเรียน กลับพบวา วิลเล่ียมเปนเด็กท่ีเรียนเกง มีผล

การเรียนกาวหนา ทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทุกคร้ัง และมีความสัมพันธท่ีดีกับครูอาจารย ใน

กรณีนี้เราจะอธิบายหรือวัด ทัศนคติของวิลเล่ียมอยางไร จากคําพูดหรือการกระทํา?” 

เธอรสโตน (Thurstone 1974 อางถึงใน ลวน สายยศ, 2543 : 52) ไดใหความเห็นในเร่ือง

นี้วา พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยจะเปนเคร่ืองช้ีทัศนคติไดดีกวาการแสดงออกทางคําพูด 

แตพฤติกรรมนี้ก็อาจจะไมตรงตามความเปนจริงก็ได 

การท่ีทัศนคติและการแสดงออกทางพฤติกรรมไมมีความสัมพันธกัน อาจเนื่องมาจาก

การวัดท่ีไมตรงจุด ฟชบายนและไอเซน  (Fishbein and Ajzen 1975) ไดอธิบายไววา ทัศนคติ

สามารถทํานายถึงพฤติกรรมได โดยในการวัดทัศนคติ ควรวัดทัศนคติตอพฤติกรรมท่ีจะแสดงตอ

ส่ิงนั้น ไมใชวัดทัศนคติตอส่ิงนั้นโดยตรง เม่ือมีการวัดท่ีตรงจุดยิ่งข้ึน ทัศนคติก็จะสามารถทํานาย

พฤติกรรมหรือการกระทําได 
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แมวาทัศนคติจะทําใหมนุษยมีแนวโนมท่ีจะตอบสนองทางพฤติกรรมตามท่ี ทัศนคติตั้งไว แตก็

ไมใชส่ิงตายตัว พฤติกรรมอาจไมเปนไปตามทัศนคติก็ได ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับสถานการณ 

ส่ิงแวดลอม และการยึดถือทัศนคติของบุคคลนั้นเอง 

สําหรับเทคนิควิธีท่ีใชวัดทัศนคติ นักจิตวิทยาไดพยายามศึกษาและพัฒนามาตั้งแตสมัย

เร่ิมตนท่ีมีความสนใจในเร่ืองนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีหนึ่งท่ีเปนท่ีรูจักและถูกนํามาใชอยาง

แพรหลาย ก็คือ มาตรวัดทัศนคติ ( Oppenheim 1966) แตความจริงแลว การวัดทัศนคติอาจทําได

หลายวิธี ซ่ึงจะขอยกมาเปนตัวอยางพอสังเขป ดังนี้ 

1.การสังเกต (Observation) เปนวิธีการหนึ่งท่ีใชศึกษาทัศนคติโดยใชประสาทหูและตา

เปนสําคัญ การสังเกตเปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด แลวนํา

ขอมูลท่ีสังเกตนั้นไปอนุมานวาบุคคลนั้นมีทัศนคติตอส่ิงนั้นอยางไร (ศักดิ์ สุนทรเสณี  2531 อางถึง

ใน จรรยา สิทธิปาลวัฒน 2539) 

2.การสัมภาษณ ( Interview) เปนวิธีการท่ีผูศึกษาจะตองออกไปสอบถามบุคคลนั้น ๆ   

ดวยตนเอง โดยอาศัยการพูดคุย ผูสัมภาษณจะตองเตรียมวางแผนลวงหนาวาจะสัมภาษณในเร่ืองใด 

เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

ในการสัมภาษณนี้ สก็อตต  (Scott 1975) ไดใหความเห็นไววา เปนการวัด ทัศนคติโดย

อาศัยการตอบสนองทางคําพูด  (Verbal responses) และเปนวิธีวัดท่ีถูกนํามาใชบอยคร้ัง เพราะมี

ความสะดวกและงายตอการวัด เชน การใชคําถามปลายเปด (Open-ended Question) ผูสัมภาษณอาจ

ตั้งคําถามวา “คุณรูสึกวางานท่ีทานประธานาธิบดีกําลังดําเนินการอยูเปนอยางไร ” หรือ “คุณคิดวา

การเสียภาษีเปนส่ิงท่ีดีหรือไม เพราะอะไร” 

จะเห็นไดวา การใชคําถามปลายเปดนี้ ผูสัมภาษณจะไดขอมูลมากมาย แตมีขอเสียก็คือ

วา ผูตอบอาจไมตอบตามความเปนจริง เพราะไมกลาเปดเผย หรือตอบตามความคาดหวังของสังคม 

ดังนั้น การวัดทัศนคติโดยอาศัยการสัมภาษณจึงควรใชวิธีการอ่ืน ๆ รวมดวย 

3.แบบรายงานตนเอง ( Self-Report) เปนวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคลโดยใหบุคคล

นั้นเลาความรูสึกท่ีมีตอส่ิงนั้นออกมาวา รูสึกชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี ซ่ึงผูเลาจะบรรยาย

ความรูสึกนึกคิดของตัวเองออกมาตามประสบการณและความสามารถท่ีมีอยู ซ่ึงจะแตกตางกัน

ออกไปในแตละบุคคล 

วิธีการศึกษาทัศนคติโดยใชแบบรายงานตัวเองนี้ มักจะถูกสรางข้ึนในรูปแบบของ

เคร่ืองมือวัดท่ีเรียกวา มาตรวัด( Scale) เชน มาตรวัดทัศนคติของเธอรสโตน  (Thurstone) มาตรวัด

ทัศนคติของลิเคอรท  (Likert) มาตรวัดทัศนคติของออสกูด  (Osgood) มาตรวัดความหางทางสังคม
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ของโบกาดัส (Bogardus) มาตรวัดความคงท่ีของทัศนคติตามวิธีของกัตทแมน (Guttman) และมาตร

หนายิ้มสําหรับเด็ก (The Smiling Faces Scales) เปนตน 

อํานาจ ไพนุชิต  (2539) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรวัดทัศนคติไววา มาตรวัด

ทัศนคตินี้ ถือเปนเคร่ืองมือในการวิจัยทางการศึกษาอยางหนึ่ง ท่ีใชวัดคุณลักษณะภายในทางจิตของ

บุคคลท่ีไมสามารถวัดไดโดยตรง ใหผลการวัดเปนขอมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลข ลักษณะของมาตร

วัดทัศนคติประกอบดวยชุดของสถานการณหรือขอความท่ีเปนส่ิงเราใหผูตอบไดแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองในลักษณะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย เพื่อจําแนกผูตอบออกเปนกลุม ๆ ตามระดับทัศนคติ 

และแสดงผลเปนปริมาณบนชวงสเกลในเชิงเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน 

หลักการสรางมาตรวัดทัศนคติท่ีดีนั้น  

ออพเพนไฮม (Oppenheim 1966 อางถึงใน อํานาจ ไพนุชิต  2539) ไดกลาวเอาไววา ใน

การสรางและประเมินเคร่ืองมือวัด จะตองคํานึงถึงหลักท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1)ความเปนเอกมิติ ( Unidimensionability) มาตรวัดทัศนคติท่ีดีจะตองวัดในเร่ือง

เดียวกัน และขอความหรือขอคําถามท่ีนํามาใชจะตองมีความเปนหนึ่งเดียว โดยสามารถตรวจสอบ

ไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคะแนนท่ีไดจากมาตรวัด ซ่ึงในเร่ืองนี้ ลิเคอรท ( Likert 1932 

อางถึงใน อํานาจ ไพนุชิต 2539) ไดเสนอไววา คะแนนท่ีไดจากขอคําถาม 1 ขอ ควรมีความสัมพันธ

กับคะแนนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2)ความเปนเสนตรง (Linearity) และการมีชวงเทากัน (Equal Intervals) มาตรวัดจะตอง

อยูในรูปของความตอเนื่องเปนเสนตรงท่ีสามารถจัดเรียงลําดับทัศนคติของผูตอบ และเปนมาตรท่ี

บอกความแตกตางเปนชวง ๆ ได โดยแตละชวงตองมีความหางเทากัน เพื่อกําหนดระดับทัศนคติ

ของผูตอบ และสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 

3)ความเท่ียง (Reliability) เปนความคงท่ีหรือความคงเสนคงวาของการวัด ในการสราง

มาตรวัดทัศนคติ ยิ่งขอคําถามมีจํานวนมากเทาใด ความเท่ียงก็จะมีมากข้ึนเทานั้น 

4)ความตรง ( Validity) มาตรวัดจะตองวัดในส่ิงท่ีตองการวัดไดจริง โดยขอคําถามท่ี

นํามาใชจะตองมีความเปนหนึ่งเดียว และมีความสัมพันธกันสูง 

5)ความสามารถในการสรางใหม ( Reproducibility) เปนการวิเคราะหเนื้อหาสาระของ

ขอคําถามวาสามารถจะสรางสเกลใหมไดหรือไม 

4.เทคนิคการฉายออก ( Projective Techniques) เปนการวัดทัศนคติโดยการใหสราง

จินตนาการจากภาพ โดยใชภาพเปนตัวกระตุนใหบุคคลนั้นแสดงความคิดเห็นออกมา เพื่อสังเกต

และวัดไดวาบุคคลนั้นมีความรูสึกอยางไร ซ่ึงบุคคลนั้นจะแสดงออกตามประสบการณของตนเอง 

และแตละคนจะมีลักษณะของการแสดงออกท่ีไมเหมือนกัน 
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จรรยา สิทธิปาลวัฒน (2539) ไดยกตัวอยางวิธีสรางจินตนาการจากภาพเพื่อใชวัดทัศนคติ ดังนี้ 

1)วิธีหยดหมึก (Ink Plot) คือ ใหบุคคลนั้นดูภาพหยดหมึก แลวใหอธิบายวาภาพนั้นเปน

อยางไร เปนการกระตุนใหบุคคลนั้นตอบสนองออกมาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เพื่อท่ีจะใชเปน

ตัวช้ีวัดทัศนคติของบุคคลนั้น 

2)การเลาเร่ือง (Story Telling) คือ มีการเลาเร่ืองราวบางอยางใหบุคคลท่ีตองการจะวัด

ทัศนคติฟง แตเลาไมจบ แลวใหบุคคลนั้นเลาตอตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเอง แต

ปญหาท่ีสําคัญของการวัดทัศนคติโดยวิธีนี้ ก็คือ ผูวัดจะตองมีประสบการณ และมีความสามารถ

เพียงพอในการแปลความหมายของขอมูล 

5.การทํางานบางอยางท่ีกําหนดให  การวัดทัศนคติดวยวิธีนี้ นักจิตวิทยาสังคมเช่ือวา 

พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงการทํางานบางอยางท่ีกําหนดใหนั้น เปนผลมาจากความรูสึกนึกคิดหรือ

ทัศนคติของบุคคลนั้นเอง โดยการวัดวิธีนี้สอดคลองกับงานวิจัยตาง ๆ ท่ี กมลรัตน หลาสุวงษ 

(2527) ไดรวบรวมไว งานวิจัยดังกลาวไดแก 

1)งานวิจัยของ ลีไวน และเมอรฟ ( Levine and Murphy) ในป ค.ศ.1943 ศึกษาพบวา 

บุคคลจะเรียนรูหรือจําส่ิงตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ไดจากทัศนคติท่ีเขามีตอส่ิงนั้น ซ่ึงสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ โจนส และโคฮเลอร (Jones and Kohler) ในป ค.ศ.1958 

2)งานวิจัยของ แฮมมอนด ( Hammond) ในป ค.ศ.1948 ไดศึกษาพบวา บุคคลจะตอบ

ตามความจริงตอคําถามตาง ๆ ข้ึนอยูกับทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ เวสชเลอร (Weschler) ในป ค.ศ.1950 และผลการวิจัยของ แรนคิน และแคมปเบลล 

(Rankin and Campbell) ในป ค.ศ.1955 

จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา การทํางานหรือการแสดงพฤติกรรม เปนผลมาจาก

ทัศนคติของบุคคล เร่ิมตั้งแตความรู ความคิด ความรูสึก และการนําไปสูการแสดงออกทาง

พฤติกรรม  การวัดทัศนคติดวยวิธีนี้คลายคลึงกันเทคนิควิธีการฉายออก คือ ผูถูกวัดอาจไมรูตัววา

กําลังถูกวัดทัศนคติ แตคิดวากําลังถูกทดสอบประสิทธิภาพในการทํางาน 

6.ปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกาย  นักจิตวิทยาสังคมสวนใหญมักจะรายงานผล

การศึกษาทางดานทัศนคติ หรือการวัดทัศนคติ โดยกลาวถึงความสัมพันธระหวางความเขมขน 

(Intensity) หรือความรุนแรง (Extremity) ของทัศนคติกับปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกาย เชน 

การตอบสนองตอการช็อคไฟฟา อัตราการเตนของหัวใจตอนาที การขยายของมานตา เปนตน 

มากกวาท่ีจะกลาวถึงทิศทางของทัศนคติ เชน ทัศนคติทางบวกหรือทางลบ ดังจะเห็นไดจาก

หลักฐานการคนพบจากการวิจัยของนักจิตวิทยาสังคมตาง ๆ ท่ี กมลรัตน หลาสุวงษ (2527) ได

รวบรวมไว ดังนี้ 
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1)งานวิจัยของ แคทซ , คาโดเรท, ฮิวช และแอ็บบ้ี (Katz, Cadoret, Hughes and Abbey) 

ในป ค.ศ.1965 ศึกษาพบวา การตอบสนองตอการช็อคไฟฟาและการเตนของหัวใจจะแสดงปฏิกิริยา

เพิ่มมากข้ึนกวาระดับปกติ ถาบุคคลไดรับการยอมรับหรือการไมยอมรับ มากกวาเม่ือบุคคลอยูก้ํากึ่ง

ระหวางการยอมรับหรือไมยอมรับ 

2)งานวิจัยของ คอลลินส, เอลลสเวิรท และเฮลมรีช (Collins, Ellsworth and Helmreich) 

ในป ค.ศ.1967 ศึกษาพบวา การขยายของมานตามีความสัมพันธกับ ทัศนคติดานพลังของบุคคลท่ีมี

ตอส่ิงเรา (เชน ความแข็งแรง-ความออนแอ) มากกวามีความสัมพันธกับทัศนคติดานการประเมิน 

(เชน ดี-เลว) 

จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกายมีความสัมพันธกับ

ความเขมขนของทัศนคติ กลาวคือ บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกายอยางรุนแรง 

ไมวาบุคคลนั้นจะมีทัศนคติในดานดีมากหรือเลวมากก็ตาม 

วิธีวัดทัศนคติท้ังหมดท่ีเสนอไปแลวนี้ ในปจจุบันยังหาขอสรุปท่ีแนชัดไมไดวาวิธีใดเปนวิธีท่ีดี

ท่ีสุด เพราะแตละวิธีตางก็มีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญ การท่ีจะสรุปวาเทคนิควิธีวัดใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด

นั้น จึงข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการวัดแตละอยาง 

จากความคิดดังกลาว ออพเพนไฮม ( Oppenheim 1966) ไดเสนอแนะไววา ในการวัด

ทัศนคติโดยใชมาตรวัด หากตองการท่ีจะศึกษารูปแบบทัศนคติ ( attitude pattern) หรือการสํารวจ

ทฤษฎีทัศนคติ (theories of attitudes) มาตรวัดของลิเคอรท (Likert) จะเปนเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด หรือ หากตองการท่ีจะศึกษาการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ( attitude change) วิธีของกัตทแมน 

(Guttman) จะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด หรือหากตองการท่ีจะศึกษาความแตกตางของกลุม ( group 

differences) การใชวิธีของเธอรสโตน (Thurstone) จะเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เปนตน 

ดังนั้น อาจสรุปไดวา การนําเทคนิควิธีวัดแบบตาง ๆ มาใช จะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของการวัดเฉพาะอยางดวย 

ธรรมชาติของการวัด 

การวัดทัศนคติเปนส่ิงท่ีไดรับความสนใจมานานในกลุมนักการศึกษาและนักจิตวิทยา

สังคม เพราะทัศนคติมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย การรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือ

กลุมคนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งวาเปนไปในทิศทางใด มีระดับความเขมมากนอยแคไหน ยอมจะทําใหผู

ท่ีเกี่ยวของสามารถวางแผนและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยาง

ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

ในการศึกษาทัศนคติ ผูศึกษาหรือผูวัดจะตองเขาใจวา ทัศนคติมีความหมายอยางไร 

แตกตางจากคําวา ความเช่ือ คานิยม และความคิดเห็นอยางไร ตลอดจนจะตองเขาใจในลักษณะท่ี
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สําคัญของทัศนคติ ธรรมชาติของการวัด ประโยชนของการวัดทัศนคติ การแบงประเภทของการวัด 

รวมท้ังเทคนิควิธีวัดแบบตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการวัดทัศนคติ 

เทคนิควิธีท่ีนํามาใชในการศึกษาหรือวัดทัศนคตินั้น ในปจจุบันไดถูกนํามาใชอยาง

หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสํารวจ การทําโพล การใชแบบสอบถาม การใชมาตร

วัดทัศนคติ การใชเทคนิคการฉายออก การใชวิธีสังคมมิติ การศึกษาทัศนคติจากบันทึกประจําวัน

หรือจากแฟมประวัติ เปนตน แตเทคนิควิธีท่ีเปนท่ี รูจักและถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการ

ศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตรมีเพียงไมกี่วิธี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชมาตรวัด ( Scale) เชน มาตรวัด

ทัศนคติของเธอรสโตน ( Equal-Appearing Interval Scale) มาตรวัดทัศนคติของลิเคอรท ( Likert 

Scale หรือ Method of Summated Rating) มาตรวัดทัศนคติของออสกูด ( Semantic Differential 

Scale) และมาตรวัดทัศนคติของกัตทแมน (Cumulative Scale หรือ Scalogram Analysis) 

เนื่องจากเทคนิควิธีวัดทัศนคติไดถูกนํามาใชอยางหลากหลาย การท่ีจะกลาววาเทคนิค

วิธีวัดใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดนั้น ในปจจุบันยังหาขอสรุปท่ีแนชัดไมได เพราะแตละวิธีตางก็มีลักษณะ

เฉพาะท่ีสําคัญ ดังนั้น การนําเทคนิควิธีวัดแบบตาง ๆ มาใช ผูศึกษาหรือผูวัดจะตองคํานึงถึงความ

สอดคลองกับจุดมุงหมายของการวัดเฉพาะอยางและสถานการณของการวัดในขณะนั้นดวย 

 

แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะการส่ือสารผ่านสังคม social network 

ความหมายของ social network 

จุไรรัตน  ทองคําช่ืนวิวัฒน  (2550) Social Network ยังไมมีคําไทยเปนทางการ มีการใช

คําวา “เครือขายสังคม” บาง “เครือขายมิตรภาพบาง” “กลุมสังคมออนไลน” Social Network นี้ถือ

วาเปนเทคโนโลยีอีกอันนึง ท่ีสามารถชวยใหเราไดมามีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของคําวา Social Network นี้จริง ๆ แลวก็คือ Participation หรือ การมีสวนรวมดวยกันไดทุก ๆ คน 

(ซ่ึงหวังวาผูท่ีติดตอกันเหลานั้นจะมีแตความปรารถนาดี ส่ิงท่ีดี ๆ มอบใหแกกันและกัน) 

กติกา สายเสนีย  (2551)  ใหความหมาย Social Network คือ การท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก และ

เช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเปนเว็บไซตท่ีเรียกวาเปน เว็บ Social Network ก็คือ

เว็บไซตท่ีเช่ือมโยงผูคนไวดวยกันนั่นเอง 

 

แรงจูงใจในการเข้าร่วมสังคมเครือข่าย 

Peter Kollock (1999) ไดใหกรอบจํากัดความเร่ือง แรงจูงใจในการ Contribute ใน 

Online Communities มีอยู 4 เหตุผล คือ 
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1.) Anticipated Reciprocity - การท่ีนาย ก. ไดใหขอมูล ความรู กับ Online Community 

นั้นบอย ๆ มีแรงจูงใจมาจากการท่ี ตัวนาย ก. เอง ก็ตองการจะไดรับขอมูล ความรู อ่ืน ๆ กลับคืนมา 

เชน นาย ก.มาโพสตขอความตอบกระทูบอย  ๆใน Pantip.com จนคนรูจัก มีความคุนเคยกัน ถามี

การถามกระทูใน Pantip.com กระทูของนาย ก. จะมีคนมาโพสตตอบเร็วกวากระทูของคนอ่ืนท่ีเปน

คนแปลกหนามาโพสต 

2.) Increased Recognition - ความตองการมีช่ือเสียง และเปนท่ีจดจําของคนใน Online 

Community นั้น ๆ เชน การใหคะแนน ใหดาว คนท่ีตอบคําถามเกง  ๆใน Community ทําใหคนคน

นั้นดูมียศเหนือกวาคนอ่ืน 

3.) Sense of efficacy - ความรูสึกภาคภูมิใจ คนท่ี Contribute อะไรแลวเกิด Impact กับ 

community นั้น ยอมทําใหคน ๆ นั้นมีความภาคภูมิใจ เชน นาย A ตั้งกระทูใน Pantip.com และมีคน

เขามาโพสตตอบตามมาเปนหม่ืน ๆ คน ยอมรูสึกดีกวาตั้งกระทูแลวไมมีคนเขามาตอบเลย 

4.) Sense of Community เชน การมีปฏิสัมพันธกันหรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน

ระหวางคนในสังคมนั้น ๆ เหมือนการท่ีมีคนมาตั้งกระทูหรือเขียนบทความอะไร เม่ืออานกระทูนั้น 

ๆ ทําให อยากแสดงความคิดเห็นของตัวเอง การท่ีความคิดคนหนึ่ง มีอิทธิพลเหนือคนกลุมหนึ่ง 

หรือ การมีอารมณความรูสึกบางอยางรวมกัน เชน การรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังทางการเมือง หรือ 

การรวมตัวกันเพื่อแสดงออกอะไรบางอยางบน Online Community 

 

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อิทธิพล ปรีติประสงค ไดกลาวถึงประเภทของเครือขายสังคมออนไลนไวดังนี้ 

ในแงของการอธิบายถึงปรากฎการณของเครือขายสังคมออนไลน ยังมีการอธิบายผานคําวา Social 

Network Service  หรือ SNS เปนการเนนไปท่ีการสรางชุมชนออนไลนซ่ึงผูคนสามารถท่ีจะ

แลกเปล่ียน แบงปนตามผลประโยชน กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ือง ซ่ึงอาศัยระบบพื้นฐาน

ของเว็บไซตท่ีทําใหมีการโตตอบกันระหวางผูคนโดยแตละเว็บนั้นอาจมีการใหบริการท่ีตางกัน เชน 

e-mail กระดานขาว และในยุคหลัง ๆ มานี้ เปนการแบงปนพื้นท่ีใหสมาชิกเปนเจาของพื้นท่ีรวมกัน

และแบงปนขอมูลระหวางโดยผูคนสามารถสรางเว็บเพจของตนเองโดยอาศัยระบบซอฟทแวรท่ี

เจาของเว็บใหบริการ 

ในขณะเดียวกัน Howard Rheingold ไดเขียนคําจํากัดความของคําวา Virtual 

Community ในหนังสือ Virtual Communyวาหมายถึง การส่ือสาร และ ระบบขอมูล ของบรรดา

เครือขายสังคม ซ่ึงแบงปนในผลประโยชนรวมกัน ความคิด ช้ินงาน หรือ ผลลัพธบางประการท่ีมี
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การโตตอบกันผานสังคมเสมือนจริง ซ่ึงไมถูกผูกพันโดยเวลา พรมแดน เขตแดนของหนวยงาน 

และในทุก ๆ ท่ีท่ีบุคคลสามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางกันผานระบบออนไลน 

ในขณะท่ี การแบงหมวดหมูของเครือขายสังคมออนไลน  อิสริยะ ไพรีพายฤทธ์ิ ไดจําแนก

หมวดหมู หรือ ประเภทของเครือขายสังคมออนไลนไวใน บทบาทของ Social Network ใน

อินเทอรเน็ตยุค 2.0 โดยพิจารณาจากเปาหมายของการเขาเปนสมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน 

ไดเปน 5 กลุมใหญ ๆ กลาวคือ 

(1) Identity Network คือ การแสดงตัวตนและภาพลักษณของตน เชน www.hi5.com 

www.facebook.com 

(2) Interested Network เปนการรวมตัวกันโดยอาศัย “ความสนใจ ” ตรงกัน เชน 

Digg.com , del.icio.us 

(3) Collaboration Network เปนกลุมเครือขายท่ีรวมกัน “ทํางาน” ยกตัวอยางเชน 

www.wikipedia.org 

(4) Gaming/Virtual Reality หรือ โลกเสมือน ในบางคร้ังเราเจอคําวา second life ซ่ึงเปน

ลักษณะของเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีลักษณะเปนการสวมบทบาทของผูเลนในชีวิตจริงกับตัว

ละครในเกม 

(5) Professional Network ใชงานในอาชีพ 

 

ธิติมา ทองทับ (2551) ไดกลาวถึงประเภทของ Social Networking ไวดังนี้ 

ในความเปนจริงแลวยากท่ีจะแยกประเภท Social Networking อยางชัดเจน เพราะแตละเว็บก็ตาง

คิดคนพัฒนาเพื่อเอาใจผูใชกันอยางตอเนื่องอยางไมหยุดยั้งและยังมีฟงกช่ันมากมายแตอาจมีจุดเดน

ท่ีแตกตางกันไปเพื่อเปนจุดขายใหกับเว็บไซต ดังนี้ 

Publishing 

บล็อกและเว็บ content เชน Blogger, Wordpress, Bloggang, Exteen, TypePad เปนตน 

ซ่ึงในแตละบล็อกก็มีการแยกยอยเนื้อหาเปนหมวดตาง  ๆ ตามความสนใจ เชน Oknation.net บล็อก

ท่ีใหทุกคนเปนนักขาวไดดวยการเขียนบล็อกนําเสนอขาวสารตาง  ๆ, Blognone.com นําเสนอ

ขาวสารแวดวงไอที , Keng.com บล็อกสําหรับผูท่ีสนใจการตลาด  Gotoknow.org บล็อกท่ีรวบรวม

ความรูแขนงตาง ๆ , Pzecret.net บล็อกแนะนํา Portable ท่ีนาสนใจ เปนตน 

Community 

สรางเครือขายเพื่อนเกาและหาเพื่อนใหมเพื่อสงขอความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกัน

และกัน เชน Facebook เว็บยอดนิยมของผูใชท่ัวโลกมีลูกเลนตาง  ๆ มากมายเมนูใชงานเปน



23 
 

ภาษาอังกฤษ, Hi5, Myspace ซ่ึงศิลปนสวนใหญใชเปนชองทางในการติดตอกับแฟนคลับและโป

รโมทผลงาน, Clubpenguin สังคมออนไลนสําหรับเด็ก , Qoolive เว็บ Social Networking สัญชาติ

ไทย หรือเว็บเชน Friendster, Bebo เปนตน 

Media 

เม่ือส่ือไมไดถูกจํากัดอยูแค ทีวี วิทยุ ท่ีมีคนสรางใหคุณเทานั้น ยุคนี้คุณเองก็เปนเจาของ

สถานีได ตัวอยางเว็บท่ีนาสนใจท่ีนําเสนอวิดีโอ ภาพยนตร เพลง เชน Youtube, Ustream.tv, Yahoo 

Video, Duocore.tv, Dailymotion, Thaitube.in.th, Veoh, Netflix, Imeem, Last.fm, Ijigg เปนตน 

Games 

เกมออนไลนท่ีคุณสามารถสรางตัวแทนในโลกเสมือนจริงใชชีวิตอยูในโลกออนไลน

ติดตอส่ือสาร ทํากิจกรรมตาง  ๆ รวมกันกับผูอ่ืน เชน SecondLife, World WarCraft, Audition, 

Gamegum, Ragnarok, Pangya เปนตน 

Photo Management 

เว็บฝากรูปออนไลนชวยใหคุณจัดการภาพถายจากกลองดิจิตอล โดยไมตองเปลืองพื้นท่ี

อารดดิสกในคอมพิวเตอรสวนตัว และยังสามารถแชรรูปภาพ หรือจะเปดขายภาพเลยก็ได เชน 

Photobucket, Flickr, Zooomr, Photoshop Express, Glowfoto, Shutterfly เปนตน 

Business / Commerce 

Social Networking เพื่อธุรกิจซ้ือ-ขาย ประมูลสินคาออนไลน เชน Amazon, eBay, 

Officelive, PayPal, Linkedin, Pramool, Tarad เปนตน 

Data / Knowledge 

แหลงขอมูลความรู เชน Wikipedia, Answers, Zickr, Tag.in.th, Del.icio.us, Digg, 

Bittorrent, Google Earth เปนตน 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ปนัดดา   ญวนกระโทก และ บัณฑิตา  ศักดิ์อุดม อางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการอยูรวมกัน

ในสังคม ไวดังนี้ 

ธรรมชาติของมนุษย  มนุษยไดช่ือวาเปนสัตวสังคมท่ีไมอาจอยูโดดเดี่ยวได  และจะ

แสวงหาการอยูรวมกันเปนกลุม  เปนหมู  เปนเหลา  อยูเสมอหรือตลอดเวลา  ท้ังนี้เปนไปเพื่อ

ตอบสนองความตองการทางธรรมชาติในดานการอยูรอด ( Survive)  ในดานความปลอดภัย  และ

ดานความตองการทางจิตใจเปนสําคัญ 
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ดังนั้นเม่ือบุคคลไดทําความรูจัก  และมีความเขาใจตนเองแลว  บุคคลจึงควรมีการเขาใจและยอมรับ

ผูอ่ืน  ท่ีอยูรวมกันในสังคมดวยเชนกัน  โดยเร่ิมตนจากความเขาใจวามนุษยทุกคน  (ตัวเราและคน

อ่ืน ๆ  )  ลวนแลวแตมีความคลายคลึงกัน  บทบาทและหนาท่ีของบุคคลเม่ืออยูรวมกันในสังคม  

รวมถึงความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการอยูรวมกัน 

          -มนุษยทุกคนมีความคลายคลึงกัน 

โดยท่ัว ๆไป  มนุษยทุกคนมีความคลายคลึงกัน  พอสรุปไดดังนี้ 

1.  ทุกคนมีความตองการ 

ไมมีใครสมบูรณพรอม  ทุกคนลวนมีความตองการท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  ดัง

ปรากฏอยูในทฤษฎีความตองการของมาสโลว ( Maslow)  ความตองการข้ันแรกสุด  เปนความ

ตองการท่ีส่ิงมีชีวิตท้ังหลายตองการคือ  เปนความตองการพื้นฐานเพื่อยังชีพ  คือ  ปจจัย  4  เม่ือ

สนใจแลวจะแสวงหาความพึงพอใจในข้ันตอไปคือ  ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต  ความเปนเจาของ  

เปนสวนหนึ่งของกลุม  แลวจึงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง  ทายท่ีสุดแหงความเปนมนุษย  คือ  

ความตองการรูจักและเขาใจตนเอง ( Self  Actualization)  เปนการพึงพอใจในชีวิต  อ่ิมเอิบ  เปน

ความงามของศิลปะลึกซ้ึงกวาคนท่ัวไป  อยากทําประโยชนแกสังคม  พัฒนาตนถึงท่ีสุด  มนุษยทุก

คนจึงมีความตองการท้ัง  3  ดาน  คือ  รางกาย  จิตใจ  และการมีสวนรวมในสังคม 

2.  ทุกคนมีความรูสึก 

ความรูสึกรัก  ริษยา  เศราโศก เกลียดชัง  ดูหม่ิน  โกรธ  เมตตา  กรุณา ฯลฯ  ความรูสึก

เหลานี้เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยทุกคน  ตางกันเพียงความมากนอย  จงเรียนรูความรูสึกของคน  

เพราะความรูสึกเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

3. ทุกคนแตกตางกัน 

มนุษยทุกคนแตกตางกันไปท้ังในดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  เพราะบุคคล

แตละคนไดรับการอบรมส่ังสอน  ประสบการณ  ตลอดจนวัฒนธรรมแตกตางกันไป  ไมมีใคร

เหมือนกัน  แมแตฝาแฝดแท  ปจจัยท่ีทําใหมนุษยแตกตางกันก็คือ  พันธุกรรมและส่ิงแวดลอม 

พันธุกรรม  เปรียบเหมือนตนทุนท่ีเราไดรับมาจากบรรพบุรุษของเรา 

ส่ิงแวดลอม  เปรียบเหมือน  กําไรหรือขาดทุน  ถาเราอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี  ก็จะทําใหเราพัฒนาส่ิงท่ี

ไดมาจากพันธุกรรมอยางเต็มตามศักยภาพ  แตถาส่ิงแวดลอมไมดี  ก็จะทําใหส่ิงท่ีไดจากพันธุกรรม

สูญเสียไป 

ดังนั้นการมองคน  จึงไมควรมองเพียงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในปจจุบัน  แลวสรุป  แต

ควรมองความเปนมาของพฤติกรรม  หรือพื้นฐานเดิม  จะชวยใหเรายอมรับคนอ่ืนไดมากข้ึน  บาง

คนเราเห็นพฤติกรรมของเขาในปจจุบันแลวตําหนิติเตียนเขา  แตเม่ือสอบถามเร่ืองราวเกี่ยวกับตัว
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เขาแลว  บางทีตองสงสาร  อาจตองยื่นมือเขาไปชวยเหลือก็มี  คนเราจะมีลักษณะพฤติกรรมและ

สภาวะท่ีแตกตางกันในดานตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้ 1. ดานลักษณะทางกาย  2. ดานสติปญญา 3. ดาน

อารมณ 4. ดานสังคม 5. ดานความรูและประสบการณ 

4. ทุกคนกลัว 

ทุกคนตองการรักษาตนเองใหอยูรอดปลอดภัย  ตองการมีชีวิต  และกลัวอะไรก็ตามท่ีจะ

มาทําราย  หรือทําลายชีวิตของตน  ความกลัวมีหลายอยาง  แตความกลัวพื้นฐานของมนุษยมี  6  

ประการ  คือ 1. กลัวความยากจน  2. กลัวความชรา 3. กลัวถูกวิพากษวิจารณ  4. กลัวสูญเสียความรัก

จากคนบางคน5. กลัวสุขภาพทรุดโทรม 6. กลัวตาย 

5. บุคคลยอมมีคุณคาและศักดิ์ศรีในตนเอง 

ทุกคนมีความสําคัญ  และมีศักดิ์ศรีในตนเอง  จงมองหาจุดดีของเขา  ชมเขา  ยกยองเขา  

อยางจริงใจ  จะทําใหการอยูรวมกันในสังคมมีความสุข 

6. บุคคลยอมมีสภาพและฐานะทางสังคมท่ีแตกตางกัน 

ทุกคนตองพยายามใหการยอมรับบุคคลอ่ืน  พยายามใหความชวยเหลือ โดยเปดโอกาสใหเขาได

แสดงความสามารถ  และใชความสามารถใหเกิดแประโยชนตอการดํารงชีวิต  เพื่อตนเอง  รัก

ตนเอง พอใจในสภาพท่ีตนเปนอยู  จากนั้นเขาก็พรอมท่ีจะยอมรับคนอ่ืน  ยอมรับสังคมไดในท่ีสุด 

  7. พฤติกรรมของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไปตามทัศนคติและคานิยม 

ตามท่ีนักจิตวิทยาไดกลาววา  “พฤติกรรมทุกอยางตองมีสาเหตุ ”  และการท่ีบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมอยางไรนั้น  ยอมเกิดจากคานิยมและทัศนคติท่ีแตละบุคคลไดรับ 

ดังนั้นเราจึงควรศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมของแตละบุคคลใหแนชัดเสียกอน  จึงจะสามารถ

เขาใจในบุคคลนั้นอยางถูกตอง  และสามารถแกปญหาไดถูกตอง  ถาเปนไปไดก็ชวยใหเขารวมท้ัง

เราดวย  เกิดทัศนคติและคานิยมท่ีพึงประสงค  อันจะนําไปสูการรูจักตนเอง  และทําใหสามารถ

ตัดสินใจหรือรูจักแกปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

-บทบาทและหนาท่ีของบุคคลเม่ืออยูรวมกันในสังคม 

นอกจากจะทราบวามนุษยทุกคนมีความคลายคลึงกันในหลาย ๆ เร่ืองแลว  เพื่อใหการ

อยูรวมกันในสังคมมีความสุข  ทุกคนจึงควรรูจักบทบาทและหนาท่ีของตนพอสังเขป  ดังนี้ 

1. บทบาทและหนาท่ีของบุตรท่ีพึงปฏิบัติตอบิดามารดา  มี  5  ประการ  ดังนี้ 

1.1 ทานเล้ียงมาแลวเล้ียงทานตอบ 

1.2 ทํากิจของทานไมใหบกพรอง 

1.3 ปฏิบัติตนใหควรแกการดํารงวงศตระกูล  หรือรักษาวงศตระกูลไวมิใหเสียหาย 

1.4 ประพฤติใหสมควรท่ีจะรับทรัพยมรดก 
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1.5 เม่ือทานลวงลับไปแลวควรบริจาคทานอุทิศสวนกุศลไปถึงทานเสมอ 

2. บทบาทและหนาท่ีของบุตรหลานท่ีพึงปฏิบัติตอสมาชิกในครอบครัว  มี  4  ประการ  

ดังนี้ 

2.1 ใหความเคารพเช่ือฟง  และปฏิบัติตามคําส่ังสอนและคําตักเตือน 

2.2 แสดงกริยามารยาทท่ีดีงาม 

2.3 ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมของครอบครัว 

2.4มีความกตัญูกตเวที 

-ความขัดแยง 

การอยูรวมกันในสังคมยอมมีความขัดแยงเกิดข้ึนได  ไมวาจะเปนความขัดแยงท่ีเกิด

ข้ึนกับตนเอง  หรือความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนกับคนอ่ืน  หรือสังคมอ่ืน  ความขัดแยง ( Conflict)  เปน

สภาวะท่ีไมสมดุลทางจิตใจหรืออารมณของบุคคล  ของกลุม  เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการแขงขัน  

เกิดจากความคิดเห็น  เกิดจากความรูสึก  เกิดจากความตองการ  ความเช่ือท่ีไมตรงกัน  กอใหเกิด

การไมลงรอยกัน  ไมรวมมือกัน ระหวางบุคคลตอบุคคล  บุคคลตอกลุม  หรือกลุมตอกลุม 

 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัเวบ็ไซต์ facebook 

ความหมายของ facebook 

ผูใชนามแฝงวา  EZ Editor Bowในเว็บไซต http://variety.eduzones.com/facebook  

(เขาถึงเม่ือ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551) กลาววา Facebook เปนซอฟตแวรเครือขายลักษณะเดียวกับ 

myspace ท่ีอนุญาตใหผูใชสรางหนาเว็บของตัวเอง และใสขอมูลตาง  ๆ ตามตองการ (Profile Page) 

โดยระบบสามารถคนหาผูใชท่ีมีความสนใจตรงกัน เชนชอบฟงดนตรีประเภทเดียวกัน มีภาพยนตร

ท่ีชอบเร่ืองเดียวกัน ผูใชสามารถเพิ่มหรือลบลิงกไปสูผูใชคนอ่ืน เพิ่มเปนเครือขายทางสังคม

อินเตอรเน็ต 

ขอแตกตางท่ีสําคัญคือ  Facebook (เคย ) เปดใหบริการเฉพาะนักเรียนนักศึกษา

สหรัฐอเมริกาเทานั้น  ผูใชตองลงทะเบียนโดยใชอีเมลของสถาบันการศึกษานั้น ๆ  เม่ือลงทะเบียนก็

จะเขาสูสังคมในสถาบันของตน  ใสขอมูลสวนตัว  จากนั้นก็เร่ิมขยายเครือขายเพิ่มข้ึน  คนหาเพื่อน

เกาท่ีเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมา  หาเพื่อนใหมท้ังในสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบัน  ในหนาเว็บ

ของ facebook มีสวนประกอบหลักคือสวนของขอมูลผูใช  สวนแสดงจํานวนเพื่อนในเครือขาย  

กิจกรรมท่ีสนใจ  และพื้นท่ีสาธารณะ  (ท่ีเรียกวา wall) ซ่ึงผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได  

ขอความบน  wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อนในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได  

นอกจากนี้ Facebook อนุญาตใหผูใชงานอัพโหลดรูป  และใหผูใชตั้งกลุมทางสังคม  หรือแฟนคลับ
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ตาง ๆ  ไดดวยระบบของ  Facebook บวกกับกลุมเปาหมาย  จุดประเด็นทางสังคมมากมายในวง

การศึกษา  ท้ังมหาวิทยาลัยและโรงเรียน  ตางไดรับผลกระทบจาก  Facebook  เหตุการณสําคัญ

ประการแรกคือ  มีกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษาถูกเพิกถอนทุนการศึกษา  หรือภาคทัณฑ  เพราะใช  

Facebook เชนนักกีฬาโหลดรูปขณะดื่มสุรา  หรือในการปารตี้ใน  Facebook โดยแสดงกริยาไม

เหมาะสม นโยบายของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ตางกันไป บางแหงก็อนุญาตใหใช Facebook ได 

ขอใหใชวิจารณญาณ  บางแหงก็หามใช  โดยเฉพาะในโรงเรียน  อาจมีการหามใชคอมพิวเตอรของ

โรงเรียนเขาใชงาน Facebook เหตุการณสําคัญประการถัดมาคือการเพิ่มระบบ Mini-feed โดยระบบ

นี้จะรายงานเหตุการณตาง ๆ  ของเพื่อนในเครือขายของผูใช  เชน ไมเคิลเพิ่มช่ือของมิเชลเปนเพื่อน  

เจมสซ่ึงเปนเพื่อนของไมเคิล  (แตไมไดรูจักมิเชล ) ก็จะไดรับ Mini-feed วาขณะนี้ ไมเคิลกับมิเชล

เปนเพื่อนกันแลว  ไมทันขามคืนท่ีระบบ  Mini-feed ถูกเพิ่มเขาไปใน  Facebook ผูใชงานตางไม

พอใจและตั้งกลุมตอตานมากมายใน  Facebook  เช่ือวา  Mini-feed ไมไดทําใหผูใช  Facebook 

นอยลง และไมชาก็จะคอย ๆ  ชินกันไปเอง  เหตุการณถัดมาคือ  การเปดใหผูใชบริการท่ัวไปใชงาน

ได โดยจัดเปนกลุมผูใชท่ีสังกัดชุมชนตาง ๆ  เชนชุมชนในวอชิงตัน  หรือกลุมคนไทย  สามารถเขา

เปนสมาชิกได เปนการขยายเครือขายกวางขวางออกไป 

 ผูใชนามแฝงวา  Sirikwanในเว็บไซต  http://knowhow.swpark.org/article-what-is-

facebook (เขาถึงเม่ือ 12 มกราคม พ.ศ. 2552) กลาววา Facebook เปนเสมือนสังคม ๆ หนึ่งซ่ึงอยูใน

ลักษณะของสังคมออนไลน  หรือท่ีเรียกกันติดปากวา  Social Network ซ่ึงสังคมออนไลนนี้เปน

สังคมท่ีรวมกลุมคนท่ีมีความชอบ  ความสนใจในส่ิงเดียวกันเขาไวดวยกัน  ท้ังกลุมท่ีอยูในเว็บไซต

เดียวกัน หรืออยูคนละเว็บไซต  แตขอมูลขาวสารตาง ๆ  สามารถส่ือสาร  สงตอ หรือแบงปนใหกัน

ได จากจุดเร่ิมตนท่ีคนหนึ่งคนสงหาเพื่อนอีกคน  แลวมีการสงตอกระจายกันออกไปเร่ือย ๆ  จน

กลายเปนเครือขายสังคมขนาดใหญ  โดยท่ีคนในสังคมจะคอยอัพเดทแบงปนขอมูลขาวสารซ่ึงกัน

และกัน จนทําใหสังคมออนไลนเปนเครือขายท่ีกวางขวาง และเขมแข็งมาก 

 

ความเป็นมาของเวบ็ไซต์ facebook 

เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2548 Mark Zuckerburg ไดเปดตัวเว็บไซต Facebook ซ่ึงเปนเว็บ

ประเภท Social Network ท่ีตอนนั้น เปดใหเขาใชเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮารเวิรดเทานั้น  

และเว็บนี้ก็ดังข้ึนมาในช่ัวพริบตา เพราะแคเพียงเปดตัวไดสองสัปดาห คร่ึงหนึ่งของนักศึกษาท่ีเรียน

อยูท่ีมหาวิทยาลัยฮารเวิรด ก็สมัครเปนสมาชิก  Facebook เพื่อเขาใชงานกันเปนจํานวนมาก และเม่ือ

ทราบขาวนี้ มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ในเขตบอสตั้นก็เร่ิมมีความตองการ และอยากขอเขาใชงาน 

Facebook  มารคจึงไดชักชวนเพื่อของเขาท่ีช่ือ Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อชวยกัน
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สราง Facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น Facebook จึงไดเพิ่มรายช่ือและสมาชิกของ

มหาวิทยาลัยอีก 30 กวาแหง 

ไอเดียเร่ิมแรกในการตั้งช่ือ Facebook นั้นมาจากโรงเรียนเกาในระดับมัธยมปลายของ

มารค ท่ีช่ือฟลิปส เอ็กเซเตอร  อะคาเดม่ี โดยท่ีโรงเรียนนี้ จะมีหนังสืออยูหนึ่งเลมท่ีช่ือวา The 

Exeter Face Book ซ่ึงจะสงตอ ๆ กันไปใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ ไดรูจักเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน ซ่ึง  

Facebook นี้จริง ๆ แลวเปนหนังสือเลมหนึ่งเทานั้น จนเม่ือวันหนึ่ง  มารคไดเปล่ียนแปลงและนํามัน

เขาสูโลกของอินเทอรเน็ต 

เม่ือประสบความสําเร็จขนาดนี้  ท้ังมารค ดัสติน และ ฮิวจ ไดยายออกไปท่ี Palo Alto 

ในชวงฤดูรอนและไปขอแบงเชาอพารทเมนท แหงหนึ่ง หลังจากนั้นสองสัปดาห  มารคไดเขาไปคุย

กับ ชอน ปารคเกอร (Sean Parker) หนึ่งในผูรวมกอตั้ง Napster จากนั้นไมนาน ปารคเกอรก็ยายเขา

มารวมทํางานกับมารคในอพารตเมนท  โดยปารคเกอรไดชวยแนะนําใหรูจักกับนักลงทุนรายแรก 

ซ่ึงก็คือ ปเตอร ธีล (Peter Thiel) หนึ่งในผูรวมกอตั้ง Paypal และผูบริหารของ The Founders Fund 

โดยปเตอรไดลงทุนใน Facebook เปนจํานวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ดวยจํานวนสมาชิกหลาย

ลานคน ทําใหบริษัทหลายแหงสนใจ  Facebook โดย friendster พยายามท่ีจะขอซ้ือ Facebook เปน

เงิน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในกลางปพ.ศ. 2548 แต Facebook ปฎิเสธขอเสนอไป และไดรับเงินทุน

เพิ่มเติมจาก Accel Partners เปนจํานวนอีก 12.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในตอนนั้น Facebook มีมูลคา

จากการประเมินอยูท่ีประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ  Facebook ยังเติบโตตอไป จนถึงเดือน

กันยายนปพ.ศ. 2549 ก็ไดเปดในโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย เขารวมใชงานได และในเดือนถัดมา 

Facebook ไดเพิ่มฟงกช่ันใหม โดยสามารถใหสมาชิก เอารูปภาพมาแบงปนกันได  ซ่ึงฟงกช่ันนี้

ไดรับความนิยม มาก ในฤดูใบไมผลิ  Facebook  ไดรับเงินจากการลงทุนเพิ่มอีกของ Greylock 

Partners, Meritech Capitalพรอมกับนักลงทุนชุดแรกคือ Accel Partners และ ปเตอร ธีล เปนจํานวน

เงินถึง 25 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมูลคาการประเมินมูลคาในตอนนั้นเปน 525 ลานเหรียญ หลังจาก

นั้น Facebook ไดเปดใหองคกรธุรกิจหรือบริษัทตาง ๆ ใหสามารถเขาใชงาน  Facebook และสราง 

Network ตาง ๆ ได ซ่ึงในท่ีสุดก็ มีองคกรธุรกิจกวา 20,000 แหงไดเขามาใชงาน และสุดทายในป

พ.ศ. 2550 Facebook ก็ไดเปดใหทุกคนท่ีมีอีเมล ไดเขาใชงาน ซ่ึงเปนยุคท่ีคนท่ัวไป  ไมวาเปนใครก็

สามารถเขาไปใชงาน Facebook ไดเพียงแคมีอีเมลเทานั้น 

 (กติกา สายเสนีย http://keng.com/2009/02/17/what-is-facebook) 

 

 

 



29 
 

 

แนวคดิเร่ือง ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook 

 

ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั 

เคนท เวอรไทม (Kent  Wertime)  และ เอียน เฟนวิค (Ian  Fenwick)  (2551 : 38) อางวา 

Digital Marketing หรือ การตลาดดิจิทัล  คือ พัฒนาการของการตลาดในอนาคต เกิดข้ึนเม่ือบริษัท

ดําเนินงานทางการตลาดสวนใหญหรือท้ังหมดผานชองทางส่ือสารดิจิทัล ส่ือดิจิทัล เปนส่ือท่ีมีรหัส

ระบุตัวผูใชได จึงทําใหนักการตลาดสามารถส่ือสารแบบสองทาง ( Two-way Communication) กับ

ลูกคาไดอยางตอเนื่องเปนรายบุคคล ขอมูลท่ีไดจากการส่ือสารผานลูกคาแตละคนในแตละคร้ังเปน

การเรียนรูรวมกัน ซ่ึงอาจเปนประโยชนกับลูกคาคนตอไป ตอเนื่องและสอดคลองกันเหมือนการ

ทํางานของเครือขายเซลลประสาทส่ังการ นักการตลาดสามารถนําขอมูลพฤติกรรมท่ีทราบแบบ

เรียลไทมนี้ รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับตรงจากลูกคามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคใน

โอกาสตอ ๆ ไป 

เว็บไซตhttp://www.marketplus.in.th/magazine_detail (เขาถึงเม่ือ  5 มิถุนายน พ .ศ. 

2553 ) ใหความหมายของ Digital Marketing ไววา เปนเทคโนโลยีทางการตลาดท่ีไมมีสูตรสําเร็จ

ตายตัว ข้ึนอยูกับความคิดสรางสรรคท่ีจะส่ือสารออกมาใหลูกคาเขาใจเปนยุทธวิธีท่ีทันสมัย 

ชองทางของการตลาดแบบ Digital Marketing มี 2 ชองทางใหญ ๆ  คือ โทรศัพทมือถือและ Internet 

ซ่ึงถือเปนเทคโนโลยีคูกายของคนไทยอยูแลว จึงเปนการงายท่ีจะเขาถึงกลุมผูบริโภค 

 

องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั 

เอียน เฟนวิค ( Ian Fenwick)  อางวา  องคประกอบของสวนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทัล ไดแก 

1. Permission  คือการยินยอม ซ่ึงสําคัญมากในโลกออนไลน เพราะปจจุบันผูใชกําลังมี

ความกังวลกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลตาง  ๆ ในระบบออนไลนกันมาก ไมวาจะเปนเร่ืองของ 

Spam mail หรือไวรัสตาง ๆ ท่ีไมพึงปรารถนา ฉะนั้นการทําการตลาดแบบ ดิจิทัล จึงตองทําอยาง

ระมัดระวัง ไมทําการใด  ๆ หรือติดตอใด  ๆ ท่ีผูรับขอมูลไมอนุญาตใหติดตอไป  ซ่ึงเหลาเกมยอด

นิยมบน Facebook ตางก็ดําเนินการตามหลักการนี้อยางเครงครัด โดยจะมีการขออนุญาตกอนท่ีจะ

ติดตั้งโปรแกรม หรือกอนท่ีจะสงอีเมลติดตอโดยตรงมายังผูเลน  กระท่ังการรับสงของขวัญจากผู

เลนคนหนึ่งไปยังผูเลนอีกคนหนึ่งก็ยังมีระบบการ ‘รับของขวัญ’ ท่ีจําเปนตองไดรับการอนุญาตจาก

ผูเลนปลายทางกอน ของขวัญนั้นจึงจะรับสงกันไดสําเร็จ 
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2.  Participation คือ การมีสวนรวม โดยมีเปาหมายเพื่อทําใหผูใชท่ีเปนกลุมเปาหมายมี

สวนรวมกับกิจกรรมของเราใหมากท่ีสุด เพราะส่ือออนไลนอาจเปนส่ือเพียงไมกี่ชนิดท่ีสามารถ

ส่ือสารสองทางไดดี โดยเว็บเกมบน Facebook ก็สามารถตอบโจทยนี้ไดอยางลงตัว โดยออกแบบ

ลูกเลนในเกมมากระตุนใหคนติดและผูกพันอยูกับเ กม เชน การใหผูเลนแสดงผลคะแนน การสง

ขอความพูดคุย การท้ิงคอมเมนต ใหเพื่อนทุกคนไดเห็น ทําใหรูสึกผูกพันและมีสวนรวมมากกวา

การเลนเพียงคนเดียว และสามารถตอยอดเปนหัวขอในการพูดคุยกันตอไปท้ังบนส่ือออนไลนและ

ในชีวิตจริง 

3. Profile คือ ใชขอมูลท่ีเปนประโยชน  เปนท่ีทราบกันดีวาการเก็บขอมูลผูเยี่ยมชมเว็บ 

หรือผูท่ีเขารวมกิจกรรม  เปนเร่ืองสําคัญในการทํากิจกรรมการตลาด และสามารถทําไดงายบน

ตลาดแบบดิจิทัล  ซ่ึงเกมบน Facebook ก็ตอบโจทยนี้ไดอยางงายดาย เพราะสามารถเก็บบันทึกได

ทุกอยางไมวาจะเปนสถานะการเลนเกม, Item ท่ีสนใจ , พฤติกรรมการซ้ือ Item หรือส่ิงท่ีสนใจคล้ิก

ชมนอกเหนือไปจากเกม เปนตน 

4. Personalization คือเฉพาะบุคคล ถือเปน P สุดทาย ท่ีสามารถใชประโยชนจากขอมูล 

Profile ตาง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมมา เพื่อนํามาวิเคราะห นําไปสูการปรับใหเกิดประโยชนและอํานวย

ความสะดวกแกผูเยี่ยมชมเว็บ หรือผูรวมกิจกรรมใหไดมากท่ีสุด  สําหรับเว็บไซตเกมบน Facebook 

นั้นเราสามารถมองเห็นความเปน Personalize ไดอยางเดนชัด จากบรรดา Item ตาง ๆ ท่ีผูเลน

สามารถซ้ือหามาตกแตงประดับประดาภายในเกมไดอยางอิสระ โดยเฉพาะ Item ประเภทท่ีตองใช 

‘เงินจริง’ โดยการรูดบัตรเครดิตจํานวนเล็ก ๆ นอย ๆ ในการซ้ือนั้น ยิ่งทําใหชีวิตในเกมงาย สะดวก 

และสนุกมากข้ึน และยังสรางความพอใจแกผูเลนท่ีจะไดกลายเปนมหาเศรษฐีท่ีมีราน หรือฟารม

ใหญโต ตกแตงประดับประดาอยางสวยงามภายในชีวิตออนไลนไดอยางท่ีไมอาจทําไดในชีวิตจริง 

 

บทความทีเ่กีย่วข้องกบัองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook 

เคนท เวอรไทม (Kent  Wertime)  และ เอียน เฟนวิค  (Ian  Fenwick) (2551 : 165-168) 

อางวา แนวการปฏิบัติดานการตลาดดิจิทัลท่ีประสบความสําเร็จ ( Digitalmarketing Best Practices) 

ตองไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน (Follow Permission Marketing Principle: It’s Must) 

การดําเนินงานตลาดแบบ Permission Marketing หมายถึง การส่ือสารทางการตลาดท่ีผูบริโภคให

การยินยอม หรือเปนคนออกปากถามหาเอง นักการตลาดดิจิทัลตองปฏิบัติตามหลักเร่ือง 

Permission Marketing อยางเครงครัด เพราะถาไมทํา อาจเส่ียงกับการเสียลูกคาและเสียความ

ไววางใจท่ีลูกคาเคยมีให ถาไมไดรับความไววางใจ โอกาสท่ีจะรูจักลูกคาอยางลึกซ้ึงยอมลดนอยลง 

และแนนอนคงไมสามารถจัดแผนการตลาดใหถูกใจได ถาฝนติดตอลูกคาท้ังท่ีเขาไมยินยอม ลูกคา
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จะตอตานโดยการหาทางปองกันไมใหเขาถึงเขา เชนเดียวกับความสัมพันธในลักษณะอ่ืน  ๆ ถา

สูญเสียความไววางใจกันแลว ทุกอยางก็ยากจะเร่ิมตนใหม 

 

ต้องได้รับการยนิยอมก่อนเสมอ (Permission First, Please) 

การขอการยินยอมจากผูบริโภคมีอยู 6 ข้ันตอน แมวาในท่ีนี้จะพูดถึงเฉพาะ อีเมล แต

หลักการท้ัง 6 ข้ันนี้ใชไดกับแผนการทางการตลาดดิจิทัลทุกประเภท 

ยืนยันการยินยอม (Confirmed Opt-In) ไมควรสงอีเมลไปใหใครก็ตามท่ีไมไดรองขอมา 

และแมลูกคาจะขอใหรวมชื่อของเขาไวใน Mailing List รับขาวสาร แตนักการตลาดท่ีดีควรสงอีเมล

เพื่อขอคํายืนยันจากลูกคารายนั้นอีกคร้ัง ในจดหมายอาจขอใหลูกคายืนยันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งท่ี

เหมาะสม เชน ขอใหคลิกลิงกยืนยันกลับมาอีกคร้ัง หรือขอใหสงอีเมลกลับมาอีกคร้ังเพื่อยืนยันท่ีอยู

และความตั้งใจในการรับขาวสาร คํายินยอมท่ีไมมีการยืนยันซํ้าบางทีก็ไมเพียงพอ เพราะบางที

ลูกคาไมไดสมัครเขามาเอง มีคนอ่ืนสมัครให  อีเมลยืนยันจากลูกคายังมีประโยชนทางการตลาดอีก

ดวย อยาพลาดโอกาสในการติดตอลูกคาเด็ดขาด 

บอกเลิกไดไมยาก (Easy Unsubscribe or Opt-Out) หลักเกณฑขอนี้เปนขอบังคับทาง

กฎหมายในบางประเทศดวย ถามีลูกคาบอกเลิก ก็ควรใชโอกาสนี้สอบถามสาเหตุวาทําไมจึงบอก

เลิกรับบริการ  

แจงประโยชนท่ีลูกคาไดรับอยางชัดเจน ( Clear Recipient Benefits) อีเมลทุกฉบับ

จะตองมีขอความชัดเจน อยาลืมวา ตนเองกําลังบุกรุก Inbox ลูกคาและลูกคาตองใชเวลามานั่งอาน

อีเมลท่ีสงไป ดังนั้นควรเกรงใจและเคารพเวลาของลูกคาดวย อีเมลควรส้ันกระชับ ไดใจความ ตรง

ประเด็น มีช่ือเร่ืองชัดเจน ซ่ึงหารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเนื้อความในอีเมล หรือ จากเว็บไซต 

เคล็ดลับความสําเร็จของ EDM คือตองถูกใจ ตรงความตองการของลูกคา มีรายงานระบุวารอยละ 

60 ของลูกคาท่ีตัดสินใจซ้ือสินคาทันทีหลังอานอีเมลจบ เพราะอีเมลนั้นพูดเร่ืองสินคาท่ีเขาตองการ

จะซ้ืออยูแลว ดวยเหตุนี้แคมเปญการตลาดท่ีใชอีเมลเจาะตรงกลุมเปาหมายนั้น จึงสรางรายไดสูง

กวาแคมเปญท่ีใชส่ือแพรภาพกระจายเสียงอ่ืนถึง 9 เทาและทํากําไรมากกวาถึง 18 เทา 

เร่ืองตรงความตองการของลูกคาเปน 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีอีเมลตองทําใหได เร่ิมกันตั้งแตช่ือเร่ือง ( Subject Line) เลยทีเดียว ใน

ศตวรรษท่ี 21 อยางนี้มีเวลาเพียง 3-4 วินาทีเทานั้นท่ีจะดึงความสนใจผูบริโภคใหไดดวยช่ือเร่ืองท่ี

นาสนใจกอนท่ีเขาจะกดปุม delete เมลนั้นท้ิง ปจจุบันมีวิธีทดสอบประสิทธิภาพของอีเมลท่ีเขียน

ดวยเนื้อหาและลีลานับรอย ๆ  แบบโดยจับเวลาแบบเรียลไทม 

 



32 
 

ความสัมพันธอันตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และนาจดจํา (A Consistent, Memorable, Presence) 

แมผูบริโภคจะใหคํายินยอมรับอีเมลจากคุณแลว แตคุณควรแสดงตนใหเขารูวาคุณคือคนท่ีเขาไดให

อนุญาตแลว อยาลืมวาแตละวันผูบริโภคไดรับอีเมลจากหนวยงานตาง  ๆ ประเภทท่ีสงมาจาก 

“บริษัทท่ีฉันรูจัก แตมันไมมีประโยชนอะไรกับฉันเลย ” ก็มีมาก ถาไมแสดงตนไววาเปนคนท่ีเขา

เคยใหคําอนุญาตไวแลว อีเมลของคุณอาจถูกกําจัดไปเปน “ขยะ ” โดยไมรูตัว ผูใชบริการของ 

Yahoo! และ Gmail หรือผูใหบริการอีเมลอ่ืน  ๆ สามารถกดปุมเพื่อรายงานวา “อีเมลนี้เปน Spam” 

ถาผูบริโภคกดปุมนี้ท่ีอีเมลของใคร ระบบจะจําวาผูสงรายนั้นเปน Spammer และในอนาคตอีเมลท่ี

สงมาจากผูสงรายนี้อาจถูกปฏิเสธ นักการตลาดดิจิทัลท่ีมีความรับผิดชอบจึงตองขอความยินยอม

จากลูกคากอนเสมอ  ตองม่ันใจวาลูกคายืนยันคํายินยอมนั้น และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมให

ผูบริโภคยินดีรับขาวสารจากตอไป  

การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Direct Marketing ; EDM) ท่ีสงออก

ไปอยางไมเกรงอกเกรงใจผูรับจะมีผลรายยอนกลับมาถึงผูสง จากผลวิจัยของ Jupiter Research ระบุ

วารอยละ 16 ของลูกคารายงานวาจดหมายขาวและรายการสงเสริมการขายท่ีเขาไดรับทางอีเมลคือ

สาเหตุท่ีทําใหพวกเขารูสึกไมดีกับบริษัทหรือสินคาเหลานั้น 

อยาพรํ่าเพร่ือเกินไป ( Don’t Get Too Frequent) อยาลืมวาหลักการตลาดแบบตรงก็

ประยุกตใชกับ EDM ไดเหมือนกัน และหนึ่งในหลักการท่ีสําคัญท่ีสุด คือ “Recency and 

Frequency” หรือคร้ังสุดทายท่ีติดตอลูกคาและความถ่ีในการติดตอลูกคา ถาบอยเกินไปก็สรางความ

รําคาญ ถารางรานานเกินไปก็เส่ียงจะถูกลืม ความสัมพันธไมตอเนื่องและไมนาจดจํา ถา

กําหนดเวลาและความถ่ีเหมาะสม ลูกคาจะยินดีตอนรับเพราะคุณมาถูกท่ีถูกเวลาเสมอ 

แลวจะกําหนดเวลาและความถ่ีใหถูกตองไดอยางไร  การทดสอบยอมชวยได แตตองไมลืมหลักการ

ดิจิทัล ขอท่ี 5 วา “ในยุคดิจิทัลผูบริโภคเปนฝายริเร่ิมและกําหนดทิศทางและลักษณะความสัมพันธ

ระหวางนักการตลาดกับผูรวมวงท้ังหลาย ” ควรปลอยใหลูกคาเปนคนเลือกเองวาเขาตองการรับ

ขาวสารจากคุณบอยแคไหน ตองการหัวขอขาวรายวัน หรือ ขาวประจําวันอยางละเอียด หรือสรุป

ขาวรายสัปดาห หรือแครับรายงานขาวสําคัญทาง SMS เทานั้น นักการตลาดดิจิทัลตระหนักดีวาเขา

สามารถปรับแกขาวใหรับกับวัตถุประสงคและรูปแบบอะไรก็ไดท่ีลูกคาตองการ โดยแทบไมมี

ตนทุนคาใชจายเลย 

นักการตลาดสวนใหญมักคิดเขาขางตัวเองวาขาวสารของตนมีประโยชน ผลการศึกษา

เม่ือเร็ว  ๆ นี้ ระบุวาหนึ่งในสามของลูกคาท่ีใหความยินยอมไปแลวรูสึกวานักการตลาดสงอีเมลมา

หาเขาบอยกวาท่ีสัญญาไว แมวาอีเมลสวนเกินเหลานี้จะถูกลบท้ิงหรือไมถูกอาน แตลูกคาเกือบหนึ่ง

ในสามลุกข้ึนมาประทวงดวยการบอกเลิก ( Unsubscribing) หรือ รองเรียน (ดวยการกดปุม 
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Reporting the Email as Spam) รอยละ 54 ถึงกับติดตั้งตัวคัดกรองท่ีจะบล็อกอีเมลจากผูสงรายนี้

ไมใหเขามาถึง Inbox ของเขาไดอีกเลย 

รักษาความสัมพันธใหยืนยง (Maintain a Relationship) หลักกการตลาดอีเมลท่ีไดผล จะ

ชวยใหลูกคารูจักบริษัท/สินคา/บริการของคุณไดดียิ่งข้ึน ใหความไววางใจ สงผลใหเขากลายเปน

กระบอกเสียงใหแบรนด ของคุณ  ผลการวิจัยยังระบุถึงปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคเปดอีเมลอาน และ

พบวาสาเหตุหลักคือ “รูจักและไวใจผูสงอีเมล ” (ประมาณรอยละ 56) ตามดวย “เคยเปดอานอีเมล

จากบริษัทนี้มากอนและพบวามีเนื้อหานาสนใจ ” (รอยละ 51) และ “เพราะช่ือเร่ืองอีเมลนาสนใจ ” 

(รอยละ 41.4) ผูท่ีทําลายความไววางใจของลูกคา ไมใชใครอ่ืน คือนักการตลาดนั่นเอง 

                      เคนท เวอรไทม (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค  (Ian Fenwick) (2551 : 291-293) 

อางถึงการเปดโอกาสใหผูบริโภคมีสวนรวมสรางคอนเทนตใหแบรนด  Consider Consumer Co-

Created Content for Your Brand(s)) 

ความพยายามของนักการตลาดในระยะแรก  ๆ ท่ีจะนําคอนเทนตของผูบริโภคมาใช

ประโยชน สวนใหญเนนไปท่ีการใหผูบริโภคแขงขันเขียนขอความโฆษณาใหสินคา ปลายป 2006 

ฟริโต-เลย ประกาศเชิญชวนผูบริโภคสงผลงานหนังโฆษณาสําหรับขนมขบเค้ียว Doritos เขามา

ประกวด หนังท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ บริษัทจะฉายโชวเปนคร้ังแรกระหวางการแขงขันซุปเปอร

โบลว ซ่ึงราคาสปอตโฆษณาในชวงนี้คือ 2 ลานเหรียญสหรัฐตอสปอต ตอมาไมนานผลิตภัณฑครีม

บํารุงผิวยี่หอ Dove ไดประกาศเชิญชวนใหคนสรางหนังโฆษณาเขามาประกวดเชนกัน และหนัง

โฆษณาท่ีชนะเลิศจะไดฉายโชวคร้ังแรกในคืนวันประกาศผลรางวัลออสการประจําป 2007ซ่ึง

ราคาสปอตโฆษณาอยูท่ี 1.7 ลานเหรียญสหรัฐตอสปอต ปรากฏวามีผูสงผลงานเขาประกวดกวา 

1,000 เร่ือง หนังโฆษณาท่ีเปนผลงานของผูชมเหลานี้เราเรียกวา Viewer Created Ad Messages 

(VCAMs) 

ขณะนี้ (ปลายป 2007 ) การเชิญชวนใหผูชมสรางผลงานโฆษณาสินคาดูจะเปนเร่ืองท่ี

ใคร ๆ ก็นิยมทํากัน กิจกรรมอยางนี้มีสวนชวยใหผูชมมีสวนรวมและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกับแบรนดเปนอยางดี สนับสนุนใหเกิดการส่ือสารแบบสองทาง และชวยใหผูชมเขามามีสวน

รวมผลักดันสินคา อยางไรก็ตาม วิธีนี้อาจไมใชวิธีเดียวท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความผูกพันกับแบรนด

สินคาเสมอไป บางคร้ังคุณอาจพบวาการกํากับส่ือโฆษณาท่ีผูบริโภคผลิตใหมีโฟกัสท่ีตัวแบรนด 

และมีแนวคิดสรางสรรคดวยก็ไมใชงานงายนัก ถาเขมงวดเกินไป ผูบริโภคจะตอตาน และถา

หละหลวม ขอความสําคัญเกี่ยวกับแบรนดอาจเจือจางและสับสน 

มีอีกวิธีหนึ่งท่ีทําได คือใหผูบริโภคแขงกันออกแบบสินคา ตัวอยางเชน  Grand Tourirmo (เปน

วิดีโอเกมรถแขงท่ีมีช่ือเสียงมาก ใชเลนกับเคร่ือง Play Station ของโซนี)่ ไดจัดรายการพิเศษเชิญ
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ชวน ผูสนใจรวมออกแบบรายละเอียดรถอยางท่ีตัวเองตองการ แลวสงเขามาท่ีเว็บไซตท่ีกําหนด ผู

ชนะเลิศจะไดรถจริง ๆ หนึ่งคันตามท่ีตนเองออกแบบไว 

ส่ิงสําคัญท่ีนักการตลาดตองระลึกเสมอ คือตองทําใหความรวมมือท้ังหลายนาเช่ือถือ 

รวมถึงใหความสําคัญแกความคิดเห็นของผูบริโภคอยางจริงจังและตอเนื่องไมใชแคงานโฆษณาช้ิน

เดียวไป ตลอดทางกระบวนการทางการตลาด ผูบริโภคควรมีโอกาสมีสวนรวมดวยวิธีการตาง  ๆ 

โดยเจาของสินคาควรแสดงใหประจักษเสมอวายินดีรับฟงความคิดเห็นของพวกเขาเสมอ  แนนอน

วานักการตลาดดิจิทัลสามารถสรางกิจกรรมเพื่อเชิญชวนหรือกระตุนใหผูบริโภคสรางสรรคคอน

เทนต ในปลายป 2006 Target (หางคาปลีกประเภทดิสเคานทสโตรในสหรัฐอเมริกา)จัดใหมีการ

แสดงของนักมายากลไตลวดกลาง Times Square ในมหานครนิวยอรกเปนเวลา 2 วัน ปรากฎวามี

คนถายภาพและวิดีโอมากมายเฉพาะท่ีปรากฎอยูบนเว็บไซต YouTube มีเกือบ 20,000 คลิป 

แคมเปญของผลิตภัณฑบํารุงผิว Dove ช่ือ “Campaign for Real Beauty”เปนตัวอยางแคมเปญท่ี

ประสบความสําเร็จในแงท่ีใหโอกาสแกผูบริโภคไดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาและ

นาเช่ือถือ 

นักการตลาดดิจิทัลยังจัดเว็บไซตใหเปนเวทีหรือศูนยกลางใหความรูแกผูบริโภค เปด

โอกาสใหผูบริโภคไดสอบถามเร่ืองท่ีนาสนใจหรือของใจ โดยมีผูเช่ียวชาญคอยใหคําแนะนําท่ีมี

ประโยชนและเปนกลาง ลองเขาไปดูตัวอยางศูนยบริการใหความรูเกี่ยวกับการทําสวนของบริษัท 

Miracle Gro (บริษัทจําหนายสินคาและบริการเกี่ยวกับการทําสวนและสนามหญา) ท่ีเว็บไซต 

www.forums.lawncare.com คุณจะเห็นวาโครงสรางเนื้อหา ตลอดจนคําแนะนําตาง  ๆ ถูกนําเสนอ

อยางครบถวนอานงาย นุมนวล 

 

เคนท เวอรไทม  (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค  (Ian Fenwick) (2551 : 327-329) 

อางวาผูบริโภคควบคุม ตามใจลูกคาเปนรายบุคคลและมีความเปนสวนตัว ( Consumer Control, 

Personalization and Privacy) 

การท่ีผูบริโภคควบคุม การตลาดตามใจลูกคาเปนรายบุคคล และสิทธิความเปนสวนตัว 

สามอยางนี้จะยังเปนปญหาใหญในระยะยาว ตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล

ดวย เร่ิมท่ีคูแรก การควบคุมของผูบริโภค -ความพยายามของนักการตลาดในการเอาอกเอาใจลูกคา

เปนรายคน นักการตลาดสวนใหญ แมแตพวกท่ีเลือกนําส่ือดิจิทัลลํ้ายุคแหงอนาคตมาใชงานแลว ก็

ยังมองส่ือวาเปนส่ือทางเดียว ( One-Way Media) เหมือนเดิม นักการตลาดพวกนี้ยังคิดวาตังเองมี

หนาท่ีเลือกภาพและสงขอความท่ีตองการส่ือออกไปใหผูบริโภค แตผูบริโภคยุคใหมตองการมีสวน

รวมและควบคุม เขาอาจตองการเพิ่มเติมขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นตอส่ิงท่ีเขาไดเห็นบาง ซ่ึงใน
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ยุคนี้เขามีทางเลือกหลายอยาง อาจไมใชวิธีโตตอบกับคุณผานทางจอภาพดิจิทัล แตเลือกใช

เทคโนโลยีจดจําอากัปกิริยาทาทาง (Motion Recognition Technology) ดูตัวอยางจากภาพยนตรเร่ือง 

Minority Report ฉากท่ีทอม ครูซ จัดเรียงขอมูลบนอิเล็กทรอนิกสบอรดดวยทาทางมือเทานั้น นี่

ไมใชนิยายวิทยาศาสตรลวงโลกแตเปนส่ิงท่ีมีจริงแลว เชน ท่ีเทอรมินัล 3 ทาอากาศยานโอ ’แฮร 

(O’Hare Airport) ในนครชิคาโก โดยความสนับสนุนของบริษัท Accenture นี่คือแนวโนมของ

จอภาพดิจิทัลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือผูบริโภคเลือกและจัดเรียงขอมูลท่ีเห็นบนจอภาพดิจิทัลเสีย

ใหม โดยรวมเอาขอมูลบางอยางของตัวเองเขาไปดวย กลายเปนส่ือผสมบนจอภาพดิจิทัล 

มีอีกฉากหนึ่งในภาพยนตร Minority Report ท่ีมีบิลบอรดพูดได มันพูดส่ิงท่ีตองการพูด

กับคนเดินถนนท่ีเดินผานไปผานมา ในภาพยนตรบิลบอรดใชเทคโนโลยีจํามานตา ( Iris 

Recognition) เพื่อจําเอกลักษณของลูกคาแตละคน แมวาเราจะยังไมเคยเห็นบิลบอรดท่ีมี

ประสิทธิภาพอยางนี้ท่ีไหน แตเทคโนโลยีการจํามานตามีใชแลวตามทาอากาศยานและดานชายแดน 

หลังจากไดกลาวถึงพัฒนาการความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลายชนิดแลว คงไมนาแปลก

ใจถาเราเห็นจอภาพดิจิทัลทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยการจําและแยกแยะผูคนไดจาก

โทรศัพทมือถือหรือบัตรสมาชิกแบบสมารทการด แทน จะเปนมานตา จากภาพยนตรเร่ือง Minority 

Report คงจําไดวา ทอม ครูซ เล่ียงการตรวจจับนี้ดวยการใสลูกตาปลอมบิลบอรดท่ีมีแผน FeliCa 

Chip ฝงอยู อาจนําเราไปสูยุคใหมท่ีจอภาพดิจิทัลสามารถจะเขาถึงลูกคาเปนรายคนและเปนจุด

บริการไดดวย เชน บิลบอรดโฆษณาเสนทางบินสายใหมสูหมูเกาะมายอรกา ประเทศสเปน ดวย

ราคาโปรโมช่ันสุดพิเศษ (ดวยประสิทธิภาพของแผน FeliCa Chip ซ่ึงติดอยูท่ีบิลบอรด) อาจติดตอ

กับโทรศัพทมือถือของคุณใหจองและซ้ือตั๋วไดเลย ณ จุดนั้น 

การตลาดแบบเจาะถึงลูกคาเปนรายบุคคลและการควบคุมนี้พาคุณยอนกลับไปสูปญหา

เดิม คือการลุกลํ้าสิทธิความเปนสวนตัว แมจอภาพดิจิทัลจะมีประโยชนแตคงตองถามผูบริโภคดวย

เหมือนกันวาเขาอยากใหใครคอยติดตามความเคล่ือนไหวพฤติกรรมการชอปปง และความตองการ

สวนตัวของเขาไปตลอดทุกยางกาวหรือไม เราคงตองดูวาตอไปนักการตลาดจะดําเนินการเร่ืองนี้ไป

อยางนุมนวลหรือไมอยางไรตอไป 

อีกตัวอยางหนึ่ง ท่ีความตองการของนักการตลาดและสิทธิความเปนสวนตัวเดินทาง

สวนกัน มีใหเห็นในกรณี เทคโนโลยีแผนคล่ืนสัญญาณวิทยุ ( RFID Tags) ซ่ึงแรกเร่ิมพัฒนาข้ึนมา

เพื่อใชติดตามและระบุถาดขนสินคา ( Palettes) ในกระบวนการขนสง แตปจจุบันไดมีการนํา

เทคโนโลยีนี้มาใชในดานอ่ืน  ๆ แผน RFID Tags สามารถนําไปติดบนกลองหรือฝงไวในเส้ือผา 

โดยมันจะสงสัญญาณท่ีมีรหัสตัวเลขไมซํ้ากัน จึงสามารถระบุไววากลองหรือเส้ือผานั้น ๆ อยูท่ีไหน 
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หรือเปนของใคร ขณะนี้มีกลุมผูบริโภคตอตานจํานวนไมนอย เพราะเกรงวาจะมีการนําเทคโนโลยี

นี้ไปใชติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของผูบริโภคโดยไมไดรับอนุญาต 

เม่ือเทคโนโลยีดิจิทัลเคล่ือนเขาไปสูรานและออกนอกอาคาร ลอมรอบผูบริโภคดวยรายละเอียดและ

ขอมูลสวนตัวมากมาย ผูบริโภคจะยินดีมีความสุขกับประสบการณชอปปงแบบใหมท่ีเพียบพรอม

ดวยขอเสนอท่ีถูกตองตรงใจเสมอไปหรือไมจึงเปนเร่ืองท่ีนักการตลาดดิจดทัลจะตองใชเทคโนโลยี

จอภาพดิจิทัลนี้ดวยความชาญฉลาดและระมัดระวัง 

                เคนท เวอรไทม (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค  (Ian Fenwick) (2551 : 341-342) อาง

ถึง การรวมกันสรางคอนเทนตท่ีเหมาะกับตัวเอง (Collaborative Personalization) 

นักการตลาดจะตองเปล่ียนแนวคิดและความเช่ือใหมเม่ือโทรทัศนแบบเดิมพัฒนามา

เปนโทรทัศนดิจิทัล ท่ีสําคัญคือเร่ืองการเปล่ียนแปลงจากการชมรายการโทรทัศนท่ีคนอ่ืนผลิต

(Linear Programming) มาเปนการเขาถึงและเลือกชมวิดีโอคอนเทนตท่ีตนตองการ นักการตลาด

ดิจิทัลท่ีประสบความสําเร็จจะตองทําใหผูชม IPTV( Internet Protocol Television ระบบ tv บน 

internet)  กลายเปนผูมีสวนรวมกับ IPTV ดวย ในโลกของ IPTV เร่ืองนี้หมายถึงผูชมสามารถหยุด

รายการท่ีกําลังออกอากาศ ณ จุดไหนก็ได แลวไปหาขอมูลรายละเอียดอ่ืน  ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ไปหา

ดูประวัติของพิธีกร ผูดําเนินรายการ หรือหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาและบริการท่ีเห็นใน

รายการ 

นอกจากนี้ ผูชมรายการโทรทัศนยังสามารถเพิ่มคอนเทนตท่ีตัวเองสรางเขาไปใน

โปรแกรมไดอีกดวย โดยนักการตลาดดิจิทัลตองจัดหาเคร่ืองไมเคร่ืองมือเหลานี้ให เชน เชิญชวนให

ผูชมแสดงความคิดเห็น มีบล็อกความคิดเห็น จัดใหมีการโหวตลงคะแนน เพิ่มคอนเทนต ตอบ

คําถาม เปนตนท้ังหมดนี้เกิดข้ึนแบบเรียลไทมท้ังส้ินในบริบทท่ีนาตื่นเตนเราใจ กระตุนใหผูชมลุก

ข้ึนมามีสวนรวม จน IPTV กลายเปนแหลงรวมเคร่ืองมือสรางคอนเทนตดวยตนเอง Current TV 

(www.currenttV.com) เปดใหผูชมสงคลิปวิดีโอเขามา และ ชวนใหโหวตลงคะแนนวาคลิปวิดีโอใด

จะไดออกอากาศ 

การเปล่ียนแปลงอีกประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึน คือเม่ือส่ือสารมวลชนทุกอยางกลายเปนส่ือ

ดิจิทัล ส่ือเหลานั้นจะระบุผูใชลงไปจนถึงระดับบุคคลได ท่ีอยู ( IP Addresses) ของผูใชแตละคน

อาจลิงกกับพฤติกรรมและประวัติการเขาเว็บไซตตาง  ๆ และคอนเทนตทุกอยางท่ีเขาเก็บใน

คอมพิวเตอร 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
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บริษัท Alloy Media & Marketing ศึกษาการตลาดกลุมเยาวชน พบวา 96% ของวัยรุน 

(ชวงอายุ 8-12 ป) ท่ีจะเขาเว็บไซตส่ือสมัยใหมบนเทคโนโลยีออนไลน( Social Network) อยางนอย

สัปดาหละคร้ัง และภายในเดือนท่ีแลว ประมาณคร่ึงหนึ่งของเด็กกลุมนี้มีการติดตอกับแบรนดใน

เว็บไซต นอกจากนี้ยังพบวา เด็กวัยรุนมีการเช่ือมโยงกับผูปกครองผานทาง Social Network 

ผลการวิจัยระดับชาติโดย Grunwald Associate มีวัตถุประสงคเพื่อระบุหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพื่อให

นักการตลาดท่ีพยายามจะเขาถึงเด็ก  ๆ ใน Social Network ไดโดยไมใหเกิดความรําคาญในงาน

โฆษณา 

แมนธา สคีย รองประธานบริหารฝายการตลาดเชิงกลยุทธของ Alloy กลาววา ถานักการ

ตลาดคนพบรูปแบบในการตอบรับของพวกเขา ส่ิงนั้นจะทําใหเขาถึงเด็กชวงวัยนี้ไดตามแบบฉบับ

ของพวกเขา 

ความตองการของเด็ก 

ส่ิงท่ีพวกเขาตองการคือ การหามเขาไปรวบกวนพวกเขาขณะกําลังสนทนากับเพื่อน 

หรือตองปรับปรุงทําใหประสบการณ Social Network ของเขาใหงายข้ึนกวานี้หนอย ใหเคร่ืองมือ

ปรับปรุงกระบวนการหรือสรางอุปกรณท่ีชวยใหพวกเขาไดแสดงหรือมีสวนรวมกับตัวเองได 

สินคาบางประเภท เชน บันเทิง และเทคโนโลยีจะเปนท่ีสนใจในกลุมเด็กเสมอ แต Alloy รูสึก

ประหลาดใจมากท่ีผูตอบแบบสอบถามจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญเปนผูหญิงใหความสนใจท่ีจะรับ

ฟงขาวสารประเภทผลิตภัณฑดูแลตัวเอง 

นางสคียกลาวแนะนําวา ยังคงมีวิธีการสําหรับนักการตลาดท่ีไมไดมีความสนใจในกลุมเยาวชนให

สามารถเช่ือมโยงตัวเองเขากับสินคาและบริการท่ีเด็ก  ๆสนใจได ตัวอยางเชน บริษัทประกันใหการ

สนับสนุนคอนเท็นตดานการศึกษาหรือบริษัทอาจออกแคมเปญเพื่อสังคมหรือแคมเปญท่ีมีประเด็น

หรือรางวัลเปนส่ิงท่ีเด็กสนใจ "การใชระบบรางวัลแบบเดิม  ๆ อยางตรงไปตรงมาเปนวิธีการหนึ่งท่ี

นาสนใจและมีความเปนไปไดสูง" เธอกลาว 

มุมมองของพอแม 

ผลการวิจัยยังครอบคลุมถึงการมีสวนรวมของผูปกครอง นางสคียกลาววา เธอไมคิดวา

มุมมองของผูปกครองในเร่ือง Social Networkจะไดรับการวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนแลว เพราะ

สวนใหญจะเปนมุมของของผูท่ีตื่นตระหนกเกินเหตุ อันเกิดจากรายงานขาวเร่ืองเหยื่อทางเพศใน 

MySpace 

ผลการศึกษาจากหลาย  ๆ กรณี พบวา ความจริงแลวเด็ก  ๆ เช่ือมโยงกับพอแมผานทาง Social 

Network "เด็กวัยรุนยุคนี้ไมรูสึกลําบากใจกับเร่ืองนี้" นางสคียกลาว "และผูปกครองท่ีเขาออนไลนมี

แนวโนมจะสบายใจมากข้ึน จินตนาการจะนากลัวกวาความเปนจริงเสมอ" 
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นอกจากนี้ ผลการวิจัยไดถามถึงนิสัยการใชส่ือแบบดั้งเดิม และผลปรากฏวา Social Network 

สามารถเขาถึงกลุมอายุ 9-17 ปไดมากเทา  ๆ กับทีวี และเม่ือเด็ก  ๆ ทํางานหลาย  ๆ อยางในคราว

เดียวกัน พวกเขามีแนวโนมจะใหความสนใจกับส่ิงท่ีพวกเขาทําในโลกออนไลนมากกวาส่ิงท่ีอยูใน

ทีวีถึง 4 เทา 

 

เกรียงศักดิ์  ชูตระกูล ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตบน

อินเทอรเน็ต กรณีศึกษา www.dek-d.com (2547)  ผลจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ  ปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต  พบวา ลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต พบวาสวน

ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตใน

ประเทศไทย ป 2545 ของ ศูนยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแหงชาติ  (NECTEC) เกี่ยวกับลักษณะของ

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตพบวา  ไมมีความเหล่ือมลํ้าทางเพศในการเขาถึงอินเทอรเน็ตระหวางกลุม

หญิงและชาย  โดยกลุมหญิงจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือย  ๆ แตขัดแยงกับธนัสถ  เกษมไชยานันท   

(2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต  ของผูใช

อินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ตเพื่อใช

เว็บไซตในกรุงเทพมหานครเปนเพศชาย และเพศหญิง ในสัดสวนท่ีเทากัน จากความสอดคลองและ

ไมสอดคลองดังกลาว  นาจะมาจากสาเหตุของการวิจัยในแตละเว็บไซตท่ีแตกตางกัน  จะสงผลให

ลักษณะความชอบของผูใชบริการดานเพศ  ก็จะแตกตางกันไปดวยเชนเว็บท่ีมีกลุมเปาหมายสําหรับ

เพศหญิง ก็จะมีลักษณะท่ีมีสีสันสวยงามและมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูหญิงสนใจเปนตน 

 

ชลัช  อภิวัฒนะภูษิต  ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการใชบริการและทัศนคติของ

นักศึกษาท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด  ของรานอินเตอรเน็ตบริเวณมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม พบวา จากการทดสอบความสัมพันธโดยการใชไคร -

สแควร  ท่ีระดับสําคัญ  0.05 พบวาในตัวแปรเพศมีความสัมพันธกับรูปแบบการใชบริการในดาน

วัตถุประสงคท่ี  มาใชบริการ  เวลาท่ีมาใชบริการ  และการเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรระหวางท่ี

มหาวิทยาลัยกับท่ีราน อินเตอรเน็ต การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียในระดับนัยสําคัญท่ี  0.05 

พบวาเฉพาะตัวแปรเพศกับความเร็วของเคร่ืองคอมพิวเตอรเทานั้นท่ีมีคา  เฉล่ียแตกตางกัน  ตัวแปร

ดานอายุพบวามีเพียงดานจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีใหบริการท่ีมี  คาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน  ตัวแปร

ดานรายไดพบวา คาเฉล่ียในเร่ืองจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีใหบริการ  โปรแกรม (เกม) ตาง ๆ ท่ี

มีใหบริการ การดูแลเอาใจใสจากผูดูแลราน ราคาคาบริการ ราคาคาสมาชิกและราคาคาบริการอ่ืน  ๆ  

มีคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน 
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อุไรพร ชลศิริรุงสกุล อางวา จากการสํารวจของบริษัทวิจัยในตางประเทศพบวา  การใช 

Twitter เติบโตข้ึนจากปท่ีแลวถึง  1,382%  แตเม่ือเจาะลึกลงไปกลับมีถึง  85.3% ของผูใชท่ีเขามา

Twitter นอยกวา 1 คร้ังตอวัน และอีก 60% ท่ีเขามาลองใชแตจะเลิกใชในเดือนถัดไป ซ่ึงเปนส่ิงท่ี

นักการตลาดตองระวังเปนอยางมาก  เพื่อรับมือกับปญหานี้  ซ่ึงไมใชเฉพาะ  Twitter แตรวมถึง 

Social Network อ่ืน ๆ ดวย เพราะมีผูใชถึง  51% ท่ีไมชอบโฆษณาท่ีโผลเขามาใน Social Network 

ซ่ึงเปนอีกจุดท่ีตองใสใจ  ทําอยางไรจะใหลูกคารูสึกดีกับแบรนด  และผูกพันอยูนาน  ๆ จาก

ประสบการณท่ีอยูวงการDigital Marketing ตั้งแตยุคดอตคอมยังเฟองฟูเม่ือ  14 ปกอน เธอเช่ือม่ันวา 

Social Network สามารถตอบโจทยทางธุรกิจได "แตในโลกของเวิลดไวดเว็บ  ทุกอยางมีเกิดมีตาย

หายไป เหมือนยุคดอตคอมบ๊ับเบิล แตของท่ียังคงอยูก็ยังมีถาสามารถตอบโจทยธุรกิจได และวางกล

ยุทธไดถูกท่ีถูกเวลา  เชนเดียวกับ Hi 5 ท่ีเร่ิมหายไปเพราะภาพลักษณของ Facebook ท่ีดีกวา มี 

Application เขามารองรับ  มีนักธุรกิจลงทุนเขามามากกวา  ทําใหมีลูกเลนทางการตลาดไดเยอะข้ึน  

อยูกับทางเลือกของลูกคา" แตท่ีสําคัญคือ หากรักจะทําตลาดผาน Social Network ตองเขาใจตลาด 

ตองคุมภาพลักษณ  อารมณและโทนของแบรนดใหชัดเจน "ตองชัดเจนในตัวตนและคอนเทนตท่ี

ส่ือสาร เพราะท้ังหมดคือการขายบุคลิกของแบรนด " อีกสถิติหนึ่งท่ีนักการตลาดตองใสใจ  คือ แม

ปจจุบันคนจะใชเวลาบนโลกไซเบอรถึง  11.3 ช่ัวโมงตอสัปดาห  มากกวาการดูทีวี  ยังมีผูใชชาว

เอเชียถึง  42.2% แตมีผูใชงานบอกวาบรรดาเว็บไซตท่ีเขาไปนั้น  9 ใน 10 ไมทําใหรูสึกดีอยางท่ีคิด  

และ 42% ของผูใชระบุวา ถาเปนแบบนั้นจะหันหลังใหเว็บนั้นไปเลย  ไมมีโอกาสใหแกตัว  ท่ีสําคัญ

คือ 74% พรอมจะบอก ตอทันทีเม่ือเจอประสบการณเลวราย แตถารูสึกดีจะมีแค 54% ท่ีจะบอกตอ 

ฉะนั้น การสรางประสบการณของผูใชในส่ือ  Digital เปนเร่ืองสําคัญมาก  โจทยคือ ทํา

อยางไรใหเขาชอบแบรนด  รูสึกดี คิดถึงไดตลอด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถหาขอมูลของผลิตภัณฑ

ไดตามตองการดวย จึงตองมีการวางกลยุทธอยางครบวงจร มองอยางรอบดานกอนลงมือทํา 

เทรนดการทํา Digital Marketingในอนาคตเพื่อให สัมฤทธ์ิผล  คือ ทําอยางไรจึงจะผสมผสานการทํา

ตลาดแบบออนไลนและออฟไลนเขาดวยกันได เพื่อสรางท้ังแบรนดและยอดขาย  รวมถึงยังสามารถ

ดึงขอมูลจากลูกคาเพื่อมาพัฒนาระบบลูกคาสัมพันธ  ทําใหสามารถดูแลลูกคาไดอยางตอเนื่อง  ซ่ึง

ปจจุบันมีลูกคาของธอมัสไอเดียหลายรายท่ีประสบความสําเร็จจากกลยุทธนี้  อาทิ  พร็อพเพอรตี้  

เพอรเฟค ท่ีเม่ือสัปดาหกอนไดประกาศวา ยอดขายปนี้กวา 8,000 ลานบาท โดย 15% เปนลูกคาท่ีมา

จากการทํา Digital Marketing 
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ขณะเดียวกัน การทําตลาดโดยใชวิดีโอคลิปจะมาแรงมาก  พรอม ๆ กับการทําใชโมบาย

อินเทอรเน็ตและโมบายมารเก็ตติ้ง  ดวยเทคโนโลยี  3จี และอินเทอรเน็ต  บรอดแบนด  โดยมีการ

สํารวจพบวา 40% ของผูใชโมบายอินเทอรเน็ต อยูบนโลก ออนไลนอยางนอย 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

"ไมใชแคยูทูบ  แตกูเกิลวิดีโอกําลังมาแรงมากในตางประเทศ  หากขจัดปญหาเร่ืองแบนดวิดทได

รับรองวาจะเห็นส่ือใหม ๆ เพิ่มข้ึนอีก" แตก็ตองไมลืมการพัฒนาเนื้อหาและระบบของเว็บใหเอ้ือตอ

ระบบเสิรชเอ็นจิ้น  เพราะยิ่งมีการแขงขันสูง  ยิ่งทําใหเกิดการแยงชิงชองทางการเขาถึงลูกคาดวย

เสิรชเอ็นจิ้นมากข้ึน "งบประมาณการทําตลาดผาน Digital Marketing ของสหรัฐอเมริกาในปท่ีแลว

มี กวา 189,000 ลานบาท 45% ใชกับการทําตลาดผานเสิรชเอ็นจิ้น  เพราะยังเปน  ชองทางสําคัญใน

การเขาถึงลูกคา ซ่ึงในจํานวนนี้กวา 60% เทใหกับกูเกิล" 

ในประเทศไทยยังไมมีการเก็บขอมูลงบฯการทํา Digital Marketing ท่ีชัดเจน  มีเพียง

ประมาณการวาในปหนาจะมีการใชงบฯใน ส่ือดิจิทัลราว 1,800 ลานบาท หรือ 2% จากงบฯโฆษณา

รวมท่ีมีอยูราว  90,000 ลานบาท  และคาดวาการเติบโตของการใชงบประมาณดาน Digital 

Marketing ของไทยอยูท่ี 20% ตอป และหากพิจารณาจากความตองการของลูกคาธอมัสไอเดีย  ท่ีมี

ท้ังสินคาประเภทคอนซูเมอร อสังหาริมทรัพย วัสดุกอสรางและตกแตงบาน  เปนกลุมท่ีหันมาใชงบ

ฯ กับ Digital Marketing มากข้ึน รวมถึงพิถีพิถันในการสรางสรรคแคมเปญตาง  ๆ สะทอนวาเร่ือง

ของ Digital Marketing  จึงไมใชเพื่อตลาดวัยรุนอีกตอไป  แตยังขยายวงกวางไปถึงวัยทํางาน  กลุม

ผูบริหารท่ีมีกําลังซ้ือสูง และมีการใชเวลาออนไลนไมนอยไปกวาวัยรุน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาเร่ือง “ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัล ของเว็บไซต  

Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” เปนการศึกษา

ทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต  Facebook เพื่อศึกษาทัศนคติของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook และศึกษาวา เพศ ช้ันป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย  ท่ีแตกตางทําใหทัศนคติ

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากรตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook แตกตางกันหรือไม 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมี

การเขาใชเว็บไซต  Facebook รวมท้ังส้ินแลวจํานวน 3,068  คน จากการสํารวจในวันท่ี 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2553 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูวิจัยเลือกวิธีการเลือกตัวอยางท่ีเปนสัดสวน ผูวิจัยจะกําหนดสัดสวนของจํานวน

ตัวอยางแตละช้ันตามจํานวนประชากร โดยจะตองกําหนดจํานวนตัวอยางแตละช้ันยอยโดยนํา

สัดสวนของจํานวนประชากรแตละระดับช้ันตอจํานวนประชากรท้ังหมดไปคูณกับจํานวนตัวอยาง

ท้ังหมด  เปนการหาขนาดจํานวนประชากร กรณีไมทราบจํานวนประชากร และตองการคํานวณ

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเพื่อนําไปประมาณสัดสวนของประชากร สิน พันธุพินิจอาง

วาตองใชสูตรดังนี้  
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n =  Z
2PQ
e2  

เม่ือ       n = จํานวนตัวอยางท่ีตองการ (Sample Size ) 

Z= คะแนนมาตรฐาน (มีคา 1.96)  

P= สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (มีคา = 0.5) 

Q=1-P (P มีคา = 0.5) 

e=คาคลาดเคล่ือนของการประมาณคา (มีคา 0.05) 

แทนคาในสูตร จะได 

n =  (1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2  

= 384.16  ≈ 325 คน 

 

วธีิการคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกตัวอยางท่ีเปนสัดสวนของจํานวนตัวอยางแตละสาขาตามจํานวนประชากร 

จากจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,068 คน ดังนี ้

 

สาขา 
ป1 ป2 ป3 ป4 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

การจัดการธุรกิจทั่วไป 29 94 29 106 22 96 36 73 485 

การจัดการการทองเที่ยว 18 121 23 121 17 109 27 91 527 

การจัดการชุมชน 15 40 22 75 16 82 24 72 346 

การตลาด 22 72 24 81 24 74 22 52 371 

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 32 95 20 101 29 83 18 72 450 

 การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 18 94 23 111 29 70 22 60 427 

 รัฐประศาสนศาสตร 45 107 67 110 51 75 2 5 462 

จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดกา รมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553(ณ วันที่15 มิถุนายน 2553) 

 

ขนาดประชากรตัวอยางจํานวน 385 คน ดังนั้นจะไดจํานวนประชากรตัวอยางของนักศึกษาแตละ

เพศ ช้ันป และสาขา ท่ีแบงตามสัดสวนดังนี้ 

                                  

จํานวนนักศึกษาเพศชาย/หญิง(แตละสาขาและช้ันป) × จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

จํานวนประชากรท้ังหมด 
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ขนาดตัวอยาง 385 คน เม่ือแบงตามสัดสวนแลวจํานวนประชากรคลาดเคล่ือนเนื่องจากเกิดเปนจุด

ทศนิยม ดังนั้นเพื่อใหไดกลุมตัวอยางเพียงพอท่ีจะใชทดสอบ ผูวิจัยจึงไดแจกแจงตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยคร้ังนี้ท้ังหมด 425 ตัวอยางตามสัดสวนของประชากรแตละเพศ ช้ันป และสาขาอีกท้ังเพื่อ

ปองกันหากมีแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณ 

 

ลกัษณะการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จะทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไปในเร่ืองของตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ช้ันป สาขาวิชา และผลการเรียน

เฉล่ีย ของนักศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ทัศนคติ โดยแบบสอบถามท่ีใชใน

การวิจัยนี้แบงเปน 2 สวน คือ 

ตอนที ่1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล

ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ , ช้ันป, สาขาวิชาผลการเรียนเฉล่ีย รวมท้ังพฤติกรรมการใช Facebook 

ไดแก ชวงเวลา , ความตอเนื่อง และความถ่ีในการใช Facebook มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

จํานวน 7 ขอ 

 

 

สาขา 

ป1 ป2 ป3 ป4 

รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

การจัดการธุรกิจทั่วไป 4 13 4 14 3 13 5 10 66 

การจัดการการทองเที่ยว 3 16 3 16 3 15 4 12 72 

การจัดการชุมชน 2 6 3 10 3 11 4 10 49 

การตลาด 3 10 5 11 4 10 3 7 53 

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 5 13 3 14 4 11 3 10 63 

 การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 3 13 3 15 4 10 3 8 59 

 รัฐประศาสนศาสตร 6 14 9 15 7 10 1 1 63 

รวม 26 85 30 95 28 80 23 58 425 
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ตอนที ่2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัลของเว็บไซต  

Facebook.com ของกลุมตัวอยาง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ( Likert Scale) จํานวน 

41 ขอ ซ่ึงแตละคําถามมีคําตอบใหเลือกตามระดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักของ

การประเมิน ดังนี้  

 

ระดับความคดิเห็น                   ค่าประเมิน 

                                              มากท่ีสุด                                       5 

                                              มาก                                              4 

                                              ปานกลาง                                     3 

                                              นอย                                              2 

                                              นอยท่ีสุด                                      1 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.การเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัย จะทําการเก็บขอมูลโดยใชแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) เปนการวิจัยเชิงสํารวจไดมาจากการใชแบบสอบถามถามกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใช Facebook จํานวน 425 ราย โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังนี้ 

1.1 จัดทําแบบสอบถาม 

1.2 นําแบบสอบถามไปทดสอบกอนนําไปใชจริง ( Pre-test) กับกลุมตัวอยางคนละกลุม

กับกลุม 425 คน จํานวน 30 ราย โดยวิธีหาความเช่ือม่ันดวยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach alpha coefficient) เพื่อทดสอบความสมบูรณ ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นทําการ

ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ กอนนําไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป ซ่ึงไดคา Alpha = .9017 

1.3 แจกแบบสอบถาม จํานวน 425 ชุด โดยกําหนดกลุมตัวอยางในแตละสาชาวิชาโดย

วิธีสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา  (Quota Sampling) และแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจําแนก

ตามเพศ, ช้ันป และสาขาตามสัดสวน 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือและวิจัย

ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนแนวคิดในการทําวิจัยและวิเคราะหขอมูล 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการสัมภาษณจากแบบสอบถาม นํามารวบรวมและทํา

การวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistic 

Package for the Social Sciences) มีรายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 ท่ีใช 

เว็บไซต Facebook ไดแก เพศ ช้ันปท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีเรียนผลการเรียนเฉล่ีย ชวงเวลา , ความ

ตอเนื่อง และความถ่ีในการใช  Facebook ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอมูลมาแจกแจงความถ่ี ( Frequency) และ

นํามาคํานวณเปนคารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดของ  เว็บไซต Facebook.com ท้ัง 4 

ดาน ไดแก ดานการยินยอม การมีสวนรวม การใชขอมูลท่ีเปนประโยชน ความเปนเฉพาะบุคคล 

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรช้ันปท่ี 1-4 ท่ีใชเว็บไซต Facebook โดยให

คะแนนเปนรายขอ แลวนําขอมูลมาหาคาเฉล่ีย ( 𝑥𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( Standard 

Deviation) ซ่ึงใชการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา ( Description Statistic ) เปนคําส่ังท่ีใชสรุป

ลักษณะและตรวจสอบการแจกแจงขอมูล ระดับความพึงพอใจ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย โดย

ใชมาตราวัดแบบ Likert’s Scaleดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2535 : 100) 

      

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.79  หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.80 – 2.59  หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.60 – 3.39  หมายความวา มีความเห็นในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.40 – 4.19  หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับมาก  

คาเฉล่ีย 4.20 – 5.00  หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 

 

ใชคา T-test วิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และ

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) วิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติ

ระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงบรรยาย ( Description Research) เพื่อศึกษาทัศนคติตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัลของเว็บไซต  Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 425 คน ดวย

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 15.0 for WINDOWS ชวยในการ

ประมวลขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ

กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ , ช้ันป, สาขาวิชา ผลการเรียนเฉล่ีย รวมท้ังพฤติกรรมการใช Facebook 

ไดแก ชวงเวลา, ความตอเนื่อง และความถ่ีในการใช Facebook 

ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัลของเว็บไซต 

Facebook ของกลุมตัวอยาง 

ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะ 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม 

                 เพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 111 26.1 

หญิง 314 73.9 

รวม 425 100.0 

  

จากตารางท่ี 1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน พบวาเปนหญิงจํานวน 314 คน  (รอยละ 73.9) และเปนเพศชายจํานวน 

111 คน (รอยละ 26.1) 
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ตารางที ่2  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม

ช้ันป 

ช้ันปีที่ จํานวน ร้อยละ 

1 111 26.1 

2 125 29.4 

3 108 25.4 

4 81 19.1 

รวม 425 100 

 

จากตารางท่ี 2 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน  พบวาเปนช้ันปท่ี 2 จํานวน 125 คน(รอยละ 29.4) ช้ันปท่ี 1 จํานวน 111 

คน(รอยละ26.1) ช้ันปท่ี 3 จํานวน 108 คน(รอยละ 25.4) ช้ันปท่ี 4 จํานวน 81 คน(รอยละ 19.1) 

 

ตารางที ่3  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม

สาขาวิชา 

สาขาวชิา จํานวน ร้อยละ 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 66 15.5 

การจัดการทองเท่ียว 72 16.9 

การจัดการชุมชน 49 11.5 

การตลาด 53 12.5 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 63 14.8 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 59 13.9 

รัฐประศาสนศาสตร 63 14.8 

รวม 425 100 

 

จากตารางท่ี 3 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน  พบวาเปนนักศึกษาสาขาการจัดการทองเท่ียว จํานวน 72 คน(รอยละ 

16.9) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 66 คน(รอยละ 15.5)สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 

จํานวน 63 คน(รอยละ 14.8) สาขา รัฐประศาสนศาสตร จํานวน 63 คน(รอยละ 14.8) สาขาวิชาการ
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จัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 59 คน(รอยละ 13.9) สาขาการตลาด จํานวน 53 คน(รอยละ 

12.5) สาขาการจัดการชุมชน จํานวน 49 คน(รอยละ 11.5 คน) 

 

ตารางที ่4  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม

ผลการเรียนเฉล่ีย 

ระดบัเกรดเฉลีย่สะสม จํานวน ร้อยละ 

นอยกวา 2.00 4 0.9 

2.00-2.50 78 18.4 

2.51-3.00 166 39.1 

3.01-3.50 150 35.3 

มากกวา 3.50 27 6.4 

รวม 425 100 

 

จากตารางท่ี 4 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน  พบวามีระดับเกรดเฉล่ียอยูท่ี 2.51-3.00 จํานวน 166 คน(รอยละ 39.1) 

3.01-3.50 จํานวน 150 คน(รอยละ 39.1)  2.00-2.50 จํานวน 78 คน(รอยละ 18.4) มากกวา 3.50 

จํานวน 27 คน(รอยละ 6.4) นอยกวา 2.00 จํานวน 4 คน(รอยละ 0.9) 

 

ตารางที ่5  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม

ชวงเวลาท่ีใชเว็บไซต Facebook เปนประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน  พบวา ชวงเวลา 20.01-24.00น. มีผูใชจํานวน 259 คน(รอยละ60.9) 

ช่วงเวลาทีใ่ช้เวบ็ไซต์ Facebook เป็นประจํา จํานวน ร้อยละ 

8.00-12.00น.                                      13 3.1 

12.01-16.00น.                                                              38 8.9 

16.01-20.00 น. 71 16.7 

20.01- 24.00 น. 259 60.9 

หลัง24.00 น.เปนตนไป 44 10.4 

   รวม 425 100 
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ชวงเวลา 16.01-20.00น. มีผูใชจํานวน 71 คน(รอยละ 16.7) ชวงเวลาหลัง 24.00น. เปนตนไป มีผูใช

จํานวน 44 คน(รอยละ 10.4) ชวงเวลา 12.01-16.00น. มีผูใชจํานวน 38 คน(รอยละ8.9) ชวงเวลา 

8.00-12.00น. มีผูใชจํานวน 13 คน(รอยละ3.1)  

 

ตารางที ่6  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม

ความตอเน่ืองในการใช เว็บไซต Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 6 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน  พบวามีความตอเนื่องในการใชเว็บไซต Facebook อยูท่ี 1-2 ชม./วัน  

จํานวน 144 คน(รอยละ 33.9)  นอยกวา 1 ชม./วัน  จํานวน 84 คน(รอยละ 19.8)    2 ชม.ข้ึนไป-3 

ชม./วัน จํานวน 82 คน(รอยละ 19.3)   มากกวา 4 ชม./วัน จํานวน 66 คน(รอยละ 15.5)   3 ชม. ข้ึน

ไป -4 ชม./วัน จํานวน 49 คน(รอยละ11.5) 

 

ตารางที ่7  จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม

ความถี่ในการใชเว็บไซต Facebook 

ความถี่ในการใช้เวบ็ไซต์ Facebook จํานวน ร้อยละ 

ทุกวัน 207 48.7 

5-6วัน/สัปดาห 56 13.2 

3-4วัน/สัปดาห 85 20.0 

1-2วัน/สัปดาห 58 13.6 

นอยกวา 4วัน/เดือน 19 4.5 

รวม 425 100 

ความต่อเน่ืองในการใช้เวบ็ไซต์ Facebook จํานวน ร้อยละ 

นอยกวา 1 ชม./วัน                                                      84 19.8 

1-2 ชม./วัน 144 33.9 

2 ชม.ข้ึนไป-3 ชม./วัน 82 19.3 

3 ชม. ข้ึนไป -4 ชม./วัน 49 11.5 

มากกวา 4 ชม./วัน 66 15.5 

รวม 425 100 
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จากตารางท่ี 7 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน  พบวามีความถ่ีในการใชเว็บไซต Facebook ท่ีใชเปนประจําทุกวัน

จํานวน 207 คน(รอยละ 48.7)  3-4วัน/สัปดาห  จํานวน 85 คน(รอยละ20.0) 1-2วัน/สัปดาห จํานวน 

58 คน(รอยละ 13.6)  5-6วัน/สัปดาห จํานวน 56 คน(รอยละ 13.2) นอยกวา 4วัน/เดือน  จํานวน 19 

คน(รอยละ 4.5) 

 

ตอนที ่2  ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์ Facebook.com ของกลุ่ม  

                 ตัวอย่าง       

ตารางที ่8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสมทาง  

               การตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการยินยอม (Permission)  

ด้านการยนิยอม (Permission) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

1.การขออนุญาตกอนการรับ-สง

ของขวัญเปนสิ่งจําเปน 

47 134 166 52 26 
3.92 1.02 มาก 

(11.1) (31.5) (39.1) (12.2) (6.1) 

2.การยินยอมกอนการเผยแพรขอมูล

สวนตัวเปนสิ่งจําเปน 

148 152 97 22 6 
3.97 0.955 มาก 

(34.8) (35.8) (22.8) (5.2) (1.4) 

3.การยินยอมกอนการตอบรับคําเชิญเขา

รวมกลุมตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน 

114 171 115 17 8 
3.86 0.922 มาก 

(26.8) (40.2) (27.1) (4.0) (1.9) 

4.การยินยอมกอนการตอบรับคําเชิญเขา

รวม application ตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน 

104 176 111 25 9 
3.80 0.946 มาก 

(24.5) (41.4) (26.1) (5.9) (2.1) 

5.การยินยอมกอนการแสดงผลลัพธของ

การเลนเกมบนหนาแรกและบนโปร

ไฟลเปนสิ่งจําเปน 

91 152 136 39 7 
3.66 0.968 มาก 

(21.4) (35.8) (32.0) (9.2) (1.6) 

6.การยินยอมกอนการแสดงผลลัพธของ 

Quiz บนหนาแรกและบนโปรไฟลเปน

สิ่งจําเปน 

106 158 130 28 3 
3.79 0.917 มาก 

(24.9) (37.2) (30.6) (6.6) (0.7) 

7.การยินยอมใหเพื่อนและผูอื่นสามารถ

คนหา(search) Facebook ของตนเองได

เปนสิ่งจําเปน 

103 179 112 26 5 
3.82 0.909 มาก 

(24.2) (42.1) (26.4) (6.1) (1.2) 
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ตารางที ่8 (ตอ) คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของ  

               สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการยินยอม  

               (Permission)  

ด้านการยนิยอม (Permission) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

8.ไดรับคํารองขอเปนเพื่อนกอนการ

ยินยอมเปนสิ่งจําเปน 

165 168 77 12 3 
4.13 0.855 มาก 

(38.8) (39.5) (18.1) (2.8) (0.7) 

รวม 

     

3.86 

 

มาก 

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยท่ีสุด  1.80 – 2.59 =นอย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง  3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 8 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com ในดาน การยินยอม (Permission) โดยรวมอยูในระดับมาก (3.86) สวนรายละเอียด

ของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับมาก จํานวน  8 ขอ คือ การขออนุญาตกอนการรับ-สง

ของขวัญ  (3.92) การยินยอมกอนการเผยแพรขอมูลสวนตัว  (3.97) การยินยอมกอนการตอบรับคํา

เชิญเขารวมกลุมตาง  ๆ (3.86) การยินยอมกอนการตอบรับคําเชิญเขารวม  application ตาง ๆ (3.80) 

การยินยอมกอนการแสดงผลลัพธของการเลนเกมบนหนาแรกและบนโปรไฟล  (3.66) การยินยอม

กอนการแสดงผลลัพธของ Quiz บนหนาแรกและบนโปรไฟล  (3.79) การยินยอมใหเพื่อนและผูอ่ืน

สามารถคนหา(search) Facebook ของตนเองได  (3.82) ไดรับคํารองขอเปนเพื่อนกอนการยินยอม  

(4.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ตารางที ่9 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสมทาง  

              การตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการมีสวนรวม (Participation) 

การมส่ีวนร่วม (Participation) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

9.การแสดงความคิดเห็นลงบนโปร

ไฟลเปนสิ่งจําเปน 

139 194 74 13 5 
4.05 0.851 มาก 

(32.7) (45.6) (17.4) (3.1) (1.2) 

10.การแสดงความคิดเห็นในกลุมตาง ๆ

เปนสิ่งจําเปน 

97 178 119 25 6 
3.79 0.910 มาก 

(22.8) (41.9) (28.0) (5.9) (1.4) 

11.การแสดงความคิดเห็นตอรูปภาพ

เปนสิ่งจําเปน 

121 156 120 19 9 
3.85 0.963 มาก 

(28.5) (36.7) (28.2) (4.5) (2.1) 

12.การแบงปนรูปภาพและวิดีโอเปน

สิ่งจําเปน 

84 153 141 34 13 

3.61 0.989 มาก 

(19.8) (36.0) (33.1) (8.0) (3.1) 

13.การแสดงขาวสารใหม  ๆ บนหนา

แรกเปนสิ่งจําเปน 

120 156 116 25 8 
3.84 9.67 มาก 

(28.2) (36.7) (27.3) (5.9) (1.9) 

14.การแบงปน Item และการแสดงผล

ลัพธการเลนเกมเปนสิ่งจําเปน 

56 120 178 47 24 
3.32 1.022 ปานกลาง 

(13.2) (28.2) (41.9) (11.1) (5.6) 

15.การแสดงผลลัพธของการตอบ

คําถาม Quizเปนสิ่งจําเปน 

70 143 162 39 11 
3.52 0.959 มาก 

(16.5) (33.6) (38.1) (9.2) (2.6) 

16.การแสดงความชอบหรือไมชอบ

หัวขอที่มีการโพสตเปนสิ่งจําเปน 

74 133 152 57 9 
3.48 0.998 มาก 

(17.4) (31.3) (35.8) (13.4) (2.1) 

17.การแสดงความชอบหรือไมชอบ

ผลลัพธของการเลนเกมเปนสิ่งจําเปน 

37 97 181 79 31 
3.06 1.031 ปานกลาง 

(8.7) (22.8) (42.6) (18.6) (7.3) 

18.การแสดงความชอบหรือไมชอบ

รูปภาพตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน 

54 129 168 57 17 
3.29 1.004 ปานกลาง 

(12.7) (30.4) (39.5) (13.4) (4.0) 

19.การแสดงความชอบหรือไมชอบ

วิดีโอตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน 

33 121 172 81 18 
3.14 0.965 ปานกลาง 

(7.8) (28.5) (40.5) (19.1) (4.1) 
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ตารางที ่9 (ตอ) คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของ 

              สวนผสมทางการตลาดแบบดิจทัิลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการมีสวนรวม  

              (Participation) 

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยท่ีสุด  1.80 – 2.59 =นอย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง  3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

    จากตารางท่ี 9 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใช

เว็บไซต Facebook จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ในดาน การมีสวนรวม (Participation)  โดยรวมอยูในระดับมาก (3.44) 

สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับ มาก จํานวน  8 ขอ คือการแสดงความ

คิดเห็นลงบนโปรไฟล ( 4.05)  การแสดงความคิดเห็นในกลุมตาง  ๆ (3.79) การรับรูขาวใหม  ๆ บน

หนาแรก (3.85) การแบงปนรูปภาพและวิดีโอ ( 3.61) การแสดงขาวสารใหม  ๆ บนหนาแรก (3.84) 

การแสดงผลลัพธของการตอบคําถาม Quiz (3.52) การแสดงความชอบหรือไมชอบหัวขอท่ีมีการ

โพสต (3.48) การแสดงรายช่ือเพื่อนท่ีเพิ่มเขามาใหมบนหนาแรกของ  Facebook  (3.62)  และระดับ

ความจําเปนอยูในระดับ ปานกลางจํานวน 7 ขอ คือ การแบงปน Item และการแสดงผลลัพธการเลน

เกม(3.32) การแสดงความชอบหรือไมชอบผลลัพธของการเลนเกม ( 3.06) การแสดงความชอบ

หรือไมชอบรูปภาพตาง  ๆ  (3.29) การแสดงความชอบหรือไมชอบวิดีโอตาง  ๆ (3.14) การคล๊ิกวา

ชอบหรือไมชอบกลุมตาง  ๆ (3.13) การสะกิด ( poke) เพื่อน (3.03) การลงโฆษณาบน  Facebook  

(2.98) 

 

การมส่ีวนร่วม (Participation) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

20.การคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบกลุม

ตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน 

36 120 161 79 29 
3.13 1.029 ปานกลาง 

(8.5) (28.2) (37.9) (18.6) (6.8) 

21.การสะกิด ( poke) เพื่อนเปน

สิ่งจําเปน 

37 108 156 78 46 
3.03 1.108 ปานกลาง 

(8.7) (25.4) (36.7) (18.4) (10.8) 

22.การแสดงรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มเขา

มาใหมบนหนาแรกของ  Facebook

เปนสิ่งจําเปน 

89 165 129 31 11 

3.62 1.010 มาก 

(20.9) (38.8) (30.4) (7.3) (2.6) 

23.การลงโฆษณาบนFacebook เปน

สิ่งจําเปน 

42 84 169 86 44 
2.98 1.101 ปานกลาง 

(9.9) (19.8) (39.8) (20.2) (10.3) 

รวม 

     

3.44 
 

มาก 
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ตารางที ่10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสม 

                ทางการตลาดแบบดิจทัิลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการเก็บขอมูลผูใชงาน 

                เว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile)   

 

การเกบ็ข้อมูลผู้ใช้งานเวบ็ไซต์เพือ่

นําไปใช้ประโยชน์ (Profile) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

24.การใหเว็บไซตนําขอมูลสิ่งที่ชอบ

และสนใจ(ไดแก  กิจกรรม , เพลง , 

หนังสือ, ภาพยนตร, รายการโทรทัศนที่

ชอบ)ไปใชประโยชนเปนสิ่งจําเปน 

60 152 165 33 15 

3.49 9.49 มาก 

(14.1) (35.8) (38.8) (7.8) (3.5) 

25.การใหเว็บไซตนําขอมูลเก่ียวกับ

ครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใช

ประโยชนเปนสิ่งจําเปน 

39 107 172 69 38 

3.09 1.064 ปานกลาง 

(9.2) (25.2) (40.5) (16.2) (8.9) 

26.การใหเว็บไซตนําขอมูลเก่ียวกับ

ความสัมพันธ  (เชน โสด , มีแฟนแลว , 

แตงงานแลว)ไปใชประโยชนเปน

สิ่งจําเปน 

48 104 168 74 31 

3.15 1.069 ปานกลาง 

(11.3) (24.5) (39.5) (17.4) (7.3) 

27.การใหเว็บไซตนําขอมูลรูปภาพและ

วิดีโอที่ถูกแท็กไปใชประโยชนเปน

สิ่งจําเปน 

42 138 167 57 21 

3.29 0.985 ปานกลาง 

(9.9) (32.5) (39.3) (13.4) (4.9) 

28.การใหเว็บไซตนําขอมูลมุมมองทาง

ศาสนาและการเมืองไปใชประโยชน

เปนสิ่งจําเปน 

47 114 162 71 31 

3.18 1.068 ปานกลาง 

(11.1) (26.8) (38.1) (16.7) (7.3) 

29.การใหเว็บไซตนําขอมูลวันเกิดไปใช

ประโยชนเปนสิ่งจําเปน 

52 146 157 55 15 
3.39 0.977 ปานกลาง 

(12.2) (34.4) (36.9) (12.9) (3.6) 

30.การใหเว็บไซตนําขอมูลที่อยูอีเมลล

ไปใชประโยชนเปนสิ่งจําเปน 

45 134 159 62 25 

3.26 1.026 ปานกลาง 

(10.6) (31.5) (37.4) (14.6) (5.9) 
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ตารางที ่10 (ตอ)คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของ 

                สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการเก็บขอมูล 

                ผูใชงาน เว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile)   

การเกบ็ข้อมูลผู้ใช้งานเวบ็ไซต์เพือ่

นําไปใช้ประโยชน์ (Profile) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

31.การใหเว็บไซตนํา ชวงเวลาการ

ออนไลนไปใชประโยชนเปนสิ่งจําเปน 

61 148 154 47 15 
3.45 0.985 มาก 

(14.4) (34.8) (36.2) (11.1) (3.5) 

32.การใหเว็บไซตนําขอมูลเบอร

โทรศัพทและที่อยูไปใชประโยชนเปน

สิ่งจําเปน 

42 101 132 98 52 

2.96 1.164 ปานกลาง 

(9.9) (23.8) (31.1) (23.1) (12.1) 

33.การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานที่

ศึกษา/ที่ทํางานไปใชประโยชนเปน

สิ่งจําเปน 

42 136 148 73 26 

3.22 1.041 ปานกลาง 

(9.9) (32.0) (34.8) (17.2) (6.1) 

รวม 

     

3.2 
 

ปานกลาง 

         
หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยท่ีสุด  1.80 – 2.59 =นอย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง  3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 10 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com ในดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile)  โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง (3.2) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับ มาก จํานวน 2 

ขอ คือ การใหเว็บไซตนําขอมูลส่ิงท่ีชอบและสนใจ(ไดแก กิจกรรม , เพลง, หนังสือ, ภาพยนตร, 

รายการโทรทัศนท่ีชอบ)ไปใชประโยชน ( 3.49) การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานะ (ชวงเวลาการ

ออนไลน) บนโปรแกรมสนทนาไปใชประโยชน ( 3.45)  และระดับความจําเปนอยูในระดับ ปาน

กลางมี 8 ขอ คือ การใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใชประโยชน  

(3.09) การใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ  (เชน โสด, มีแฟนแลว, แตงงานแลว)ไปใช

ประโยชน (3.15) การใหเว็บไซตนําขอมูลรูปภาพและวิดีโอท่ีถูกแท็กไปใชประโยชน (3.29) การให

เว็บไซตนําขอมูลมุมมองทางศาสนาและการเมืองไปใชประโยชน  (3.18) การใหเว็บไซตนําขอมูล

วันเกิดไปใชประโยชน (3.39 ) การใหเว็บไซตนําขอมูลเบอรโทรศัพทและท่ีอยูไปใชประโยชน  

(2.96) การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานท่ีศึกษา/ท่ีทํางานไปใชประโยชน (3.22) 
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ตารางที ่11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสม    

                ทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานเฉพาะบุคคล  

                (Personalization)   

เฉพาะบุคคล (Personalization) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

34.การแสดงขอมูลการเขารวม

กิจกรรมตาง  ๆ อยางเปดเผยเปน

สิ่งจําเปน 

36 150 166 55 18 

3.31 0.947 ปานกลาง 

(8.5) (35.3) (39.1) (12.9) (4.2) 

35.การแสดงขอมูลการเขารวมเลน

เกมตาง  ๆ  อยางเปดเผยเปน

สิ่งจําเปน 

45 139 160 64 17 

3.31 0.984 ปานกลาง 

(10.6) (32.7) (37.6) (15.1) (4.0) 

36.การแสดงขอมูลการเขารวม

กลุมที่สนใจอยางเปดเผยเปน

สิ่งจําเปน 

45 135 163 67 15 

3.30 0.975 ปานกลาง 

(10.6) (31.8) (38.4) (15.8) (3.4) 

37.การแสดงความคิดเห็นลงบน

ผลลัพธของการเลนเกมอยาง

เปดเผยเปนสิ่งจําเปน 

39 129 166 70 21 

3.22 0.993 ปานกลาง 

(9.2) (30.4) 39.1 16.5 4.8 

38.การแสดงความคิดเห็นลงบน

ผลลัพธของการตอบคําถาม  Quiz

อยางเปดเผยเปนสิ่งจําเปน 

42 131 170 65 17 

3.27 0.972 ปานกลาง 

(9.9) (30.8) (40.0) (15.3) (4.0) 

39.การแจงโพสตที่ไมเหมาะสม

เปนสิ่งจําเปน 

107 128 100 44 46 
3.48 1.270 มาก 

(25.2) (30.1) (23.5) (10.4) (10.8) 

40.การคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบ

โฆษณาตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน 

39 111 146 78 51 
3.20 1.138 ปานกลาง 

(9.2) (26.1) (34.4) (18.3) (12.0) 
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ตารางที ่11 (ตอ) คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทัศนคติท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของ 

                สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานเฉพาะบุคคล  

                (Personalization)   

เฉพาะบุคคล (Personalization) 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

41.การแสดงขอมูลการเขียนบันทึก

เร่ืองราวสวนตัวอยางเปดเผย เปน

สิ่งจําเปน 

50 130 156 55 34 

3.25 1.079 ปานกลาง 

(11.8) (30.6) (36.7) (12.9) (8.0) 

รวม 

     

3.29 
 

ปานกลาง 

         
หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยท่ีสุด  1.80 – 2.59 =นอย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง  3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 11 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต 

Facebook จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com ในดานเฉพาะบุคคล (Personalization)  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.29) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ คือ การแจงโพสตท่ีไม

เหมาะสม (3.48)  และระดับความจําเปนอยูในระดับ ปานกลางมี 7 ขอ คือ การแสดงขอมูลการเขา

รวมกิจกรรมตาง  ๆ อยางเปดเผย  (3.31) การแสดงขอมูลการเขารวมเลนเกมตาง  ๆ อยางเปดเผย  

(3.31) การแสดงขอมูลการเขารวมกลุมท่ีสนใจอยางเปดเผย  (3.30) การแสดงความคิดเห็นลงบน

ผลลัพธของการเลนเกมอยางเปดเผย  (3.22) การแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการตอบ

คําถาม Quiz อยางเปดเผย (3.27) การคล๊ิกวาชอบหรือไมชอบโฆษณาตาง  ๆ (3.20) การแสดงขอมูล

การเขียนบันทึกเร่ืองราวสวนตัวอยางเปดเผย (3.25) 
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ตอนที3่ วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทยีบความแตกต่างด้านเพศ ช้ันปี สาขาวชิา 

และผลการเรียน เฉลีย่ กบัระดับความความคดิเห็นทีมี่ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต์ Facebook.com 

 การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง

เว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.comของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที1่2 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทัลของ เว็บไซตFacebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามเพศ  

  

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 12 พบวานักศึกษาเพศชาย  (x�=3.67) และนักศึกษาเพศหญิง (x�==3.87) 

ตางกัน -0.197 จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ  0.004 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission) 

แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

เพศ จํานวน(n) คาเฉล่ีย(x�) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(S.D.) 
T Sig 

ชาย 111 3.67 0.68 -2.911 0.004 

หญิง 314 3.87 0.58 
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง

เว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที1่3 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                 แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.comดานการมีสวนรวม(Participation)  จําแนกตาม 

                 เพศ 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา นักศึกษาเพศชาย (x�=3.37) และนักศึกษาเพศหญิง (x�=3.41) 

ตางกัน -0.045  จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.529 ซ่ึง

มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation)ไม

แตกตางกัน 

 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) จําแนก

ตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

เพศ จํานวน(n) คาเฉล่ีย (x�) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
T Sig 

ชาย 111 3.37 0.74 -0.63 0.529 

หญิง 314 3.41 0.6 
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ตารางที1่4 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช 

                 ประโยชน (Profile)  จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(n) คาเฉล่ีย (x�) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) T Sig 

ชาย 111 3.22 0.85 -0.425 0.671 

หญิง 314 3.25 0.73 

   

จากตารางท่ี 14 พบวา นักศึกษาเพศชาย (x�=3.22) และนักศึกษาเพศหญิง (x�=3.25) 

ตางกัน-0.036 จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ  0.671 ซ่ึง

มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซต

เพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) ไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization)  จําแนกตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : เพศท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 
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ตารางที1่5 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization)  จําแนกตาม 

                  เพศ 

เพศ จํานวน(n) คาเฉล่ีย (x�) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) T Sig 

ชาย 111 3.26 0.782 -0.058 0.954 

หญิง 314 3.27 0.716 

   

จากตารางท่ี 15 พบวา นักศึกษาเพศชาย (x�=3.26) และนักศึกษาเพศหญิง (x�=3.27) 

ตางกัน-0.004 จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ  0.954 ซ่ึง

มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ งเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) 

ไมแตกตางกัน 

 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซตFacebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามช้ันป 

H0 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 
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ตารางที1่6 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามช้ันป 

ช้ันป N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.92 0.52 ระหวางกลุม 3.298 3 1.09 2.9 0.03 

2 125 3.75 0.65 ภายในกลุม 159.15 421 0.37 

  3 108 3.72 0.68 รวม 162.45 424 

   4 81 3.89 0.56       

   รวม 425 3.82 0.61   

      

จากตารางท่ี16 พบวานักศึกษาช้ันปท่ี  1 มีทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล

ของเว็บไซต  Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.92) รองลงมาคือ 

นักศึกษาช้ันปท่ี 4 (x�=3.89) นักศึกษาช้ันปท่ี 2 (x�=3.75) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาช้ันป

ท่ี 3  (x�=3.72) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคา

ความนาจะเปนเทากับ 0.03 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติ

ฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีช้ันปแตกตางกันทํา

ใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ website Facebook.com 

ดานการยอมรับ (Permission)  แตกตางกัน 

 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามช้ันป 

H0 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 
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ตารางที1่7 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                 แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามช้ัน 

                 ป 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี17 พบวานักศึกษาช้ันปท่ี1 มีทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล

ของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม (Participation) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.55) รองลงมาคือ 

นักศึกษาช้ันปท่ี 2 (x�=3.38) นักศึกษาช้ันปท่ี 3 (x�=3.35) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาช้ันป

ท่ี 4  (x�=3.29) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคา

ความนาจะเปนเทากับ 0.024 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติ

ฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีช้ันปแตกตางกันทํา

ใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com 

ดานการมีสวนรวม(Participation) แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง

เว็บไซตFacebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) จําแนก

ตามช้ันป 

H0 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทั ลของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

 

 

 

ช้ันป N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.55 0.61 ระหวางกลุม 3.94 3 1.31 3.18 0.024 

2 125 3.38 0.63 ภายในกลุม 174.05 421 0.41 

  3 108 3.35 0.70 รวม 178 424 

   4 81 3.29 0.62 

      รวม 425 3.40 0.64 
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ตารางที1่8 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช 

                 ประโยชน (Profile) จําแนกตามช้ันป 

 

จากตารางท่ี18 พบวานักศึกษาช้ันปท่ี1 มีทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล

ของเว็บไซต Facebook.com ดาน การเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) 

เฉล่ียสูงสุด (x�=3.34) รองลงมาคือ นักศึกษาช้ันปท่ี 4 (x�=3.26) นักศึกษาช้ันปท่ี 3 (x�=3.20) และมี

คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 2  (x�=3.18) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-

Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.417 ซ่ึงมากวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมี ช้ันป แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช

ประโยชน (Profile) ไมแตกตางกัน 

 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง

เว็บไซตFacebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตามช้ันป 

H0 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : ช้ันปท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

 

 

 

ช้ันป N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.34 0.81 ระหวางกลุม 1.68 3 0.56 0.949 0.417 

2 125 3.18 0.71 ภายในกลุม 248.74 421 0.59 

  3 108 3.20 0.79 รวม 250.42 424 

   4 81 3.26 0.74 

      รวม 425 3.24 0.76 
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ตารางที1่9 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตาม 

               ช้ันป 

ช้ันป N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.39 0.68 ระหวางกลุม 2.45 3 0.81 1.52 0.2 

2 125 3.24 0.73 ภายในกลุม 225.42 421 0.53 

  3 108 3.22 0.73 รวม 227.88 424 

   4 81 3.20 0.78 

      รวม 425 3.27 0.73 

       

จากตารางท่ี19 พบวานักศึกษาช้ันปท่ี1 มีทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล

ของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.39) รองลงมาคือ 

นักศึกษาช้ันปท่ี 2 (x�=3.24) นักศึกษาช้ันปท่ี 3 (x�=3.22) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาช้ันป

ท่ี 4  (x�=3.20) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคา

ความนาจะเปนเทากับ 0.2 ซ่ึงมากวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง 

หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีช้ันปแตกตางกันทําใหระดับ

ความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ งเว็บไซตFacebook.com ดานเฉพาะ

บุคคล (Personalization) ไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซตFacebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกนั 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 
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ตารางที2่0 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตาม              

               สาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหลงความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจัดการธุรกิจทั่วไป 66 3.8 0.6 ระหวางกลุม 7.1 6 1.18 3.17 0.005 

การจัดการการทองเที่ยว 72 4.01 0.5 ภายในกลุม 155 418 0.37 

  การจัดการชุมชน 49 3.71 0.7 รวม 162 424 

   การตลาด 53 3.79 0.5 

      ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 63 3.9 0.7 

      การจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ 59 3.86 0.6 

      รัฐประศาสนศาสตร 63 3.59 0.7 

      รวม 425 3.82 0.6 

       

จากตารางท่ี 20 พบวานักศึกษาสาขาการจัดการทองเท่ียว มีทัศนคติตอ สวนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทัลขอ งเว็บไซต  Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission) เฉล่ียสูงสุด 

(x�=4.01) รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก  (x�=3.9) สาขาการจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ (x�=3.86) สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป (x�=3.8) สาขาการตลาด (x�=3.79) สาขาการ

จัดการชุมชน (x�=3.71)  และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.59) จากการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 

0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา 

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีสาขาวิชา แตกตางกันทําใหระดับความ

ความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ 

(Permission) แตกตางกัน 
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง

เว็บไซตFacebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที2่1 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม (Participation) จําแนกตาม 

                สาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหลงความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจัดการธุรกิจทั่วไป 66 3.43 0.6 ระหวางกลุม 3.6 6 0.6 1.44 0.19 

การจัดการการทองเที่ยว 72 3.49 0.7 ภายในกลุม 174 418 0.41 

  การจัดการชุมชน 49 3.45 0.7 รวม 178 424 

   การตลาด 53 3.49 0.5 

      ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 63 3.35 0.6 

      การจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ 59 3.42 0.7 

      รัฐประศาสนศาสตร 63 3.21 0.7 

      รวม 425 3.4 0.6 

       

จากตารางท่ี 21 พบวานักศึกษาสาขาการจัดการทองเท่ียว และการตลาด มีทัศนคติตอ

สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com ดานการมีสวนรวม

(Participation)เฉล่ียสูงสุด (x�=3.49) รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาการจัดการชุมชน  (x�=3.45) สาขา

การจัดการธุรกิจท่ัวไป  (x�=3.43) สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (x�=3.42) สาขาธุรกิจ

โรงแรมและท่ีพัก (x�=3.35)  และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.21) จาก

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 

0.19 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา 

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีสาขาวิชา แตกตางกันทําใหระดับความ
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ความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวน

รวม(Participation)ไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) จําแนก

จําแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที2่2 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช 

                  ประโยชน (Profile) จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหลงความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจัดการธุรกิจทั่วไป 66 3.36 0.8 ระหวางกลุม 6.3 6 1.05 1.81 0.09 

การจัดการการทองเที่ยว 72 3.35 0.7 ภายในกลุม 244 418 0.58 

  การจัดการชุมชน 49 3.2 0.7 รวม 250 424 1.69 

  การตลาด 53 3.38 0.6         

  ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 63 3.29 0.8   

     การจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ 59 3.06 0.8   

     รัฐประศาสนศาสตร 63 3.08 0.8   

     รวม 425 3.25 0.8   

      

จากตารางท่ี22 พบวานักศึกษาสาขาการตลาด มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน 

(Profile) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.38) รองลงมาคือ นักศึกษาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  (x�=3.36) สาขาการ

จัดการการทองเท่ียว  (x�=3.35) สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก (x�=3.29) สาขาการจัดการ

ชุมชน (x�=3.2) สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.08)  และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ สาขาการจัดการ

ธุรกิจและภาษาอังกฤษ (x�=3.06) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 
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(F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.09 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมี

สาขาวิชา แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile)ไม

แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทั ลของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที2่3 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                 แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตาม 

                 สาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหลงความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจัดการธุรกิจทั่วไป 66 3.29 0.7 ระหวางกลุม 5.4 6 0.9 1.69 0.12 

การจัดการการทองเที่ยว 72 3.43 0.8 ภายในกลุม 222 418 0.53 

  การจัดการชุมชน 49 3.16 0.8 รวม 228 424 

   การตลาด 53 3.45 0.6 

      ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 63 3.2 0.7 

      การจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ 59 3.17 0.8 

      รัฐประศาสนศาสตร 63 3.18 0.7 

      รวม 425 3.27 0.7 

       

จากตารางท่ี23 พบวานักศึกษาสาขาการตลาด มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล ( Personalization) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.45) 

รองลงมาคือ นักศึกษาการจัดการการทองเท่ียว  (x�=3.43) สาขาการจัดการธุรกิท่ัวไป  (x�=3.29) 

สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก (x�=3.2) สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.18) สาขาการจัดการธุรกิจ
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และภาษาอังกฤษ (x�=3.17) สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.08)  และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ สาขา

การจัดการชุมชน (x�=3.16) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) 

พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.12 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธ

สมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีสาขาวิชา

แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ งเว็บไซต

Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) ไมแตกตางกัน 

 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย 

H0 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที2่4 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission)จําแนกตามผลการ 

               เรียนเฉล่ีย 

เกรดเฉลี่ย N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

นอยกวา 2.00 4 3.7 0.55 ระหวางกลุม 4.9 4 1.2 3 0.01 

2.00-2.50 78 3.6 0.57 ภายในกลุม 158 420 3.8 

  2.51-3.00 166 3.8 0.64 รวม 162 424 

   3.01-3.50 150 3.9 0.59 

      มากกวา 3.50 27 4.1 0.55 

      รวม 425 3.8 0.61 

       

จากตารางท่ี24 พบวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย มากกวา 3.50 มีทัศนคติตอสวนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) เฉล่ียสูงสุด (x�=4.1) 

รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย 3.01-3.50  (x�=3.9) เกรดเฉล่ีย 2.51-3.00 (x�=3.8) เกรดเฉล่ีย นอยกวา 2.00  

(x�=3.7) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือเกรดเฉล่ีย 2.00-2.50  (x�=3.6)  จากการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.01 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะ
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วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีเกรดเฉล่ียแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมี

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลข องเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission) 

แตกตางกัน 

 

การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง

เว็บไซตFacebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) ตามผลการเรียนเฉล่ีย 

H0 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที2่5 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด

แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม (Participation) จําแนกตามผลการเรียน

เฉล่ีย 

เกรดเฉล่ีย N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

นอยกวา 2.00 4 3.4 0.43 ระหวางกลุม 2.4 4 0.6 1 0.21 

2.00-2.50 78 3.4 0.61 ภายในกลุม 176 420 0.4     

2.51-3.00 166 3.4 0.63 รวม 178 424   

  3.01-3.50 150 3.4 0.65       

   มากกวา 3.50 27 3.7 0.78   

     รวม 425 3.4 0.64   

      

จากตารางท่ี25 พบวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย มากกวา 3.50 มีทัศนคติตอสวนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com ดานการมีสวนรวม( Participation) เฉล่ียสูงสุด 

(x�=3.7) รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย นอยกวา 2.00 เกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 เกรดเฉล่ีย 2.51-3.00 เกรดเฉล่ีย 

3.01-3.50  มีคาเฉล่ียเทากันคือ (x�=3.4)  จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way 

ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.21 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ีมีเกรดเฉล่ีย แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล

ของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) ไมแตกตางกัน 
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง

เว็บไซตFacebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) ตามผล

การเรียนเฉล่ีย 

H0 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที2่6 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

                แบบดิจิทัลของ website Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช 

                ประโยชน (Profile) จําแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย 

เกรดเฉลี่ย N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

นอยกวา 2.00 4 3.4 0.37 ระหวางกลุม 1 4 0.6 1 0.21 

2.00-2.50 78 3.2 0.74 ภายในกลุม 249 420 0.4 

  2.51-3.00 166 3.3 0.77 รวม 250 424 

   3.01-3.50 150 3.2 0.78       

   มากกวา 3.50 27 3.4 0.78   

     รวม 425 3.2 0.76   

      

จากตารางท่ี26 พบวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย นอยกวา 2.00 และ มากกวา 3.50 มีทัศนคติ

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงาน

เว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.4) รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย  2.51-3.00 

(x�=3.3) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือเกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 และ3.01-3.50  มีคาเฉล่ีย (x�=3.2) จากการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.21 

ซ่ึงมากกวากวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา 

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีเกรดเฉล่ีย แตกตางกันทําใหระดับความ

ความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com ดานการเก็บ

ขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) ไมแตกตางกัน 
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซตFacebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) ตามผลการเรียนเฉล่ีย 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกตางกันทําใหทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ

เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน 

 

ตารางที2่7 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตามผล 

               การเรียนเฉล่ีย 

เกรดเฉลี่ย N x� S.D. แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

นอยกวา 2.00 4 3.4 0.47 ระหวางกลุม 3.4 4 0.8 2 0.18 

2.00-2.50 78 3.3 0.74 ภายในกลุม 225 420 0.5 

  2.51-3.00 166 3.2 0.77 รวม 228 424 

   3.01-3.50 150 3.3 0.67       

   มากกวา 3.50 27 3.6 0.74   

     รวม 425 3.3 0.73   

      

จากตารางท่ี27 พบวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย มากกวา 3.50 มีทัศนคติตอสวนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล ( Personalization) เฉล่ียสูงสุด 

(x�=3.6) รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย นอยกวา 2.00 (x�=3.4) เกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 และเกรดเฉล่ีย 3.01-

3.50 (x�=3.3) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือเกรดเฉล่ีย 2.51-3.00 (x�=3.2)  จากการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.18 ซ่ึงมากกวา 

0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีเกรดเฉล่ียแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นท่ีมี

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล 

(Personalization) ไมแตกตางกัน 
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นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 425 คน ท่ีใช

เว็บไซต Facebook ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับเกรดเฉล่ียอยูท่ี 2.51-3.00 จํานวน 

166 คน  รอยละ 39.1   เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 จํานวน 150 คน  รอยละ 39.1  เกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 

จํานวน 78 คน รอยละ 18.4  เกรดเฉล่ียมากกวา 3.50 จํานวน 27 คน  รอยละ 6.4  และนอยท่ีสุดเกรด

เฉล่ียนอยกวา 2.00 จํานวน 4 คน รอยละ 0.9 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 425 คน ท่ีใช

เว็บไซต Facebook ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชเว็บไซต  Facebook ชวงเวลา 20.01-

24.00น. มีผูใชจํานวน 259 คน  รอยละ 60.9  ชวงเวลา 16.01-20.00  น. มีผูใชจํานวน 71 คน  รอยละ 

16.7  ชวงเวลาหลัง 24.00น. เปนตนไป มีผูใชจํานวน 44 คน  รอยละ 10.4 ชวงเวลา 12.01-16.00  น. 

มีผูใชจํานวน 38 คน รอยละ8.9  และนอยท่ีสุดชวงเวลา 8.00-12.00  น. มีผูใชจํานวน 13 คน รอยละ

3.1 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 425 คน ท่ีใช

เว็บไซต Facebook ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีความตอเนื่องในการใชเว็บไซต 

Facebook อยูท่ี 1-2 ชม. / วัน จํานวน 144 คน รอยละ 33.9  นอยกวา 1 ชม. / วัน  จํานวน 84 คน รอย

ละ 19.8   2 ชม.ข้ึนไป - 3 ชม. / วัน จํานวน 82 คน รอยละ 19.3   มากกวา 4 ชม. / วัน จํานวน 66 คน 

รอยละ 15.5  และนอยท่ีสุด 3 ชม. ข้ึนไป -4 ชม. / วัน จํานวน 49 คน รอยละ11.5 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 425 คน ท่ีใช

เว็บไซต Facebook ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการใชเว็บไซต Facebook ท่ีใช

เปนประจําทุกวันจํานวน 207 คนรอยละ 48.7  3-4วัน / สัปดาห จํานวน 85 คน รอยละ20.0  1-2วัน /

สัปดาห จํานวน 58 คน  รอยละ 13.6    5-6วัน / สัปดาห จํานวน  56 คน รอยละ 13.2   และนอยท่ีสุด

นอยกวา 4 วัน / เดือน จํานวน 19 คน รอยละ 4.5 

 

ส่วนที ่2 ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook.com ของนักศึกษา

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ด้านการยนิยอม (Permission) 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต Facebook ช้ันปท่ี 1-4 

จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com ในดาน การยินยอม (Permission) โดยรวมอยูในระดับมาก ( คาเฉล่ียรวม = 3.86) 

สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับมาก ไดแก การขออนุญาตกอนการรับ-
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สงของขวัญ การยินยอมกอนการเผยแพรขอมูลสวนตัว   การยินยอมกอนการตอบรับคําเชิญเขารวม

กลุมตาง ๆ การยินยอมกอนการตอบรับคําเชิญเขารวม  application ตาง ๆ  การยินยอมกอนการ

แสดงผลลัพธของการเลนเกมบนหนาแรกและบนโปรไฟล 

การยินยอมกอนการแสดงผลลัพธของ Quiz บนหนาแรกและบนโปรไฟล  การยินยอมใหเพื่อนและ

ผูอ่ืนสามารถคนหา(search) Facebook ของตนเองได  ไดรับคํารองขอเปนเพื่อนกอนการยินยอม 

 

ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต Facebook ช้ันปท่ี 1-4 

จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com ในดานการมีสวนรวม ( Participation)  โดยรวมอยูในระดับมาก ( คาเฉล่ียรวม = 

3.44) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับ มาก ไดแก การแสดงความคิดเห็น

ลงบนโปรไฟล การแสดงความคิดเห็นในกลุมตาง  ๆ การรับรูขาวใหม  ๆ บนหนาแรก การแบงปน

รูปภาพและวิดีโอ การแสดงขาวสารใหม ๆ บนหนาแรก การแสดงผลลัพธของการตอบคําถาม Quiz 

การแสดงความชอบหรือไมชอบหัวขอท่ีมีการโพสต  การแสดงรายช่ือเพื่อนท่ีเพิ่มเขามาใหมบน

หนาแรกของ Facebook  และระดับความจําเปนอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก การแบงปน Item และ

การแสดงผลลัพธการเลนเกม  การแสดงความชอบหรือไมชอบผลลัพธของการเลนเกม การแสดง

ความชอบหรือไมชอบรูปภาพตาง  ๆ การแสดงความชอบหรือไมชอบวิดีโอตาง  ๆ การคล๊ิกวาชอบ

หรือไมชอบกลุมตาง ๆ การสะกิด (poke) เพื่อน และการลงโฆษณาบน Facebook 

 

ด้านการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Profile) 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต Facebook ช้ันปท่ี 1-4 

จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com ในดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง (คาเฉล่ียรวม = 3.2) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับ

ปานกลาง ไดแก การใหเว็บไซตนําขอมูลส่ิงท่ีชอบและสนใจ(ไดแก กิจกรรม , เพลง, หนังสือ, 

ภาพยนตร, รายการโทรทัศนท่ีชอบ)ไปใชประโยชน  การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานะ (ชวงเวลาการ

ออนไลน) บนโปรแกรมสนทนาไปใชประโยชน และระดับความจําเปนอยูในระดับ มากไดแก การ

ใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใชประโยชน   การใหเว็บไซตนํา

ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ (เชน โสด , มีแฟนแลว , แตงงานแลว)ไปใชประโยชน  การใหเว็บไซต

นําขอมูลรูปภาพและวิดีโอท่ีถูกแท็กไปใชประโยชน   การใหเว็บไซตนําขอมูลมุมมองทางศาสนา
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และการเมืองไปใชประโยชน   การใหเว็บไซตนําขอมูลวันเกิดไปใชประโยชน  การใหเว็บไซตนํา

ขอมูลเบอรโทรศัพทและท่ีอยูไปใชประโยชน   การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานท่ีศึกษา  / ท่ีทํางานไป

ใชประโยชน 

 

ด้านเฉพาะบุคคล (Personalization) 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต Facebook จํานวน 

425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ใน

ดานเฉพาะบุคคล ( Personalization)  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( คาเฉล่ียรวม = 3.29) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับมาก ไดแก การแจงโพสตท่ีไมเหมาะสม และ

ระดับความจําเปนอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก  การแสดงขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ อยาง

เปดเผย การแสดงขอมูลการเขารวมเลนเกมตาง  ๆ อยางเปดเผย การแสดงขอมูลการเขารวมกลุมท่ี

สนใจอยางเปดเผย การแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการเลนเกมอยางเปดเผย การแสดง

ความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการตอบคําถาม  Quiz อยางเปดเผย การคล๊ิกวาชอบหรือไมชอบ

โฆษณาตาง ๆ การแสดงขอมูลการเขียนบันทึกเร่ืองราวสวนตัวอยางเปดเผย 

 

ส่วนที ่3 วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 

เพศส่งผลต่อทศันคติทีมี่ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook.com ของ

นักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม (Permission) เพศ

ชายและเพศหญิงมีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดานการมีสวนรวม 

(Participation) ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile)  และดานเฉพาะบุคคล (Personalization)  

เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ช้ันปีส่งผลต่อทศันคติทีมี่ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook.com ของ

นักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม (Permission) และ

ดานการมีสวนรวม ( Participation) ช้ันปท่ี 1-4 มีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ 0.05  ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile)  และดานเฉพาะบุคคล ( Personalization) 

ช้ันปท่ี 1-4 มีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สาขาวชิาทีเ่รียน ส่งผลต่อทศันคติทีมี่ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  

Facebook.com ของนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม ( Permission) 

สาขาวิชาท่ีเรียนแตกตางกันมีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานการมี

สวนรวม ( Participation) ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile) และ ดานเฉพาะบุคคล 

(Personalization)  สาขาวิชาท่ีแตกตางกันมีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 

ผลการเรียนเฉลีย่ ส่งผลต่อทศันคติทีมี่ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  

Facebook.com ของนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ

ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม (Permission) เกรด

เฉล่ียแตกตางกันมีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานการมีสวนรวม 

(Participation) ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile) และดานเฉพาะบุคคล (Personalization)  

เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกันมีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ส่วนที ่4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใชเว็บไซต Facebook และตอบ

แบบสอบถามมีการเสนอถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามบางสวนมีทัศนคติเชิงบวกตอเว็บไซต Facebook โดยเห็นวา

เว็บไซต Facbook เปนเว็บไซตท่ีสําคัญเว็บไซตหนึ่งท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมในการพูดคุย แบงปน

ส่ิงท่ีตนเองสนใจกับผูอ่ืน ใหความบันเทิงและความสะดวกสบายในการใชงาน อีกท้ังยังชวยให

ประหยัดคาใชจาย ผูใชสวนมากท่ีแสดงความคิดเห็นในสวนนี้ยังกลาวอีกวาตนเองมีพฤติกรรมติด

เว็บไซต Facebook ในระดับมาก 

ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามบางสวนมีทัศนคติเชิงลบตอเว็บไซต Facebook โดยเห็น

วาเว็บไซต Facebook ในปจจุบันเร่ิมมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนอยลงในดานความเปนสวนตัว 
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ขอมูลบางสวนเชนรหัสผานในการล็อกอินเขาสูระบบสามารถถูกขโมยไปไดโดยผูประสงคไมดี ซ่ึง

การกระทําดังกลาวจะสงผลเสียตอผูใช Facebook ซ่ึงถูกขโมยรหัสดังกลาวไป โดยอาจจะถูกเจาะ

ขอมูลบางสวนไปใชประโยชนโดยเฉพาะผูท่ีใชรหัสผานในการล็อกอินเขาเว็บไซต Facebook เปน

รหัสเดียวกันกับ เว็บไซต Hotmail อาจถูกเจาะขอมูลสวนตัวท่ีอยูในเว็บไซตนั้น ๆ ดวย 

ผูตอบแบบสอบถามบางสวนเสนอวา เว็บไซต Facebook ควรเพิ่มเนื้อท่ีในสวนของ Wall และมี 

Application อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนใหหลากหลายมากกวานี้ 

 

อภิปรายผล 

จาการศึกษาเร่ือง ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัล ของเว็บไซต  

Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปาก ร พบวานักศึกษาสวนใหญ

เห็นวาสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลใน ดานการยินยอม  (Permission) ดานการมีสวนรวม 

(Participation)มีความจําเปนตอเว็บไซตดังกลาวอยูในระดับมาก และเห็นวาสวนผสมทางการตลาด

แบบดิจิทัลดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile)  และดานเฉพาะบุคคล (Personalization)  มี

ความจําเปนตอเว็บไซต Facebook อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวานักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นวาเว็บไซต Facebook จําเปนตองมี สวนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิ ทัล ดาน การยินยอม ( Permission) และ ดานการมีสวนรวม ( Participation)  ซ่ึงมีความจําเปน

มากกวาการมีสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล  ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile)  และ

ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) ซ่ึงสวนมากนักศึกษามีความเห็นวาความจําเปนของอีกสองดาน

นี้ยังอยูในระดับปานกลาง ทําใหสามารถสรุปไดวา การยินยอมและ การมีสวนรวมเปนส่ิงท่ีมีความ

จําเปนตอเว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงเร่ืองการ

ยินยอม สอดคลองกั บแนวคิดของ  เคนท เวอรไทม  (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค  (Ian  

Fenwick) (2551  : 165-168) ซ่ึงอางวา แนวการปฏิบัติดานการตลาดดิจิทัลท่ีประสบความสําเร็จ 

(Digitalmarketing Best Practices) ตองไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน ( Follow Permission 

Marketing Principle : It’s Must) นักการตลาดดิจิทัลตองปฏิบัติตามหลักเร่ือง Permission 

Marketing อยางเครงครัด เพราะถาไมทํา คุณอาจเส่ียงกับการเสียลูกคาและเสียความไววางใจท่ี

ลูกคาเคยมีให ถาไมไดรับความไววางใจ โอกาสท่ีจะรูจักลูกคาอยางลึกซ้ึงยอมลดนอยลง และ

แนนอนคงไมสามารถจัดแผนการตลาดใหถูกใจได ถาฝนติดตอลูกคาท้ังท่ีเขาไมยินยอม ลูกคาจะ

ตอตานโดยการหาทางปองกันไมใหเขาถึงเขา เชนเดียวกับความสัมพันธในลักษณะอ่ืน ๆ ถาสูญเสีย

ความไววางใจกันแลว ทุกอยางก็ยากจะเร่ิมตนใหม  เชนเดียวกันกับ การมีสวนรวมซ่ึงสอดคลองกับ

เร่ืองแรงจูงใจในการเขารวมสังคมเครือขายของ  Peter Kollock (1999) Sense of Community  ซ่ึง



80 
 
กลาวถึงการมีปฏิสัมพันธกันหรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหวางคนในสังคมนั้น  ๆ เหมือน

การท่ีมีคนมาตั้งกระทูหรือเขียนบทความอะไร เม่ืออานกระทูนั้น  ๆ ทําใหอยากแสดงความคิดเห็น

ของตัวเอง การท่ีความคิดคนหนึ่ง มีอิทธิพลเหนือคนกลุมหนึ่ง หรือ การมีอารมณความรูสึก

บางอยางรวมกัน เชน การรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังทางการเมือง หรือ การรวมตัวกันเพื่อแสดงออก

อะไรบางอยางบน Online Community จากขางตนทําใหวิเคราะหไดวานักศึกษาท่ีตระหนักถึง

ความสําคัญของการยินยอม (Permission) ซ่ึงเปนนักศึกษาสวนใหญ เปนผูท่ีมีความคิดเห็น

สอดคลองกับ เธอรสโตน ( Thurstone 1974) ซ่ึงกลาวไววา ทัศนคติเปนผลรวมของมนุษยเกี่ยวกับ

ความรูสึก อคติ ความกลัว ท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เหมือนกับนักศึกษากลุมดังกลาวท่ีเห็นวาการยินยอม

กอนการไดรับอนุญาตใหเว็บไซตกระทําการใด ๆ กับขอมูลสวนตัวจําเปนจะตองแจงกอน เนื่องจาก

นักศึกษามีความรูสึก อคติตอเร่ืองเดียวกันมากอน และใชความคิดเห็นดังกลาวเปนตัวตัดสินส่ิงอ่ืน

ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกัน เชน พิจารณารับหรือไมรับในการสงขอมูลการตลาด หรือรับใหมีความถ่ี

มากนอยแคไหนก็ได นักศึกษาบางกลุมมีอคติตอการรับขอมูล หรือ Application ตาง ๆ บนเว็บไซต 

Facebook ท่ีมีมากเกินไป จนเกิดความรําคาญการสงขอมูลดังกลาว สอดคลองกับ  เคนท เวอรไทม  

(Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian  Fenwick) (2551 : 165-168) อางวาการตลาดทางตรงแบบ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Direct Marketing; EDM) ท่ีสงออกไปอยางไมเกรงอกเกรงใจผูรับจะมี

ผลรายยอนกลับมาถึงผูสง และจากผลวิจัยของ Jupiter Research ระบุวารอยละ 16 ของลูกคา

รายงานวาจดหมายขาวและรายการสงเสริมการขายท่ีเขาไดรับทางอีเมลคือสาเหตุท่ีทําใหพวกเขา

รูสึกไมดีกับบริษัทหรือสินคาเหลานั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต 

Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม คือ ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการศึกษาคร้ังตอไป  ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางข้ึน  เพื่อนํามา

พัฒนาและปรับปรุงตอไป 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต 

Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาวา เพศ ช้ันป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย 

ท่ีแตกตางกันทําให ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตอสวนผสม

ทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com แตกตางกันหรือไม โดยการใชวิธีการสํารวจ

โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันป

ท่ี 1-4ท่ีใชเว็บไซต Facebook จํานวน 425 คน สรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ช้ันปีที ่ 1-4 ที่ 

             ใช้เวบ็ไซต์ Facebook 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 425 คน ท่ีใช

เว็บไซต Facebook ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิงจํานวน 314 คน  รอยละ 73.9 

และเปนเพศชายจํานวน 111 คนรอยละ 26.1 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 425 คน ท่ีใช

เว็บไซต Facebook ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนช้ันปท่ี 2 จํานวน 125 คน  รอยละ 29.4 

ช้ันปท่ี 1 จํานวน 111 คน รอยละ26.1ช้ันปท่ี 3 จํานวน 108 คน  รอยละ 25.4  และนอยท่ีสุดช้ันปท่ี 4 

จํานวน 81 คน รอยละ 19.1 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 425 คน ท่ีใช

เว็บไซต Facebook ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนนักศึกษาสาขาการจัดการทองเท่ียว 

จํานวน 72 คน  รอยละ 16.9   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 66 คน  รอยละ 15.5  สาขา

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก จํานวน 63 คน  รอยละ 14.8 สาขารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 63 คน  รอย

ละ 14.8   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 59 คน  รอยละ 13.9   สาขาการตลาด 

จํานวน 53 คน รอยละ 12.5 และนอยท่ีสุด สาขาการจัดการชุมชน จํานวน 49 คน รอยละ 11.5 คน 



 

 

ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว 

อนุมัติใหการวิจัย เร่ือง “ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต  Facebook.com 

กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เสนอโดยนางสาวชลาลัย ไชยศักดิ์

ภากาศ มีคุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาการเปนผูประกอบการ 

ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

      ………………………………………………..

                 (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ) 

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

              วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยนพดล โตวิชัยกุล 
 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

 

............................................................... ประธานกรรมการ  

(อาจารยภาวิณี กาญจนาภา) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารยนพดล โตวิชัยกุล) 
……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารยนภนนท หอมสุด) 

……….. / ……..…………. / …………. 
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                                                      แบบสอบถามเพือ่การศึกษา 

เร่ือง 

ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook.com  

กรณศึีกษานักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com  

 

ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงตามจริงของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 

1.เพศ            ชาย                                        หญิง 

 

2.นักศึกษากําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 

 ช้ันปท่ี 1                                              ช้ันปท่ี 2 

ช้ันปท่ี 3                                               ช้ันปท่ี 4  

 

3.สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป                         ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก                       

การจัดการการทองเท่ียว                       การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ                                             

การจัดการชุมชน                                  รัฐประศาสนศาสตร        

 การตลาด 
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4. เกรดเฉล่ียสะสมปจจุบัน 

 นอยกวา 2.00                                      2.00-2.50                                              2.51-3.00                                

3.01-3.50                                              มากกวา 3.50 

 

5. ชวงเวลาท่ีใช Facebook เปนประจํา มากท่ีสุด 

8.00-12.00 น.                                      12.01-16.00 น.                                      16.01-20.00 น.                                       

20.01- 24.00 น.                                    หลัง24.00 น.เปนตนไป  

 

 

6.ความตอเนื่องในการใช Facebook 

        นอยกวา 1 ชม./วัน                             1-2 ชม./วัน                                            2 ชม.ข้ึนไป-3 ชม./วัน                                                        

        3 ชม. ข้ึนไป -4 ชม./วัน                     มากกวา 4 ชม./วัน 

 

7.ความถ่ีในการใช Facebook 

   ทุกวัน                                                5-6 วัน/สัปดาห                                       3-4 วัน/สัปดาห                                       

   1-2 วัน/สัปดาห                                  นอยกวา 4 วัน/เดือน  
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ตอนที ่2 ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์ Facebook.com  

คาํช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงตามระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

 

ขอ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

มาก 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

การยนิยอม (Permission) 

1 

ทานคิดวาการขออนุญาตทุกครั้งกอนมีการรับ-สงของขวัญเปน

สิ่งจําเปน           

2 

ทานคิดวาการขออนุญาตทุกครั้งกอนมีการเผยแพรขอมูลสวนตัวของ

ผูใชเปนสิ่งจําเปน           

3 

ทานคิดวาการขออนุญาตกอนการตอบรับคําเชิญเขารวมกลุมตางๆ

ของผูใชเปนสิ่งจําเปน           

4 

ทานคิดวาการขออนุญาตกอนการตอบรับคําเชิญเขารวม Application 

ตางๆเปนสิ่งจําเปน           

5 

ทานคิดวาการขออนุญาตกอนแสดงผลลัพธของการเลนเกมบนหนา

แรกและบนโปรไฟลเปนสิ่งจําเปน           

6 

ทานคิดวาการขออนุญาตกอนการแสดงผลลัพธของ Quiz บนหนา

แรกและบนโปรไฟลเปนสิ่งจําเปน           

7 

ทานคิดวาเว็บไซต Facebook ควรใหเพื่อนและผูอื่นสามารถคนหา

(Search) Facebook ของทานได           

8 ทานคิดวาการไดรับคํารองขอเปนเพ่ือนกอนการยินยอมเปนสิ่งจําเปน           
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ขอ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

มาก 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

การมีส่วนร่วม (Participation) 

9 ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นลงบนโปรไฟลเปนสิ่งจําเปน           

10 ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นในกลุมตางๆเปนสิ่งจําเปน           

11 ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นตอรูปภาพเปนสิ่งจําเปน           

12 ทานคิดวาการแบงปนรูปภาพและวิดีโอเปนสิ่งจําเปน           

13 ทานคิดวาการแสดงขาวสารใหมๆบนหนาแรกเปนสิ่งจําเปน           

14 

ทานคิดวาการแบงปน Item และการแสดงผลลัพธการเลนเกมเปน

สิ่งจําเปน           

15 ทานคิดวาการแสดงผลลัพธของการตอบคําถาม Quiz เปนสิ่งจําเปน           

16 

ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบ หรือไมชอบหัวขอที่มีการโพสต

เปนสิ่งจําเปน 

     

17 

ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบผลลัพธของการเลนเกม

เปนสิ่งจําเปนจําเปน 

     

18 

ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบรูปภาพตางๆเปน

สิ่งจําเปน 

     

19 

ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบ VDO ตางๆเปน

สิ่งจําเปน 

     20 ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบกลุมตางๆเปนสิ่งจําเปน 

     21 ทานคิดวาการสะกิด (poke) เพ่ือนเปนสิ่งจําเปน 
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ขอ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

มาก 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

22 

ทานคิดวาการแสดงรายช่ือเพ่ือนที่เพ่ิมเขามาใหมบนหนาแรกของ  

Facebook เปนสิ่งจําเปน 

     23 ทานคิดวาการใหผูใชเว็บไซตลงโฆษณาบน Facebook เปนสิ่งจําเปน           

การเกบ็ข้อมูลผู้ใช้งานเวบ็ไซต์เพือ่นําไปใช้ประโยชน์ (Profile) 

24 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลสิ่งที่ชอบและสนใจ(ไดแก 

กิจกรรม, เพลง, หนังสือ, ภาพยนตร, รายการโทรทัศนที่ชอบ)ไปใช

ประโยชนในดานการตลาด(เชนนํามาวิเคราะห นําไปสูการปรับให

เกิดประโยชนและอํานวยความสะดวกแกผูเยี่ยมชมเว็บ หรือผูรวม

กิจกรรม)  เปนสิ่งจําเปน           

25 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลเก่ียวกับครอบครัว (สมาชิกใน

ครอบครัว)ไปใชประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน           

26 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธ (เชน โสด, มี

แฟนแลว, แตงงานแลว)ไปใชประโยชนในดานการตลาดเปน

สิ่งจําเปน           

27 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลรูปภาพและวิดีโอที่ถูกแท็กไปใช

ประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน           

28 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลมุมมองทางศาสนาและการเมืองไป

ใชประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน           

29 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลวันเกิดไปใชประโยชนในดาน

การตลาดเปนสิ่งจําเปน           
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ขอ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

มาก 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

30 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลที่อยูอีเมลลไปใชประโยชนในดาน

การตลาดเปนสิ่งจําเปน           

31 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลสถานะ (ชวงเวลาการออนไลน) 

บนโปรแกรมสนทนาไปใชประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน           

32 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลเบอรโทรศัพทและที่อยูไปใช

ประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน           

33 

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลสถานที่ศึกษา/ที่ทํางานไปใช

ประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน 

     เฉพาะบุคคล (Personalization) 

34 

ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขารวมกิจกรรมตางๆอยางเปดเผยเปน

สิ่งจําเปน           

35 

ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขารวมเลนเกมตางๆอยางเปดเผยเปน

สิ่งจําเปน           

36 

ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขารวมกลุมที่สนใจอยางเปดเผยเปนสิ่ง

ที่จําเปน 

     

37 

ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการเลนเกมอยาง

เปดเผยเปนสิ่งจําเปน           

38 

ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการตอบคําถาม 

Quiz อยางเปดเผยเปนสิ่งจําเปน           
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ขอ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

มาก 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

39 ทานคิดวาการมีสิทธิแจงโพสตที่ไมเหมาะสมเปนสิ่งจําเปน           

40 

ทานคิดวาการมีสิทธิ์คลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบโฆษณาตางๆเปน

สิ่งจําเปน           

41 

ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขียนบันทึกเรื่องราวสวนตัวอยาง

เปดเผยเปนสิ่งจําเปน           

 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามคะ  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวชลาลัย ไชยศักดิ์ภากาศ  

ท่ีอยู                   5 หมู 12 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140 
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