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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com และ
ศึกษาวา เพศ ชั้นป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย ที่แตกตางทําใหทัศนคติของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต
Facebook.com แตกตางกันหรือไม โดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงมาตรฐาน t-test และ One Way-Anova
ผลการศึกษาพบวา (1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใช
เว็บไซต Facebook เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook.com ในดานการยินยอม และการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก และเห็นวาในดาน
การเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน และดานเฉพาะบุคคล โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (2)นักศึกษาที่มีชั้นป สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยแตกตางกันมีทัศนคติที่แตกตางกัน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที1่
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โดย
ธรรมชาติของมนุษยมักอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อดําเนิน กิจกรรมตาง ๆ กอใหเกิด
การติดตอสื่อสารระหวางกันและมีการพัฒนาในหลาย ๆ ดานเพื่อตอบสนองความตองการของการ
ใชงานจึงเกิดเปน สังคม ออนไลนขึ้น ในปจจุบันความนิยมของการใชเครือขายออนไลนกําลังขยาย
ตัวอยางกวางขวางและครอบคลุมไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยของเราดวย
เนื่องจากเครือขายดังกลาวชวยใหการติดตอสื่อสารของมนุษยสะดวก รวดเร็ว
และ ประหยัด
คาใชจาย
ดวยเหตุนี้เอง เว็บไซต ที่เปน Social Networkหรือรูปแบบของเว็บไซต ในการสราง
เครือขายสังคม สําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ไดทํา และ
เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่น ในบริการเครือขายสังคมมักจะประกอบไปดวย กา ร
แช็ต สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก จึงเปนที่นิยมมมากทั้งโดยในหมูวัยรุน
และวัยทํางาน ซึ่งเว็บไซต Social Network ที่นาสนใจและกําลังเปนที่นิยมมากในตอนนี้ ก็คือ
เว็บไซต Facebook ซอฟตแวรเครือขายที่อนุญาตใหผูใชสรางหนาเว็บของตัวเอง และใสขอมูลตาง
ๆ ตามตองการ ( Profile Page) โดยระบบสามารถคนหาผูใชที่มีความสนใจตรงกัน เชนชอบฟง
ดนตรีประเภทเดียวกัน สนใจในภาพยนตรเรื่องเดียวกัน ผูใชสามารถเพิ่มหรือลบลิงกไปสูผูใชคน
อื่น เพิ่มเปนเครือขายทางสังคมอินเตอรเน็ต คนหาเพื่อนเกาที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมา หาเพื่อน
ใหมทั้งในสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบัน ในหนาเว็บของ Facebook มีสวนประกอบหลักคือสวน
ของขอมูลผูใช สวนแสดงจํานวนเพื่อนในเครือขาย กิจกรรมที่สนใจ และพื้นที่สาธารณะ (ที่เรียกวา
Wall) ซึ่งผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได ขอความบน Wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อน
ในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได นอกจากนี้ Facebook อนุญาตใหผูใชงานอัพโหลดรูป
และใหผูใชตั้งกลุมทางสังคม หรือแฟนคลับตาง ๆ ได

1

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่อง
“ทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต
Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ผูวิจัยไดศึกษาจาก
เอกสาร ขอมูลจากเว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
- แนวคิดเรื่องทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
องคประกอบตางๆของทัศนคติ
แหลงที่มาที่มีอิทธิพลตอการกอตัวของทัศนคติ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภค
การวัดทัศนคติ
- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะการสื่อสารผานสังคม Social Network
ความหมายของ
Social Network
แรงจูงใจในการเขารวมสังคมเครือขาย
ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
- ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต Facebook
ความหมายของ
Facebook
ความเปนมาของเว็บไซต
Facebook
- แนวคิดเรื่อง สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
ความหมายของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
องคประกอบของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต
บทความที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ

7

Facebook
Facebook

2
ซึ่งสอดคลองกับปจจุบันเมื่อการทําธุรกิจเริ่มขยายตัวขึ้นเปนวงกวาง ชองทางการใหบริการทางดาน
E-commerce ก็เพิ่มขึ้นเพื่อใหเขาถึงลูกคาไดงายกวาเดิม ประกอบกับในปจจุบันนี้ กระแสของ
เว็บไซตผูใหบริการดาน Social Network กําลังเปนที่นิยม (บริการเครือขายสังคม หรือ Social
Network Service เปนรูปแบบของเว็บไซต ในการสรางเครือขายสังคม สําหรับผูใชงานใน
อินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ไดทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผูอื่น จึงเกิดกระแสการใชเว็บไซตที่ใหบริการดาน Social Network เปนอีกหนึ่ง
ชองทางในการใหบริการดาน E-commerce โดยปจจุบันนี้ ผูใหบริการดาน Social Network ที่เปนที่
นิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ Facebook นักการตลาดสมัยใหมจึงตองพัฒนาแนวคิดการตลาด
รูปแบบใหมโดยใชสื่อดิจิทัล ซึ่ง Ian Fenwick อางวาหลักของ 4P ของ Digital Marketing หรือ
การตลาดดิจิทัล สามารถประยุกตใชไดจริงกับการคาแบบดิจิทัลที่กาวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และชวยพัฒนาการตลาดออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักการตลาดทั้งหลายที่
ทําธุรกิจผาน Social Network ตาง ๆ รวมทั้ง Facebook จึง เรง พัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่องให
สอดคลองกับหลัก 4P เชนการเพิ่ม Application เกม การรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนตัวของ
ผูใชงาน และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชงาน การเจริญเติบโตของเว็บไซต
เหลานี้ในหลายประเทศ เชน ญี่ปุน สเปน อังกฤษ บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี
เนเธอรแลนด และไตหวัน ทําใหเกิดผลลัพธที่จะสามารถนําไปปรับใชตอไป นับเปนสิ่งที่กอใหเกิด
ประโยชนและนาจับตามองของผูที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับเว็บไซตดังกลาวมาก
การศึกษาทัศนคติที่มี สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะชวยใหทราบทัศนคติของนักศึกษา ตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook วาเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการ สราง
ความจงรักภักดี (Loyalty) ของนักศึกษาตอเว็บไซต Facebook หรือไม ซึ่งผลจากการทําวิจัยดังกลาว
นี้จะชวยใหนักการตลาดสามารถนําผลที่ไดไปใชปรับปรุง พัฒนาการทําธุรกิจผานทางเว็บไซต
ดังกลาวไดและเปนประโยชนกับผูที่ทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันอีกตอไป

3
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาทัศนคติ ของนักศึกษาคณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook
2. เพื่อศึกษาวา เพศ ชั้นป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย ที่แตกตางทําใหทัศนคติของ
นักศึกษาคณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook แตกตางกันหรือไม
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร -ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3,068 คน (ขอมูลจากสํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ปการศึกษา 2553 ณ วันที่15 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
ระยะเวลา -ใชระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือน พฤศจิกา ยน 2552 –
สิงหาคม 2553
สมมติฐาน

1. เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
2. ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
ของ
เว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
3. สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
4. เกรดเฉลี่ย ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซตFacebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน

4
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นจึงทําการ
เก็บและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน สามารถสังเคราะหและสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

-เพศ
-ชั้นป
-สาขาวิชา
-ผลการเรียนเฉลี่ย

ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ไดทราบถึงทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.ไดทราบถึงความสอดคลองของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebookที่ไดรับจากการวิจัย ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหกับ
นักการตลาดได
3. เปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งจะเปนประโยชนตอไปใหกับผูที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกัน
4.ทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.ทัศนคติ หมายถึง การที่บุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไร ตอสวนผสมทางการตลาดแบบ
ดิจิทัลของเว็บไซต Facebook โดยทัศนคติมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจสงผลถึง พฤติกรรม ใน
อนาคตได เปนการแสดงวา ชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเปน การสื่อสารภายใน
บุคคล ( Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ
พฤติกรรม ตอไป
2. Social Network หมายถึง การที่ผูคนสามารถทําความรูจัก และเชื่อมโยงกันในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่ง หากเปนเว็บไซต Social Network ก็คือเว็บไซตที่เชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน
3.Facebook หมายถึง เว็บไซตเครือขายสังคมสําหรับติดตอแลกขอมูลขาวสาร อนุญาต
ใหผูใชสรางหนาเว็บของตัวเอง และใสขอมูลตาง ๆ ตามตองการ (Profile Page) โดยระบบสามารถ
คนหาผูใชที่มีความสนใจตรงกัน เชนชอบฟงดนตรีประเภทเดียวกัน
สนใจในภาพยนตร เรื่อง
เดียวกัน ผูใชสามารถเพิ่มหรือลบลิงกไปสูผูใชคนอื่น เพิ่มเปนเครือขายทางสังคมอินเตอรเน็ต
Facebook มีสวนประกอบหลักคือสวนของขอมูลผูใช สวนแสดงจํานวนเพื่อนในเครือขาย กิจกรรม
ที่สนใจ และพื้นที่สาธารณะ (ที่เรียกวา Wall) ซึ่งผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได ขอความ
บน Wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อนในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได นอกจากนี้
Facebook อนุญาตใหผูใชงานอัพโหลดรูปและใหผูใชตั้งกลุมทางสังคมหรือแฟนคลับตาง ๆ ได
4.ออนไลน และ ออฟไลน (On line/ Off line)หมายถึง การแสดงถึงสถานะของการ
เชื่อมตอกับเครือขาย และออฟไลนแสดงถึงสถานะของการไมเชื่อมตอ
5. Application หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งอาจจะเปนเกม ส โปรแกรมการสราง
รูปภาพ แชท หรือการสงไอคอนใหกัน และ Applications นี้ก็เปนบริการที่เปดขึ้นมาเพื่อเอาใจ
Social Network ซึ่งสามารถนํา Applications เขามาตกแตง หรือเลนสรางความสนุกสนาน แปลกตา
ใน Profile ของเพื่อน ๆ ได
6. อัพโหลด (Upload) หมายถึง การทําสําเนาและสงไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรของ
ตนเองผานระบบเครือขาย หรืออินเตอรเน็ตไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเซิรฟเวอร
7.โพสต (Post)หมายถึง การแสดงความคิดเห็นลงบน Facebook ของตนเอง หรือผูอื่น
8.Add หมายถึง การเพิ่มเขา ทั้งนี้ถาเปนการ Add บุคคลเขาเปนเพื่อนจะตองสงคําขอไป
ยังบุคคลเพื่อรับทราบกอน แตหากเปนการ Add Application อื่น ๆ สามารถเพิ่มเขาไดทันที
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9. วอลล (Wall) หมายถึง พื้นที่สาธารณะซึ่งผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได
ขอความบน Wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อนในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได
10.Digital Marketing หมายถึง เทคโนโลยีทางการตลาดที่ไมมีสูตรสําเร็จตายตัว ขึ้นอยู
กับความคิดสรางสรรคที่จะสื่อสารออกมาใหลูกคาเขาใจเปนยุทธวิธีที่ทันสมัย
11.การยินยอม (Permission) หมายถึง ผูบริโภคสามารถที่จะพิจารณารับหรือไมรับใน
การสงขอมูลการตลาด หรือรับใหมีความถี่มากนอยแคไหนก็ได
12.การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การมีสวนรวมของผูใช Social Networking
ตาง ๆ สามารถเขามาแสดงความคิดเห็น สามารถ Update ขอมูลตาง ๆไปใชได อยางเชนผูใช
Facebook จํานวนกวา 250 ลานคน เปนกลุมคนที่มีอายุ 30-40 ป มีความนาเชื่อถือก็เปนโอกาสที่จะ
เขามาสื่อสารกับชุมชนกลุมนี้
13.การเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) หมายถึง การเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนตัวของลูกคาเปาหมาย เพื่อใชในการชวยตัดสินใจ รายละเอียดในการทํา
การตลาดในลูกคากลุมนี้
14.เฉพาะบุคคล (Personalization) หมายถึง การทําใหเราทราบวาเขาชอบอะไร พูดคุย
อะไรกัน สนใจเรื่องใด ทําใหเราทําการตลาดไดตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น
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แนวคิดเรื่องทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ประภาเพ็ญ
สุวรรณ (2520 : 3) ไดกลาววา ทัศนคติเปนความคิดเห็นซึ่งมีอารมณเปน
สวนประกอบ เปนสวนที่พรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก
นวลศิริ เปาโรหิตย (2527 : 131) กลาววา ทัศนคติเปนผลรวมของความเขาใจ ความรูสึก
และแนวโนมในการตอบโตของเราตอบุคคล วัตถุ หรือเรื่องราวทั้งปวง
ลัดดา
กิติวิภาต (2532 : 2) ไดกลาวไววา ทัศนคตินั้นเปนความคิดที่มีอารมณเปน
สวนประกอบ ซึ่งทําใหเกิดความพรอมที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบในทางบวกหรือในทางลบตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง
เธอรสโตน
(Thurstone 1974 อางถึงใน ลวน สายยศ, 2543 : 52) ไดกลาวไววา ทัศนคติ
เปนผลรวมของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคติ ความกลัว ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ปริญ ลักษิตานนท (
2544 : 220) ไดกลาวถึงความหมายของคําวาทัศนคติไววา ทัศนคติ
คือ กลไกที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการตัดสินใจของผูบริโภค คําวา “ทัศนคติ” หมายถึง สภาพจิต
ที่เกิดจากประสบการณ การเรียนรู มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สวนความหมายทางการ
ตลาดใหหมายถึง การใชสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งไดแกผลิตภัณฑ ราคา สถานที่
จําหนาย และการสงเสริมการขาย เพื่อเสริมสรางภาพพจนของผลิตภัณฑนั้น ๆ ในดานพฤติกรรม
ผูบริโภค ผูบริโภคประเมินการเลือกสินคาตามความนึกคิด และใชในการตัดสินใจซื้อ
ฟชบิน (
Fishbein) ไดแจกแจงพฤติกรรมของผูบริโภคไวในลักษณะที่วาบุคคลจะ
ประกอบพฤติกรรมใด ๆ นั้น ขึ้นอยูกับปทัสถานทางสังคมและทัศนคติ ซึ่งกอใหเปนแนวความคิด
ทางพฤติกรรม และพฤติกรรมตามลําดับ
ฟชบิน (
Fishbein 1972 : 4) ไดอธิบายถึง ปจจัยที่สําคัญของทัศนคติ คือ ความรู ความ
เขาใจ ( Cognitive domain) ความพึงพอใจ ( Affective domain) และความพยายามที่จะบรรลุ
(Cognitive domain)
-ความรูความเขาใจ ( Cognitive domain) หมายถึงบุคคลพยายามและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งที่อยูรอบตัว
-ความพึงพอใจ (Affective domain) จินตนารมณ ความรูสึกและอารมณตาง ๆ ตอสิ่ง
ที่อยูรอบดาน
-ความพยายามที่จะบรรลุผล (Cognitive domain) ไดแก สภาพที่ไมอยูคงที่หรือ
สมดุล จะเกิดความพยามที่จะไดรับการตอบสนอง เพื่อใหทัศนคติอยูในสภาพสมดุลตอไป
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อาดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล ( 2550 : 217) ไดใหความหมายไววา ทัศนคติเปนตัวแปร
หนึ่งในศูนยสั่งการของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูและการ
ปฏิบัติตอบตอกัน ( interaction) ของผูบริโภคกับบุคคลอื่น คําจํากัดความและคําอธิบายของ
นักวิชาการหลายคนไดแยกแยะออกเปนหลายอยางและมีความขัดแยงกันในดานความเห็นซึ่งยังหา
ขอยุติไมได
John C. Mowen และ Michael Minor ไดใหคํานิยามของทัศนคติไววาเปน “แกนกลาง
ของความรูสึกชอบและไมชอบบุคคล กลุม สถานการณ สิ่งของรวมทั้งความคิดเห็นที่เรามองไม
เห็น”
สุภาภรณ พลนิกร ( 2548 : 224) ไดใหความหมายไววา ทัศนคติเปนตัวแปรภายในที่
สําคัญมากชนิดหนึ่งซึ่งสงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อและการเลือกวิถีชีวิต ( Lifestyles) ของ
ผูบริโภค เชนทัศนคติที่มีตอการใชผลิตภัณฑอนุรักษสิ่งแวดลอม สินคาฟุมเฟอย สินคาตางประเทศ
และความสวยงาม เปนตน ความสําเร็จของหนวยงานทางธุรกิจและหนวยงานทางสังคม ในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคหรือกลุมคนตาง ๆ ที่มีตอสินคา บริการ แนวคิด และกิจกรรมตาง
ๆ สําหรับความสําคัญของทัศนคติกับตัวแปรอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภค
สรุปแลวทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเชื่อ จากประสบการณ ที่เกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติ
ตอบตอกัน เปนศูนยสั่งการของกระบวนการตัดสินใจ ที่มีผลตออารมณ และความรูสึกของบุคคล
ซึ่งมีผลถึงการแสดงออกของบุคคลและพฤติกรรม
องค์ ประกอบต่ าง ๆ ของทัศนคติ
อาดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 217) กลาววา ทัศนคติมีองคประกอบ
อยู 3 สวน สวนแรก เรียกวา Conitive เปนทัศนคติในสวนที่เกี่ยวของกับความเชื่อและการนึกเห็น
ภาพพจนหรือการรับรู สวนที่สองเรียกวา Affective เปนความรูสึกของการชอบและไมชอบ สวนที่
สามเปนองคประกอบที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ( Behavioral) เปนแนวโนมที่จะมีการปฏิบัติตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่คนเรามีทัศนคติเกี่ยวของในสิ่งนั้น
Del I. Hawkin และ คณะ ไดสนับสนุนเรื่องนี้โดยกลาววา นักเขียนหลายทานไดยอมรับ
กันวาการศึกษาเรื่องทัศนคตินั้นจะเปนแนวคิดที่มีประโยชนมาก จากการศึกษาพบวา ทัศนคติ
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ cognitive (ความเชื่อ) Affective (ความรูสึก)
และ Behavioral (แนวโนมที่จะกอปฏิกิริยาโตตอบ)
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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) ประกอบดวยความเชื่อ ความรู ความคิดและ
ความคิดเห็น 2) องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ( Affective Component) หมายถึงความรูสึก
ชอบ- ไมชอบ หรือทาทางที่ดี -ไมดี 3) องคประกอบดานพฤติกรรม ( Behavioral Component)
หมายถึง แนวโนมหรือความพรอมที่บุคคลจะปฏิบัติ มีนักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบงทัศนคติ
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) มีนักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบงทัศนคติออกเปน 2 องคประกอบ ไดแก
Katz (1950) และ Rosenberg (1956, 1960, 1965)
3. ทัศนคติมีองคประกอบเดียว แนวคิดนี้จะระบุวา ทัศนคติมีองคประกอบเดียว คือ
อารมณความรูสึกในทางชอบหรือไมชอบที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด นักจิตวิทยาที่สนับสนุน
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 ความเชื่อ
เชิงการประเมินเปาหมาย โดยอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ จินตนาการ และการจํา
2. องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ( Affective Component) หมายถึง ความรูสึกใน
ทางบวก หรือลบ หรือทั้งบวก และลบตอเปาหมาย
3. องคประกอบดานพฤติกรรม ( Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมของ
พฤติกรรม หรือ แนวโนมของการแสดงออกตอเปาหมาย
Gibson (Gibson อางถึงใน แพรภัทร ยอดแกว 2553) กลาววา ทัศนคติ เปนสวนที่ยึด
ติดแนนกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา ซึ่งบุคคลเราจะมีทัศนคติที่เปนโครงสรางอยูแลว ทางดาน
ความรูสึก ความเชื่อ อันใดอันหนึ่ง โดยที่องคประกอบนี้จะมีความสัมพันธซึ่งกัน และกัน ซึ่ง
หมายความวา การเปลี่ยนแปลงในองคประกอบหนึ่งทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในอีก
องคประกอบหนึ่ง ซึ่งทัศนคติ 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 และความเชื่อของบุคคล หมายถึง กระบวนการคิด
ซึ่งเนนไปที่การใชเหตุผล และตรรกะ องคประกอบที่สําคัญของความรู ความเขาใจ คือ ความเชื่อ
ในการประเมินผลหรือความเชื่อที่ถูก
3.พฤติกรรม (Behavioral ) องคประกอบดานความรู ความเขาใจของทัศนคติจะ
หมายถึง แนวโนมหรือความตั้งใจ ( Intention) ของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอยางหรือที่จะกระทํา
(ประพฤติ) บางสิ่งบางอยางตอคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เชน เปนมิตร ให
ความอบอุน กาวราว เปนศัตรู เปนตน โดยที่ความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัด หรือประเมินออกมาได
จากการพิจารณาองคประกอบทางดานพฤติกรรมของทัศนคติ
Schermerhorn (2000 : 76) กลาววา ทัศนคติ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้
1.องคประกอบดาน ความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติที่จะ
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู และขอมูลที่บุคคลคนหนึ่งมี ซึ่งความเชื่อ จะ
แสดงใหเห็นถึงความคิดของคน หรือสิ่งของ และขอสรุปที่บุคคลไดมีตอบุคคลหรือสิ่งของนั้น ๆ
เชนงานของฉันขาดความรับผิดชอบ เปนตน
2.องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective Component) คือ ความรูสึกเฉพาะ
อยางซึ่งเกี่ยวของกับผลกระทบสวนบุคคล ซึ่งไดจากสิ่งเราหรือสิ่งที่เกิดกอนทําใหเกิดทัศนคตินั้น
ๆ เชน ฉันไมชอบงานของฉัน เปนตน
3.องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้งใจที่จะประพฤติ
ในทางใดทางหนึ่ง โดยมีรากฐานมาจากความรูสึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล
เชน ฉันกําลังไปทํางานของฉัน เปนตน
แหล่งทีม่ าทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการก่ อตัวของทัศนคติ
เสรี วงษมณฑา (2542 : 108-109) กลาววา แหลงอิทธิพลซึ่งมีผลตอการกําหนดทัศนคติ
มีดังนี้
1.ประสบการณโดยตรงและประสบการณในอดีต (Direct and past experience) ทัศนคติ
ที่มีตอผลิตภัณฑ จะไดรับอิทธิพลโดยตรงจากประสบการณการใชผลิตภัณฑนั้น ตัวอยางการ
ทดลองใชผลิตภัณฑถือวาเปนประสบการณโดยตรงของผูบริโภค ดังนั้น แมวานักการตลาดจะใช
เครื่องมือสื่อสารการตลาดชี้วาผลิตภัณฑเยี่ยมยอดเทาใดก็ตาม แตเมื่อผูบริโภคไดทดลองใชกับ
ตัวเอง แลวพบวาผลิตภัณฑมีปญหาผูบริโภคก็จะไมซื้อสินคานั้นอีก
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2.อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน ( Influence of family and friends) ครอบครัวและ
เพื่อนเปนแหลงที่สําคัญตอการสรางคานิยมและความเชื่อของบุคคล ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อและการใชสินคาโดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยรุน
3.การตลาดเจาะตรง (Direct marketing) เปนวิธีการซึ่งนักการตลาดใชเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเจาะกลุมเปาหมายสวนเล็ก เพื่อใหเกิดการตอบสนองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ เชน
การใชจดหมายตรง โทรศัพท อินเตอรเน็ท เปนตน เครื่องมือที่ชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนด
กลยุทธใหเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและเกิดผล
กระทบ (Impact) ไดดีกวาการตลาดมวลชน
4.การเปดรับตอสื่อมวลชน ( Exposure to mass media) สื่อมวลชนตาง ๆ เชนการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ สื่อเหลานี้เปนขอมูลที่มี
อิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติ
ประเภทของทัศนคติ
แพรภัทร ยอดแกว ( 2553) อางวา การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3
ประเภท (ดารณี 2542 : 43) คือ
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่ดี
หรือยอมรับ ความพอใจ เชน นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตอการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเปน
การใหบุคคลไดมีอิสระทางความคิด
2. ทัศนคติในทางลบ ( Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรูสึกตอ
สิ่งแวดลอมในทางที่ไมพอใจ ไมดี ไมยอมรับ ไมเห็นดวย เชน นิดไมชอบคนเลี้ยงสัตว เพราะเห็น
วาทารุณสัตว
3. การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทัศนคติเปนกลางอาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ หรือในเรื่องนั้น ๆ เราไมมี
แนวโนมทัศนคติอยูเดิมหรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน เชน เรามีทัศนคติที่
เปนกลางตอตูไมโครเวฟ เพราะเราไมมีความรูเกี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน
จะเห็นไดวาการแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการกอตัวของทัศนคติที่สะสมไวเปนความคิด
และความรูสึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ตามทัศนคติตอสิ่งนั้น
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การเปลีย่ นแปลงทัศนคติของผู้บริโภค
ธงชัย สันติวงษ (2546 : 183) กลาววา ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
(Determinants of Attitude Change) สามารถกระทําไดงาย ก็คือ
1.จํานวนหรือขนาดของขาวสารขอมูลของเรื่องที่เกี่ยวของที่เก็บสะสมอยูนั้นมีขนาดที่
นอยมาก ในสภาพการณเชนนี้จึงเทากับเปนการเปดโอกาสใหแกขอมูลใหมที่จะเขามาใหเขามาอีก
ได
2.กรณีที่ทัศนคติตาง ๆ ที่รวมกันอยู มีลักษณะเปะปะปนกันไปอยางไมชัดแจงหรือไม
เดนชัด ในกรณีเชนนี้ยอมแสดงวา การรวมตัวที่แทจริงของทัศนคติที่สืบเนื่องจากความนึกคิดของ
แตละคน (Self -Concept) คานิยมที่สําคัญ (Values) หรือสิ่งจูงใจตาง ๆ (Motives) ยังไมชัดแจง ดังนี้
โอกาสที่จะใชขอมูลที่จงใจเพื่อใหมากระตุนใหทัศนคติรวมตัวอยางชัดแจงและใหเปนไปในทางใด
ทางหนึ่ง ยอมจะมีมากกวาและกระทําไดงายกวา
3.กรณีที่ทัศนคติดังกลาวมิไดสัมพันธอยางใกลชิดกับทัศนคติอื่น ๆ ตามปกติคนทุกคน
มักจะตองการที่จะรักษาระบบของทัศนคติของตนใหสมดุลเสมอ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่
สวนใดสวนหนึ่งของระบบ ยอมจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติอื่น ๆ ในระบบดวย ดังนี้ถา
หากทัศนคติตาง ๆ สัมพันธกันเปนอันมาก การเปลี่ยนแปลงจึงยอมจะเปนไปไดยากดวย
4.ขึ้นอยูกับบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลที่มีความคิดแคบ หรือไมรับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ถา
หากบุคคลดังกลาวเปนคนที่มีความคิดแคบ โอกาสที่เขาจะรับเอาสิ่งตาง ๆ เขามาแลวทําการ
ประเมิน และคิดเพื่อเปนความเชื่อใหมยอมจะมีนอยมาก ทัศนคติจึงยอมเปลี่ยนไดยากสําหรับบุคคล
ประเภทนี้
การที่จะใหทราบไดวาปจจัยเหลานี้จะมีลักษณะเปนอยางไรนั้น จะทําไดก็โดยการวัดวา
เขาผูกมัด หรือผูกพันตัวเอง หรือไมอยางไร ขนาดของการผูกพันดังกลาวนี้ในปจจุบันเปนสิ่งที่
สามารถวัดไดตามสมควร ถาหากคนใดคนหนึ่งมีขนาดของการผูกพันมาก โอกาสที่เขาจะปฏิเสธ
ขอมูลที่ตรงกันขามกับความชอบของเขายอมมีมาก และเปนไปไดโดยงาย ตรงกันขาม ถาหากขนาด
ของการผูกพันมีนอย การที่จะปอนขอมูลใหมเพื่อใหเปลี่ยนแปลงซึ่งทัศนคติยอมจะทําไดงายขึ้น
ดวยวิธีตาง ๆ
ปริญ ลักษิตานนท ( 2544 : 220) กลาววา สาเหตุที่ทําใหทัศนคติเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงนั้น อาจสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
1.การเปลี่ยนแปลงในระบบสื่อสาร ในลักษณะของการตลาด มุงประเด็นโดยการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใชผลิตภัณฑ ( User) เปลี่ยนวิธีโดยหาตลาดผูบริโภคใหม ( New Users) เปลี่ยน
วิธีโดยการหาประเภทผูบริโภคที่เหมาะสมกับการใชผลิตภัณฑ
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2.ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงยาก อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยการใชวิธีการที่เปนระบบ และใช
ปจจัยของเวลาเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงงาย
3.การเปลี่ยนแปลงภาพพจน โดยการใชสวนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix) มา
เปนองคประกอบ โดยเนนเรื่องการสงเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การ
เปลี่ยนแปลงในตัวผลิตภัณฑ
สุภาภรณ พลนิกร (2548 : 224) กลาววา การเกิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ( Attitude
Formation and Change) มีชนิดของตัวแปรที่เกี่ยวของเหมือนกัน คือ การเรียนรู ประสบการณ
สวนตัว ประสบการณทางออม หรือ ขอมูลที่ไดผานประสบการณของผูอื่น และบุคลิกภาพ
(Personality) ของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคมีความสําคัญมากสําหรับ
การตลาดโดยเฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑนั้นเปนผูตามหรือเขาสูตลาดชา สําหรับผูนําการตลาดมักจะ
ใชความภัคดีในตรายี่หอ (Brand Loyalty) และความเชื่อมั่น (Confidence) ในผลิตภัณฑเพื่อตอกย้ํา
ลูกคาใหมีความเชื่อมั่นตอไปและไมเปลี่ยนไปสนับสนุนผลิตภัณฑของคูแขง แตสําหรับผลิตภัณฑ
ใหมหรือคูแขงขันของผูนํามักจะใชกลยุทธการตลาดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกคา
ของผูนําการตลาดนั้น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติมี 6 วิธีหลัก ๆ คือ
1. เปลี่ยนองคประกอบแตละสวนของทัศนคติ
2. เปลี่ยนหนาที่แรงจูงใจพื้นฐาน (Basic Motivational Function)
3. การเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากับกลุมหรือกับเหตุการณพิเศษหรือทําเพื่อการกุศล
(Associating the product with a Special Group, Event, or Cause)
4. การแกไขความขัดแยงของสองทัศนคติ (Resolving Two Conflicting Attitudes)
5. การเปลี่ยนองคประกอบของรูปแบบจําลองคุณลักษณะที่หลากหลาย (
Alting
Components of the Multi-attribute Model)
6. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับยี่หอของคูแขงขัน ( Changing Beliefs about
Competitions’ Brands)
การวัดทัศนคติ
ในทางจิตวิทยา การวัดทัศนคติเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอ
การดําเนินชีวิตของคน เพราะการรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วาเปนไป
ในทิศทางใด และมีความเขมมากนอยแคไหน ยอมจะทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถทํานายพฤติกรรมที่
อาจจะเกิดขึ้นของบุคคลนั้นได และสามารถวางแผนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุม
คนนั้นไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
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การวัดทัศนคติ เปนสิ่งที่ไดรับความสนใจมานานในกลุมนักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน การ
ศึกษาวิจัย การพัฒนาวิธีการทางสถิติ และวิธีการวัดทางจิตวิทยา เปนผลทําใหเกิดความกาวหนา
อยางรวดเร็วในการศึกษาเรื่องทัศนคติ รวมทั้งความสําเร็จในการวัดทัศนคติ (Allport 1967)
ความคิดเกี่ยวกับการวัดทัศนคตินี้ เฮนเนอสัน , มอรริส และ ฟทซ กิ๊บบอน (Henerson, Morris and
Fitz-Gibbon 1978) ไดกลาวเอาไววา ทัศนคติไมไดเปนสิ่งที่จะสามารถ ทําการตรวจสอบหรือวัดได
เชนเดียวกับการตรวจสอบเซลลผิวหนังของมนุษย หรือการวัดอัตราการเตนของหัวใจ แตทัศนคติ
ของบุคคลหนึ่งอาจแสดงออกมาไดดวยการใชคําพูดหรือการกระทํา
จะเห็นไดวา ความคิดขางตนนี้จะเนนที่การแสดงออกทางพฤติกรรมเปนหลักในการวัด
ทัศนคติ ซึ่งสอดคลองกับที่ ไอเซน (Ajzen 1988) ไดกลาวเอาไววา โดยธรรมชาติแลว คุณสมบัติ
ของทัศนคติเปนสิ่งที่วัดได แมวาทัศนคติจะเปนเพียงภาวะของจิตใจ ไมสามารถสังเกตหรือวัดได
โดยตรง แตทัศนคติก็อาจวัดไดโดยอาศัยจากผลของการตอบสนอง ซึ่งจะประเมินไดเปนทางบวก
หรือทางลบ และมีระดับความมากนอย
การวัดทัศนคติโดยดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกหรือผลจากการตอบสนองเปนสิ่งที่ทํา
ได แตก็อาจไมเสมอไป บางครั้งในการแสดงพฤติกรรม เชน คําพูดและการกระทําอาจไมสอดคลอง
กัน ดังที่ เฮนเนอสัน, มอรริส และฟทซกิ๊บบอน ไดยกกรณีตัวอยางมาอธิบายไวดังนี้
“มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อวิลเลี่ยม (William) เมื่อถามวิลเลี่ยมเกี่ยวกับโรงเรียน วิลเลี่ยมตอบวา เขาไม
เคยสนใจโรงเรียน โรงเรียนเปนสถานที่ที่นาเบื่อ เขาอยากอยูบานมากกวาไปโรงเรียน แตเมื่อสังเกต
และติดตามพฤติกรรมของวิลเลี่ยมขณะอยูที่โรงเรียน กลับพบวา วิลเลี่ยมเปนเด็กที่เรียนเกง มีผล
การเรียนกาวหนา ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทุกครั้ง และมีความสัมพันธที่ดีกับครูอาจารย ใน
กรณีนี้เราจะอธิบายหรือวัด ทัศนคติของวิลเลี่ยมอยางไร จากคําพูดหรือการกระทํา?”
เธอรสโตน (Thurstone 1974 อางถึงใน ลวน สายยศ, 2543 : 52) ไดใหความเห็นในเรื่อง
นี้วา พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยจะเปนเครื่องชี้ทัศนคติไดดีกวาการแสดงออกทางคําพูด
แตพฤติกรรมนี้ก็อาจจะไมตรงตามความเปนจริงก็ได
การที่ทัศนคติและการแสดงออกทางพฤติกรรมไมมีความสัมพันธกัน อาจเนื่องมาจาก
การวัดที่ไมตรงจุด ฟชบายนและไอเซน (Fishbein and Ajzen 1975) ไดอธิบายไววา ทัศนคติ
สามารถทํานายถึงพฤติกรรมได โดยในการวัดทัศนคติ ควรวัดทัศนคติตอพฤติกรรมที่จะแสดงตอ
สิ่งนั้น ไมใชวัดทัศนคติตอสิ่งนั้นโดยตรง เมื่อมีการวัดที่ตรงจุดยิ่งขึ้น ทัศนคติก็จะสามารถทํานาย
พฤติกรรมหรือการกระทําได
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แมวาทัศนคติจะทําใหมนุษยมีแนวโนมที่จะตอบสนองทางพฤติกรรมตามที่ ทัศนคติตั้งไว แตก็
ไมใชสิ่งตายตัว พฤติกรรมอาจไมเปนไปตามทัศนคติก็ได ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ
สิ่งแวดลอม และการยึดถือทัศนคติของบุคคลนั้นเอง
สําหรับเทคนิควิธีที่ใชวัดทัศนคติ นักจิตวิทยาไดพยายามศึกษาและพัฒนามาตั้งแตสมัย
เริ่มตนที่มีความสนใจในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีหนึ่งที่เปนที่รูจักและถูกนํามาใชอยาง
แพรหลาย ก็คือ มาตรวัดทัศนคติ ( Oppenheim 1966) แตความจริงแลว การวัดทัศนคติอาจทําได
หลายวิธี ซึ่งจะขอยกมาเปนตัวอยางพอสังเขป ดังนี้
1.การสังเกต (Observation) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชศึกษาทัศนคติโดยใชประสาทหูและตา
เปนสําคัญ การสังเกตเปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด แลวนํา
ขอมูลที่สังเกตนั้นไปอนุมานวาบุคคลนั้นมีทัศนคติตอสิ่งนั้นอยางไร (ศักดิ์ สุนทรเสณี 2531 อางถึง
ใน จรรยา สิทธิปาลวัฒน 2539)
2.การสัมภาษณ ( Interview) เปนวิธีการที่ผูศึกษาจะตองออกไปสอบถามบุคคลนั้น ๆ
ดวยตนเอง โดยอาศัยการพูดคุย ผูสัมภาษณจะตองเตรียมวางแผนลวงหนาวาจะสัมภาษณในเรื่องใด
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด
ในการสัมภาษณนี้ สก็อตต (Scott 1975) ไดใหความเห็นไววา เปนการวัด ทัศนคติโดย
อาศัยการตอบสนองทางคําพูด (Verbal responses) และเปนวิธีวัดที่ถูกนํามาใชบอยครั้ง เพราะมี
ความสะดวกและงายตอการวัด เชน การใชคําถามปลายเปด (Open-ended Question) ผูสัมภาษณอาจ
ตั้งคําถามวา “คุณรูสึกวางานที่ทานประธานาธิบดีกําลังดําเนินการอยูเปนอยางไร ” หรือ “คุณคิดวา
การเสียภาษีเปนสิ่งที่ดีหรือไม เพราะอะไร”
จะเห็นไดวา การใชคําถามปลายเปดนี้ ผูสัมภาษณจะไดขอมูลมากมาย แตมีขอเสียก็คือ
วา ผูตอบอาจไมตอบตามความเปนจริง เพราะไมกลาเปดเผย หรือตอบตามความคาดหวังของสังคม
ดังนั้น การวัดทัศนคติโดยอาศัยการสัมภาษณจึงควรใชวิธีการอื่น ๆ รวมดวย
3.แบบรายงานตนเอง ( Self-Report) เปนวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคลโดยใหบุคคล
นั้นเลาความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้นออกมาวา รูสึกชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี ซึ่งผูเลาจะบรรยาย
ความรูสึกนึกคิดของตัวเองออกมาตามประสบการณและความสามารถที่มีอยู ซึ่งจะแตกตางกัน
ออกไปในแตละบุคคล
วิธีการศึกษาทัศนคติโดยใชแบบรายงานตัวเองนี้ มักจะถูกสรางขึ้นในรูปแบบของ
เครื่องมือวัดที่เรียกวา มาตรวัด( Scale) เชน มาตรวัดทัศนคติของเธอรสโตน (Thurstone) มาตรวัด
ทัศนคติของลิเคอรท (Likert) มาตรวัดทัศนคติของออสกูด (Osgood) มาตรวัดความหางทางสังคม
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ของโบกาดัส (Bogardus) มาตรวัดความคงที่ของทัศนคติตามวิธีของกัตทแมน (Guttman) และมาตร
หนายิ้มสําหรับเด็ก (The Smiling Faces Scales) เปนตน
อํานาจ ไพนุชิต (2539) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรวัดทัศนคติไววา มาตรวัด
ทัศนคตินี้ ถือเปนเครื่องมือในการวิจัยทางการศึกษาอยางหนึ่ง ที่ใชวัดคุณลักษณะภายในทางจิตของ
บุคคลที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง ใหผลการวัดเปนขอมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลข ลักษณะของมาตร
วัดทัศนคติประกอบดวยชุดของสถานการณหรือขอความที่เปนสิ่งเราใหผูตอบไดแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองในลักษณะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย เพื่อจําแนกผูตอบออกเปนกลุม ๆ ตามระดับทัศนคติ
และแสดงผลเปนปริมาณบนชวงสเกลในเชิงเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น
หลักการสรางมาตรวัดทัศนคติที่ดีนั้น
ออพเพนไฮม (Oppenheim 1966 อางถึงใน อํานาจ ไพนุชิต 2539) ไดกลาวเอาไววา ใน
การสรางและประเมินเครื่องมือวัด จะตองคํานึงถึงหลักที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1)ความเปนเอกมิติ ( Unidimensionability) มาตรวัดทัศนคติที่ดีจะตองวัดในเรื่อง
เดียวกัน และขอความหรือขอคําถามที่นํามาใชจะตองมีความเปนหนึ่งเดียว โดยสามารถตรวจสอบ
ไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนที่ไดจากมาตรวัด ซึ่งในเรื่องนี้ ลิเคอรท ( Likert 1932
อางถึงใน อํานาจ ไพนุชิต 2539) ไดเสนอไววา คะแนนที่ไดจากขอคําถาม 1 ขอ ควรมีความสัมพันธ
กับคะแนนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2)ความเปนเสนตรง (Linearity) และการมีชวงเทากัน (Equal Intervals) มาตรวัดจะตอง
อยูในรูปของความตอเนื่องเปนเสนตรงที่สามารถจัดเรียงลําดับทัศนคติของผูตอบ และเปนมาตรที่
บอกความแตกตางเปนชวง ๆ ได โดยแตละชวงตองมีความหางเทากัน เพื่อกําหนดระดับทัศนคติ
ของผูตอบ และสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
3)ความเที่ยง (Reliability) เปนความคงที่หรือความคงเสนคงวาของการวัด ในการสราง
มาตรวัดทัศนคติ ยิ่งขอคําถามมีจํานวนมากเทาใด ความเที่ยงก็จะมีมากขึ้นเทานั้น
4)ความตรง ( Validity) มาตรวัดจะตองวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดจริง โดยขอคําถามที่
นํามาใชจะตองมีความเปนหนึ่งเดียว และมีความสัมพันธกันสูง
5)ความสามารถในการสรางใหม ( Reproducibility) เปนการวิเคราะหเนื้อหาสาระของ
ขอคําถามวาสามารถจะสรางสเกลใหมไดหรือไม
4.เทคนิคการฉายออก ( Projective Techniques) เปนการวัดทัศนคติโดยการใหสราง
จินตนาการจากภาพ โดยใชภาพเปนตัวกระตุนใหบุคคลนั้นแสดงความคิดเห็นออกมา เพื่อสังเกต
และวัดไดวาบุคคลนั้นมีความรูสึกอยางไร ซึ่งบุคคลนั้นจะแสดงออกตามประสบการณของตนเอง
และแตละคนจะมีลักษณะของการแสดงออกที่ไมเหมือนกัน
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จรรยา สิทธิปาลวัฒน (2539) ไดยกตัวอยางวิธีสรางจินตนาการจากภาพเพื่อใชวัดทัศนคติ ดังนี้
1)วิธีหยดหมึก (Ink Plot) คือ ใหบุคคลนั้นดูภาพหยดหมึก แลวใหอธิบายวาภาพนั้นเปน
อยางไร เปนการกระตุนใหบุคคลนั้นตอบสนองออกมาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อที่จะใชเปน
ตัวชี้วัดทัศนคติของบุคคลนั้น
2)การเลาเรื่อง (Story Telling) คือ มีการเลาเรื่องราวบางอยางใหบุคคลที่ตองการจะวัด
ทัศนคติฟง แตเลาไมจบ แลวใหบุคคลนั้นเลาตอตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเอง แต
ปญหาที่สําคัญของการวัดทัศนคติโดยวิธีนี้ ก็คือ ผูวัดจะตองมีประสบการณ และมีความสามารถ
เพียงพอในการแปลความหมายของขอมูล
5.การทํางานบางอยางที่กําหนดให การวัดทัศนคติดวยวิธีนี้ นักจิตวิทยาสังคมเชื่อวา
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงการทํางานบางอยางที่กําหนดใหนั้น เปนผลมาจากความรูสึกนึกคิดหรือ
ทัศนคติของบุคคลนั้นเอง โดยการวัดวิธีนี้สอดคลองกับงานวิจัยตาง ๆ ที่ กมลรัตน หลาสุวงษ
(2527) ไดรวบรวมไว งานวิจัยดังกลาวไดแก
1)งานวิจัยของ ลีไวน และเมอรฟ ( Levine and Murphy) ในป ค.ศ.1943 ศึกษาพบวา
บุคคลจะเรียนรูหรือจําสิ่งตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ไดจากทัศนคติที่เขามีตอสิ่งนั้น ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ โจนส และโคฮเลอร (Jones and Kohler) ในป ค.ศ.1958
2)งานวิจัยของ แฮมมอนด ( Hammond) ในป ค.ศ.1948 ไดศึกษาพบวา บุคคลจะตอบ
ตามความจริงตอคําถามตาง ๆ ขึ้นอยูกับทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ เวสชเลอร (Weschler) ในป ค.ศ.1950 และผลการวิจัยของ แรนคิน และแคมปเบลล
(Rankin and Campbell) ในป ค.ศ.1955
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา การทํางานหรือการแสดงพฤติกรรม เปนผลมาจาก
ทัศนคติของบุคคล เริ่มตั้งแตความรู ความคิด ความรูสึก และการนําไปสูการแสดงออกทาง
พฤติกรรม การวัดทัศนคติดวยวิธีนี้คลายคลึงกันเทคนิควิธีการฉายออก คือ ผูถูกวัดอาจไมรูตัววา
กําลังถูกวัดทัศนคติ แตคิดวากําลังถูกทดสอบประสิทธิภาพในการทํางาน
6.ปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกาย นักจิตวิทยาสังคมสวนใหญมักจะรายงานผล
การศึกษาทางดานทัศนคติ หรือการวัดทัศนคติ โดยกลาวถึงความสัมพันธระหวางความเขมขน
(Intensity) หรือความรุนแรง (Extremity) ของทัศนคติกับปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกาย เชน
การตอบสนองตอการช็อคไฟฟา อัตราการเตนของหัวใจตอนาที การขยายของมานตา เปนตน
มากกวาที่จะกลาวถึงทิศทางของทัศนคติ เชน ทัศนคติทางบวกหรือทางลบ ดังจะเห็นไดจาก
หลักฐานการคนพบจากการวิจัยของนักจิตวิทยาสังคมตาง ๆ ที่ กมลรัตน หลาสุวงษ (2527) ได
รวบรวมไว ดังนี้
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1)งานวิจัยของ แคทซ , คาโดเรท, ฮิวช และแอ็บบี้ (Katz, Cadoret, Hughes and Abbey)
ในป ค.ศ.1965 ศึกษาพบวา การตอบสนองตอการช็อคไฟฟาและการเตนของหัวใจจะแสดงปฏิกิริยา
เพิ่มมากขึ้นกวาระดับปกติ ถาบุคคลไดรับการยอมรับหรือการไมยอมรับ มากกวาเมื่อบุคคลอยูก้ํากึ่ง
ระหวางการยอมรับหรือไมยอมรับ
2)งานวิจัยของ คอลลินส , เอลลสเวิรท และเฮลมรีช (Collins, Ellsworth and Helmreich)
ในป ค.ศ.1967 ศึกษาพบวา การขยายของมานตามีความสัมพันธกับ ทัศนคติดานพลังของบุคคลที่มี
ตอสิ่งเรา (เชน ความแข็งแรง-ความออนแอ) มากกวามีความสัมพันธกับทัศนคติดานการประเมิน
(เชน ดี-เลว)
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกายมีความสัมพันธกับ
ความเขมขนของทัศนคติ กลาวคือ บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกายอยางรุนแรง
ไมวาบุคคลนั้นจะมีทัศนคติในดานดีมากหรือเลวมากก็ตาม
วิธีวัดทัศนคติทั้งหมดที่เสนอไปแลวนี้ ในปจจุบันยังหาขอสรุปที่แนชัดไมไดวาวิธีใดเปนวิธีที่ดี
ที่สุด เพราะแตละวิธีตางก็มีลักษณะเฉพาะที่สําคัญ การที่จะสรุปวาเทคนิควิธีวัดใดเปนวิธีที่ดีที่สุด
นั้น จึงขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการวัดแตละอยาง
จากความคิดดังกลาว ออพเพนไฮม ( Oppenheim 1966) ไดเสนอแนะไววา ในการวัด
ทัศนคติโดยใชมาตรวัด หากตองการที่จะศึกษารูปแบบทัศนคติ ( attitude pattern) หรือการสํารวจ
ทฤษฎีทัศนคติ (theories of attitudes) มาตรวัดของลิเคอรท (Likert) จะเปนเทคนิควิธีที่เหมาะสม
ที่สุด หรือ หากตองการที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ( attitude change) วิธีของกัตทแมน
(Guttman)
จะเปนวิธีที่ดีที่สุด หรือหากตองการที่จะศึกษาความแตกตางของกลุม (
group
differences) การใชวิธีของเธอรสโตน (Thurstone) จะเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด เปนตน
ดังนั้น อาจสรุปไดวา การนําเทคนิควิธีวัดแบบตาง ๆ มาใช จะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการวัดเฉพาะอยางดวย
ธรรมชาติของการวัด
การวัดทัศนคติเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจมานานในกลุมนักการศึกษาและนักจิตวิทยา
สังคม เพราะทัศนคติมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย การรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือ
กลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนไปในทิศทางใด มีระดับความเขมมากนอยแคไหน ยอมจะทําใหผู
ที่เกี่ยวของสามารถวางแผนและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาทัศนคติ ผูศึกษาหรือผูวัดจะตองเขาใจวา ทัศนคติมีความหมายอยางไร
แตกตางจากคําวา ความเชื่อ คานิยม และความคิดเห็นอยางไร ตลอดจนจะตองเขาใจในลักษณะที่
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สําคัญของทัศนคติ ธรรมชาติของการวัด ประโยชนของการวัดทัศนคติ การแบงประเภทของการวัด
รวมทั้งเทคนิควิธีวัดแบบตาง ๆ ที่นํามาใชในการวัดทัศนคติ
เทคนิควิธีที่นํามาใชในการศึกษาหรือวัดทัศนคตินั้น ในปจจุบันไดถูกนํามาใชอยาง
หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสํารวจ การทําโพล การใชแบบสอบถาม การใชมาตร
วัดทัศนคติ การใชเทคนิคการฉายออก การใชวิธีสังคมมิติ การศึกษาทัศนคติจากบันทึกประจําวัน
หรือจากแฟมประวัติ เปนตน แตเทคนิควิธีที่เปนที่ 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 การที่จะกลาววาเทคนิค
วิธีวัดใดเปนวิธีที่ดีที่สุดนั้น ในปจจุบันยังหาขอสรุปที่แนชัดไมได เพราะแตละวิธีตางก็มีลักษณะ
เฉพาะที่สําคัญ ดังนั้น การนําเทคนิควิธีวัดแบบตาง ๆ มาใช ผูศึกษาหรือผูวัดจะตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการวัดเฉพาะอยางและสถานการณของการวัดในขณะนั้นดวย
แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับลักษณะการสื่ อสารผ่ านสั งคม social network
ความหมายของ social network
จุไรรัตน ทองคําชื่นวิวัฒน (2550) Social Network ยังไมมีคําไทยเปนทางการ มีการใช
คําวา “เครือขายสังคม” บาง “เครือขายมิตรภาพบาง” “กลุมสังคมออนไลน ” Social Network นี้ถือ
วาเปนเทคโนโลยีอีกอันนึง ที่สามารถชวยใหเราไดมามีปฏิสัมพันธกัน ซึ่งวัตถุประสงคที่แทจริง
ของคําวา Social Network นี้จริง ๆ แลวก็คือ Participation หรือ การมีสวนรวมดวยกันไดทุก ๆ คน
(ซึ่งหวังวาผูที่ติดตอกันเหลานั้นจะมีแตความปรารถนาดี สิ่งที่ดี ๆ มอบใหแกกันและกัน)
กติกา สายเสนีย (2551) ใหความหมาย Social Network คือ การที่ผูคนสามารถทําความรูจัก และ
เชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเปนเว็บไซตที่เรียกวาเปน เว็บ Social Network ก็คือ
เว็บไซตที่เชื่อมโยงผูคนไวดวยกันนั่นเอง
แรงจูงใจในการเข้ าร่ วมสั งคมเครือข่ าย
Peter Kollock (1999) ไดใหกรอบจํากัดความเรื่อง แรงจูงใจในการ Contribute ใน
Online Communities มีอยู 4 เหตุผล คือ
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1.) Anticipated Reciprocity - การที่นาย ก. ไดใหขอมูล ความรู กับ Online Community
นั้นบอย ๆ มีแรงจูงใจมาจากการที่ ตัวนาย ก. เอง ก็ตองการจะไดรับขอมูล ความรู อื่น ๆ กลับคืนมา
เชน นาย ก.มาโพสตขอความตอบกระทูบอย ๆใน Pantip.com จนคนรูจัก มีความคุนเคยกัน ถามี
การถามกระทูใน Pantip.com กระทูของนาย ก. จะมีคนมาโพสตตอบเร็วกวากระทูของคนอื่นที่เปน
คนแปลกหนามาโพสต
2.) Increased Recognition - ความตองการมีชื่อเสียง และเปนที่จดจําของคนใน Online
Community นั้น ๆ เชน การใหคะแนน ใหดาว คนที่ตอบคําถามเกง ๆใน Community ทําใหคนคน
นั้นดูมียศเหนือกวาคนอื่น
3.) Sense of efficacy - ความรูสึกภาคภูมิใจ คนที่ Contribute อะไรแลวเกิด Impact กับ
community นั้น ยอมทําใหคน ๆ นั้นมีความภาคภูมิใจ เชน นาย A ตั้งกระทูใน Pantip.com และมีคน
เขามาโพสตตอบตามมาเปนหมื่น ๆ คน ยอมรูสึกดีกวาตั้งกระทูแลวไมมีคนเขามาตอบเลย
4.) Sense of Community เชน การมีปฏิสัมพันธกันหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหวางคนในสังคมนั้น ๆ เหมือนการที่มีคนมาตั้งกระทูหรือเขียนบทความอะไร เมื่ออานกระทูนั้น
ๆ ทําให อยากแสดงความคิดเห็นของตัวเอง การที่ความคิดคนหนึ่ง มีอิทธิพลเหนือคนกลุมหนึ่ง
หรือ การมีอารมณความรูสึกบางอยางรวมกัน เชน การรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังทางการเมือง หรือ
การรวมตัวกันเพื่อแสดงออกอะไรบางอยางบน Online Community
ประเภทของเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
อิทธิพล ปรีติประสงค ไดกลาวถึงประเภทของเครือขายสังคมออนไลนไวดังนี้
ในแงของการอธิบายถึงปรากฎการณของเครือขายสังคมออนไลน ยังมีการอธิบายผานคําวา Social
Network Service หรือ SNS เปนการเนนไปที่การสรางชุมชนออนไลนซึ่งผูคนสามารถที่จะ
แลกเปลี่ยน แบงปนตามผลประโยชน กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง ซึ่งอาศัยระบบพื้นฐาน
ของเว็บไซตที่ทําใหมีการโตตอบกันระหวางผูคนโดยแตละเว็บนั้นอาจมีการใหบริการที่ตางกัน เชน
e-mail กระดานขาว และในยุคหลัง ๆ มานี้ เปนการแบงปนพื้นที่ใหสมาชิกเปนเจาของพื้นที่รวมกัน
และแบงปนขอมูลระหวางโดยผูคนสามารถสรางเว็บเพจของตนเองโดยอาศัยระบบซอฟทแวรที่
เจาของเว็บใหบริการ
ในขณะเดียวกัน Howard Rheingold ไดเขียนคําจํากัดความของคําวา Virtual
Community ในหนังสือ Virtual Communyวาหมายถึง การสื่อสาร และ ระบบขอมูล ของบรรดา
เครือขายสังคม ซึ่งแบงปนในผลประโยชนรวมกัน ความคิด ชิ้นงาน หรือ ผลลัพธบางประการที่มี
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การโตตอบกันผานสังคมเสมือนจริง ซึ่งไมถูกผูกพันโดยเวลา พรมแดน เขตแดนของหนวยงาน
และในทุก ๆ ที่ที่บุคคลสามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางกันผานระบบออนไลน
ในขณะที่ การแบงหมวดหมูของเครือขายสังคมออนไลน อิสริยะ ไพรีพายฤทธิ์ 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 เปนกลุมเครือขายที่รวมกัน “ทํางาน” ยกตัวอยางเชน
www.wikipedia.org
(4) Gaming/Virtual Reality หรือ โลกเสมือน ในบางครั้งเราเจอคําวา second life ซึ่งเปน
ลักษณะของเครือขายสังคมออนไลนที่มีลักษณะเปนการสวมบทบาทของผูเลนในชีวิตจริงกับตัว
ละครในเกม
(5) Professional Network ใชงานในอาชีพ
ธิติมา ทองทับ (2551) ไดกลาวถึงประเภทของ Social Networking ไวดังนี้
ในความเปนจริงแลวยากที่จะแยกประเภท Social Networking อยางชัดเจน เพราะแตละเว็บก็ตาง
คิดคนพัฒนาเพื่อเอาใจผูใชกันอยางตอเนื่องอยางไมหยุดยั้งและยังมีฟงกชั่นมากมายแตอาจมีจุดเดน
ที่แตกตางกันไปเพื่อเปนจุดขายใหกับเว็บไซต ดังนี้
Publishing
บล็อกและเว็บ content เชน Blogger, Wordpress, Bloggang, Exteen, TypePad เปนตน
ซึ่งในแตละบล็อกก็มีการแยกยอยเนื้อหาเปนหมวดตาง ๆ ตามความสนใจ เชน Oknation.net บล็อก
ที่ใหทุกคนเปนนักขาวไดดวยการเขียนบล็อกนําเสนอขาวสารตาง ๆ, Blognone.com นําเสนอ
ขาวสารแวดวงไอที , Keng.com บล็อกสําหรับผูที่สนใจการตลาด Gotoknow.org บล็อกที่รวบรวม
ความรูแขนงตาง ๆ , Pzecret.net บล็อกแนะนํา Portable ที่นาสนใจ เปนตน
Community
สรางเครือขายเพื่อนเกาและหาเพื่อนใหมเพื่อสงขอความแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกัน
และกัน เชน Facebook เว็บยอดนิยมของผูใชทั่วโลกมีลูกเลนตาง ๆ มากมายเมนูใชงานเปน
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ภาษาอังกฤษ, Hi5, Myspace ซึ่งศิลปนสวนใหญใชเปนชองทางในการติดตอกับแฟนคลับและโป
รโมทผลงาน, Clubpenguin สังคมออนไลนสําหรับเด็ก , Qoolive เว็บ Social Networking สัญชาติ
ไทย หรือเว็บเชน Friendster, Bebo เปนตน
Media
เมื่อสื่อไมไดถูกจํากัดอยูแค ทีวี วิทยุ ที่มีคนสรางใหคุณเทานั้น ยุคนี้คุณเองก็เปนเจาของ
สถานีได ตัวอยางเว็บที่นาสนใจที่นําเสนอวิดีโอ ภาพยนตร เพลง เชน Youtube, Ustream.tv, Yahoo
Video, Duocore.tv, Dailymotion, Thaitube.in.th, Veoh, Netflix, Imeem, Last.fm, Ijigg เปนตน
Games
เกมออนไลนที่คุณสามารถสรางตัวแทนในโลกเสมือนจริงใชชีวิตอยูในโลกออนไลน
ติดตอสื่อสาร ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันกับผูอื่น เชน SecondLife, World WarCraft, Audition,
Gamegum, Ragnarok, Pangya เปนตน
Photo Management
เว็บฝากรูปออนไลนชวยใหคุณจัดการภาพถายจากกลองดิจิตอล โดยไมตองเปลืองพื้นที่
อารดดิสกในคอมพิวเตอรสวนตัว และยังสามารถแชรรูปภาพ หรือจะเปดขายภาพเลยก็ได เชน
Photobucket, Flickr, Zooomr, Photoshop Express, Glowfoto, Shutterfly เปนตน
Business / Commerce
Social Networking เพื่อธุรกิจซื้อ-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
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ปนัดดา ญวนกระโทก และ บัณฑิตา ศักดิ์อุดม อางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกัน
ในสังคม ไวดังนี้
ธรรมชาติของมนุษย มนุษยไดชื่อวาเปนสัตวสังคมที่ไมอาจอยูโดดเดี่ยวได และจะ
แสวงหาการอยูรวมกันเปนกลุม เปนหมู เปนเหลา อยูเสมอหรือตลอดเวลา ทั้งนี้เปนไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการทางธรรมชาติในดานการอยูรอด ( Survive) ในดานความปลอดภัย และ
ดานความตองการทางจิตใจเปนสําคัญ
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ดังนั้นเมื่อบุคคลไดทําความรูจัก และมีความเขาใจตนเองแลว บุคคลจึงควรมีการเขาใจและยอมรับ
ผูอื่น ที่อยูรวมกันในสังคมดวยเชนกัน โดยเริ่มตนจากความเขาใจวามนุษยทุกคน (ตัวเราและคน
อื่น ๆ ) ลวนแลวแตมีความคลายคลึงกัน บทบาทและหนาที่ของบุคคลเมื่ออยูรวมกันในสังคม
รวมถึงความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นไดในการอยูรวมกัน
-มนุษยทุกคนมีความคลายคลึงกัน
โดยทั่ว ๆไป มนุษยทุกคนมีความคลายคลึงกัน พอสรุปไดดังนี้
1. ทุกคนมีความตองการ
ไมมีใครสมบูรณพรอม ทุกคนลวนมีความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ดัง
ปรากฏอยูในทฤษฎีความตองการของมาสโลว ( Maslow) ความตองการขั้นแรกสุด เปนความ
ตองการที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตองการคือ เปนความตองการพื้นฐานเพื่อยังชีพ คือ ปจจัย 4 เมื่อ
สนใจแลวจะแสวงหาความพึงพอใจในขั้นตอไปคือ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ความเปนเจาของ
เปนสวนหนึ่งของกลุม แลวจึงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง ทายที่สุดแหงความเปนมนุษย คือ
ความตองการรูจักและเขาใจตนเอง ( Self Actualization) เปนการพึงพอใจในชีวิต อิ่มเอิบ เปน
ความงามของศิลปะลึกซึ้งกวาคนทั่วไป อยากทําประโยชนแกสังคม พัฒนาตนถึงที่สุด มนุษยทุก
คนจึงมีความตองการทั้ง 3 ดาน คือ รางกาย จิตใจ และการมีสวนรวมในสังคม
2. ทุกคนมีความรูสึก
ความรูสึกรัก ริษยา เศราโศก เกลียดชัง ดูหมิ่น โกรธ เมตตา กรุณา ฯลฯ ความรูสึก
เหลานี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยทุกคน ตางกันเพียงความมากนอย จงเรียนรูความรูสึกของคน
เพราะความรูสึกเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
3. ทุกคนแตกตางกัน
มนุษยทุกคนแตกตางกันไปทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพราะบุคคล
แตละคนไดรับการอบรมสั่งสอน ประสบการณ ตลอดจนวัฒนธรรมแตกตางกันไป ไมมีใคร
เหมือนกัน แมแตฝาแฝดแท ปจจัยที่ทําใหมนุษยแตกตางกันก็คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
พันธุกรรม เปรียบเหมือนตนทุนที่เราไดรับมาจากบรรพบุรุษของเรา
สิ่งแวดลอม เปรียบเหมือน กําไรหรือขาดทุน ถาเราอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ก็จะทําใหเราพัฒนาสิ่งที่
ไดมาจากพันธุกรรมอยางเต็มตามศักยภาพ แตถาสิ่งแวดลอมไมดี ก็จะทําใหสิ่งที่ไดจากพันธุกรรม
สูญเสียไป
ดังนั้นการมองคน จึงไมควรมองเพียงพฤติกรรมที่แสดงออกในปจจุบัน แลวสรุป แต
ควรมองความเปนมาของพฤติกรรม หรือพื้นฐานเดิม จะชวยใหเรายอมรับคนอื่นไดมากขึ้น บาง
คนเราเห็นพฤติกรรมของเขาในปจจุบันแลวตําหนิติเตียนเขา แตเมื่อสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับตัว
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เขาแลว บางทีตองสงสาร อาจตองยื่นมือเขาไปชวยเหลือก็มี คนเราจะมีลักษณะพฤติกรรมและ
สภาวะที่แตกตางกันในดานตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้ 1. ดานลักษณะทางกาย 2. ดานสติปญญา 3. ดาน
อารมณ 4. ดานสังคม 5. ดานความรูและประสบการณ
4. ทุกคนกลัว
ทุกคนตองการรักษาตนเองใหอยูรอดปลอดภัย ตองการมีชีวิต และกลัวอะไรก็ตามที่จะ
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. บุคคลยอมมีสภาพและฐานะทางสังคมที่แตกตางกัน
ทุกคนตองพยายามใหการยอมรับบุคคลอื่น พยายามใหความชวยเหลือ โดยเปดโอกาสใหเขาได
แสดงความสามารถ และใชความสามารถใหเกิดแประโยชนตอการดํารงชีวิต เพื่อตนเอง รัก
ตนเอง พอใจในสภาพที่ตนเปนอยู จากนั้นเขาก็พรอมที่จะยอมรับคนอื่น ยอมรับสังคมไดในที่สุด
7. พฤติกรรมของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไปตามทัศนคติและคานิยม
ตามที่นักจิตวิทยาไดกลาววา “พฤติกรรมทุกอยางตองมีสาเหตุ ”
และการที่บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมอยางไรนั้น ยอมเกิดจากคานิยมและทัศนคติที่แตละบุคคลไดรับ
ดังนั้นเราจึงควรศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมของแตละบุคคลใหแนชัดเสียกอน จึงจะสามารถ
เขาใจในบุคคลนั้นอยางถูกตอง และสามารถแกปญหาไดถูกตอง ถาเปนไปไดก็ชวยใหเขารวมทั้ง
เราดวย เกิดทัศนคติและคานิยมที่พึงประสงค อันจะนําไปสูการรูจักตนเอง และทําใหสามารถ
ตัดสินใจหรือรูจักแกปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม
-บทบาทและหนาที่ของบุคคลเมื่ออยูรวมกันในสังคม
นอกจากจะทราบวามนุษยทุกคนมีความคลายคลึงกันในหลาย ๆ เรื่องแลว เพื่อใหการ
อยูรวมกันในสังคมมีความสุข ทุกคนจึงควรรูจักบทบาทและหนาที่ของตนพอสังเขป ดังนี้
1. บทบาทและหนาที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติตอบิดามารดา มี 5 ประการ ดังนี้
1.1 ทานเลี้ยงมาแลวเลี้ยงทานตอบ
1.2 ทํากิจของทานไมใหบกพรอง
1.3 ปฏิบัติตนใหควรแกการดํารงวงศตระกูล หรือรักษาวงศตระกูลไวมิใหเสียหาย
1.4 ประพฤติใหสมควรที่จะรับทรัพยมรดก

26
1.5 เมื่อทานลวงลับไปแลวควรบริจาคทานอุทิศสวนกุศลไปถึงทานเสมอ
2. บทบาทและหนาที่ของบุตรหลานที่พึงปฏิบัติตอสมาชิกในครอบครัว มี 4 ประการ
ดังนี้
2.1 ใหความเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งสอนและคําตักเตือน
2.2 แสดงกริยามารยาทที่ดีงาม
2.3 ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมของครอบครัว
2.4มีความกตัญูกตเวที
-ความขัดแยง
การอยูรวมกันในสังคมยอมมีความขัดแยงเกิดขึ้นได ไมวาจะเปนความขัดแยงที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง หรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับคนอื่น หรือสังคมอื่น ความขัดแยง (Conflict) เปน
สภาวะที่ไมสมดุลทางจิตใจหรืออารมณของบุคคล ของกลุม เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการแขงขัน
เกิดจากความคิดเห็น เกิดจากความรูสึก เกิดจากความตองการ ความเชื่อที่ไมตรงกัน กอใหเกิด
การไมลงรอยกัน ไมรวมมือกัน ระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุม หรือกลุมตอกลุม
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับเว็บไซต์ facebook
ความหมายของ facebook
ผูใชนามแฝงวา EZ Editor Bowในเว็บไซต http://variety.eduzones.com/facebook
(เขาถึงเมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551) กลาววา Facebook เปนซอฟตแวรเครือขายลักษณะเดียวกับ
myspace ที่อนุญาตใหผูใชสรางหนาเว็บของตัวเอง และใสขอมูลตาง ๆ ตามตองการ (Profile Page)
โดยระบบสามารถคนหาผูใชที่มีความสนใจตรงกัน เชนชอบฟงดนตรีประเภทเดียวกัน มีภาพยนตร
ที่ชอบเรื่องเดียวกัน ผูใชสามารถเพิ่มหรือลบลิงกไปสูผูใชคนอื่น เพิ่มเปนเครือขายทางสังคม
อินเตอรเน็ต
ขอแตกตางที่สําคัญคือ Facebook (เคย) เปดใหบริการเฉพาะนักเรียนนักศึกษา
สหรัฐอเมริกาเทานั้น ผูใชตองลงทะเบียนโดยใชอีเมลของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เมื่อลงทะเบียนก็
จะเขาสูสังคมในสถาบันของตน ใสขอมูลสวนตัว จากนั้นก็เริ่มขยายเครือขายเพิ่มขึ้น คนหาเพื่อน
เกาที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมา หาเพื่อนใหมทั้งในสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบัน ในหนาเว็บ
ของ facebook มีสวนประกอบหลักคือสวนของขอมูลผูใช สวนแสดงจํานวนเพื่อนในเครือขาย
กิจกรรมที่สนใจ และพื้นที่สาธารณะ (ที่เรียกวา wall) ซึ่งผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขียนขอความไวได
ขอความบน wall นี้ผูใชสามารถกําหนดใหเพื่อนในเครือขายเห็นหรือเปดใหทุกคนเห็นก็ได
นอกจากนี้ Facebook อนุญาตใหผูใชงานอัพโหลดรูป และใหผูใชตั้งกลุมทางสังคม หรือแฟนคลับ
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ตาง ๆ ไดดวยระบบของ Facebook บวกกับกลุมเปาหมาย จุดประเด็นทางสังคมมากมายในวง
การศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ตางไดรับผลกระทบจาก Facebook เหตุการณสําคัญ
ประการแรกคือ มีกรณีที่นักเรียนและนักศึกษาถูกเพิกถอนทุนการศึกษา 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 ไมเคิลเพิ่มชื่อของมิเชลเปนเพื่อน
เจมสซึ่งเปนเพื่อนของไมเคิล (แตไมไดรูจักมิเชล) ก็จะไดรับ Mini-feed วาขณะนี้ ไมเคิลกับมิเชล
เปนเพื่อนกันแลว ไมทันขามคืนที่ระบบ Mini-feed ถูกเพิ่มเขาไปใน Facebook ผูใชงานตางไม
พอใจและตั้งกลุมตอตานมากมายใน Facebook เชื่อวา Mini-feed ไมไดทําใหผูใช Facebook
นอยลง และไมชาก็จะคอย ๆ ชินกันไปเอง เหตุการณถัดมาคือ การเปดใหผูใชบริการทั่วไปใชงาน
ได โดยจัดเปนกลุมผูใชที่สังกัดชุมชนตาง ๆ เชนชุมชนในวอชิงตัน หรือกลุมคนไทย สามารถเขา
เปนสมาชิกได เปนการขยายเครือขายกวางขวางออกไป
ผูใชนามแฝงวา
Sirikwanในเว็บไซต http://knowhow.swpark.org/article-what-isfacebook (เขาถึงเมื่อ 12 มกราคม พ.ศ. 2552) กลาววา Facebook เปนเสมือนสังคม ๆ หนึ่งซึ่งอยูใน
ลักษณะของสังคมออนไลน หรือที่เรียกกันติดปากวา Social Network ซึ่งสังคมออนไลนนี้เปน
สังคมที่รวมกลุมคนที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่งเดียวกันเขาไวดวยกัน ทั้งกลุมที่อยูในเว็บไซต
เดียวกัน หรืออยูคนละเว็บไซต แตขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสาร สงตอ หรือแบงปนใหกัน
ได จากจุดเริ่มตนที่คนหนึ่งคนสงหาเพื่อนอีกคน แลวมีการสงตอกระจายกันออกไปเรื่อย ๆ จน
กลายเปนเครือขายสังคมขนาดใหญ โดยที่คนในสังคมจะคอยอัพเดทแบงปนขอมูลขาวสารซึ่งกัน
และกัน จนทําใหสังคมออนไลนเปนเครือขายที่กวางขวาง และเขมแข็งมาก
ความเป็ นมาของเว็บไซต์ facebook
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 Mark Zuckerburg ไดเปดตัวเว็บไซต Facebook ซึ่งเปนเว็บ
ประเภท Social Network ที่ตอนนั้น เปดใหเขาใชเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮารเวิรดเทานั้น
และเว็บนี้ก็ดังขึ้นมาในชั่วพริบตา เพราะแคเพียงเปดตัวไดสองสัปดาห ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่เรียน
อยูที่มหาวิทยาลัยฮารเวิรด ก็สมัครเปนสมาชิก Facebook เพื่อเขาใชงานกัน เปนจํานวนมาก และเมื่อ
ทราบขาวนี้ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ในเขตบอสตั้นก็เริ่มมีความตองการ และอยากขอเขาใชงาน
Facebook มารคจึงไดชักชวนเพื่อของเขาที่ชื่อ Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อชวยกัน
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สราง Facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น Facebook จึงไดเพิ่มรายชื่อและสมาชิกของ
มหาวิทยาลัยอีก 30 กวาแหง
ไอเดียเริ่มแรกในการตั้งชื่อ Facebook นั้นมาจากโรงเรียนเกาในระดับมัธยมปลายของ
มารค ที่ชื่อฟลิปส เอ็กเซเตอร อะคาเดมี่ โดยที่โรงเรียนนี้ จะมีหนังสืออยูหนึ่งเลมที่ชื่อวา The
Exeter Face Book ซึ่งจะสงตอ ๆ กันไปใหนักเรียนคนอื่น ๆ ไดรูจักเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ซึ่ง
Facebook นี้จริง ๆ แลวเปนหนังสือเลมหนึ่งเทานั้น จนเมื่อวันหนึ่ง มารคไดเปลี่ยนแปลงและนํามัน
เขาสูโลกของอินเทอรเน็ต
เมื่อประสบความสําเร็จขนาดนี้ ทั้งมารค ดัสติน และ ฮิวจ ไดยายออกไปที่ Palo Alto
ในชวงฤดูรอนและไปขอแบงเชาอพารทเมนท แหงหนึ่ง หลังจากนั้นสองสัปดาห มารคไดเขาไปคุย
กับ ชอน ปารคเกอร (Sean Parker) หนึ่งในผูรวมกอตั้ง Napster จากนั้นไมนาน ปารคเกอรก็ยายเขา
มารวมทํางานกับมารคในอพารตเมนท โดยปารคเกอรไดชวยแนะนําใหรูจักกับนักลงทุนรายแรก
ซึ่งก็คือ ปเตอร ธีล (Peter Thiel) หนึ่งในผูรวมกอตั้ง Paypal และผูบริหารของ The Founders Fund
โดยปเตอรไดลงทุนใน Facebook เปนจํานวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ดวยจํานวนสมาชิกหลาย
ลานคน ทําใหบริษัทหลายแหงสนใจ Facebook โดย friendster พยายามที่จะขอซื้อ Facebook เปน
เงิน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในกลางปพ.ศ. 2548 แต Facebook ปฎิเสธขอเสนอไป และไดรับเงินทุน
เพิ่มเติมจาก Accel Partners เปนจํานวนอีก 12.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในตอนนั้น Facebook มีมูลคา
จากการประเมินอยูที่ประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ Facebook ยังเติบโตตอไป จนถึงเดือน
กันยายนปพ.ศ. 2549 ก็ไดเปดในโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย เขารวมใชงานได และในเดือนถัดมา
Facebook ไดเพิ่มฟง กชั่นใหม โดยสามารถใหสมาชิก เอารูปภาพมาแบงปนกันได ซึ่งฟงกชั่นนี้
ไดรับ ความนิยม 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 ซึ่งในที่สุดก็ มีองคกรธุรกิจกวา 20,000 แหงไดเขามาใชงาน และสุดทายในป
พ.ศ. 2550 Facebook ก็ไดเปดใหทุกคนที่มีอีเมล ไดเขาใชงาน ซึ่งเปนยุคที่คนทั่วไป ไมวาเปนใครก็
สามารถเขาไปใชงาน Facebook ไดเพียงแคมีอีเมลเทานั้น
(กติกา สายเสนีย http://keng.com/2009/02/17/what-is-facebook)
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แนวคิดเรื่อง ส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ เว็บไซต์ Facebook
ความหมายของส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั
เคนท เวอรไทม (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) (2551 : 38) อางวา
Digital Marketing หรือ การตลาดดิจิทัล คือ พัฒนาการของการตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อบริษัท
ดําเนินงานทางการตลาดสวนใหญหรือทั้งหมดผานชองทางสื่อสารดิจิทัล สื่อดิจิทัล เปนสื่อที่มีรหัส
ระบุตัวผูใชได จึงทําใหนักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง ( Two-way Communication) กับ
ลูกคาไดอยางตอเนื่องเปนรายบุคคล ขอมูลที่ไดจากการสื่อสารผานลูกคาแตละคนในแตละครั้งเปน
การเรียนรูรวมกัน ซึ่งอาจเปนประโยชนกับลูกคาคนตอไป ตอเนื่องและสอดคลองกันเหมือนการ
ทํางานของเครือขายเซลลประสาทสั่งการ นักการตลาดสามารถนําขอมูลพฤติกรรมที่ทราบแบบ
เรียลไทมนี้ รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดรับตรงจากลูกคามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคใน
โอกาสตอ ๆ ไป
เว็บไซต http://www.marketplus.in.th/magazine_detail (เขาถึงเมื่อ 5 มิถุนายน พ .ศ.
2553 ) ใหความหมายของ Digital Marketing ไววา เปนเทคโนโลยีทางการตลาดที่ไมมีสูตรสําเร็จ
ตายตัว ขึ้นอยูกับความคิดสรางสรรคที่จะสื่อสารออกมาใหลูกคาเขาใจเปนยุทธวิธีที่ทันสมัย
ชองทางของการตลาดแบบ Digital Marketing มี 2 ชองทางใหญ ๆ คือ โทรศัพทมือถือและ Internet
ซึ่งถือเปนเทคโนโลยีคูกายของคนไทยอยูแลว จึงเปนการงายที่จะเขาถึงกลุมผูบริโภค
องค์ ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั
เอียน เฟนวิค ( Ian Fenwick) อางวา องคประกอบของสวนผสมทางการตลาดแบบ
ดิจิทัล ไดแก
1. Permission คือการยินยอม ซึ่งสําคัญมากในโลกออนไลน เพราะปจจุบันผูใชกําลังมี
ความกังวลกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลตาง ๆ ในระบบออนไลนกันมาก ไมวาจะเปนเรื่องของ
Spam mail หรือไวรัสตาง ๆ ที่ไมพึงปรารถนา ฉะนั้นการทําการตลาดแบบ ดิจิทัล จึงตองทําอยาง
ระมัดระวัง ไมทําการใด ๆ หรือติดตอใด ๆ ที่ผูรับขอมูลไมอนุญาตใหติดตอไป ซึ่งเหลาเกมยอด
นิยมบน Facebook ตางก็ดําเนินการตามหลักการนี้อยางเครงครัด โดยจะมีการขออนุญาตกอนที่จะ
ติดตั้งโปรแกรม หรือกอนที่จะสงอีเมลติดตอโดยตรงมายังผูเลน กระทั่งการรับสงของขวัญจากผู
เลนคนหนึ่งไปยังผูเลนอีกคนหนึ่งก็ยังมีระบบการ ‘รับของขวัญ’ ที่จําเปนตองไดรับการอนุญาตจาก
ผูเลนปลายทางกอน ของขวัญนั้นจึงจะรับสงกันไดสําเร็จ
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2. Participation คือ การมีสวนรวม โดยมีเปาหมายเพื่อทําใหผูใชที่เปนกลุมเปาหมายมี
สวนรวมกับกิจกรรมของเราใหมากที่สุด เพราะสื่อออนไลนอาจเปนสื่อเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถ
สื่อสารสองทางไดดี โดยเว็บเกมบน Facebook ก็สามารถตอบโจทยนี้ไดอยางลงตัว โดยออกแบบ
ลูกเลนในเกมมากระตุนใหคนติดและผูกพันอยูกับเ กม เชน การใหผูเลนแสดงผลคะแนน การสง
ขอความพูดคุย การทิ้งคอมเมนต ใหเพื่อนทุกคนไดเห็น ทําใหรูสึกผูกพันและมีสวนรวมมากกวา
การเลนเพียงคนเดียว และสามารถตอยอดเปนหัวขอในการพูดคุยกันตอไปทั้งบนสื่อออนไลนและ
ในชีวิตจริง
3. Profile คือ ใชขอมูลที่เปนประโยชน เปนที่ทราบกันดีวาการเก็บขอมูลผูเยี่ยมชมเว็บ
หรือผูที่เขารวมกิจกรรม เปนเรื่องสําคัญในการทํากิจกรรมการตลาด และสามารถทําไดงายบน
ตลาดแบบดิจิทัล ซึ่งเกมบน Facebook ก็ตอบโจทยนี้ไดอยางงายดาย เพราะสามารถเก็บบันทึกได
ทุกอยางไมวาจะเปนสถานะการเลนเกม, Item ที่สนใจ , พฤติกรรมการซื้อ Item หรือสิ่งที่สนใจคลิ้ก
ชมนอกเหนือไปจากเกม เปนตน
4. Personalization คือเฉพาะบุคคล ถือเปน P สุดทาย ที่สามารถใชประโยชนจากขอมูล
Profile ตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมมา เพื่อนํามาวิเคราะห นําไปสูการปรับใหเกิดประโยชนและอํานวย
ความสะดวกแกผูเยี่ยมชมเว็บ หรือผูรวมกิจกรรมใหไดมากที่สุด สําหรับเว็บไซตเกมบน Facebook
นั้นเราสามารถมองเห็นความเปน Personalize ไดอยางเดนชัด จากบรรดา Item ตาง ๆ ที่ผูเลน
สามารถซื้อหามาตกแตงประดับประดาภายในเกมไดอยางอิสระ โดยเฉพาะ Item ประเภทที่ตองใช
‘เงินจริง’ โดยการรูดบัตรเครดิตจํานวนเล็ก ๆ นอย ๆ ในการซื้อนั้น ยิ่งทําใหชีวิตในเกมงาย สะดวก
และสนุกมากขึ้น และยังสรางความพอใจแกผูเลนที่จะไดกลายเปนมหาเศรษฐีที่มีราน หรือฟารม
ใหญโต ตกแตงประดับประดาอยางสวยงามภายในชีวิตออนไลนไดอยางที่ไมอาจทําไดในชีวิตจริง
บทความทีเ่ กีย่ วข้ องกับองค์ ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิ ลั ของ เว็บไซต์ Facebook
เคนท เวอรไทม (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) (2551 : 165-168)
อางวา แนวการปฏิบัติดานการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จ ( Digitalmarketing Best Practices)
ตองไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน (Follow Permission Marketing Principle: It’s Must)
การดําเนินงานตลาดแบบ Permission Marketing หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดที่ผูบริโภคให
การยินยอม หรือเปนคนออกปากถามหาเอง นักการตลาดดิจิทัลตองปฏิบัติตามหลักเรื่อง
Permission Marketing อยางเครงครัด เพราะถาไมทํา อาจเสี่ยงกับการเสียลูกคาและเสียความ
ไววางใจที่ลูกคาเคยมีให ถาไมไดรับความไววางใจ โอกาสที่จะรูจักลูกคาอยางลึกซึ้งยอมลดนอยลง
และแนนอนคงไมสามารถจัดแผนการตลาดใหถูกใจได ถาฝนติดตอลูกคาทั้งที่เขาไมยินยอม ลูกคา
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จะตอตานโดยการหาทางปองกันไมใหเขาถึงเขา เชนเดียวกับความสัมพันธในลักษณะอื่น
สูญเสียความไววางใจกันแลว ทุกอยางก็ยากจะเริ่มตนใหม

ๆ ถา

ต้ องได้ รับการยินยอมก่ อนเสมอ (Permission First, Please)
การขอการยินยอมจากผูบริโภคมีอยู 6 ขั้นตอน แมวาในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะ อีเมล แต
หลักการทั้ง 6 ขั้นนี้ใชไดกับแผนการทางการตลาดดิจิทัลทุกประเภท
ยืนยันการยินยอม (Confirmed Opt-In) ไมควรสงอีเมลไปใหใครก็ตามที่ไมไดรองขอมา
และแมลูกคาจะขอใหรวมชื่อของเขาไวใน Mailing List รับขาวสาร แตนักการตลาดที่ดีควรสงอีเมล
เพื่อขอคํายืนยันจากลูกคารายนั้นอีกครั้ง ในจดหมายอาจขอใหลูกคายืนยันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่
เหมาะสม เชน ขอใหคลิกลิงกยืนยันกลับมาอีกครั้ง หรือขอใหสงอีเมลกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยันที่อยู
และความตั้งใจในการรับขาวสาร คํายินยอมที่ไมมีการยืนยันซ้ําบางทีก็ไมเพียงพอ เพราะบางที
ลูกคาไมไดสมัครเขามาเอง มีคนอื่นสมัครให อีเมลยืนยันจากลูกคายังมีประโยชนทางการตลาดอีก
ดวย อยาพลาดโอกาสในการติดตอลูกคาเด็ดขาด
บอกเลิกไดไมยาก (Easy Unsubscribe or Opt-Out) หลักเกณฑขอนี้เปนขอบังคับทาง
กฎหมายในบางประเทศดวย ถามีลูกคาบอกเลิก ก็ควรใชโอกาสนี้สอบถามสาเหตุวาทําไมจึงบอก
เลิกรับบริการ
แจงประโยชนที่ลูกคาไดรับอยางชัดเจน ( Clear Recipient Benefits) อีเมลทุกฉบับ
จะตองมีขอความชัดเจน อยาลืมวา ตนเองกําลังบุกรุก Inbox ลูกคาและลูกคาตองใชเวลามานั่งอาน
อีเมลที่สงไป ดังนั้นควรเกรงใจและเคารพเวลาของลูกคาดวย อีเมลควรสั้นกระชับ ไดใจความ ตรง
ประเด็น มีชื่อเรื่องชัดเจน ซึ่งหารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเนื้อความในอีเมล หรือ จากเว็บไซต
เคล็ดลับความสําเร็จของ EDM คือตองถูกใจ ตรงความตองการของลูกคา มีรายงานระบุวารอยละ
60 ของลูกคาที่ตัดสินใจซื้อสินคาทันทีหลังอานอีเมลจบ เพราะอีเมลนั้นพูดเรื่องสินคาที่เขาตองการ
จะซื้ออยูแลว ดวยเหตุนี้แคมเปญการตลาดที่ใชอีเมลเจาะตรงกลุมเปาหมายนั้น จึงสรางรายไดสูง
กวาแคมเปญที่ใชสื่อแพรภาพกระจายเสียงอื่นถึง 9 เทาและทํากําไรมากกวาถึง 18 เทา
เรื่องตรงความตองการของลูกคาเปน
อีกประเด็นหนึ่งที่อีเมลตองทําใหได เริ่มกันตั้งแตชื่อเรื่อง ( Subject Line) เลยทีเดียว ใน
ศตวรรษที่ 21 อยางนี้มีเวลาเพียง 3-4 วินาทีเทานั้นที่จะดึงความสนใจผูบริโภคใหไดดวยชื่อเรื่องที่
นาสนใจกอนที่เขาจะกดปุม delete เมลนั้นทิ้ง ปจจุบันมีวิธีทดสอบประสิทธิภาพของอีเมลที่เขียน
ดวยเนื้อหาและลีลานับรอย ๆ แบบโดยจับเวลาแบบเรียลไทม
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ความสัมพันธอันตอเนื่อง สม่ําเสมอ และนาจดจํา (A Consistent, Memorable, Presence)
แมผูบริโภคจะใหคํายินยอมรับอีเมลจากคุณแลว แตคุณควรแสดงตนใหเขารูวาคุณคือคนที่เขาไดให
อนุญาตแลว อยาลืมวาแตละวันผูบริโภคไดรับอีเมลจากหนวยงานตาง
ๆ ประเภทที่สงมาจาก
“บริษัทที่ฉันรูจัก แตมันไมมีประโยชนอะไรกับฉันเลย ” ก็มีมาก ถาไมแสดงตนไววาเปนคนที่เขา
เคยใหคําอนุญาตไวแลว อีเมลของคุณอาจถูกกําจัดไปเปน “ขยะ” โดยไมรูตัว ผูใชบริการของ
Yahoo! และ Gmail หรือผูใหบริการอีเมลอื่น ๆ สามารถกดปุมเพื่อรายงานวา “อีเมลนี้เปน Spam”
ถาผูบริโภคกดปุมนี้ที่อีเมลของใคร ระบบจะจําวาผูสงรายนั้นเปน Spammer และในอนาคตอีเมลที่
สงมาจากผูสงรายนี้อาจถูกปฏิเสธ นักการตลาดดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบจึงตองขอความยินยอม
จากลูกคากอนเสมอ ตองมั่นใจวาลูกคายืนยันคํายินยอมนั้น และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมให
ผูบริโภคยินดีรับขาวสารจากตอไป
การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Direct Marketing ; EDM) ที่สงออก
ไปอยางไมเกรงอกเกรงใจผูรับจะมีผลรายยอนกลับมาถึงผูสง จากผลวิจัยของ Jupiter Research ระบุ
วารอยละ 16 ของลูกคารายงานวาจดหมายขาวและรายการสงเสริมการขายที่เขาไดรับทางอีเมลคือ
สาเหตุที่ทําใหพวกเขารูสึกไมดีกับบริษัทหรือสินคาเหลานั้น
อยาพร่ําเพรื่อเกินไป ( Don’t Get Too Frequent) อยาลืมวาหลักการตลาดแบบตรงก็
ประยุกตใชกับ EDM ไดเหมือนกัน และหนึ่งในหลักการที่สําคัญที่สุด คือ “Recency and
Frequency” หรือครั้งสุดทายที่ติดตอลูกคาและความถี่ในการติดตอลูกคา ถาบอยเกินไปก็สรางความ
รําคาญ ถารางรานานเกินไปก็เสี่ยงจะถูกลืม ความสัมพันธไมตอเนื่องและไมนาจดจํา ถา
กําหนดเวลาและความถี่เหมาะสม ลูกคาจะยินดีตอนรับเพราะคุณมาถูกที่ถูกเวลาเสมอ
แลวจะกําหนดเวลาและความถี่ใหถูกตองไดอยางไร การทดสอบยอมชวยได แตตองไมลืมหลักการ
ดิจิทัล ขอที่ 5 วา “ในยุคดิจิทัลผูบริโภคเปนฝายริเริ่มและกําหนดทิศทางและลักษณะความสัมพันธ
ระหวางนักการตลาดกับผูรวมวงทั้งหลาย ” ควรปลอยใหลูกคาเปนคนเลือกเองวาเขาตองการรับ
ขาวสารจากคุณบอยแคไหน ตองการหัวขอขาวรายวัน หรือ ขาวประจําวันอยางละเอียด หรือสรุป
ขาวรายสัปดาห หรือแครับรายงานขาวสําคัญทาง SMS เทานั้น นักการตลาดดิจิทัลตระหนักดีวาเขา
สามารถปรับแกขาวใหรับกับวัตถุประสงคและรูปแบบอะไรก็ไดที่ลูกคาตองการ โดยแทบไมมี
ตนทุนคาใชจายเลย
นักการตลาดสวนใหญมักคิดเขาขางตัวเองวาขาวสารของตนมีประโยชน ผลการศึกษา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบุวาหนึ่งในสามของลูกคาที่ใหความยินยอมไปแลวรูสึกวานักการตลาดสงอีเมลมา
หาเขาบอยกวาที่สัญญาไว แมวาอีเมลสวนเกินเหลานี้จะถูกลบทิ้งหรือไมถูกอาน แตลูกคาเกือบหนึ่ง
ในสามลุกขึ้นมาประทวงดวยการบอกเลิก ( Unsubscribing) หรือ รองเรียน (ดวยการกดปุม
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Reporting the Email as Spam) รอยละ 54 ถึงกับติดตั้งตัวคัดกรองที่จะบล็อกอีเมลจากผูสงรายนี้
ไมใหเขามาถึง Inbox ของเขาไดอีกเลย
รักษาความสัมพันธใหยืนยง (Maintain a Relationship) หลักกการตลาดอีเมลที่ไดผลจะ
ชวยใหลูกคารูจักบริษัท/สินคา/บริการของคุณไดดียิ่งขึ้น ใหความไววางใจ สงผลใหเขากลายเปน
กระบอกเสียงใหแบรนด ของคุณ ผลการวิจัยยังระบุถึงปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเปดอีเมลอาน และ
พบวาสาเหตุหลักคือ “รูจักและไวใจผูสงอีเมล ” (ประมาณรอยละ 56) ตามดวย “เคยเปดอานอีเมล
จากบริษัทนี้มากอนและพบวามีเนื้อหานาสนใจ ” (รอยละ 51) และ “เพราะชื่อเรื่องอีเมลนาสนใจ ”
(รอยละ 41.4) ผูที่ทําลายความไววางใจของลูกคา ไมใชใครอื่น คือนักการตลาดนั่นเอง
เคนท เวอรไทม (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) (2551 : 291-293)
อางถึงการเปดโอกาสใหผูบริโภคมีสวนรวมสรางคอนเทนตใหแบรนด Consider Consumer CoCreated Content for Your Brand(s))
ความพยายามของนักการตลาดในระยะแรก ๆ ที่จะนําคอนเทนตของผูบริโภคมาใช
ประโยชน สวนใหญเนนไปที่การใหผูบริโภคแขงขันเขียนขอความโฆษณาใหสินคา ปลายป 2006
ฟริโต-เลย ประกาศเชิญชวนผูบริโภคสงผลงานหนังโฆษณาสําหรับขนมขบเคี้ยว Doritos เขามา
ประกวด หนังที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ บริษัทจะฉายโชวเปนครั้งแรกระหวางการแขงขันซุปเปอร
โบลว ซึ่งราคาสปอตโฆษณาในชวงนี้คือ 2 ลานเหรียญสหรัฐตอสปอต ตอมาไมนานผลิตภัณฑครีม
บํารุงผิวยี่หอ Dove ไดประกาศเชิญชวนใหคนสรางหนังโฆษณาเขามาประกวดเชนกัน และหนัง
โฆษณาที่ชนะเลิศจะไดฉายโชวครั้งแรกในคืนวันประกาศผลรางวัลออสการประจําป 2007ซึ่ง
ราคาสปอตโฆษณาอยูที่ 1.7 ลานเหรียญสหรัฐตอสปอต ปรากฏวามีผูสงผลงานเขาประกวดกวา
1,000 เรื่อง หนังโฆษณาที่เปนผลงานของผูชมเหลานี้เราเรียกวา Viewer Created Ad Messages
(VCAMs)
ขณะนี้ (ปลายป 2007 ) การเชิญชวนใหผูชมสรางผลงานโฆษณาสินคาดูจะเปนเรื่องที่
ใคร ๆ ก็นิยมทํากัน กิจกรรมอยางนี้มีสวนชวยใหผูชมมีสวนรวมและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับแบรนดเปนอยางดี สนับสนุนใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง และชวยใหผูชมเขามามีสวน
รวมผลักดันสินคา อยางไรก็ตาม วิธีนี้อาจไมใชวิธีเดียวที่ทําใหผูบริโภคเกิดความผูกพันกับแบรนด
สินคาเสมอไป บางครั้งคุณอาจพบวาการกํากับสื่อโฆษณาที่ผูบริโภคผลิตใหมีโฟกัสที่ตัวแบรนด
และมีแนวคิดสรางสรรคดวยก็ไมใชงานงายนัก ถาเขมงวดเกินไป ผูบริโภคจะตอตาน และถา
หละหลวม ขอความสําคัญเกี่ยวกับแบรนดอาจเจือจางและสับสน
มีอีกวิธีหนึ่งที่ทําได คือใหผูบริโภคแขงกันออกแบบสินคา ตัวอยางเชน Grand Tourirmo (เปน
วิดีโอเกมรถแขงที่มีชื่อเสียงมาก ใชเลนกับเครื่อง Play Station ของโซนี)่ ไดจัดรายการพิเศษเชิญ
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ชวน ผูสนใจรวมออกแบบรายละเอียดรถอยางที่ตัวเองตองการ แลวสงเขามาที่เว็บไซตที่กําหนด ผู
ชนะเลิศจะไดรถจริง ๆ หนึ่งคันตามที่ตนเองออกแบบไว
สิ่งสําคัญที่นักการตลาดตองระลึกเสมอ คือตองทําใหความรวมมือทั้งหลายนาเชื่อถือ
รวมถึงใหความสําคัญแกความคิดเห็นของผูบริโภคอยางจริงจังและตอเนื่องไมใชแคงานโฆษณาชิ้น
เดียวไป ตลอดทางกระบวนการทางการตลาด ผูบริโภคควรมีโอกาสมีสวนรวมดวยวิธีการตาง ๆ
โดยเจาของสินคาควรแสดงใหประจักษเสมอวายินดีรับฟงความคิดเห็นของพวกเขาเสมอ แนนอน
วานักการตลาดดิจิทัลสามารถสรางกิจกรรมเพื่อเชิญชวนหรือกระตุนใหผูบริโภคสรางสรรคคอน
เทนต ในปลายป 2006 Target (หางคาปลีกประเภทดิสเคานทสโตรในสหรัฐอเมริกา)จัดใหมีการ
แสดงของนักมายากลไตลวดกลาง Times Square ในมหานครนิวยอรกเปนเวลา 2 วัน ปรากฎวามี
คนถายภาพและวิดีโอมากมายเฉพาะที่ปรากฎอยูบนเว็บไซต YouTube มีเกือบ 20,000 คลิป
แคมเปญของผลิตภัณฑบํารุงผิว Dove ชื่อ “Campaign for Real Beauty”เปนตัวอยางแคมเปญที่
ประสบความสําเร็จในแงที่ใหโอกาสแกผูบริโภคไดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาและ
นาเชื่อถือ
นักการตลาดดิจิทัลยังจัดเว็บไซตใหเปนเวทีหรือศูนยกลางใหความรูแกผูบริโภค เปด
โอกาสใหผูบริโภคไดสอบถามเรื่องที่นาสนใจหรือของใจ โดยมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําที่มี
ประโยชนและเปนกลาง ลองเขาไปดูตัวอยางศูนยบริการใหความรูเกี่ยวกับการทําสวนของบริษัท
Miracle Gro (บริษัทจําหนายสินคาและบริการเกี่ยวกับการทําสวนและสนามหญา) ที่เว็บไซต
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)
การที่ผูบริโภคควบคุม การตลาดตามใจลูกคาเปนรายบุคคล และสิทธิความเปนสวนตัว
สามอยางนี้จะยังเปนปญหาใหญในระยะยาว ตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล
ดวย เริ่มที่คูแรก การควบคุมของผูบริโภค -ความพยายามของนักการตลาดในการเอาอกเอาใจลูกคา
เปนรายคน นักการตลาดสวนใหญ แมแตพวกที่เลือกนําสื่อดิจิทัลล้ํายุคแหงอนาคตมาใชงานแลว ก็
ยังมองสื่อวาเปนสื่อทางเดียว ( One-Way Media) เหมือนเดิม นักการตลาดพวกนี้ยังคิดวาตังเองมี
หนาที่เลือกภาพและสงขอความที่ตองการสื่อออกไปใหผูบริโภค แตผูบริโภคยุคใหมตองการมีสวน
รวมและควบคุม เขาอาจตองการเพิ่มเติมขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่เขาไดเห็นบาง ซึ่งใน
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ยุคนี้เขามีทางเลือกหลายอยาง อาจไมใชวิธีโตตอบกับคุณผานทางจอภาพดิจิทัล แตเลือกใช
เทคโนโลยีจดจําอากัปกิริยาทาทาง (Motion Recognition Technology) ดูตัวอยางจากภาพยนตรเรื่อง
Minority Report ฉากที่ทอม ครูซ จัดเรียงขอมูลบนอิเล็กทรอนิกสบอรดดวยทาทางมือเทานั้น นี่
ไมใชนิยายวิทยาศาสตรลวงโลกแตเปนสิ่งที่มีจริงแลว เชน ที่เทอรมินัล 3 ทาอากาศยานโอ ’แฮร
(O’Hare Airport) ในนครชิคาโก โดยความสนับสนุนของบริษัท Accenture นี่คือแนวโนมของ
จอภาพดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อผูบริโภคเลือกและจัดเรียงขอมูลที่เห็นบนจอภาพดิจิทัลเสีย
ใหม โดยรวมเอาขอมูลบางอยางของตัวเองเขาไปดวย กลายเปนสื่อผสมบนจอภาพดิจิทัล
มีอีกฉากหนึ่งในภาพยนตร Minority Report ที่มีบิลบอรดพูดได มันพูดสิ่งที่ตองการพูด
กับคนเดินถนนที่เดินผานไปผานมา ในภาพยนตรบิลบอรดใชเทคโนโลยีจํามานตา (
Iris
Recognition) เพื่อจําเอกลักษณของลูกคาแตละคน แมวาเราจะยังไมเคยเห็นบิลบอรดที่มี
ประสิทธิภาพอยางนี้ที่ไหน แตเทคโนโลยีการจํามานตามีใชแลวตามทาอากาศยานและดานชายแดน
หลังจากไดกลาวถึงพัฒนาการความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลายชนิดแลว คงไมนาแปลก
ใจถาเราเห็นจอภาพดิจิทัลทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยการจําและแยกแยะผูคนไดจาก
โทรศัพทมือถือหรือบัตรสมาชิกแบบสมารทการด แทน จะเปนมานตา จากภาพยนตรเรื่อง Minority
Report คงจําไดวา ทอม ครูซ เลี่ยงการตรวจจับนี้ดวยการใสลูกตาปลอมบิลบอรดที่มีแผน FeliCa
Chip ฝงอยู อาจนําเราไปสูยุคใหมที่จอภาพดิจิทัลสามารถจะเขาถึงลูกคาเปนรายคนและเปนจุด
บริการไดดวย เชน บิลบอรดโฆษณาเสนทางบินสายใหมสูหมูเกาะมายอรกา ประเทศสเปน ดวย
ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ (ดวยประสิทธิภาพของแผน FeliCa Chip ซึ่งติดอยูที่บิลบอรด) อาจติดตอ
กับโทรศัพทมือถือของคุณใหจองและซื้อตั๋วไดเลย ณ จุดนั้น
การตลาดแบบเจาะถึงลูกคาเปนรายบุคคลและการควบคุมนี้พาคุณยอนกลับไปสูปญหา
เดิม คือการลุกล้ําสิทธิความเปนสวนตัว แมจอภาพดิจิทัลจะมีประโยชนแตคงตองถามผูบริโภคดวย
เหมือนกันวาเขาอยากใหใครคอยติดตามความเคลื่อนไหวพฤติกรรมการชอปปง และความตองการ
สวนตัวของเขาไปตลอดทุกยางกาวหรือไม เราคงตองดูวาตอไปนักการตลาดจะดําเนินการเรื่องนี้ไป
อยางนุมนวลหรือไมอยางไรตอไป
อีกตัวอยางหนึ่ง ที่ความตองการของนักการตลาดและสิทธิความเปนสวนตัวเดินทาง
สวนกัน มีใหเห็นในกรณี เทคโนโลยีแผนคลื่นสัญญาณวิทยุ ( RFID Tags) ซึ่งแรกเริ่มพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใชติดตามและระบุถาดขนสินคา ( Palettes) ในกระบวนการขนสง แตปจจุบันไดมีการนํา
เทคโนโลยีนี้มาใชในดานอื่น ๆ แผน RFID Tags สามารถนําไปติดบนกลองหรือฝงไวในเสื้อผา
โดยมันจะสงสัญญาณที่มีรหัสตัวเลขไมซ้ํากัน จึงสามารถระบุไววากลองหรือเสื้อผานั้น ๆ อยูที่ไหน
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หรือเปนของใคร ขณะนี้มีกลุมผูบริโภคตอตานจํานวนไมนอย เพราะเกรงวาจะมีการนําเทคโนโลยี
นี้ไปใชติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของผูบริโภคโดยไมไดรับอนุญาต
เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเคลื่อนเขาไปสูรานและออกนอกอาคาร ลอมรอบผูบริโภคดวยรายละเอียดและ
ขอมูลสวนตัวมากมาย ผูบริโภคจะยินดีมีความสุขกับประสบการณชอปปงแบบใหมที่เพียบพรอม
ดวยขอเสนอที่ถูกตองตรงใจเสมอไปหรือไมจึงเปนเรื่องที่นักการตลาดดิจดทัลจะตองใชเทคโนโลยี
จอภาพดิจิทัลนี้ดวยความชาญฉลาดและระมัดระวัง
เคนท เวอรไทม (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) (2551 : 341-342) อาง
ถึง การรวมกันสรางคอนเทนตที่เหมาะกับตัวเอง (Collaborative Personalization)
นักการตลาดจะตองเปลี่ยนแนวคิดและความเชื่อใหมเมื่อโทรทัศนแบบเดิมพัฒนามา
เปนโทรทัศนดิจิทัล ที่สําคัญคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการชมรายการโทรทัศนที่คนอื่นผลิต
(Linear Programming) มาเปนการเขาถึงและเลือกชมวิดีโอคอนเทนตที่ตนตองการ นักการตลาด
ดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จจะตองทําใหผูชม IPTV( Internet Protocol Television ระบบ tv บน
internet) กลายเปนผูมีสวนรวมกับ IPTV ดวย ในโลกของ IPTV เรื่องนี้หมายถึงผูชมสามารถหยุด
รายการที่กําลังออกอากาศ ณ จุดไหนก็ได แลวไปหาขอมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ไปหา
ดูประวัติของพิธีกร ผูดําเนินรายการ หรือหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาและบริการที่เห็นใน
รายการ
นอกจากนี้ ผูชมรายการโทรทัศนยังสามารถเพิ่มคอนเทนตที่ตัวเองสรางเขาไปใน
โปรแกรมไดอีกดวย โดยนักการตลาดดิจิทัลตองจัดหาเครื่องไมเครื่องมือเหลานี้ให เชน เชิญชวนให
ผูชมแสดงความคิดเห็น มีบล็อกความคิดเห็น จัดใหมีการโหวตลงคะแนน เพิ่มคอนเทนต ตอบ
คําถาม เปนตนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแบบเรียลไทมทั้งสิ้นในบริบทที่นาตื่นเตนเราใจ กระตุนใหผูชมลุก
ขึ้นมามีสวนรวม จน IPTV กลายเปนแหลงรวมเครื่องมือสรางคอนเทนตดวยตนเอง Current TV
(www.currenttV.com) เปดใหผูชมสงคลิปวิดีโอเขามา และ ชวนใหโหวตลงคะแนนวาคลิปวิดีโอใด
จะไดออกอากาศ
การเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้น คือเมื่อสื่อสารมวลชนทุกอยางกลายเปนสื่อ
ดิจิทัล สื่อเหลานั้นจะระบุผูใชลงไปจนถึงระดับบุคคลได ที่อยู ( IP Addresses) ของผูใชแตละคน
อาจลิงกกับพฤติกรรมและประวัติการเขาเว็บไซตตาง
ๆ และคอนเทนตทุกอยางที่เขาเก็บใน
คอมพิวเตอร
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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บริษัท Alloy Media & Marketing ศึกษาการตลาดกลุมเยาวชน พบวา 96% ของวัยรุน
(ชวงอายุ 8-12 ป) ที่จะเขาเว็บไซตสื่อสมัยใหมบนเทคโนโลยีออนไลน( Social Network) อยางนอย
สัปดาหละครั้ง และภายในเดือนที่แลว ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กกลุมนี้มีการติดตอกับแบรนดใน
เว็บไซต นอกจากนี้ยังพบวา เด็กวัยรุนมีการเชื่อมโยงกับผูปกครองผานทาง Social Network
ผลการวิจัยระดับชาติโดย Grunwald Associate มีวัตถุประสงคเพื่อระบุหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให
นักการตลาดที่พยายามจะเขาถึงเด็ก ๆ ใน Social Network ไดโดยไมใหเกิดความรําคาญในงาน
โฆษณา
แมนธา สคีย รองประธานบริหารฝายการตลาดเชิงกลยุทธของ Alloy กลาววา ถานักการ
ตลาดคนพบรูปแบบในการตอบรับของพวกเขา สิ่งนั้นจะทําใหเขาถึงเด็กชวงวัยนี้ไดตามแบบฉบับ
ของพวกเขา
ความตองการของเด็ก
สิ่งที่พวกเขาตองการคือ การหามเขาไปรวบกวนพวกเขาขณะกําลังสนทนากับเพื่อน
หรือตองปรับปรุงทําใหประสบการณ Social Network ของเขาใหงายขึ้นกวานี้หนอย ใหเครื่องมือ
ปรับปรุงกระบวนการหรือสรางอุปกรณที่ชวยใหพวกเขาไดแสดงหรือมีสวนรวมกับตัวเองได
สินคาบางประเภท เชน บันเทิง และเทคโนโลยีจะเปนที่สนใจในกลุมเด็กเสมอ แต Alloy รูสึก
ประหลาดใจมากที่ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนผูหญิงใหความสนใจที่จะรับ
ฟงขาวสารประเภทผลิตภัณฑดูแลตัวเอง
นางสคียกลาวแนะนําวา ยังคงมีวิธีการสําหรับนักการตลาดที่ไมไดมีความสนใจในกลุมเยาวชนให
สามารถเชื่อมโยงตัวเองเขากับสินคาและบริการที่เด็ก ๆสนใจได ตัวอยางเชน บริษัทประกันใหการ
สนับสนุนคอนเท็นตดานการศึกษาหรือบริษัทอาจออกแคมเปญเพื่อสังคมหรือแคมเปญที่มีประเด็น
หรือรางวัลเปนสิ่งที่เด็กสนใจ "การใชระบบรางวัลแบบเดิม ๆ อยางตรงไปตรงมาเปนวิธีการหนึ่งที่
นาสนใจและมีความเปนไปไดสูง" เธอกลาว
มุมมองของพอแม
ผลการวิจัยยังครอบคลุมถึงการมีสวนรวมของผูปกครอง นางสคียกลาววา เธอไมคิดวา
มุมมองของผูปกครองในเรื่อง Social Networkจะไดรับการวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวนแลว เพราะ
สวนใหญจะเปนมุมของของผูที่ตื่นตระหนกเกินเหตุ อันเกิดจากรายงานขาวเรื่องเหยื่อทางเพศใน
MySpace
ผลการศึกษาจากหลาย ๆ กรณี พบวา ความจริงแลวเด็ก ๆ เชื่อมโยงกับพอแมผานทาง Social
Network "เด็กวัยรุนยุคนี้ไมรูสึกลําบากใจกับเรื่องนี้" นางสคียกลาว "และผูปกครองที่เขาออนไลนมี
แนวโนมจะสบายใจมากขึ้น จินตนาการจะนากลัวกวาความเปนจริงเสมอ"
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นอกจากนี้ ผลการวิจัยไดถามถึงนิสัยการใชสื่อแบบดั้งเดิม และผลปรากฏวา Social Network
สามารถเขาถึงกลุมอายุ 9-17 ปไดมากเทา ๆ กับทีวี และเมื่อเด็ก ๆ ทํางานหลาย ๆ อยางในคราว
เดียวกัน พวกเขามีแนวโนมจะใหความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาทําในโลกออนไลนมากกวาสิ่งที่อยูใน
ทีวีถึง 4 เทา
เกรียงศักดิ์ ชูตระกูล ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตบน
อินเทอรเน็ต กรณีศึกษา www.dek-d.com (2547) ผลจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต พบวา ลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต พบวาสวน
ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ป 2545 ของ ศูนยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เกี่ยวกับลักษณะของ
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตพบวา ไมมีความเหลื่อมล้ําทางเพศในการเขาถึงอินเทอรเน็ตระหวางกลุม
หญิงและชาย โดยกลุมหญิงจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตขัดแยงกับธนัสถ เกษมไชยานันท
(2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต ของผูใช
อินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูใชอินเทอรเน็ตเพื่อใช
เว็บไซตในกรุงเทพมหานครเปนเพศชาย และเพศหญิง ในสัดสวนที่เทากัน จากความสอดคลองและ
ไมสอดคลองดังกลาว นาจะมาจากสาเหตุของการวิจัยในแตละเว็บไซตที่แตกตางกัน จะสงผลให
ลักษณะความชอบของผูใชบริการดานเพศ ก็จะแตกตางกันไปดวยเชนเว็บที่มีกลุมเปาหมายสําหรับ
เพศหญิง ก็จะมีลักษณะที่มีสีสันสวยงามและมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผูหญิงสนใจเปนตน
ชลัช อภิวัฒนะภูษิต ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการใชบริการและทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีตอสวนผสมทางการตลาด ของรานอินเตอรเน็ตบริเวณมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พบวา จากการทดสอบความสัมพันธโดยการใชไคร สแควร ที่ระดับสําคัญ 0.05 พบวาในตัวแปรเพศมีความสัมพันธกับรูปแบบการใชบริการในดาน
วัตถุประสงคที่ มาใชบริการ เวลาที่มาใชบริการ และการเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรระหวางที่
มหาวิทยาลัยกับที่ราน อินเตอรเน็ต การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในระดับนัยสําคัญที่ 0.05
พบวาเฉพาะตัวแปรเพศกับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้นที่มีคา เฉลี่ยแตกตางกัน ตัวแปร
ดานอายุพบวามีเพียงดานจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีใหบริการที่มี คาเฉลี่ยที่แตกตางกัน ตัวแปร
ดานรายไดพบวา คาเฉลี่ยในเรื่องจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีใหบริการ โปรแกรม (เกม) ตาง ๆ ที่
มีใหบริการ การดูแลเอาใจใสจากผูดูแลราน ราคาคาบริการ ราคาคาสมาชิกและราคาคาบริการอื่น ๆ
มีคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน
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อุไรพร ชลศิริรุงสกุล อางวา จากการสํารวจของบริษัทวิจัยในตางประเทศพบวา การใช
Twitter เติบโตขึ้นจากปที่แลวถึง 1,382% แตเมื่อเจาะลึกลงไปกลับมีถึง 85.3% ของผูใชที่เขามา
Twitter นอยกวา 1 ครั้งตอวัน และอีก 60% ที่เขามาลองใชแตจะเลิกใชในเดือนถัดไป ซึ่งเปนสิ่งที่
นักการตลาดตองระวังเปนอยางมาก เพื่อรับมือกับปญหานี้ ซึ่งไมใชเฉพาะ Twitter แตรวมถึง
Social Network อื่น ๆ ดวย เพราะมีผูใชถึง 51% ที่ไมชอบโฆษณาที่โผลเขามาใน Social Network
ซึ่งเปนอีกจุดที่ตองใสใจ ทําอยางไรจะใหลูกคารูสึกดีกับแบรนด และผูกพันอยูนาน ๆ จาก
ประสบการณที่อยูวงการDigital Marketing ตั้งแตยุคดอตคอมยังเฟองฟูเมื่อ 14 ปกอน เธอเชื่อมั่นวา
Social Network สามารถตอบโจทยทางธุรกิจได "แตในโลกของเวิลดไวดเว็บ ทุกอยางมีเกิดมีตาย
หายไป เหมือนยุคดอตคอมบั๊บเบิล แตของที่ยังคงอยูก็ยังมีถาสามารถตอบโจทยธุรกิจได และวางกล
ยุทธไดถูกที่ถูกเวลา เชนเดียวกับ Hi 5 ที่เริ่มหายไปเพราะภาพลักษณของ Facebook ที่ดีกวา มี
Application เขามารองรับ มีนักธุรกิจลงทุนเขามามากกวา ทําใหมีลูกเลนทางการตลาดไดเยอะขึ้น
อยูกับทางเลือกของลูกคา " แตที่สําคัญคือ หากรักจะทําตลาดผาน Social Network ตองเขาใจตลาด
ตองคุมภาพลักษณ อารมณและโทนของแบรนดใหชัดเจน "ตองชัดเจนในตัวตนและคอนเทนตที่
สื่อสาร เพราะทั้งหมดคือการขายบุคลิกของแบรนด " อีกสถิติหนึ่งที่นักการตลาดตองใสใจ คือ แม
ปจจุบันคนจะใชเวลาบนโลกไซเบอรถึง 11.3 ชั่วโมงตอสัปดาห มากกวาการดูทีวี ยังมีผูใชชาว
เอเชียถึง 42.2% แตมีผูใชงานบอกวาบรรดาเว็บไซตที่เขาไปนั้น 9 ใน 10 ไมทําใหรูสึกดีอยางที่คิด
และ 42% ของผูใชระบุวา ถาเปนแบบนั้นจะหันหลังใหเว็บนั้นไปเลย ไมมีโอกาสใหแกตัว ที่สําคัญ
คือ 74% พรอมจะบอก ตอทันทีเมื่อเจอประสบการณเลวราย แตถารูสึกดีจะมีแค 54% ที่จะบอกตอ
ฉะนั้น การสรางประสบการณของผูใชในสื่อ Digital เปนเรื่องสําคัญมาก โจทยคือ ทํา
อยางไรใหเขาชอบแบรนด รูสึกดี คิดถึงไดตลอด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถหาขอมูลของผลิตภัณฑ
ไดตามตองการดวย จึงตองมีการวางกลยุทธอยางครบวงจร มองอยางรอบดานกอนลงมือทํา
เทรนดการทํา Digital Marketingในอนาคตเพื่อใหสัมฤทธิ์ผล คือ ทําอยางไรจึงจะผสมผสานการทํา
ตลาดแบบออนไลนและออฟไลนเขาดวยกันได เพื่อสรางทั้งแบรนดและยอดขาย รวมถึงยังสามารถ
ดึงขอมูลจากลูกคาเพื่อมาพัฒนาระบบลูกคาสัมพันธ ทําใหสามารถดูแลลูกคาไดอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ปจจุบันมีลูกคาของธอมัสไอเดียหลายรายที่ประสบความสําเร็จจากกลยุทธนี้ อาทิ พร็อพเพอรตี้
เพอรเฟค ที่เมื่อสัปดาหกอนไดประกาศวา ยอดขายปนี้กวา 8,000 ลานบาท โดย 15% เปนลูกคาที่มา
จากการทํา Digital Marketing

40
ขณะเดียวกัน การทําตลาดโดยใชวิดีโอคลิปจะมาแรงมาก พรอม ๆ กับการทําใชโมบาย
อินเทอรเน็ตและโมบายมารเก็ตติ้ง ดวยเทคโนโลยี 3จี และอินเทอรเน็ต บรอดแบนด โดยมีการ
สํารวจพบวา 40% ของผูใชโมบายอินเทอรเน็ต อยูบนโลก ออนไลนอยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
"ไมใชแคยูทูบ แตกูเกิลวิดีโอกําลังมาแรงมากในตางประเทศ หากขจัดปญหาเรื่องแบนดวิดทได
รับรองวาจะเห็นสื่อใหม ๆ เพิ่มขึ้นอีก" แตก็ตองไมลืมการพัฒนาเนื้อหาและระบบของเว็บใหเอื้อตอ
ระบบเสิรชเอ็นจิ้น เพราะยิ่งมีการแขงขันสูง ยิ่งทําใหเกิดการแยงชิงชองทางการเขาถึงลูกคาดวย
เสิรชเอ็นจิ้นมากขึ้น "งบประมาณการทําตลาดผาน Digital Marketing ของสหรัฐอเมริกาในปที่แลว
มี กวา 189,000 ลานบาท 45% ใชกับการทําตลาดผานเสิรชเอ็นจิ้น เพราะยังเปน ชองทางสําคัญใน
การเขาถึงลูกคา ซึ่งในจํานวนนี้กวา 60% เทใหกับกูเกิล"
ในประเทศไทยยังไมมีการเก็บขอมูลงบฯการทํา Digital Marketing ที่ชัดเจน มีเพียง
ประมาณการวาในปหนาจะมีการใชงบฯใน สื่อดิจิทัลราว 1,800 ลานบาท หรือ 2% จากงบฯโฆษณา
รวมที่มีอยูราว 90,000 ลานบาท และคาดวาการเติบโตของการใชงบประมาณดาน
Digital
Marketing ของไทยอยูที่ 20% ตอป และหากพิจารณาจากความตองการของลูกคาธอมัสไอเดีย ที่มี
ทั้งสินคาประเภทคอนซูเมอร อสังหาริมทรัพย วัสดุกอสรางและตกแตงบาน เปนกลุมที่หันมาใชงบ
ฯ กับ Digital Marketing มากขึ้น รวมถึงพิถีพิถันในการสรางสรรคแคมเปญตาง ๆ สะทอนวาเรื่อง
ของ Digital Marketing จึงไมใชเพื่อตลาดวัยรุนอีกตอไป แตยังขยายวงกวางไปถึงวัยทํางาน กลุม
ผูบริหารที่มีกําลังซื้อสูง และมีการใชเวลาออนไลนไมนอยไปกวาวัยรุน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ
ทัล ของเว็บไซต
Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” เปนการศึกษา
ทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook เพื่อศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook และศึกษาวา เพศ ชั้นป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย ที่แตกตางทําใหทัศนคติ
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook แตกตางกันหรือไม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี
การเขาใชเว็บไซต Facebook รวมทั้งสิ้นแลวจํานวน 3,068 คน จากการสํารวจในวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2553
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูวิจัยเลือกวิธีการเลือกตัวอยางที่เปนสัดสวน ผูวิจัยจะกําหนดสัดสวนของจํานวน
ตัวอยางแตละชั้นตามจํานวนประชากร โดยจะตองกําหนดจํานวนตัวอยางแตละชั้นยอยโดยนํา
สัดสวนของจํานวนประชากรแตละระดับชั้นตอจํานวนประชากรทั้งหมดไปคูณกับจํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด เปนการหาขนาดจํานวนประชากร กรณีไมทราบจํานวนประชากร และตองการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเพื่อนําไปประมาณสัดสวนของประชากร สิน พันธุพินิจอาง
วาตองใชสูตรดังนี้

41

42
Z 2 PQ

n = e2
เมื่อ n = จํานวนตัวอยางที่ตองการ (Sample Size )
Z= คะแนนมาตรฐาน (มีคา 1.96)
P= สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (มีคา = 0.5)
Q=1-P (P มีคา = 0.5)
e=คาคลาดเคลื่อนของการประมาณคา (มีคา 0.05)
แทนคาในสูตร จะได
n=

(1.96)2 (0.5)(0.5)
(0.05)2

= 384.16 ≈ 325 คน

วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกตัวอยางที่เปนสัดสวนของจํานวนตัวอยางแตละสาขาตามจํานวนประชากร
จากจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,068 คน ดังนี้
สาขา

ป1
ชาย

ป2

ป3

ป4

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

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 ชั้นป และสาขา ที่แบงตามสัดสวนดังนี้
จํานวนนักศึกษาเพศชาย/หญิง(แตละสาขาและชั้นป) × จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
จํานวนประชากรทั้งหมด
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ขนาดตัวอยาง 385 คน เมื่อแบงตามสัดสวนแลวจํานวนประชากรคลาดเคลื่อนเนื่องจากเกิดเปนจุด
ทศนิยม ดังนั้นเพื่อใหไดกลุมตัวอยางเพียงพอที่จะใชทดสอบ ผูวิจัยจึงไดแจกแจงตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 425 ตัวอยางตามสัดสวนของประชากรแตละเพศ ชั้นป และสาขาอีกทั้งเพื่อ
ปองกันหากมีแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ
ป1
สาขา

ป2

ป3

ป4

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

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
รวม

6
26

14
85

9
30

15
95

7
28

10
80

1
23

1
58

63
425

ลักษณะการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบ
ดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปในเรื่องของตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชา และผลการเรียน
เฉลี่ย ของนักศึกษาจากกลุมตัวอยาง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ทัศนคติ โดยแบบสอบถามที่ใชใน
การวิจัยนี้แบงเปน 2 สวน คือ
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ , ชั้นป, สาขาวิชาผลการเรียนเฉลี่ย รวมทั้งพฤติกรรมการใช Facebook
ไดแก ชวงเวลา , ความตอเนื่อง และความถี่ในการใช Facebook มีลักษณะเปนคําถามปลายปด
จํานวน 7 ขอ
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ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัลของเว็บไซต
Facebook.com ของกลุมตัวอยาง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ( Likert Scale) จํานวน
41 ขอ ซึ่งแตละคําถามมีคําตอบใหเลือกตามระดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักของ
การประเมิน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ค่ าประเมิน
5
4
3
2
1

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.การเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัย จะทําการเก็บขอมูลโดยใชแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) เปนการวิจัยเชิงสํารวจไดมาจากการใชแบบสอบถามถามกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใช Facebook จํานวน 425 ราย โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดังนี้
1.1 จัดทําแบบสอบถาม
1.2 นําแบบสอบถามไปทดสอบกอนนําไปใชจริง ( Pre-test) กับกลุมตัวอยางคนละกลุม
กับกลุม 425 คน จํานวน 30 ราย โดยวิธีหาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach alpha coefficient) เพื่อทดสอบความสมบูรณ ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นทําการ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ กอนนําไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป ซึ่งไดคา Alpha = .9017
1.3 แจกแบบสอบถาม จํานวน 425 ชุด โดยกําหนดกลุมตัวอยางในแตละสาชาวิชาโดย
วิธีสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจําแนก
ตามเพศ, ชั้นป และสาขาตามสัดสวน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือและวิจัย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนแนวคิดในการทําวิจัยและวิเคราะหขอมูล
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณจากแบบสอบถาม นํามารวบรวมและทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistic
Package for the Social Sciences) มีรายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 ที่ใช
เว็บไซต Facebook ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชาที่เรียนผลการเรียนเฉลี่ย ชวงเวลา , ความ
ตอเนื่อง และความถี่ในการใช Facebook ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลมาแจกแจงความถี่ ( Frequency) และ
นํามาคํานวณเปนคารอยละ (Percentage)
2. ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดของ เว็บไซต Facebook.com ทั้ง 4
ดาน ไดแก ดานการยินยอม การมีสวนรวม การใชขอมูลที่เปนประโยชน ความเปนเฉพาะบุคคล
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปที่ 1-4 ที่ใชเว็บไซต Facebook โดยให
คะแนนเปนรายขอ แลวนําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย (
𝑥𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(
Standard
Deviation) ซึ่งใชการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา ( Description Statistic ) เปนคําสั่งที่ใชสรุป
ลักษณะและตรวจสอบการแจกแจงขอมูล ระดับความพึงพอใจ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย โดย
ใชมาตราวัดแบบ Likert’s Scaleดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2535 : 100)
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.79
คาเฉลี่ย 1.80 – 2.59
คาเฉลี่ย 2.60 – 3.39
คาเฉลี่ย 3.40 – 4.19
คาเฉลี่ย 4.20 – 5.00

หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับนอยที่สุด
หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับนอย
หมายความวา มีความเห็นในระดับปานกลาง
หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับมาก
หมายความวา มีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด

ใชคา T-test วิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และ
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) วิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติ
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงบรรยาย ( Description Research) เพื่อศึกษาทัศนคติตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัลของเว็บไซต Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 425 คน ดวย
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 15.0 for WINDOWS ชวยในการ
ประมวลขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ , ชั้นป , สาขาวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย รวมทั้งพฤติกรรมการใช Facebook
ไดแก ชวงเวลา, ความตอเนื่อง และความถี่ในการใช Facebook
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทัล ของเว็บไซต
Facebook ของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
เพศ
เพศ

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
รวม

111
314
425

26.1
73.9
100.0

จากตารางที่ 1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน พบวาเปนหญิงจํานวน 314 คน (รอยละ 73.9) และเปนเพศชายจํานวน
111 คน (รอยละ 26.1)
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
ชั้นป
ชั้นปี ที่

จํานวน

ร้ อยละ

1
2
3
4
รวม

111
125
108
81
425

26.1
29.4
25.4
19.1
100

จากตารางที่ 2 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน พบวาเปนชั้นปที่ 2 จํานวน 125 คน(รอยละ 29.4) ชั้นปที่ 1 จํานวน 111
คน(รอยละ26.1) ชั้นปที่ 3 จํานวน 108 คน(รอยละ 25.4) ชั้นปที่ 4 จํานวน 81 คน(รอยละ 19.1)
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
สาขาวิชา
สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจทั่วไป
การจัดการทองเที่ยว
การจัดการชุมชน
การตลาด
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

66
72
49
53
63
59
63
425

15.5
16.9
11.5
12.5
14.8
13.9
14.8
100

จากตารางที่ 3 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน พบวาเปนนักศึกษาสาขาการจัดการทองเที่ยว จํานวน 72 คน(รอยละ
16.9) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จํานวน 66 คน(รอยละ 15.5)สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
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)
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับเกรดเฉลีย่ สะสม

จํานวน

ร้ อยละ

นอยกวา 2.00
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
มากกวา 3.50
รวม

4
78
166
150
27
425

0.9
18.4
39.1
35.3
6.4
100

จากตารางที่ 4 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน พบวามีระดับเกรดเฉลี่ยอยูที่ 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)
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
ชวงเวลาที่ใชเว็บไซต Facebook เปนประจํา
ช่ วงเวลาทีใ่ ช้ เว็บไซต์ Facebook เป็ นประจํา

จํานวน

ร้ อยละ

8.00-12.00น.
12.01-16.00น.
16.01-20.00 น.
20.01- 24.00 น.
หลัง24.00 น.เปนตนไป

13
38
71
259
44

3.1
8.9
16.7
60.9
10.4

รวม

425

100

จากตารางที่ 5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน พบวา ชวงเวลา 20.01-24.00น. มีผูใชจํานวน 259 คน(รอยละ60.9)
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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)
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม

ความตอเนื่องในการใช เว็บไซต Facebook

ความต่ อเนื่องในการใช้ เว็บไซต์ Facebook

จํานวน

ร้ อยละ

นอยกวา 1 ชม./วัน
1-2 ชม./วัน
2 ชม.ขึ้นไป-3 ชม./วัน
3 ชม. ขึ้นไป -4 ชม./วัน
มากกวา 4 ชม./วัน
รวม

84
144
82
49
66
425

19.8
33.9
19.3
11.5
15.5
100

จากตารางที่ 6 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน พบวามีความตอเนื่องในการใชเว็บไซต Facebook อยูที่ 1-2 ชม./วัน
จํานวน 144 คน(รอยละ 33.9) นอยกวา 1 ชม./วัน จํานวน 84 คน(รอยละ 19.8) 2 ชม.ขึ้นไป-3
ชม./วัน จํานวน 82 คน(รอยละ 19.3) มากกวา 4 ชม./วัน จํานวน 66 คน(รอยละ 15.5) 3 ชม. ขึ้น
ไป -4 ชม./วัน จํานวน 49 คน(รอยละ11.5)
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
ความถี่ในการใชเว็บไซต Facebook

ความถี่ในการใช้ เว็บไซต์ Facebook

จํานวน

ร้ อยละ

ทุกวัน
5-6วัน/สัปดาห
3-4วัน/สัปดาห
1-2วัน/สัปดาห
นอยกวา 4วัน/เดือน
รวม

207
56
85
58
19
425

48.7
13.2
20.0
13.6
4.5
100
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จากตารางที่ 7 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน พบวามีความถี่ในการใชเว็บไซต Facebook ที่ใชเปนประจําทุกวัน
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)
ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของเว็บไซต์ Facebook.com ของกลุ่ม
ตัวอย่ าง
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสมทาง
การตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการยินยอม (Permission)
ด้ านการยินยอม (Permission)
1.การขออนุญาตกอนการรับ-สง
ของขวัญเปนสิ่งจําเปน
2.การยินยอมกอนการเผยแพรขอมูล
สวนตัวเปนสิ่งจําเปน
3.การยินยอมกอนการตอบรับคําเชิญเขา
รวมกลุมตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน
4.การยินยอมกอนการตอบรับคําเชิญเขา
รวม application ตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน
5.การยินยอมกอนการแสดงผลลัพธของ
การเลนเกมบนหนาแรกและบนโปร
ไฟลเปนสิ่งจําเปน
6.การยินยอมกอนการแสดงผลลัพธของ
Quiz บนหนาแรกและบนโปรไฟลเปน
สิ่งจําเปน
7.การยินยอมใหเพื่อนและผูอื่นสามารถ
คนหา(search) Facebook ของตนเองได
เปนสิ่งจําเปน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

47

134

166

52

26

(11.1)

(31.5)

(39.1)

(12.2)

(6.1)

148

152

97

22

6

(34.8)

(35.8)

(22.8)

(5.2)

(1.4)

114

171

115

17

8

(26.8)

(40.2)

(27.1)

(4.0)

(1.9)

104

176

111

25

9

(24.5)

(41.4)

(26.1)

(5.9)

(2.1)

91

152

136

39

7

(21.4)

(35.8)

(32.0)

(9.2)

(1.6)

106

158

130

28

3

(24.9)

(37.2)

(30.6)

(6.6)

(0.7)

103

179

112

26

5

(24.2)

(42.1)

(26.4)

(6.1)

(1.2)

x�

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.92

1.02

มาก

3.97 0.955

มาก

3.86 0.922

มาก

3.80 0.946

มาก

3.66 0.968

มาก

3.79 0.917

มาก

3.82 0.909

มาก
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ตารางที่ 8 (ตอ) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการยินยอม
(Permission)
ด้ านการยินยอม (Permission)
8.ไดรับคํารองขอเปนเพื่อนกอนการ
ยินยอมเปนสิ่งจําเปน
รวม

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

165

168

77

12

3

(38.8)

(39.5)

(18.1)

(2.8)

(0.7)

x�

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.13

0.855

มาก

3.86

มาก

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยที่สุด 1.80 – 2.59 =นอย 2.60 – 3.39 =ปานกลาง 3.40 – 4.19 = มาก
4.20 – 5.00 =มากที่สุด
จากตารางที่ 8 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
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) การยินยอมใหเพื่อนและผูอื่น
สามารถคนหา(search) Facebook ของตนเองได (3.82) ไดรับคํารองขอเปนเพื่อนกอนการยินยอม
(4.13)
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสมทาง
การตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการมีสวนรวม (Participation)
การมีส่วนร่ วม (Participation)

5
139
9.การแสดงความคิดเห็นลงบนโปร
ไฟลเปนสิ่งจําเปน
(32.7)
10.การแสดงความคิดเห็นในกลุมตาง ๆ 97
เปนสิ่งจําเปน
(22.8)
121
11.การแสดงความคิดเห็นตอรูปภาพ
เปนสิ่งจําเปน
(28.5)
84
12.การแบงปนรูปภาพและวิดีโอเปน
สิ่งจําเปน
(19.8)
13.การแสดงขาวสารใหม ๆ บนหนา 120
แรกเปนสิ่งจําเปน
(28.2)
56
14.การแบงปน Item และการแสดงผล
ลัพธการเลนเกมเปนสิ่งจําเปน
(13.2)
70
15.การแสดงผลลัพธของการตอบ
คําถาม Quizเปนสิ่งจําเปน
(16.5)
74
16.การแสดงความชอบหรือไมชอบ
หัวขอที่มีการโพสตเปนสิ่งจําเปน
(17.4)
37
17.การแสดงความชอบหรือไมชอบ
ผลลัพธของการเลนเกมเปนสิ่งจําเปน
(8.7)
54
18.การแสดงความชอบหรือไมชอบ
รูปภาพตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน
(12.7)
33
19.การแสดงความชอบหรือไมชอบ
วิดีโอตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน
(7.8)

ระดับความคิดเห็น
4
194
(45.6)
178
(41.9)
156
(36.7)
153

3
74
(17.4)
119
(28.0)
120
(28.2)
141

2
13
(3.1)
25
(5.9)
19
(4.5)
34

1
5
(1.2)
6
(1.4)
9
(2.1)
13

(36.0)
156
(36.7)
120
(28.2)
143
(33.6)
133
(31.3)
97
(22.8)
129
(30.4)
121
(28.5)

(33.1)
116
(27.3)
178
(41.9)
162
(38.1)
152
(35.8)
181
(42.6)
168
(39.5)
172
(40.5)

(8.0)
25
(5.9)
47
(11.1)
39
(9.2)
57
(13.4)
79
(18.6)
57
(13.4)
81
(19.1)

(3.1)
8
(1.9)
24
(5.6)
11
(2.6)
9
(2.1)
31
(7.3)
17
(4.0)
18
(4.1)

x�

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.05 0.851

มาก

3.79 0.910

มาก

3.85 0.963

มาก

3.61 0.989

มาก

3.84

มาก

9.67

3.32 1.022 ปานกลาง
3.52 0.959

มาก

3.48 0.998

มาก

3.06 1.031 ปานกลาง
3.29 1.004 ปานกลาง
3.14 0.965 ปานกลาง
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ตารางที่ 9 (ตอ) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจทิ ัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการมีสวนรวม
(Participation)
การมีส่วนร่ วม (Participation)
20.การคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบกลุม
ตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

36
(8.5)
37
(8.7)
89

120
(28.2)
108
(25.4)
165

161
(37.9)
156
(36.7)
129

79
29
(18.6) (6.8)
78
46
(18.4) (10.8)
31
11

(38.8)
84
(19.8)

(30.4)
169
(39.8)

(7.3) (2.6)
86
44
(20.2) (10.3)

21.การสะกิด ( poke) เพื่อนเปน
สิ่งจําเปน
22.การแสดงรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มเขา
มาใหมบนหนาแรกของ Facebook
เปนสิ่งจําเปน
(20.9)
23.การลงโฆษณาบนFacebook เปน
42
สิ่งจําเปน
(9.9)
รวม

2

1

x�

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.13

1.029 ปานกลาง

3.03

1.108 ปานกลาง

3.62

1.010

2.98

1.101 ปานกลาง

3.44

มาก

มาก

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยที่สุด 1.80 – 2.59 =นอย 2.60 – 3.39 =ปานกลาง 3.40 – 4.19 = มาก
4.20 – 5.00 =มากที่สุด
จากตารางที่ 9 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใช
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) การแสดงความชอบหรือไมชอบหัวขอที่มีการ
โพสต (3.48) การแสดงรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มเขามาใหมบนหนาแรกของ 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) การคลิ๊กวา
ชอบหรือไมชอบกลุมตาง ๆ (3.13) การสะกิด ( poke) เพื่อน (3.03) การลงโฆษณาบน Facebook
(2.98)
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสม
ทางการตลาดแบบดิจทิ ัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการเก็บขอมูลผูใชงาน
เว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile)
การเก็บข้ อมูลผู้ใช้ งานเว็บไซต์ เพือ่
นําไปใช้ ประโยชน์ (Profile)
24.การใหเว็บไซตนําขอมูลสิ่งที่ชอบ
และสนใจ(ไดแก กิจกรรม , เพลง,
หนังสือ, ภาพยนตร , รายการโทรทัศนที่
ชอบ)ไปใชประโยชนเปนสิ่งจําเปน
25.การใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใช
ประโยชนเปนสิ่งจําเปน
26.การใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ (เชน โสด, มีแฟนแลว ,
แตงงานแลว)ไปใชประโยชนเปน
สิ่งจําเปน
27.การใหเว็บไซตนําขอมูลรูปภาพและ
วิดีโอที่ถูกแท็กไปใชประโยชนเปน
สิ่งจําเปน
28.การใหเว็บไซตนําขอมูลมุมมองทาง
ศาสนาและการเมืองไปใชประโยชน
เปนสิ่งจําเปน
29.การใหเว็บไซตนําขอมูลวันเกิดไปใช
ประโยชนเปนสิ่งจําเปน
30.การใหเว็บไซตนําขอมูลที่อยูอีเมลล
ไปใชประโยชนเปนสิ่งจําเปน

x�

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.49

9.49

มาก

3.09

1.064

ปานกลาง

3.15

1.069

ปานกลาง

3.29

0.985

ปานกลาง

3.18

1.068

ปานกลาง

3.39

0.977

ปานกลาง

3.26

1.026

ปานกลาง

ระดับความคิดเห็น
5
60

4
152

3
165

2
33

1
15

(14.1)
39

(35.8)
107

(38.8)
172

(7.8)
69

(3.5)
38

(9.2)
48

(25.2)
104

(40.5)
168

(16.2)
74

(8.9)
31

(11.3)
42

(24.5)
138

(39.5)
167

(17.4)
57

(7.3)
21

(9.9)
47

(32.5)
114

(39.3)
162

(13.4)
71

(4.9)
31

(11.1)
52
(12.2)
45

(26.8)
146
(34.4)
134

(38.1)
157
(36.9)
159

(16.7)
55
(12.9)
62

(7.3)
15
(3.6)
25

(10.6)

(31.5)

(37.4)

(14.6)

(5.9)
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ตารางที่ 10 (ตอ)คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานการเก็บขอมูล
ผูใชงาน เว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile)
การเก็บข้ อมูลผู้ใช้ งานเว็บไซต์ เพือ่
นําไปใช้ ประโยชน์ (Profile)

5
61
31.การใหเว็บไซตนํา ชวงเวลาการ
ออนไลนไปใชประโยชนเปนสิ่งจําเปน (14.4)
32.การใหเว็บไซตนําขอมูลเบอร
42
โทรศัพทและที่อยูไปใชประโยชนเปน
สิ่งจําเปน
(9.9)
33.การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานที่
42
ศึกษา/ที่ทํางานไปใชประโยชนเปน
(9.9)
สิ่งจําเปน
รวม

ระดับความคิดเห็น
4
148
(34.8)
101

3
154
(36.2)
132

2
47
(11.1)
98

1
15
(3.5)
52

(23.8)
136

(31.1)
148

(23.1)
73

(12.1)
26

(32.0)

(34.8)

(17.2)

(6.1)

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.45

0.985

มาก

2.96

1.164 ปานกลาง

3.22

1.041 ปานกลาง

3.2

ปานกลาง

x�

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยที่สุด 1.80 – 2.59 =นอย 2.60 – 3.39 =ปานกลาง 3.40 – 4.19 = มาก
4.20 – 5.00 =มากที่สุด
จากตารางที่ 10 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook.com ในดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง (3.2) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับ มาก จํานวน 2
ขอ คือ การใหเว็บไซตนําขอมูลสิ่งที่ชอบและสนใจ(ไดแก กิจกรรม , เพลง, หนังสือ, ภาพยนตร ,
รายการโทรทัศนที่ชอบ)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) การใหเว็บไซตนําขอมูลรูปภาพและวิดีโอที่ถูกแท็กไปใชประโยชน (3.29) การให
เว็บไซตนําขอมูลมุมมองทางศาสนาและการเมืองไปใชประโยชน (3.18) การใหเว็บไซตนําขอมูล
วันเกิดไปใชประโยชน (3.39) การใหเว็บไซตนําขอมูลเบอรโทรศัพทและที่อยูไปใชประโยชน
(2.96) การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานที่ศึกษา/ที่ทํางานไปใชประโยชน (3.22)

56
ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของสวนผสม
ทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานเฉพาะบุคคล
(Personalization)
เฉพาะบุคคล (Personalization)

ระดับความคิดเห็น
5
36

4
150

3
166

34.การแสดงขอมูลการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ อยางเปดเผยเปน
สิ่งจําเปน
(8.5) (35.3) (39.1)
35.การแสดงขอมูลการเขารวมเลน 45
139
160
เกมตาง ๆ อยางเปดเผยเปน
สิ่งจําเปน
(10.6) (32.7) (37.6)
36.การแสดงขอมูลการเขารวม
45
135
163
กลุมที่สนใจอยางเปดเผยเปน
สิ่งจําเปน
(10.6) (31.8) (38.4)
37.การแสดงความคิดเห็นลงบน
39
129
166
ผลลัพธของการเลนเกมอยาง
เปดเผยเปนสิ่งจําเปน
(9.2) (30.4) 39.1
38.การแสดงความคิดเห็นลงบน
42
131
170
ผลลัพธของการตอบคําถาม Quiz
อยางเปดเผยเปนสิ่งจําเปน
(9.9) (30.8) (40.0)
107
128
100
39.การแจงโพสตที่ไมเหมาะสม
เปนสิ่งจําเปน
(25.2) (30.1) (23.5)
39
111
146
40.การคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบ
โฆษณาตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน
(9.2) (26.1) (34.4)

2
55

1
18

(12.9)
64

(4.2)
17

(15.1)
67

(4.0)
15

(15.8)
70

(3.4)
21

16.5
65

4.8
17

(15.3)
44
(10.4)
78
(18.3)

(4.0)
46
(10.8)
51
(12.0)

x�

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.31

0.947

ปานกลาง

3.31

0.984

ปานกลาง

3.30

0.975

ปานกลาง

3.22

0.993

ปานกลาง

3.27

0.972

ปานกลาง

3.48

1.270

มาก

3.20

1.138

ปานกลาง
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ตารางที่ 11 (ตอ) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทัศนคติที่มีตอระดับความคิดเห็นของ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ในดานเฉพาะบุคคล
(Personalization)
เฉพาะบุคคล (Personalization)
41.การแสดงขอมูลการเขียนบันทึก
เรื่องราวสวนตัวอยางเปดเผย เปน
สิ่งจําเปน
รวม

ระดับความคิดเห็น
5
50

4
130

3
156

2
55

1
34

(11.8)

(30.6)

(36.7)

(12.9)

(8.0)

x�

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.25

1.079

ปานกลาง

3.29

ปานกลาง

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอยที่สุด 1.80 – 2.59 =นอย 2.60 – 3.39 =ปานกลาง 3.40 – 4.19 = มาก
4.20 – 5.00 =มากที่สุด
จากตารางที่ 11 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต
Facebook จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook.com ในดานเฉพาะบุคคล (Personalization) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.29) สวน
รายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ คือ การแจงโพสตที่ไม
เหมาะสม (3.48) และระดับความจําเปนอยูในระดับ ปานกลางมี 7 ขอ คือ การแสดงขอมูลการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเปดเผย (3.31) การแสดงขอมูลการเขารวมเลนเกมตาง ๆ อยางเปดเผย
(3.31) การแสดงขอมูลการเขารวมกลุมที่สนใจอยางเปดเผย (3.30) การแสดงความคิดเห็นลงบน
ผลลัพธของการเลนเกมอยางเปดเผย (3.22) การแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการตอบ
คําถาม Quiz อยางเปดเผย (3.27) การคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบโฆษณาตาง ๆ (3.20) การแสดงขอมูล
การเขียนบันทึกเรื่องราวสวนตัวอยางเปดเผย (3.25)
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ตอนที3่ วิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่ างด้ านเพศ ชั้นปี สาขาวิชา
และผลการเรียน เฉลีย่ กับระดับความความคิดเห็นทีม่ ีต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ
เว็บไซต์ Facebook.com
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง
เว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามเพศ
H0 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.comของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที1่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของ เว็บไซตFacebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามเพศ
เพศ จํานวน(n) คาเฉลี่ย(x�)

ชาย
หญิง

111
314

3.67
3.87

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.68
0.58

T

Sig

-2.911

0.004

จากตารางที่ 12 พบวานักศึกษาเพศชาย (x�=3.67) และนักศึกษาเพศหญิง (x�==3.87)
ตางกัน -0.197 จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.004 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission)
แตกตางกัน
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง
เว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามเพศ
H0 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที1่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.comดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตาม
เพศ
เพศ

จํานวน(n)

ชาย
หญิง

111
314

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3.37
0.74
3.41
0.6

คาเฉลี่ย (x�)

T

Sig

-0.63

0.529

จากตารางที่ 13 พบวา นักศึกษาเพศชาย (x�=3.37) และนักศึกษาเพศหญิง (x�=3.41)
ตางกัน -0.045 จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.529 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation)ไม
แตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) จําแนก
ตามเพศ
H0 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
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ตารางที1่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช
ประโยชน (Profile) จําแนกตามเพศ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศ จํานวน(n) คาเฉลี่ย (x�)
(S.D.)
T
Sig
ชาย
111
3.22
0.85 -0.425 0.671
หญิง
314
3.25
0.73
จากตารางที่ 14 พบวา นักศึกษาเพศชาย (x�=3.22) และนักศึกษาเพศหญิง (x�=3.25)
ตางกัน-0.036 จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.671 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซต
เพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตามเพศ
H0 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
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ตารางที1่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตาม
เพศ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศ จํานวน(n) คาเฉลี่ย (x�)
(S.D.)
T
Sig
ชาย
111
3.26
0.782 -0.058 0.954
หญิง
314
3.27
0.716
จากตารางที่ 15 พบวา นักศึกษาเพศชาย (x�=3.26) และนักศึกษาเพศหญิง (x�=3.27)
ตางกัน-0.004 จากการวิเคราะหผลดวยสถิติทดสอบ t-test พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.954 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเพศแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization)
ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซตFacebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามชั้นป
H0 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
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ตารางที1่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามชั้นป
ชั้นป
1
2
3
4
รวม

N
111
125
108
81
425

x�
3.92
3.75
3.72
3.89
3.82

S.D.
0.52
0.65
0.68
0.56
0.61

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
3.298
159.15
162.45

Df
3
421
424

MS
1.09
0.37

F
2.9

Sig
0.03

จากตารางที่ 16 พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
ของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission) เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.92) รองลงมาคือ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 (x�=3.89) นักศึกษาชั้นปที่ 2 (x�=3.75) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักศึกษาชั้นป
ที่ 3 (x�=3.72) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคา
ความนาจะเปนเทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติ
ฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีชั้นปแตกตางกันทํา
ใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ website Facebook.com
ดานการยอมรับ (Permission) แตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามชั้นป
H0 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
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ตารางที1่ 7 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามชั้น
ป
ชั้นป
1
2
3
4
รวม

N
111
125
108
81
425

x� S.D. แหลงความแปรปรวน
3.55 0.61 ระหวางกลุม
3.38 0.63 ภายในกลุม
3.35 0.70 รวม
3.29 0.62
3.40 0.64

SS
3.94
174.05
178

Df
3
421
424

MS
1.31
0.41

F
3.18

Sig
0.024

จากตารางที่ 17 พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
ของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม (Participation) เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.55) รองลงมาคือ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 (x�=3.38) นักศึกษาชั้นปที่ 3 (x�=3.35) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักศึกษาชั้นป
ที่ 4 (x�=3.29) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคา
ความนาจะเปนเทากับ 0.024 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติ
ฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีชั้นปแตกตางกันทํา
ใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com
ดานการมีสวนรวม(Participation) แตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง
เว็บไซตFacebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) จําแนก
ตามชั้นป
H0 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทั ลของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
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ตารางที1่ 8 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช
ประโยชน (Profile) จําแนกตามชั้นป
ชั้นป
1
2
3
4
รวม

N
111
125
108
81
425

x�
3.34
3.18
3.20
3.26
3.24

S.D.
0.81
0.71
0.79
0.74
0.76

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
1.68
248.74
250.42

Df
3
421
424

MS
F
Sig
0.56 0.949 0.417
0.59

จากตารางที่ 18 พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
ของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile)
เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.34) รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 (x�=3.26) นักศึกษาชั้นปที่ 3 (x�=3.20) และมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 (x�=3.18) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว OneWay ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.417 ซึ่งมากวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี ชั้นป แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทาง
การตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช
ประโยชน (Profile) ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง
เว็บไซตFacebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตามชั้นป
H0 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : ชั้นป ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
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ตารางที1่ 9 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตาม
ชั้นป
ชั้นป
1
2
3
4
รวม

N
111
125
108
81
425

x�
3.39
3.24
3.22
3.20
3.27

S.D.
0.68
0.73
0.73
0.78
0.73

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
2.45
225.42
227.88

Df
3
421
424

MS F Sig
0.81 1.52 0.2
0.53

จากตารางที่ 19 พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
ของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.39) รองลงมาคือ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 (x�=3.24) นักศึกษาชั้นปที่ 3 (x�=3.22) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักศึกษาชั้นป
ที่ 4 (x�=3.20) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคา
ความนาจะเปนเทากับ 0.2 ซึ่งมากวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง
หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีชั้นปแตกตางกันทําใหระดับ
ความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ งเว็บไซตFacebook.com ดานเฉพาะ
บุคคล (Personalization) ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซตFacebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามสาขาวิชา
H0 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน

66
ตารางที2่ 0 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตาม
สาขาวิชา
สาขา
การจัดการธุรกิจทั่วไป
การจัดการการทองเที่ยว
การจัดการชุมชน
การตลาด
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
การจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
รวม

N
x� S.D.
66 3.8 0.6
72 4.01 0.5
49 3.71 0.7
53 3.79 0.5
63 3.9 0.7
59 3.86
63 3.59
425 3.82

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
7.1
155
162

Df MS F
Sig
6 1.18 3.17 0.005
418 0.37
424

0.6
0.7
0.6

จากตารางที่ 20 พบวานักศึกษาสาขาการจัดการทองเที่ยว มีทัศนคติตอ สวนผสมทาง
การตลาดแบบดิจิทัลขอ งเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission) เฉลี่ยสูงสุด
(x�=4.01) รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก (x�=3.9) สาขาการจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ (x�=3.86) สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป (x�=3.8) สาขาการตลาด (x�=3.79) สาขาการ
จัดการชุมชน (x�=3.71) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.59) จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ
0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี สาขาวิชา แตกตางกันทําใหระดับความ
ความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ
(Permission) แตกตางกัน
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง
เว็บไซตFacebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) จําแนกตามสาขาวิชา
H0 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที2่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม (Participation) จําแนกตาม
สาขาวิชา
สาขา
การจัดการธุรกิจทั่วไป
การจัดการการทองเที่ยว
การจัดการชุมชน
การตลาด
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
การจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
รวม

N
66
72
49
53
63

x� S.D.
3.43 0.6
3.49 0.7
3.45 0.7
3.49 0.5
3.35 0.6

59
63
425

3.42
3.21
3.4

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
3.6
174
178

Df
6
418
424

MS
0.6
0.41

F
1.44

Sig
0.19

0.7
0.7
0.6

จากตารางที่ 21 พบวานักศึกษาสาขาการจัดการทองเที่ยว และการตลาด มีทัศนคติตอ
สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต
Facebook.com ดานการมีสวนรวม
(Participation)เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.49) รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาการจัดการชุมชน (x�=3.45) สาขา
การจัดการธุรกิจทั่วไป (x�=3.43) สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (x�=3.42) สาขาธุรกิจ
โรงแรมและที่พัก (x�=3.35) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.21) จาก
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ
0.19 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี สาขาวิชา แตกตางกันทําใหระดับความ
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ความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวน
รวม(Participation)ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) จําแนก
จําแนกตามสาขาวิชา
H0 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที2่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช
ประโยชน (Profile) จําแนกตามสาขาวิชา
สาขา
การจัดการธุรกิจทั่วไป
การจัดการการทองเที่ยว
การจัดการชุมชน
การตลาด
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
การจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
รวม

N
66
72
49
53
63

x�
3.36
3.35
3.2
3.38
3.29

59 3.06
63 3.08
425 3.25

แหลงความ
S.D. แปรปรวน
0.8 ระหวางกลุม
0.7 ภายในกลุม
0.7 รวม
0.6
0.8

SS Df
6.3
6
244 418
250 424

MS F Sig
1.05 1.81 0.09
0.58
1.69

0.8
0.8
0.8

จากตารางที่ 22 พบวานักศึกษาสาขาการตลาด มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบ
ดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน
(Profile) เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.38) รองลงมาคือ นักศึกษาการจัดการธุรกิจทั่วไป (x�=3.36) สาขาการ
จัดการการทองเที่ยว (x�=3.35) สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก (x�=3.29) สาขาการจัดการ
ชุมชน (x�=3.2) สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.08) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สาขาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ (x�=3.06) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA
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(F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.09 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี
สาขาวิชาแตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile)ไม
แตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตามสาขาวิชา
H0 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทั ลของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที2่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตาม
สาขาวิชา
สาขา
N
การจัดการธุรกิจทั่วไป
66
การจัดการการทองเที่ยว 72
การจัดการชุมชน
49
การตลาด
53
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 63
การจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ
59
รัฐประศาสนศาสตร
63
รวม
425

x� S.D.
3.29 0.7
3.43 0.8
3.16 0.8
3.45 0.6
3.2 0.7
3.17
3.18
3.27

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
5.4
222
228

Df
6
418
424

MS
0.9
0.53

F
Sig
1.69 0.12

0.8
0.7
0.7

จากตารางที่ 23 พบวานักศึกษาสาขาการตลาด มีทัศนคติตอ สวนผสมทางการตลาดแบบ
ดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล ( Personalization) เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.45)
รองลงมาคือ นักศึกษาการจัดการการทองเที่ยว (x�=3.43) สาขาการจัดการธุรกิทั่วไป (x�=3.29)
สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก (x�=3.2) สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.18) สาขาการจัดการธุรกิจ
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และภาษาอังกฤษ (x�=3.17) สาขารัฐประศาสนศาสตร (x�=3.08) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สาขา
การจัดการชุมชน (x�=3.16) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test)
พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.12 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธ
สมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี สาขาวิชา
แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ งเว็บไซต
Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) จําแนกตามผลการเรียนเฉลี่ย
H0 : เกรดเฉลี่ย ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : เกรดเฉลี่ย ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที2่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission)จําแนกตามผลการ
เรียนเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
นอยกวา 2.00
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
มากกวา 3.50
รวม

N
4
78
166
150
27
425

x� S.D.
3.7 0.55
3.6 0.57
3.8 0.64
3.9 0.59
4.1 0.55
3.8 0.61

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS Df MS F Sig
4.9
4 1.2 3 0.01
158 420 3.8
162 424

จากตารางที่ 24 พบวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย มากกวา 3.50 มีทัศนคติตอ สวนผสมทาง
การตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ (Permission) เฉลี่ยสูงสุด (x�=4.1)
รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 (x�=3.9) เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 (x�=3.8) เกรดเฉลี่ย นอยกวา 2.00
(x�=3.7) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 (x�=3.6) จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา
0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะ
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วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเกรดเฉลี่ย แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มี
ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลข องเว็บไซต Facebook.com ดานการยอมรับ ( Permission)
แตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง
เว็บไซตFacebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) ตามผลการเรียนเฉลี่ย
H0 : เกรดเฉลี่ย ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : เกรดเฉลี่ย ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที2่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม (Participation) จําแนกตามผลการเรียน
เฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
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
จากตารางที่ 25 พบวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย มากกวา 3.50 มีทัศนคติตอ สวนผสมทาง
การตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม( Participation) เฉลี่ยสูงสุด
(x�=3.7) รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย นอยกวา 2.00 เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 เกรดเฉลี่ย
3.01-3.50 มีคาเฉลี่ยเทากันคือ (x�=3.4) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way
ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.21 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มีเกรดเฉลี่ย แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล
ของเว็บไซต Facebook.com ดานการมีสวนรวม(Participation) ไมแตกตางกัน
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลขอ ง
เว็บไซตFacebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) ตามผล
การเรียนเฉลี่ย
H0 : เกรดเฉลี่ย ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซตFacebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : เกรดเฉลี่ย ที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที2่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของ website Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใช
ประโยชน (Profile) จําแนกตามผลการเรียนเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
นอยกวา 2.00
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
มากกวา 3.50
รวม

N
4
78
166
150
27
425

x� S.D.
3.4 0.37
3.2 0.74
3.3 0.77
3.2 0.78
3.4 0.78
3.2 0.76

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

Df

MS F Sig
1
4 0.6 1 0.21
249 420 0.4
250 424

จากตารางที่26 พบวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย นอยกวา 2.00 และ มากกวา 3.50 มีทัศนคติ
ตอ สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บขอมูลผูใชงาน
เว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) เฉลี่ยสูงสุด (x�=3.4) รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00
(x�=3.3) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 และ3.01-3.50 มีคาเฉลี่ย (x�=3.2) จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.21
ซึ่งมากกวากวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี เกรดเฉลี่ย แตกตางกันทําใหระดับความ
ความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานการเก็บ
ขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน (Profile) ไมแตกตางกัน
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การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซตFacebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) ตามผลการเรียนเฉลี่ย
H0 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน
H1 : สาขาวิชาที่แตกตางกันทําใหทัศนคติที่มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ
เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกัน
ตารางที2่ 7 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอสวนผสมทางการตลาด
แบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) จําแนกตามผล
การเรียนเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
นอยกวา 2.00
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
มากกวา 3.50
รวม

N
4
78
166
150
27
425

x� S.D.
3.4 0.47
3.3 0.74
3.2 0.77
3.3 0.67
3.6 0.74
3.3 0.73

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS Df MS F Sig
3.4
4 0.8 2 0.18
225 420 0.5
228 424

จากตารางที่ 27 พบวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย มากกวา 3.50 มีทัศนคติตอ สวนผสมทาง
การตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ดานเฉพาะบุคคล ( Personalization) เฉลี่ยสูงสุด
(x�=3.6) รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย นอยกวา 2.00 (x�=3.4) เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 และเกรดเฉลี่ย 3.013.50 (x�=3.3) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 (x�=3.2) จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบวาคาความนาจะเปนเทากับ 0.18 ซึ่งมากกวา
0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเกรดเฉลี่ย แตกตางกันทําใหระดับความความคิดเห็นที่มี
ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต
Facebook.com
ดานเฉพาะบุคคล
(Personalization) ไมแตกตางกัน
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นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 425 คน ที่ใช
เว็บไซต Facebook ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับเกรดเฉลี่ยอยูที่ 2.51-3.00 จํานวน
166 คน รอยละ 39.1 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จํานวน 150 คน รอยละ 39.1 เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50
จํานวน 78 คน รอยละ 18.4 เกรดเฉลี่ย มากกวา 3.50 จํานวน 27 คน รอยละ 6.4 และนอยที่สุดเกรด
เฉลี่ยนอยกวา 2.00 จํานวน 4 คน รอยละ 0.9
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 425 คน ที่ใช
เว็บไซต Facebook ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชเว็บไซต Facebook ชวงเวลา 20.0124.00น. 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 และนอยที่สุด ชวงเวลา 8.00-12.00 น. มีผูใชจํานวน 13 คน รอยละ
3.1
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 425 คน ที่ใช
เว็บไซต Facebook ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความตอเนื่องในการใชเว็บไซต
Facebook อยูที่ 1-2 ชม. / วัน จํานวน 144 คน รอยละ 33.9 นอยกวา 1 ชม. / วัน จํานวน 84 คน รอย
ละ 19.8 2 ชม.ขึ้นไป - 3 ชม. / วัน จํานวน 82 คน รอยละ 19.3 มากกวา 4 ชม. / วัน จํานวน 66 คน
รอยละ 15.5 และนอยที่สุด 3 ชม. ขึ้นไป -4 ชม. / วัน จํานวน 49 คน รอยละ11.5
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 425 คน ที่ใช
เว็บไซต Facebook ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการใชเว็บไซต Facebook ที่ใช
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 และนอยที่สุด
นอยกวา 4 วัน / เดือน จํานวน 19 คน รอยละ 4.5
ส่ วนที่ 2 ทัศนคติต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ เว็บไซต์ Facebook.com ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้ านการยินยอม (Permission)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต Facebook ชั้นปที่ 1-4
จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook.com ในดาน การยินยอม (Permission) โดยรวมอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ยรวม = 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
ผูอื่นสามารถคนหา(search) Facebook ของตนเองได ไดรับคํารองขอเปนเพื่อนกอนการยินยอม
ด้ านการมีส่วนร่ วม (Participation)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต Facebook ชั้นปที่ 1-4
จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook.com ในดานการมีสวนรวม ( Participation) โดยรวมอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ยรวม =
3.44) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับ มาก ไดแก การแสดงความคิดเห็น
ลงบนโปรไฟล การแสดงความคิดเห็นในกลุมตาง ๆ การรับรูขาวใหม ๆ บนหนาแรก การแบงปน
รูปภาพและวิดีโอ การแสดงขาวสารใหม ๆ บนหนาแรก การแสดงผลลัพธของการตอบคําถาม Quiz
การแสดงความชอบหรือไมชอบหัวขอที่มีการโพสต การแสดงรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มเขามาใหมบน
หนาแรกของ Facebook และระดับความจําเปนอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก การแบงปน Item และ
การแสดงผลลัพธการเลนเกม การแสดงความชอบหรือไมชอบผลลัพธของการเลนเกม การแสดง
ความชอบหรือไมชอบรูปภาพตาง ๆ การแสดงความชอบหรือไมชอบวิดีโอตาง ๆ การคลิ๊กวาชอบ
หรือไมชอบกลุมตาง ๆ การสะกิด (poke) เพื่อน และการลงโฆษณาบน Facebook
ด้ านการนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ (Profile)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต Facebook ชั้นปที่ 1-4
จํานวน 425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook.com ในดานการเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไซตเพื่อนําไปใชประโยชน ( Profile) โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม = 3.2) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก การใหเว็บไซตนําขอมูลสิ่งที่ชอบและสนใจ(ไดแก กิจกรรม , เพลง, หนังสือ ,
ภาพยนตร, รายการโทรทัศนที่ชอบ)ไปใชประโยชน การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานะ (ชวงเวลาการ
ออนไลน) บนโปรแกรมสนทนาไปใชประโยชน และระดับความจําเปนอยูในระดับ มากไดแก การ
ใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใชประโยชน การใหเว็บไซตนํา
ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ (เชน โสด , มีแฟนแลว , แตงงานแลว)ไปใชประโยชน การใหเว็บไซต
นําขอมูลรูปภาพและวิดีโอที่ถูกแท็กไปใชประโยชน การใหเว็บไซตนําขอมูลมุมมองทางศาสนา
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และการเมืองไปใชประโยชน การใหเว็บไซตนําขอมูลวันเกิดไปใชประโยชน การใหเว็บไซตนํา
ขอมูลเบอรโทรศัพทและที่อยูไปใชประโยชน การใหเว็บไซตนําขอมูลสถานที่ศึกษา / ที่ทํางานไป
ใชประโยชน
ด้ านเฉพาะบุคคล (Personalization)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต Facebook จํานวน
425 คน เห็นวาความจําเปนของสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com ใน
ดานเฉพาะบุคคล ( Personalization) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( คาเฉลี่ยรวม = 3.29) สวน
รายละเอียดของขอยอย ระดับความจําเปนอยูในระดับมาก ไดแก การแจงโพสตที่ไมเหมาะสม และ
ระดับความจําเปนอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก การแสดงขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยาง
เปดเผย การแสดงขอมูลการเขารวมเลนเกมตาง ๆ อยางเปดเผย การแสดงขอมูลการเขารวมกลุมที่
สนใจอยางเปดเผย การแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการเลนเกมอยางเปดเผย การแสดง
ความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการตอบคําถาม Quiz อยางเปดเผย การคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบ
โฆษณาตาง ๆ การแสดงขอมูลการเขียนบันทึกเรื่องราวสวนตัวอยางเปดเผย
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
เพศส่ งผลต่ อทัศนคติทมี่ ีต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ เว็บไซต์ Facebook.com ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ
ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม (Permission) เพศ
ชายและเพศหญิงมีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการมีสวนรวม
(Participation) ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน (Profile) และดานเฉพาะบุคคล (Personalization)
เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชั้นปี ส่ งผลต่ อทัศนคติทมี่ ีต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ เว็บไซต์ Facebook.com ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ
ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม (Permission) และ
ดานการมีสวนรวม ( Participation) ชั้นปที่ 1-4 มีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile) และดานเฉพาะบุคคล (Personalization)
ชั้นปที่ 1-4 มีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สาขาวิชาทีเ่ รียน ส่ งผลต่ อทัศนคติทมี่ ีต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ
เว็บไซต์
Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ
ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม ( Permission)
สาขาวิชาที่เรียนแตกตางกันมีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการมี
สวนรวม ( Participation) ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile) และดานเฉพาะบุคคล
(Personalization) สาขาวิชาที่แตกตางกันมีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผลการเรียนเฉลีย่ ส่ งผลต่ อทัศนคติทมี่ ีต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ
เว็บไซต์
Facebook.com ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใชเว็บไซต Facebook มีทัศนคติ
ตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook ในดานการยินยอม (Permission) เกรด
เฉลี่ยแตกตางกันมีทัศนคติแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการมีสวนรวม
(Participation) ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile) และดานเฉพาะบุคคล (Personalization)
เกรดเฉลี่ยที่แตกตางกันมีทัศนคติไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชเว็บไซต Facebook และตอบ
แบบสอบถามมีการเสนอถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
ผูตอบแบบสอบถามบางสวนมีทัศนคติเชิงบวกตอเว็บไซต Facebook โดยเห็นวา
เว็บไซต Facbook เปนเว็บไซตที่สําคัญเว็บไซตหนึ่งที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการพูดคุย แบงปน
สิ่งที่ตนเองสนใจกับผูอื่น ใหความบันเทิงและความสะดวกสบายในการใชงาน อีกทั้งยังชวยให
ประหยัดคาใชจาย ผูใชสวนมากที่แสดงความคิดเห็นในสวนนี้ยังกลาวอีกวาตนเองมีพฤติกรรมติด
เว็บไซต Facebook ในระดับมาก
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามบางสวนมีทัศนคติเชิงลบตอเว็บไซต Facebook โดยเห็น
วาเว็บไซต Facebook ในปจจุบันเริ่มมีระบบรักษาความปลอดภัยที่นอยลงในดานความเปนสวนตัว
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ขอมูลบางสวนเชนรหัสผานในการล็อกอินเขาสูระบบสามารถถูกขโมยไปไดโดยผูประสงคไมดี ซึ่ง
การกระทําดังกลาวจะสงผลเสียตอผูใช Facebook ซึ่งถูกขโมยรหัสดังกลาวไป โดยอาจจะถูกเจาะ
ขอมูลบางสวนไปใชประโยชนโดยเฉพาะผูที่ใชรหัสผานในการล็อกอินเขาเว็บไซต Facebook เปน
รหัสเดียวกันกับ เว็บไซต Hotmail อาจถูกเจาะขอมูลสวนตัวที่อยูในเว็บไซตนั้น ๆ ดวย
ผูตอบแบบสอบถามบางสวนเสนอวา เว็บไซต Facebook ควรเพิ่มเนื้อที่ในสวนของ Wall และมี
Application อื่น ๆ เพิ่มขึ้นใหหลากหลายมากกวานี้
อภิปรายผล

จาการศึกษาเรื่อง 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) ซึ่งมีความจําเปน
มากกวาการมี สวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัล ดานการนําขอมูลไปใชประโยชน ( Profile) และ
ดานเฉพาะบุคคล (Personalization) ซึ่งสวนมากนักศึกษามีความเห็นวาความจําเปนของอีกสองดาน
นี้ยังอยูในระดับปานกลาง ทําใหสามารถสรุปไดวา การยินยอมและ การมีสวนรวมเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนตอเว็บไซต Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเรื่องการ
ยินยอมสอดคลองกั บแนวคิดของ เคนท เวอรไทม (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian
Fenwick) (2551 : 165-168) ซึ่งอางวา แนวการปฏิบัติดานการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จ
(Digitalmarketing Best Practices) ตองไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน ( Follow Permission
Marketing Principle : It’s Must) นักการตลาดดิจิทัลตองปฏิบัติตามหลักเรื่อง Permission
Marketing อยางเครงครัด เพราะถาไมทํา คุณอาจเสี่ยงกับการเสียลูกคาและเสียความไววางใจที่
ลูกคาเคยมีให ถาไมไดรับความไววางใจ โอกาสที่จะรูจักลูกคาอยางลึกซึ้งยอมลดนอยลง และ
แนนอนคงไมสามารถจัดแผนการตลาดใหถูกใจได ถาฝนติดตอลูกคาทั้งที่เขาไมยินยอม ลูกคาจะ
ตอตานโดยการหาทางปองกันไมใหเขาถึงเขา เชนเดียวกับความสัมพันธในลักษณะอื่ น ๆ ถาสูญเสีย
ความไววางใจกันแลว ทุกอยางก็ยากจะเริ่มตนใหม เชนเดียวกันกับ การมีสวนรวมซึ่งสอดคลองกับ
เรื่องแรงจูงใจในการเขารวมสังคมเครือขายของ Peter Kollock (1999) Sense of Community ซึ่ง
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กลาวถึงการมีปฏิสัมพันธกันหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางคนในสังคมนั้น ๆ เหมือน
การที่มี คนมาตั้งกระทูหรือเขียนบทความอะไร เมื่ออานกระทูนั้น ๆ ทําใหอยากแสดงความคิดเห็น
ของตัวเอง การที่ความคิดคนหนึ่ง มีอิทธิพลเหนือคนกลุมหนึ่ง หรือ การมีอารมณความรูสึก
บางอยางรวมกัน เชน การรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังทางการเมือง หรือ การรวมตัวกันเพื่อแสดงออก
อะไรบางอยางบน Online Community จากขางตนทําใหวิเคราะหไดวานักศึกษาที่ตระหนักถึง
ความสําคัญของการยินยอม (Permission) ซึ่งเปนนักศึกษาสวนใหญ เปนผูที่มีความคิดเห็น
สอดคลองกับ เธอรสโตน ( Thurstone 1974) ซึ่งกลาวไววา ทัศนคติเปนผลรวมของมนุษยเกี่ยวกับ
ความรูสึก อคติ ความกลัว ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหมือนกับนักศึกษากลุมดังกลาวที่เห็นวาการยินยอม
กอนการไดรับอนุญาตใหเว็บไซตกระทําการใด ๆ กับขอมูลสวนตัวจําเปนจะตองแจงกอน เนื่องจาก
นักศึกษามีความรูสึก อคติตอเรื่องเดียวกันมากอน และใชความคิดเห็นดังกลาวเปนตัวตัดสินสิ่งอื่น
ที่มีลักษณะเชนเดียวกัน เชน พิจารณารับหรือไมรับในการสงขอมูลการตลาด หรือรับใหมีความถี่
มากนอยแคไหนก็ได นักศึกษาบางกลุมมีอคติตอการรับขอมูล หรือ Application ตาง ๆ บนเว็บไซต
Facebook ที่มีมากเกินไป จนเกิดความรําคาญการสงขอมูลดังกลาว สอดคลองกับ เคนท เวอรไทม
(Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) (2551 : 165-168) อางวาการตลาดทางตรงแบบ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Direct Marketing; EDM) ที่สงออกไปอยางไมเกรงอกเกรงใจผูรับจะมี
ผลรายยอนกลับมาถึงผูสง และจากผลวิจัยของ Jupiter Research ระบุวารอยละ 16 ของลูกคา
รายงานวาจดหมายขาวและรายการสงเสริมการขายที่เขาไดรับทางอีเมลคือสาเหตุที่ทําใหพวกเขา
รูสึกไมดีกับบริษัทหรือสินคาเหลานั้น
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่อง
ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต
Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการศึกษาครั้งตอไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางขึ้น เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุงตอไป

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต
Facebook.com กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาทัศนคติที่ มีตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาวา เพศ ชั้นป สาขาวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย
ที่แตกตางกันทําให ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตอสวนผสม
ทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com แตกตางกันหรือไม โดยการใชวิธีการสํารวจ
โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นป
ที่ 1-4ที่ใชเว็บไซต Facebook จํานวน 425 คน สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปี ที่
1-4 ที่
ใช้ เว็บไซต์ Facebook
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 425 คน ที่ใช
เว็บไซต Facebook ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิงจํานวน 314 คน รอยละ 73.9
และเปนเพศชายจํานวน 111 คนรอยละ 26.1
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 425 คน ที่ใช
เว็บไซต Facebook ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนชั้นปที่ 2 จํานวน 125 คน รอยละ 29.4
ชั้นปที่ 1 จํานวน 111 คน รอยละ26.1ชั้นปที่ 3 จํานวน 108 คน รอยละ 25.4 และนอยที่สุด ชั้นปที่ 4
จํานวน 81 คน รอยละ 19.1
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 425 คน ที่ใช
เว็บไซต Facebook ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนนักศึกษาสาขาการจัดการทองเที่ยว
จํานวน 72 คน รอยละ 16.9 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จํานวน 66 คน รอยละ 15.5 สาขา
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 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 และนอยที่สุด สาขาการจัดการชุมชน จํานวน 49 คน รอยละ 11.5 คน
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ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว
อนุมัติใหการวิจัย เรื่อง “ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของ เว็บไซต Facebook.com
กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เสนอโดยนางสาวชลาลัย ไชยศักดิ์
ภากาศ มีคุณคาเพียงพอที่จะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาการเปนผูประกอบการ
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยนพดล โตวิชัยกุล

………………………………………………..
(อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ)
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ
............................................................... ประธานกรรมการ
(อาจารยภาวิณี กาญจนาภา)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(อาจารยนพดล โตวิชัยกุล)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(อาจารยนภนนท หอมสุด)
……….. / ……..…………. / ………….
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แบบสอบถามเพือ่ การศึกษา
เรื่อง
ทัศนคติต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ เว็บไซต์ Facebook.com
กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบดิจิทัลของเว็บไซต Facebook.com
ตอนที1่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงตามจริงของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว
1.เพศ

 ชาย

2.นักศึกษากําลังศึกษาอยูชั้นปที่
 ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 3
3.สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจทั่วไป
การจัดการการทองเที่ยว
การจัดการชุมชน
 การตลาด

 หญิง

 ชั้นปที่ 2
 ชั้นปที่ 4

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
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4. เกรดเฉลี่ยสะสมปจจุบัน
 นอยกวา 2.00
3.01-3.50

 2.00-2.50
 มากกวา 3.50

 2.51-3.00

5. ชวงเวลาที่ใช Facebook เปนประจํา มากที่สุด
8.00-12.00 น.
12.01-16.00 น.
20.01- 24.00 น.
 หลัง24.00 น.เปนตนไป

16.01-20.00 น.

6.ความตอเนื่องในการใช Facebook
 นอยกวา 1 ชม./วัน
 3 ชม. ขึ้นไป -4 ชม./วัน

 1-2 ชม./วัน
มากกวา 4 ชม./วัน

 2 ชม.ขึ้นไป-3 ชม./วัน

7.ความถี่ในการใช Facebook
 ทุกวัน
 1-2 วัน/สัปดาห

 5-6 วัน/สัปดาห
 นอยกวา 4 วัน/เดือน

 3-4 วัน/สัปดาห
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ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อส่ วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของเว็บไซต์ Facebook.com
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงตามระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอ

ขอคําถาม

การยินยอม (Permission)
ทานคิดวาการขออนุญาตทุกครั้งกอนมีการรับ-สงของขวัญเปน
1 สิ่งจําเปน
ทานคิดวาการขออนุญาตทุกครั้งกอนมีการเผยแพรขอมูลสวนตัวของ
2 ผูใชเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการขออนุญาตกอนการตอบรับคําเชิญเขารวมกลุมตางๆ
3 ของผูใชเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการขออนุญาตกอนการตอบรับคําเชิญเขารวม Application
4 ตางๆเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการขออนุญาตกอนแสดงผลลัพธของการเลนเกมบนหนา
5 แรกและบนโปรไฟลเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการขออนุญาตกอนการแสดงผลลัพธของ Quiz บนหนา
6 แรกและบนโปรไฟลเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาเว็บไซต Facebook ควรใหเพื่อนและผูอื่นสามารถคนหา
7 (Search) Facebook ของทานได
8

ทานคิดวาการไดรับคํารองขอเปนเพื่อนกอนการยินยอมเปนสิ่งจําเปน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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ระดับความคิดเห็น
ขอ

ขอคําถาม

การมีส่วนร่ วม (Participation)
9

ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นลงบนโปรไฟลเปนสิ่งจําเปน

10

ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นในกลุมตางๆเปนสิ่งจําเปน

11

ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นตอรูปภาพเปนสิ่งจําเปน

12

ทานคิดวาการแบงปนรูปภาพและวิดีโอเปนสิ่งจําเปน

13

ทานคิดวาการแสดงขาวสารใหมๆบนหนาแรกเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการแบงปน Item และการแสดงผลลัพธการเลนเกมเปน
สิ่งจําเปน

14
15

19

ทานคิดวาการแสดงผลลัพธของการตอบคําถาม Quiz เปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบ หรือไมชอบหัวขอที่มีการโพสต
เปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบผลลัพธของการเลนเกม
เปนสิ่งจําเปนจําเปน
ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบรูปภาพตางๆเปน
สิ่งจําเปน
ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบ VDO ตางๆเปน
สิ่งจําเปน

20

ทานคิดวาการมีสิทธิคลิ๊กวาชอบหรือไมชอบกลุมตางๆเปนสิ่งจําเปน

21

ทานคิดวาการสะกิด (poke) เพื่อนเปนสิ่งจําเปน

16
17
18

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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ระดับความคิดเห็น
ขอ

ขอคําถาม

22

ทานคิดวาการแสดงรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มเขามาใหมบนหนาแรกของ
Facebook เปนสิ่งจําเปน

23

ทานคิดวาการใหผูใชเว็บไซตลงโฆษณาบน Facebook เปนสิ่งจําเปน

การเก็บข้ อมูลผู้ใช้ งานเว็บไซต์ เพือ่ นําไปใช้ ประโยชน์ (Profile)
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลสิ่งที่ชอบและสนใจ(ไดแก
กิจกรรม, เพลง, หนังสือ, ภาพยนตร, รายการโทรทัศนที่ชอบ)ไปใช
ประโยชนในดานการตลาด(เชนนํามาวิเคราะห นําไปสูการปรับให
เกิดประโยชนและอํานวยความสะดวกแกผูเยี่ยมชมเว็บ หรือผูรวม
24 กิจกรรม) เปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว (สมาชิกใน
25 ครอบครัว)ไปใชประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ (เชน โสด, มี
แฟนแลว, แตงงานแลว)ไปใชประโยชนในดานการตลาดเปน
26 สิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลรูปภาพและวิดีโอที่ถูกแท็กไปใช
27 ประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลมุมมองทางศาสนาและการเมืองไป
28 ใชประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลวันเกิดไปใชประโยชนในดาน
29 การตลาดเปนสิ่งจําเปน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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ระดับความคิดเห็น
ขอ

30
31
32
33

ขอคําถาม

ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลที่อยูอีเมลลไปใชประโยชนในดาน
การตลาดเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลสถานะ (ชวงเวลาการออนไลน)
บนโปรแกรมสนทนาไปใชประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลเบอรโทรศัพทและที่อยูไปใช
ประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการใหเว็บไซตนําขอมูลสถานที่ศึกษา/ที่ทํางานไปใช
ประโยชนในดานการตลาดเปนสิ่งจําเปน

เฉพาะบุคคล (Personalization)
ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขารวมกิจกรรมตางๆอยางเปดเผยเปน
34 สิ่งจําเปน
ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขารวมเลนเกมตางๆอยางเปดเผยเปน
35 สิ่งจําเปน
ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขารวมกลุมที่สนใจอยางเปดเผยเปนสิ่ง
36 ที่จําเปน
ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการเลนเกมอยาง
37 เปดเผยเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการแสดงความคิดเห็นลงบนผลลัพธของการตอบคําถาม
38 Quiz อยางเปดเผยเปนสิ่งจําเปน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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ระดับความคิดเห็น
ขอ

39
40
41

ขอคําถาม

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

เห็น
ดวย
มาก

ทานคิดวาการมีสิทธิแจงโพสตที่ไมเหมาะสมเปนสิ่งจําเปน
ทานคิดวาการมีสิทธิ์คลิ๊กวา ชอบหรือไมชอบโฆษณาตางๆเปน
สิ่งจําเปน
ทานคิดวาการแสดงขอมูลการเขียนบันทึกเรื่องราวสวนตัวอยาง
เปดเผยเปนสิ่งจําเปน

ขอเสนอแนะ

 ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามคะ 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล นางสาวชลาลัย ไชยศักดิ์ภากาศ
ที่อยู

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

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัด
ปทุมธานี

พ.ศ. 2549

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2553

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก

