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12500682 : สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั :ทศันคติ/ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั/นกัศึกษา 

ชลาลยั ไชยศกัด์ิภากาศ : ทศันคติของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมี

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com  

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยน์พดล โตวิชยักุล. 92 หนา้. 

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต ์ Facebook.com และ

ศึกษาว่า เพศ ชั้นปี สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย ท่ีแตกต่างทาํใหท้ศันคติของนกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  

Facebook.com แตกต่างกนัหรือไม่ โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน t-test และ One Way-Anova 

ผลการศึกษาพบว่า (1) นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใช้

เวบ็ไซต ์ Facebook  เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com ในดา้นการยนิยอม และการมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเห็นว่าในดา้น

การเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ และดา้นเฉพาะบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (2)นกัศึกษาท่ีมีชั้นปี สาขาวิชา และเกรดเฉล่ียแตกต่างกนัมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั โดยมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ขอขอบพระคุณคณาจารย ์คณะวิทยาการจดัการทุกท่าน ท่ีวางรากฐานและถ่ายทอดวิชา

ความรู้ใหก้บัผูว้ิจยั ขอขอบคุณอาจารยน์พดล โตวิชยักุล อาจารยท่ี์ปรึกษาการวิจยัคร้ังน้ี  ซ่ึงเป็นผูท่ี้

ใหค้าํปรึกษา แนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยั ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการทาํงานจนสาํเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยเป็นกาํลงัใจใหค้าํปรึกษาตลอดระยะเวลา

การทาํวิจยั ตลอดจนส่งเสียใหไ้ดรั้บการศึกษาจนสามารถทาํงานวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ

เพ่ือน  ๆ นอ้ง  ๆ ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานวิจยัในคร้ังน้ีจนสาํเร็จ สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยั

ขอขอบพระคุณทุก  ๆ ท่านท่ีมิไดเ้อ่ยนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจผูว้ิจยั ทาํให้

งานวิจยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 โดย ธรรมชาติของมนุษยม์กัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือดาํเนิน กิจกรรมต่าง ๆ  ก่อใหเ้กิด

การติดต่อส่ือสารระหว่างกนัและมีการพฒันาในหลาย ๆ ดา้นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของการ

ใชง้านจึงเกิดเป็น สงัคม ออนไลน์ข้ึน ในปัจจุบนัความนิยมของการใชเ้ครือข่ายออนไลน์กาํลงัขยาย

ตวัอยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมไปยงัหลายประเทศทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยของเราดว้ย 

เน่ืองจากเครือข่ายดงักล่าวช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารของมนุษยส์ะดวก รวดเร็ว และ ประหยดั

ค่าใชจ่้าย     

 ดว้ยเหตุน้ีเอง เวบ็ไซต์ ท่ีเป็น Social Networkหรือรูปแบบของเวบ็ไซต ์ในการสร้าง

เครือข่ายสงัคม1สาํหรับผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดท้าํ และ

เช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น ในบริการเครือข่ายสงัคมมกัจะประกอบไปดว้ย กา ร

แช็ต ส่งขอ้ความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อปัโหลดรูป บลอ็ก  จึงเป็นท่ีนิยมมมากทั้งโดยในหมู่วยัรุ่น

และวยัทาํงาน ซ่ึงเวบ็ไซต ์ Social Network ท่ีน่าสนใจและกาํลงัเป็นท่ีนิยมมากในตอนน้ี ก็คือ 

เวบ็ไซต ์Facebook ซอฟตแ์วร์เครือข่ายท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ร้างหนา้เวบ็ของตวัเอง และใส่ขอ้มลูต่าง  

ๆ ตามตอ้งการ ( Profile Page) โดยระบบสามารถคน้หาผูใ้ชท่ี้มีความสนใจตรงกนั เช่นชอบฟัง

ดนตรีประเภทเดียวกนั สนใจในภาพยนตร์เร่ืองเดียวกนั ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มหรือลบลิงกไ์ปสู่ผูใ้ชค้น

อ่ืน เพ่ิมเป็นเครือข่ายทางสงัคมอินเตอร์เน็ต คน้หาเพ่ือนเก่าท่ีเคยเรียนโรงเรียนเดียวกนัมา หาเพ่ือน

ใหม่ทั้งในสถาบนัเดียวกนัหรือต่างสถาบนั ในหนา้เวบ็ของ Facebook มีส่วนประกอบหลกัคือส่วน

ของขอ้มลูผูใ้ช ้ส่วนแสดงจาํนวนเพ่ือนในเครือข่าย กิจกรรมท่ีสนใจ และพ้ืนท่ีสาธารณะ (ท่ีเรียกว่า 

Wall) ซ่ึงผูเ้ขา้เยีย่มชมสามารถเขียนขอ้ความไวไ้ด ้ขอ้ความบน Wall น้ีผูใ้ชส้ามารถกาํหนดใหเ้พ่ือน

ในเครือข่ายเห็นหรือเปิดใหทุ้กคนเห็นก็ได ้นอกจากน้ี Facebook อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านอพัโหลดรูป 

และใหผู้ใ้ชต้ั้งกลุ่มทางสงัคม หรือแฟนคลบัต่าง ๆ 0ได ้
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจุบนัเม่ือการทาํธุรกิจเร่ิมขยายตวัข้ึนเป็นวงกวา้ง ช่องทางการใหบ้ริการทางดา้น 

E-commerce ก็เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเ้ขา้ถึงลกูคา้ไดง่้ายกว่าเดิม ประกอบกบัในปัจจุบนัน้ี กระแสของ

เวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการดา้น Social Network กาํลงัเป็นท่ีนิยม (บริการเครือข่ายสงัคม หรือ Social 

Network Service เป็นรูปแบบของเวบ็ไซต ์ในการสร้างเครือข่ายสงัคม สาํหรับผูใ้ชง้านใน

อินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดท้าํ และเช่ือมโยงกบัความสนใจและ

กิจกรรมของผูอ่ื้น จึงเกิดกระแสการใชเ้วบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการดา้น Social Network เป็นอีกหน่ึง

ช่องทางในการใหบ้ริการดา้น E-commerce โดยปัจจุบนัน้ี ผูใ้หบ้ริการดา้น Social Network ท่ีเป็นท่ี

นิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ Facebook  นกัการตลาดสมยัใหม่จึงตอ้งพฒันาแนวคิดการตลาด

รูปแบบใหม่โดยใชส่ื้อดิจิทลั ซ่ึง  Ian Fenwick อา้งว่าหลกัของ  4P ของ Digital Marketing หรือ  

การตลาดดิจิทลั สามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัการคา้แบบดิจิทลัท่ีกา้วตามเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว และช่วยพฒันาการตลาดออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  นกัการตลาดทั้งหลายท่ี

ทาํธุรกิจผา่น Social Network ต่าง  ๆ รวมทั้ง Facebook จึง เร่งพฒันาเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ืองให้

สอดคลอ้งกบัหลกั 4P เช่นการเพ่ิม Application  เกม การรักษาความปลอดภยัขอ้มลูส่วนตวัของ

ผูใ้ชง้าน และอ่ืน  ๆ อีกมากมายเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูใ้ชง้าน การเจริญเติบโตของเวบ็ไซต์

เหล่าน้ีในหลายประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น สเปน องักฤษ บราซิล แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี 

เนเธอร์แลนด ์และไตห้วนั ทาํใหเ้กิดผลลพัธท่ี์จะสามารถนาํไปปรับใชต่้อไป นบัเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิด

ประโยชน์และน่าจบัตามองของผูท่ี้ทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซตด์งักล่าวมาก   

         การศึกษาทศันคติท่ีมี ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  Facebook ของ

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จะช่วยใหท้ราบทศันคติของนกัศึกษา ต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  Facebook ว่าเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ สร้าง

ความจงรักภกัดี (Loyalty) ของนกัศึกษาต่อเวบ็ไซต ์Facebook หรือไม่ ซ่ึงผลจากการทาํวิจยัดงักล่าว

น้ีจะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุง พฒันาการทาํธุรกิจผา่นทางเวบ็ไซต์

ดงักล่าวไดแ้ละเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ทาํการศึกษาในเร่ืองเดียวกนัอีกต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาทศันคติของนกัศึกษาคณะวิ ทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook 

2. เพ่ือศึกษาว่า เพศ ชั้นปี สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย ท่ีแตกต่างทาํใหท้ศันคติของ

นกัศึกษาคณะวิ ทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook แตกต่างกนัหรือไม่ 

 

ขอบเขตการวจิยั 

ประชากร -ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 3,068  คน (ขอ้มลูจากสาํนกังานวิทยาเขต มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 ณ วนัท่ี15 มิถุนายน พ.ศ. 2553)  

ระยะเวลา -ใชร้ะยะเวลา ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตั้งแต่เดือน พฤศจิกา ยน 2552 – 

สิงหาคม 2553 

 

สมมตฐิาน 

1. เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  

Facebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

2. ชั้นปี ท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

3. สาขาวิชา ท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

4. เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซตF์acebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นจึงทาํการ

เก็บและวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ สามารถสงัเคราะห์และสรุปไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 

               

         ตวัแปรอสิระ                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ไดท้ราบถึงทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  Facebook ของ

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2.ไดท้ราบถึงความสอดคลอ้งของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  

Facebookท่ีไดรั้บจากการวิจยั ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขใหก้บั

นกัการตลาดได ้ 

3. เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อไปใหก้บัผูท่ี้มีความสนใจใน

เร่ืองเดียวกนั 

4.ทราบถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

-เพศ 

-ชั้นปี 

-สาขาวิชา 

-ผลการเรียนเฉล่ีย 

ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ 

เวบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาคณะวทิยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.ทศันคติ หมายถึง การท่ีบุคคลนั้น คิดและรู้สึกอยา่งไร ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook โดยทศันคติมีรากฐานมาจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง พฤติกรรม ใน

อนาคตได ้เป็นการแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ  ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็น การส่ือสารภายใน

บุคคล ( Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อนัจะมีผลต่อ 

พฤติกรรม ต่อไป 

2. Social Network หมายถึง การท่ีผูค้นสามารถทาํความรู้จกั และเช่ือมโยงกนัในทิศทาง

ใดทิศทางหน่ึง หากเป็นเวบ็ไซต ์Social Network ก็คือเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนั  

3.Facebook หมายถึง เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมสาํหรับติดต่อแลกขอ้มลูข่าวสาร อนุญาต

ใหผู้ใ้ชส้ร้างหนา้เวบ็ของตวัเอง และใส่ขอ้มลูต่าง ๆ ตามตอ้งการ (Profile Page) โดยระบบสามารถ

คน้หาผูใ้ชท่ี้มีความสนใจตรงกนั เช่นชอบฟังดนตรีประเภทเดียวกนั  สนใจในภาพยนตร์ เร่ือง

เดียวกนั ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มหรือลบลิงกไ์ปสู่ผูใ้ชค้นอ่ืน  เพ่ิมเป็นเครือข่ายทางสงัคมอินเตอร์เน็ต 

Facebook มีส่วนประกอบหลกัคือส่วนของขอ้มลูผูใ้ช ้ส่วนแสดงจาํนวนเพ่ือนในเครือข่าย กิจกรรม

ท่ีสนใจ และพ้ืนท่ีสาธารณะ (ท่ีเรียกว่า Wall) ซ่ึงผูเ้ขา้เยีย่มชมสามารถเขียนขอ้ความไวไ้ด ้ขอ้ความ

บน Wall น้ีผูใ้ชส้ามารถกาํหนดใหเ้พ่ือนในเครือข่ายเห็นหรือเปิดใหทุ้กคนเห็นก็ได ้นอกจากน้ี  

Facebook อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านอพัโหลดรูปและใหผู้ใ้ชต้ั้งกลุ่มทางสงัคมหรือแฟนคลบัต่าง  ๆ ได้ 

                 4.ออนไลน์ และ ออฟไลน์ (On line/ Off line)หมายถึง การแสดงถึงสถานะของการ

เช่ือมต่อกบัเครือข่าย และออฟไลน์แสดงถึงสถานะของการไม่เช่ือมต่อ 

5. Application หมายถึง โปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงอาจจะเป็นเกม ส์ โปรแกรมการสร้าง

รูปภาพ แชท หรือการส่งไอคอนใหก้นั และ Applications น้ีก็เป็นบริการท่ีเปิดข้ึนมาเพ่ือเอาใจ 

Social Network ซ่ึงสามารถนาํ Applications เขา้มาตกแต่ง หรือเล่นสร้างความสนุกสนาน แปลกตา

ใน Profile ของเพ่ือน ๆ ได ้ 

6. อพัโหลด  (Upload) หมายถึง การทาํสาํเนาและส่งไฟลจ์ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ตนเองผา่นระบบเครือข่าย หรืออินเตอร์เน็ตไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์  

7.โพสต ์(Post)หมายถึง การแสดงความคิดเห็นลงบน Facebook ของตนเอง หรือผูอ่ื้น 

8.Add หมายถึง การเพ่ิมเขา้  ทั้งน้ีถา้เป็นการ Add บุคคลเขา้เป็นเพ่ือนจะตอ้งส่งคาํขอไป

ยงับุคคลเพ่ือรับทราบก่อน แต่หากเป็นการ Add Application อ่ืน ๆ สามารถเพ่ิมเขา้ไดท้นัที 
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9. วอลล ์( Wall) หมายถึง พ้ืนท่ีสาธารณ ะซ่ึงผูเ้ขา้เยีย่มชมสามารถเขียนขอ้ความไวไ้ด ้

ขอ้ความบน Wall น้ีผูใ้ชส้ามารถกาํหนดใหเ้พ่ือนในเครือข่ายเห็นหรือเปิดใหทุ้กคนเห็นก็ได ้ 

10.Digital Marketing หมายถึง เทคโนโลยทีางการตลาดท่ีไม่มีสูตรสาํเร็จตายตวั ข้ึนอยู่

กบัความคิดสร้างสรรคท่ี์จะส่ือสารออกมาใหล้กูคา้เขา้ใจเป็นยทุธวิธีท่ีทนัสมยั 

11.การยนิยอม (Permission) หมายถึง ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะพิจารณารับหรือไม่รับใน

การส่งขอ้มลูการตลาด หรือรับใหมี้ความถ่ีมากนอ้ยแค่ไหนก็ได ้ 

12.การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมของผูใ้ช้  Social Networking 

ต่าง ๆ  สามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็น  สามารถ  Update ขอ้มลูต่าง ๆไปใชไ้ด้  อยา่งเช่นผูใ้ช้  

Facebook จาํนวนกว่า 250 ลา้นคน เป็นกลุ่มคนท่ีมีอาย ุ30-40 ปี มีความน่าเช่ือถือก็เป็นโอกาสท่ีจะ

เขา้มาส่ือสารกบัชุมชนกลุ่มน้ี  

13.การเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์  (Profile) หมายถึง การเก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนตวัของลกูคา้เป้าหมาย  เพ่ือใชใ้นการช่วยตดัสินใจ  รายละเอียดในการทาํ

การตลาดในลกูคา้กลุ่มน้ี  

14.เฉพาะบุคคล (Personalization) หมายถึง การทาํใหเ้ราทราบว่าเขาชอบอะไร  พดูคุย

อะไรกนั สนใจเร่ืองใด ทาํใหเ้ราทาํการตลาดไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้มากข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “ทศันคติต่อ ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  

Facebook.com กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก

เอกสาร ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

- แนวคิดเร่ืองทศันคติ 

 ความหมายของทศันคติ  

 องคป์ระกอบต่างๆของทศันคติ  

 แหล่งท่ีมาท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อตวัของทศันคติ  

 การเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภค  

 การวดัทศันคติ  

- แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะการส่ือสารผา่นสงัคม Social Network 

 ความหมายของ Social Network 

 แรงจูงใจในการเขา้ร่วมสงัคมเครือข่าย  

 ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์  

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

- ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์Facebook 

 ความหมายของ Facebook 

 ความเป็นมาของเวบ็ไซต ์ Facebook 

- แนวคิดเร่ือง ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั 

 ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั  

 องคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook 

 บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook 

- งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวคดิเร่ืองทัศนคต ิ

ความหมายของทัศนคต ิ

 ประภาเพญ็  สุวรรณ  (2520  : 3) ไดก้ล่าวว่า  ทศันคติเป็นความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณ์เป็น

ส่วนประกอบ เป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก 

นวลศิริ เปาโรหิตย ์(2527 : 131) กล่าวว่า ทศันคติเป็นผลรวมของความเขา้ใจ ความรู้สึก  

และแนวโนม้ในการตอบโตข้องเราต่อบุคคล วตัถุ หรือเร่ืองราวทั้งปวง 

 ลดัดา  กิติวิภาต  (2532  : 2) ไดก้ล่าวไวว้่า  ทศันคตินั้นเป็นความคิดท่ีมีอารมณ์เป็น

ส่วนประกอบ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะมีปฏิกิริยาโตต้อบในทางบวกหรือในทางลบต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึง 

 เธอร์สโตน  (Thurstone 1974 อา้งถึงใน ลว้น สายยศ , 2543 : 52) ไดก้ล่าวไวว้่า  ทศันคติ

เป็นผลรวมของมนุษยเ์ก่ียวกบัความรู้สึก อคติ ความกลวั ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 ปริญ ลกัษิตานนท ์( 2544 : 220) ไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํว่าทศันคติไวว้่า ทศันคติ 

คือ กลไกท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คาํว่า “ทศันคติ” หมายถึง สภาพจิต

ท่ีเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม ส่วนความหมายทางการ

ตลาดใหห้มายถึง การใชส่้วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี

จาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย เพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ในดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคประเมินการเลือกสินคา้ตามความนึกคิด และใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 

 ฟิชบิน ( Fishbein) ไดแ้จกแจงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวใ้นลกัษณะท่ีว่าบุคคลจะ

ประกอบพฤติกรรมใด ๆ นั้น ข้ึนอยูก่บัปทสัถานทางสงัคมและทศันคติ ซ่ึงก่อใหเ้ป็นแนวความคิด

ทางพฤติกรรม และพฤติกรรมตามลาํดบั 

 ฟิชบิน ( Fishbein 1972 : 4) ไดอ้ธิบายถึง  ปัจจยัท่ีสาํคญัของทศันคติ คือ ความรู้ ความ

เขา้ใจ ( Cognitive domain) ความพึงพอใจ ( Affective domain) และความพยายามท่ีจะบรรลุ 

(Cognitive domain) 

-ความรู้ความเขา้ใจ ( Cognitive domain) หมายถึงบุคคลพยายามและทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงท่ีอยูร่อบตวั 

-ความพึงพอใจ (Affective domain) จินตนารมณ์ ความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ต่อส่ิง

ท่ีอยูร่อบดา้น 

-ความพยายามท่ีจะบรรลุผล (Cognitive domain) ไดแ้ก่ สภาพท่ีไม่อยูค่งท่ีหรือ

สมดุล จะเกิดความพยามท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง เพ่ือใหท้ศันคติอยูใ่นสภาพสมดุลต่อไป 
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อาดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 217) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ทศันคติเป็นตวัแปร

หน่ึงในศนูยส์ัง่การของกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และการ

ปฏิบติัตอบต่อกนั ( interaction) ของผูบ้ริโภคกบับุคคลอ่ืน คาํจาํกดัความและคาํอธิบายของ

นกัวิชาการหลายคนไดแ้ยกแยะออกเป็นหลายอยา่งและมีความขดัแยง้กนัในดา้นความเห็นซ่ึงยงัหา

ขอ้ยติุไม่ได ้

John C. Mowen และ Michael Minor ไดใ้หค้าํนิยามของทศันคติไวว้่าเป็น “แกนกลาง

ของความรู้สึกชอบและไม่ชอบบุคคล กลุ่ม สถานการณ์ ส่ิงของรวมทั้งความคิดเห็นท่ีเรามองไม่

เห็น” 

สุภาภรณ์ พลนิกร ( 2548 : 224) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  ทศันคติเป็นตวัแปรภายในท่ี

สาํคญัมากชนิดหน่ึงซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือและการเลือกวิถีชีวิต ( Lifestyles) ของ

ผูบ้ริโภค เช่นทศันคติท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑอ์นุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สินคา้ฟุ่มเฟือย สินคา้ต่างประเทศ 

และความสวยงาม เป็นตน้ ความสาํเร็จของหน่วยงานทางธุรกิจและหน่วยงานทางสงัคม ในการ

เปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคหรือกลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีมีต่อสินคา้ บริการ แนวคิด และกิจกรรมต่าง  

ๆ สาํหรับความสาํคญัของทศันคติกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

สรุปแลว้ทศันคติ หมายถึง ความคิด ความเช่ือจากประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบติั

ตอบต่อกนั เป็นศนูยส์ัง่การของกระบวนการตดัสินใจ  ท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของบุคคล

ซ่ึงมีผลถึงการแสดงออกของบุคคลและพฤติกรรม 

 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของทัศนคต ิ

อาดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 217) กล่าวว่า ทศันคติมีองคป์ระกอบ

อยู ่3 ส่วน ส่วนแรก เรียกว่า Conitive เป็นทศันคติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและการนึกเห็น

ภาพพจน์หรือการรับรู้ ส่วนท่ีสองเรียกว่า Affective เป็นความรู้สึกของการชอบและไม่ชอบ ส่วนท่ี

สามเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavioral) เป็นแนวโนม้ท่ีจะมีการปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึงท่ีคนเรามีทศันคติเก่ียวขอ้งในส่ิงนั้น 

Del I. Hawkin และ คณะ ไดส้นบัสนุนเร่ืองน้ีโดยกล่าวว่า นกัเขียนหลายท่านไดย้อมรับ

กนัว่าการศึกษาเร่ืองทศันคตินั้นจะเป็นแนวคิดท่ีมีประโยชน์มาก จากการศึกษาพบว่า ทศันคติ

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ cognitive (ความเช่ือ) Affective (ความรู้สึก) 

และ Behavioral (แนวโนม้ท่ีจะก่อปฏิกิริยาโตต้อบ) 

   ส
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แพรภทัร ยอดแกว้ ( 2553) อา้งว่าจากการตรวจเอกสารเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

ทศันคติ  พบว่า  มีผูเ้สนอความคิดไว ้3 แบบ  คือ  ทศันคติแบบ  3  องคป์ระกอบ  ทศันคติแบบ  2  

องคป์ระกอบ และ  ทศันคติแบบ  1 องคป์ระกอบ (ธีระพร 2528 : 162 - 163 ) ดงัน้ี 

1.  ทศันคติมี 3  องคป์ระกอบ  แนวคิดน้ีจะระบุว่า  ทศันคติมี  3  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  

1) องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component)  ประกอบดว้ยความเช่ือ  ความรู้  ความคิดและ

ความคิดเห็น  2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ( Affective Component)  หมายถึงความรู้สึก

ชอบ- ไม่ชอบ  หรือท่าทางท่ีดี -ไม่ดี  3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ( Behavioral Component)  

หมายถึง  แนวโนม้หรือความพร้อมท่ีบุคคลจะปฏิบติั  มีนกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนุนการแบ่งทศันคติ

ออกเป็น  3  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  Kretch, Crutchfield , Pallachey (1962) และ Triandis (1971) 

2.  ทศันคติมี 2  องคป์ระกอบแนวคิดน้ีจะระบุว่า ทศันคติมี 2 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  1) 

องคป์ระกอบดา้นปัญญา ( Cognitive Component) 2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 

(Affective Component) มีนกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนุนการแบ่งทศันคติออกเป็น  2  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  

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

3.  ทศันคติมีองคป์ระกอบเดียว  แนวคิดน้ีจะระบุว่า  ทศันคติมีองคป์ระกอบเดียว คือ  

อารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนุน

แนวคิดน้ี  ไดแ้ก่  Bem (1970)  Fishbein และ Ajzen (1975) Insko (1976) 

Sharon และ Saul (1996 : 370) กล่าวว่า ทศันคติ  ประกอบดว้ย   3  องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1.  องคป์ระกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ ( Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือ

เชิงการประเมินเป้าหมาย โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเช่ือ จินตนาการ และการจาํ 

2.  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกใน

ทางบวก หรือลบ หรือทั้งบวก และลบต่อเป้าหมาย 

3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ( Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้ของ

พฤติกรรม หรือ แนวโนม้ของการแสดงออกต่อเป้าหมาย 

Gibson (Gibson  อา้งถึงใน แพรภทัร ยอดแกว้ 2553)   กล่าวว่า ทศันคติ  เป็นส่วนท่ียดึ

ติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา  ซ่ึงบุคคลเราจะมีทศันคติท่ีเป็นโครงสร้างอยูแ่ลว้  ทางดา้น

ความรู้สึก  ความเช่ือ อนัใดอนัหน่ึง  โดยท่ีองคป์ระกอบน้ีจะมีความสมัพนัธซ่ึ์งกนั และกนั  ซ่ึง

หมายความว่า  การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบหน่ึงทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในอีก

องคป์ระกอบหน่ึง  ซ่ึงทศันคติ  3  องคป์ระกอบ  มีดงัน้ี 

1. ความรู้สึก ( Affective) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก  ของทศันคติ  คือ  

การไดรั้บการถ่ายทอด  การเรียนรู้มาจากพ่อ  แม่  ครู หรือกลุ่มของเพ่ือน ๆ 

   ส
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2. ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive) องคป์ระกอบดา้นความรู้  ความเขา้ใจของทศันคติจะ

ประกอบดว้ย  การรับรู้ของบุคคล  ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล  หมายถึง  กระบวนการคิด  

ซ่ึงเนน้ไปท่ีการใชเ้หตุผล และตรรกะ  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความรู้ ความเขา้ใจ  คือ  ความเช่ือ

ในการประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถกู 

3.พฤติกรรม (Behavioral ) องคป์ระกอบดา้นความรู้  ความเขา้ใจของทศันคติจะ

หมายถึง แนวโนม้หรือความตั้งใจ ( Intention) ของคนท่ีจะแสดงบางส่ิงบางอยา่งหรือท่ีจะกระทาํ 

(ประพฤติ)  บางส่ิงบางอยา่งต่อคนใดคนหน่ึง  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ในทางใดทางหน่ึง  เช่น  เป็นมิตร  ให้

ความอบอุ่น  กา้วร้าว  เป็นศตัรู  เป็นตน้  โดยท่ีความตั้งใจน้ีอาจจะถกูวดั หรือประเมินออกมาได ้ 

จากการพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรมของทศันคติ 

Schermerhorn  (2000 : 76)  กล่าวว่า ทศันคติ  ประกอบดว้ย   3  องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1.องคป์ระกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component)  คือ  ทศันคติท่ีจะ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และขอ้มลูท่ีบุคคลคนหน่ึงมี  ซ่ึงความเช่ือ  จะ

แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดของคน  หรือส่ิงของ และขอ้สรุปท่ีบุคคลไดมี้ต่อบุคคลหรือส่ิงของนั้น  ๆ   

เช่นงานของฉนัขาดความรับผดิชอบ  เป็นตน้ 

2.องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู้สึกเฉพาะ

อยา่งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่วนบุคคล  ซ่ึงไดจ้ากส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีเกิดก่อนทาํใหเ้กิดทศันคตินั้น  

ๆ เช่น ฉนัไม่ชอบงานของฉนั  เป็นตน้ 

3.องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ  ความตั้งใจท่ีจะประพฤติ

ในทางใดทางหน่ึง  โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทศันคติของบุคคล  

เช่น  ฉนักาํลงัไปทาํงานของฉนั  เป็นตน้ 

 

แหล่งที่มาที่มอีทิธิพลต่อการก่อตวัของทัศนคต ิ

เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 108-109) กล่าวว่า แหล่งอิทธิพลซ่ึงมีผลต่อการกาํหนดทศันคติ 

มีดงัน้ี 

1.ประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์ในอดีต (Direct and past experience) ทศันคติ

ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์จะไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ตวัอยา่งการ

ทดลองใชผ้ลิตภณัฑถื์อว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงของผูบ้ริโภค ดงันั้น แมว้่านกัการตลาดจะใช้

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดช้ีว่าผลิตภณัฑเ์ยีย่มยอดเท่าใดก็ตาม แต่เม่ือผูบ้ริโภคไดท้ดลองใชก้บั

ตวัเอง แลว้พบว่าผลิตภณัฑมี์ปัญหาผูบ้ริโภคก็จะไม่ซ้ือสินคา้นั้นอีก 
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2.อิทธิพลจากครอบครัวและเพ่ือน ( Influence of family and friends) ครอบครัวและ

เพ่ือนเป็นแหล่งท่ีสาํคญัต่อการสร้างค่านิยมและความเช่ือของบุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือและการใชสิ้นคา้โดยเฉพาะในวยัเด็กและวยัรุ่น 

3.การตลาดเจาะตรง (Direct marketing) เป็นวิธีการซ่ึงนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายส่วนเลก็ เพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่น 

การใชจ้ดหมายตรง โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ท เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีช่วยใหน้กัการตลาดสามารถกาํหนด

กลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดผล

กระทบ (Impact) ไดดี้กว่าการตลาดมวลชน 

4.การเปิดรับต่อส่ือมวลชน ( Exposure to mass media) ส่ือมวลชนต่าง  ๆ เช่นการ

โฆษณา การประชาสมัพนัธ ์ผา่นส่ือโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ส่ือเหล่าน้ีเป็นขอ้มลูท่ีมี

อิทธิพลต่อการกาํหนดทศันคติ 

 
ประเภทของทัศนคต ิ

แพรภทัร ยอดแกว้ ( 2553) อา้งว่า  การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  

ประเภท (ดารณี 2542 : 43) คือ 

1.  ทศันคติในทางบวก  ( Positive  Attitude)  คือ  ความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดี

หรือยอมรับ  ความพอใจ  เช่น  นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา  เพราะวิชาการโฆษณาเป็น

การใหบุ้คคลไดมี้อิสระทางความคิด 

2.  ทศันคติในทางลบ  ( Negative Attitude)   คือ  การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย  เช่น  นิดไม่ชอบคนเล้ียงสตัว ์ เพราะเห็น

ว่าทารุณสตัว ์

3.  การไม่แสดงออกทางทศันคติ  หรือมีทศันคติเฉย  ๆ  (Negative Attitude)   คือ  มี

ทศันคติเป็นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น  ๆ  หรือในเร่ืองนั้น  ๆ  เราไม่มี

แนวโนม้ทศันคติอยูเ่ดิมหรือไม่มีแนวโนม้ทางความรู้ในเร่ืองนั้น  ๆ มาก่อน  เช่น  เรามีทศันคติท่ี

เป็นกลางต่อตูไ้มโครเวฟ  เพราะเราไม่มีความรู้เก่ียวกบัโทษหรือคุณของตูไ้มโครเวฟมาก่อน 

จะเห็นไดว้่าการแสดงออกของทศันคตินั้น เกิดจากการก่อตวัของทศันคติท่ีสะสมไวเ้ป็นความคิด

และความรู้สึก  จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา  ตามทศันคติต่อส่ิงนั้น 
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การเปลีย่นแปลงทัศนคตขิองผู้บริโภค 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2546 : 183) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดการเปล่ียนแปลงทศันคติ

(Determinants of Attitude Change) สามารถกระทาํไดง่้าย ก็คือ 

1.จาํนวนหรือขนาดของข่าวสารขอ้มลูของเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก็บสะสมอยูน่ั้นมีขนาดท่ี

นอ้ยมาก ในสภาพการณ์เช่นน้ีจึงเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ขอ้มลูใหม่ท่ีจะเขา้มาใหเ้ขา้มาอีก

ได ้

2.กรณีท่ีทศันคติต่าง ๆ ท่ีรวมกนัอยู ่มีลกัษณะเปะปะปนกนัไปอยา่งไม่ชดัแจง้หรือไม่

เด่นชดั ในกรณีเช่นน้ียอ่มแสดงว่า การรวมตวัท่ีแทจ้ริงของทศันคติท่ีสืบเน่ืองจากความนึกคิดของ

แต่ละคน (Self -Concept) ค่านิยมท่ีสาํคญั (Values) หรือส่ิงจูงใจต่าง ๆ (Motives) ยงัไม่ชดัแจง้ ดงัน้ี 

โอกาสท่ีจะใชข้อ้มลูท่ีจงใจเพ่ือใหม้ากระตุน้ใหท้ศันคติรวมตวัอยา่งชดัแจง้และใหเ้ป็นไปในทางใด

ทางหน่ึง ยอ่มจะมีมากกว่าและกระทาํไดง่้ายกว่า 

3.กรณีท่ีทศันคติดงักล่าวมิไดส้มัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัทศันคติอ่ืน ๆ ตามปกติคนทุกคน

มกัจะตอ้งการท่ีจะรักษาระบบของทศันคติของตนใหส้มดุลเสมอ และการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ี

ส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ ยอ่มจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในทศันคติอ่ืน ๆ ในระบบดว้ย ดงัน้ีถา้

หากทศันคติต่าง ๆ สมัพนัธก์นัเป็นอนัมาก การเปล่ียนแปลงจึงยอ่มจะเป็นไปไดย้ากดว้ย 

4.ข้ึนอยูก่บับุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีมีความคิดแคบ หรือไม่รับส่ิงหน่ึง ส่ิงใด ถา้

หากบุคคลดงักล่าวเป็นคนท่ีมีความคิดแคบ โอกาสท่ีเขาจะรับเอาส่ิงต่าง ๆ เขา้มาแลว้ทาํการ

ประเมิน และคิดเพ่ือเป็นความเช่ือใหม่ยอ่มจะมีนอ้ยมาก ทศันคติจึงยอ่มเปล่ียนไดย้ากสาํหรับบุคคล

ประเภทน้ี 

การท่ีจะใหท้ราบไดว้่าปัจจยัเหล่าน้ีจะมีลกัษณะเป็นอยา่งไรนั้น จะทาํไดก้็โดยการวดัว่า

เขาผกูมดั หรือผกูพนัตวัเอง หรือไม่อยา่งไร ขนาดของการผกูพนัดงักล่าวน้ีในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ี

สามารถวดัไดต้ามสมควร ถา้หากคนใดคนหน่ึงมีขนาดของการผกูพนัมาก โอกาสท่ีเขาจะปฏิเสธ

ขอ้มลูท่ีตรงกนัขา้มกบัความชอบของเขายอ่มมีมาก และเป็นไปไดโ้ดยง่าย ตรงกนัขา้ม ถา้หากขนาด

ของการผกูพนัมีนอ้ย การท่ีจะป้อนขอ้มลูใหม่เพ่ือใหเ้ปล่ียนแปลงซ่ึงทศันคติยอ่มจะทาํไดง่้ายข้ึน

ดว้ยวิธีต่าง ๆ  

ปริญ ลกัษิตานนท ์( 2544 : 220) กล่าวว่า สาเหตุท่ีทาํใหท้ศันคติเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุงนั้น อาจสรุปโดยสงัเขปไดด้งัน้ี 

1.การเปล่ียนแปลงในระบบส่ือสาร ในลกัษณะของการตลาด มุ่งประเด็นโดยการ

เปล่ียนแปลงวิธีการใชผ้ลิตภณัฑ ์(User) เปล่ียนวิธีโดยหาตลาดผูบ้ริโภคใหม่ ( New Users) เปล่ียน

วิธีโดยการหาประเภทผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสมกบัการใชผ้ลิตภณัฑ ์
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2.ทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงยาก อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยการใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบ และใช้

ปัจจยัของเวลาเป็นปัจจยัสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงง่าย 

3.การเปล่ียนแปลงภาพพจน์ โดยการใชส่้วนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix) มา

เป็นองคป์ระกอบ โดยเนน้เร่ืองการส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การ

เปล่ียนแปลงในตวัผลิตภณัฑ ์

สุภาภรณ์ พลนิกร (2548 : 224) กล่าวว่า การเกิดและการเปล่ียนแปลงทศันคติ ( Attitude 

Formation and Change) มีชนิดของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งเหมือนกนั คือ การเรียนรู้ ประสบการณ์

ส่วนตวั ประสบการณ์ทางออ้ม หรือ ขอ้มลูท่ีไดผ้า่นประสบการณ์ของผูอ่ื้น และบุคลิกภาพ 

(Personality) ของผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคมีความสาํคญัมากสาํหรับ

การตลาดโดยเฉพาะในกรณีท่ีผลิตภณัฑน์ั้นเป็นผูต้ามหรือเขา้สู่ตลาดชา้ สาํหรับผูน้าํการตลาดมกัจะ

ใชค้วามภคัดีในตรายีห่อ้ (Brand Loyalty) และความเช่ือมัน่ ( Confidence) ในผลิตภณัฑเ์พ่ือตอกย ํ้า

ลกูคา้ใหมี้ความเช่ือมัน่ต่อไปและไม่เปล่ียนไปสนบัสนุนผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง แต่สาํหรับผลิตภณัฑ์

ใหม่หรือคู่แข่งขนัของผูน้าํมกัจะใชก้ลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติของลกูคา้

ของผูน้าํการตลาดนั้น การเปล่ียนแปลงทศันคติมี 6 วิธีหลกั ๆ คือ 

1. เปล่ียนองคป์ระกอบแต่ละส่วนของทศันคติ 

2. เปล่ียนหนา้ท่ีแรงจูงใจพ้ืนฐาน (Basic Motivational Function) 

3. การเช่ือมโยงผลิตภณัฑเ์ขา้กบักลุ่มหรือกบัเหตุการณ์พิเศษหรือทาํเพ่ือการกุศล

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

4. การแกไ้ขความขดัแยง้ของสองทศันคติ (Resolving Two Conflicting Attitudes) 

5. การเปล่ียนองคป์ระกอบของรูปแบบจาํลองคุณลกัษณะท่ีหลากหลาย ( Alting 

Components of the Multi-attribute Model) 

6. การเปล่ียนแปลงความเช่ือเก่ียวกบัยีห่อ้ของคู่แข่งขนั ( Changing Beliefs about 

Competitions’ Brands) 

 

การวดัทัศนคต ิ

ในทางจิตวิทยา การวดัทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อ

การดาํเนินชีวิตของคน เพราะการรู้ถึงทศันคติของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ว่าเป็นไป

ในทิศทางใด และมีความเขม้มากนอ้ยแค่ไหน ยอ่มจะทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถทาํนายพฤติกรรมท่ี

อาจจะเกิดข้ึนของบุคคลนั้นได ้และสามารถวางแผนดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบับุคคลหรือกลุ่ม

คนนั้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

   ส
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การวดัทศันคติ เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจมานานในกลุ่มนกัจิตวิทยาสงัคมชาวอเมริกนั การ

ศึกษาวิจยั การพฒันาวิธีการทางสถิติ และวิธีการวดัทางจิตวิทยา เป็นผลทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้

อยา่งรวดเร็วในการศึกษาเร่ืองทศันคติ รวมทั้งความสาํเร็จในการวดัทศันคติ (Allport 1967) 

ความคิดเก่ียวกบัการวดัทศันคติน้ี เฮนเนอสนั , มอร์ริส และ  ฟิทซ ก๊ิบบอน  (Henerson, Morris and 

Fitz-Gibbon 1978) ไดก้ล่าวเอาไวว้่า ทศันคติไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีจะสามารถทาํการตรวจสอบหรือวดัได้

เช่นเดียวกบัการตรวจสอบเซลลผ์วิหนงัของมนุษย ์หรือการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ แต่ทศันคติ

ของบุคคลหน่ึงอาจแสดงออกมาไดด้ว้ยการใชค้าํพดูหรือการกระทาํ 

จะเห็นไดว้่า ความคิดขา้งตน้น้ีจะเนน้ท่ีการแสดงออกทางพฤติกรรมเป็นหลกัในการวดั

ทศันคติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ไอเซ่น  (Ajzen 1988) ไดก้ล่าวเอาไวว้่า โดยธรรมชาติแลว้ คุณสมบติั

ของทศันคติเป็นส่ิงท่ีวดัได ้แมว้่าทศันคติจะเป็นเพียงภาวะของจิตใจ ไม่สามารถสงัเกตหรือวดัได้

โดยตรง แต่ทศันคติก็อาจวดัไดโ้ดยอาศยัจากผลของการตอบสนอง ซ่ึงจะประเมินไดเ้ป็นทางบวก

หรือทางลบ และมีระดบัความมากนอ้ย 

การวดัทศันคติโดยดูจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลจากการตอบสนองเป็นส่ิงท่ีทาํ

ได ้แต่ก็อาจไม่เสมอไป บางคร้ังในการแสดงพฤติกรรม เช่น คาํพดูและการกระทาํอาจไม่สอดคลอ้ง

กนั ดงัท่ี เฮนเนอสนั, มอร์ริส และฟิทซก๊ิบบอน ไดย้กกรณีตวัอยา่งมาอธิบายไวด้งัน้ี 

“มีเด็กชายคนหน่ึงช่ือวิลเล่ียม  (William) เม่ือถามวิลเล่ียมเก่ียวกบัโรงเรียน วิลเล่ียมตอบว่า เขาไม่

เคยสนใจโรงเรียน โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีน่าเบ่ือ เขาอยากอยูบ่า้นมากกว่าไปโรงเรียน แต่เม่ือสงัเกต

และติดตามพฤติกรรมของวิลเล่ียมขณะอยูท่ี่โรงเรียน กลบัพบว่า วิลเล่ียมเป็นเด็กท่ีเรียนเก่ง มีผล

การเรียนกา้วหนา้ ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จทุกคร้ัง และมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัครูอาจารย ์ใน

กรณีน้ีเราจะอธิบายหรือวดั ทศันคติของวิลเล่ียมอยา่งไร จากคาํพดูหรือการกระทาํ?” 

เธอร์สโตน (Thurstone 1974 อา้งถึงใน ลว้น สายยศ, 2543 : 52) ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ือง

น้ีว่า พฤติกรรมหรือการกระทาํของมนุษยจ์ะเป็นเคร่ืองช้ีทศันคติไดดี้กว่าการแสดงออกทางคาํพดู 

แต่พฤติกรรมน้ีก็อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ได ้

การท่ีทศันคติและการแสดงออกทางพฤติกรรมไม่มีความสมัพนัธก์นั อาจเน่ืองมาจาก

การวดัท่ีไม่ตรงจุด ฟีชบายน์และไอเซ่น  (Fishbein and Ajzen 1975) ไดอ้ธิบายไวว้่า ทศันคติ

สามารถทาํนายถึงพฤติกรรมได ้โดยในการวดัทศันคติ ควรวดัทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีจะแสดงต่อ

ส่ิงนั้น ไม่ใช่วดัทศันคติต่อส่ิงนั้นโดยตรง เม่ือมีการวดัท่ีตรงจุดยิง่ข้ึน ทศันคติก็จะสามารถทาํนาย

พฤติกรรมหรือการกระทาํได ้
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แมว้่าทศันคติจะทาํใหม้นุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะตอบสนองทางพฤติกรรมตามท่ี ทศันคติตั้งไว ้แต่ก็

ไม่ใช่ส่ิงตายตวั พฤติกรรมอาจไม่เป็นไปตามทศันคติก็ได ้ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 

ส่ิงแวดลอ้ม และการยดึถือทศันคติของบุคคลนั้นเอง 

สาํหรับเทคนิควิธีท่ีใชว้ดัทศันคติ นกัจิตวิทยาไดพ้ยายามศึกษาและพฒันามาตั้งแต่สมยั

เร่ิมตน้ท่ีมีความสนใจในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ วิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและถกูนาํมาใชอ้ยา่ง

แพร่หลาย ก็คือ มาตรวดัทศันคติ ( Oppenheim 1966) แต่ความจริงแลว้ การวดัทศันคติอาจทาํได้

หลายวิธี ซ่ึงจะขอยกมาเป็นตวัอยา่งพอสงัเขป ดงัน้ี 

1.การสงัเกต (Observation) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชศึ้กษาทศันคติโดยใชป้ระสาทหูและตา

เป็นสาํคญั การสงัเกตเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด แลว้นาํ

ขอ้มลูท่ีสงัเกตนั้นไปอนุมานว่าบุคคลนั้นมีทศันคติต่อส่ิงนั้นอยา่งไร (ศกัด์ิ สุนทรเสณี  2531 อา้งถึง

ใน จรรยา สิทธิปาลวฒัน์ 2539) 

2.การสมัภาษณ์ ( Interview) เป็นวิธีการท่ีผูศึ้กษาจะตอ้งออกไปสอบถามบุคคลนั้น ๆ   

ดว้ยตนเอง โดยอาศยัการพดูคุย ผูส้มัภาษณ์จะตอ้งเตรียมวางแผนล่วงหนา้ว่าจะสมัภาษณ์ในเร่ืองใด 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

ในการสมัภาษณ์น้ี สก็อตต ์(Scott 1975) ไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า เป็นการวดั ทศันคติโดย

อาศยัการตอบสนองทางคาํพดู  (Verbal responses) และเป็นวิธีวดัท่ีถกูนาํมาใชบ่้อยคร้ัง เพราะมี

ความสะดวกและง่ายต่อการวดั เช่น การใชค้าํถามปลายเปิด (Open-ended Question) ผูส้มัภาษณ์อาจ

ตั้งคาํถามว่า “คุณรู้สึกว่างานท่ีท่านประธานาธิบดีกาํลงัดาํเนินการอยูเ่ป็นอยา่งไร ” หรือ “คุณคิดว่า

การเสียภาษีเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ เพราะอะไร” 

จะเห็นไดว้่า การใชค้าํถามปลายเปิดน้ี ผูส้มัภาษณ์จะไดข้อ้มลูมากมาย แต่มีขอ้เสียก็คือ

ว่า ผูต้อบอาจไม่ตอบตามความเป็นจริง เพราะไม่กลา้เปิดเผย หรือตอบตามความคาดหวงัของสงัคม 

ดงันั้น การวดัทศันคติโดยอาศยัการสมัภาษณ์จึงควรใชว้ิธีการอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย 

3.แบบรายงานตนเอง ( Self-Report) เป็นวิธีการศึกษาทศันคติของบุคคลโดยใหบุ้คคล

นั้นเล่าความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงนั้นออกมาว่า รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ซ่ึงผูเ้ล่าจะบรรยาย

ความรู้สึกนึกคิดของตวัเองออกมาตามประสบการณ์และความสามารถท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะแตกต่างกนั

ออกไปในแต่ละบุคคล 

วิธีการศึกษาทศันคติโดยใชแ้บบรายงานตวัเองน้ี มกัจะถกูสร้างข้ึนในรูปแบบของ

เคร่ืองมือวดัท่ีเรียกว่า มาตรวดั( Scale) เช่น มาตรวดัทศันคติของเธอร์สโตน  (Thurstone) มาตรวดั

ทศันคติของลิเคอร์ท (Likert) มาตรวดัทศันคติของออสกดู  (Osgood) มาตรวดัความห่างทางสงัคม
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ของโบกาดสั (Bogardus) มาตรวดัความคงท่ีของทศันคติตามวิธีของกตัทแ์มน (Guttman) และมาตร

หนา้ยิม้สาํหรับเด็ก (The Smiling Faces Scales) เป็นตน้ 

อาํนาจ ไพนุชิต  (2539) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรวดัทศันคติไวว้่า มาตรวดั

ทศันคติน้ี ถือเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัทางการศึกษาอยา่งหน่ึง ท่ีใชว้ดัคุณลกัษณะภายในทางจิตของ

บุคคลท่ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง ใหผ้ลการวดัเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณหรือตวัเลข ลกัษณะของมาตร

วดัทศันคติประกอบดว้ยชุดของสถานการณ์หรือขอ้ความท่ีเป็นส่ิงเร้าใหผู้ต้อบไดแ้สดงพฤติกรรม

ตอบสนองในลกัษณะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เพ่ือจาํแนกผูต้อบออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามระดบัทศันคติ 

และแสดงผลเป็นปริมาณบนช่วงสเกลในเชิงเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน 

หลกัการสร้างมาตรวดัทศันคติท่ีดีนั้น  

ออพเพนไฮม ์(Oppenheim 1966 อา้งถึงใน อาํนาจ ไพนุชิต  2539) ไดก้ล่าวเอาไวว้่า ใน

การสร้างและประเมินเคร่ืองมือวดั จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1)ความเป็นเอกมิติ ( Unidimensionability) มาตรวดัทศันคติท่ีดีจะตอ้งวดัในเร่ือง

เดียวกนั และขอ้ความหรือขอ้คาํถามท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งมีความเป็นหน่ึงเดียว โดยสามารถตรวจสอบ

ไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องคะแนนท่ีไดจ้ากมาตรวดั ซ่ึงในเร่ืองน้ี ลิเคอร์ท ( Likert 1932 

อา้งถึงใน อาํนาจ ไพนุชิต 2539) ไดเ้สนอไวว้่า คะแนนท่ีไดจ้ากขอ้คาํถาม 1 ขอ้ ควรมีความสมัพนัธ์

กบัคะแนนรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2)ความเป็นเสน้ตรง (Linearity) และการมีช่วงเท่ากนั (Equal Intervals) มาตรวดัจะตอ้ง

อยูใ่นรูปของความต่อเน่ืองเป็นเสน้ตรงท่ีสามารถจดัเรียงลาํดบัทศันคติของผูต้อบ และเป็นมาตรท่ี

บอกความแตกต่างเป็นช่วง ๆ ได ้โดยแต่ละช่วงตอ้งมีความห่างเท่ากนั เพ่ือกาํหนดระดบัทศันคติ

ของผูต้อบ และสามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้

3)ความเท่ียง (Reliability) เป็นความคงท่ีหรือความคงเสน้คงวาของการวดั ในการสร้าง

มาตรวดัทศันคติ ยิง่ขอ้คาํถามมีจาํนวนมากเท่าใด ความเท่ียงก็จะมีมากข้ึนเท่านั้น 

4)ความตรง ( Validity) มาตรวดัจะตอ้งวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดจ้ริง โดยขอ้คาํถามท่ี

นาํมาใชจ้ะตอ้งมีความเป็นหน่ึงเดียว และมีความสมัพนัธก์นัสูง 

5)ความสามารถในการสร้างใหม่ ( Reproducibility) เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาสาระของ

ขอ้คาํถามว่าสามารถจะสร้างสเกลใหม่ไดห้รือไม่ 

4.เทคนิคการฉายออก ( Projective Techniques) เป็นการวดัทศันคติโดยการใหส้ร้าง

จินตนาการจากภาพ โดยใชภ้าพเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลนั้นแสดงความคิดเห็นออกมา เพ่ือสงัเกต

และวดัไดว้่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกอยา่งไร ซ่ึงบุคคลนั้นจะแสดงออกตามประสบการณ์ของตนเอง 

และแต่ละคนจะมีลกัษณะของการแสดงออกท่ีไม่เหมือนกนั 
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จรรยา สิทธิปาลวฒัน์ (2539) ไดย้กตวัอยา่งวิธีสร้างจินตนาการจากภาพเพ่ือใชว้ดัทศันคติ ดงัน้ี 

1)วิธีหยดหมึก (Ink Plot) คือ ใหบุ้คคลนั้นดูภาพหยดหมึก แลว้ใหอ้ธิบายว่าภาพนั้นเป็น

อยา่งไร เป็นการกระตุน้ใหบุ้คคลนั้นตอบสนองออกมาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็น

ตวัช้ีวดัทศันคติของบุคคลนั้น 

2)การเล่าเร่ือง (Story Telling) คือ มีการเล่าเร่ืองราวบางอยา่งใหบุ้คคลท่ีตอ้งการจะวดั

ทศันคติฟัง แต่เล่าไม่จบ แลว้ใหบุ้คคลนั้นเล่าต่อตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง แต่

ปัญหาท่ีสาํคญัของการวดัทศันคติโดยวิธีน้ี ก็คือ ผูว้ดัจะตอ้งมีประสบการณ์ และมีความสามารถ

เพียงพอในการแปลความหมายของขอ้มลู 

5.การทาํงานบางอยา่งท่ีกาํหนดให้  การวดัทศันคติดว้ยวิธีน้ี นกัจิตวิทยาสงัคมเช่ือว่า 

พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงการทาํงานบางอยา่งท่ีกาํหนดใหน้ั้น เป็นผลมาจากความรู้สึกนึกคิดหรือ

ทศันคติของบุคคลนั้นเอง โดยการวดัวิธีน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่าง ๆ ท่ี กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์

(2527) ไดร้วบรวมไว ้งานวิจยัดงักล่าวไดแ้ก่ 

1)งานวิจยัของ ลีไวน์ และเมอร์ฟ่ี ( Levine and Murphy) ในปี ค.ศ.1943 ศึกษาพบว่า 

บุคคลจะเรียนรู้หรือจาํส่ิงต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดจ้ากทศันคติท่ีเขามีต่อส่ิงนั้น ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ โจนส์ และโคฮเ์ลอร์ (Jones and Kohler) ในปี ค.ศ.1958 

2)งานวิจยัของ แฮมมอนด ์( Hammond) ในปี ค.ศ.1948 ไดศึ้กษาพบว่า บุคคลจะตอบ

ตามความจริงต่อคาํถามต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัทศันคติของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ เวสชเ์ลอร์ (Weschler) ในปี ค.ศ.1950 และผลการวิจยัของ แรนคิน และแคมป์เบลล ์

(Rankin and Campbell) ในปี ค.ศ.1955 

จากผลการวิจยั แสดงใหเ้ห็นว่า การทาํงานหรือการแสดงพฤติกรรม เป็นผลมาจาก

ทศันคติของบุคคล เร่ิมตั้งแต่ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และการนาํไปสู่การแสดงออกทาง

พฤติกรรม การวดัทศันคติดว้ยวิธีน้ีคลา้ยคลึงกนัเทคนิควิธีการฉายออก คือ ผูถ้กูวดัอาจไม่รู้ตวัว่า

กาํลงัถกูวดัทศันคติ แต่คิดว่ากาํลงัถกูทดสอบประสิทธิภาพในการทาํงาน 

6.ปฏิกิริยาการตอบสนองทางร่างกาย  นกัจิตวิทยาสงัคมส่วนใหญ่มกัจะรายงานผล

การศึกษาทางดา้นทศันคติ หรือการวดัทศันคติ โดยกล่าวถึงความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้ขน้ 

(Intensity) หรือความรุนแรง (Extremity) ของทศันคติกบัปฏิกิริยาการตอบสนองทางร่างกาย เช่น 

การตอบสนองต่อการช็อคไฟฟ้า อตัราการเตน้ของหวัใจต่อนาที การขยายของม่านตา เป็นตน้ 

มากกว่าท่ีจะกล่าวถึงทิศทางของทศันคติ เช่น ทศันคติทางบวกหรือทางลบ ดงัจะเห็นไดจ้าก

หลกัฐานการคน้พบจากการวิจยัของนกัจิตวิทยาสงัคมต่าง ๆ ท่ี กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2527) ได้

รวบรวมไว ้ดงัน้ี 
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1)งานวิจยัของ แคทซ์, คาโดเรท , ฮิวช ์และแอบ็บ้ี ( Katz, Cadoret, Hughes and Abbey) 

ในปี ค.ศ.1965 ศึกษาพบว่า การตอบสนองต่อการช็อคไฟฟ้าและการเตน้ของหวัใจจะแสดงปฏิกิริยา

เพ่ิมมากข้ึนกว่าระดบัปกติ ถา้บุคคลไดรั้บการยอมรับหรือการไม่ยอมรับ มากกว่าเม่ือบุคคลอยูก่ ํ้าก่ึง

ระหว่างการยอมรับหรือไม่ยอมรับ 

2)งานวิจยัของ คอลลินส์, เอลลส์เวิร์ท และเฮลม์รีช ( Collins, Ellsworth and Helmreich) 

ในปี ค.ศ.1967 ศึกษาพบว่า การขยายของม่านตามีความสมัพนัธก์บั ทศันคติดา้นพลงัของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงเร้า (เช่น ความแข็งแรง-ความอ่อนแอ) มากกว่ามีความสมัพนัธก์บัทศันคติดา้นการประเมิน 

(เช่น ดี-เลว) 

จากผลการวิจยั แสดงใหเ้ห็นว่าปฏิกิริยาการตอบสนองทางร่างกายมีความสมัพนัธก์บั

ความเขม้ขน้ของทศันคติ กล่าวคือ บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองทางร่างกายอยา่งรุนแรง 

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีทศันคติในดา้นดีมากหรือเลวมากก็ตาม 

วิธีวดัทศันคติทั้งหมดท่ีเสนอไปแลว้น้ี ในปัจจุบนัยงัหาขอ้สรุปท่ีแน่ชดัไม่ไดว้่าวิธีใดเป็นวิธีท่ีดี

ท่ีสุด เพราะแต่ละวิธีต่างก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีสาํคญั การท่ีจะสรุปว่าเทคนิควิธีวดัใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด

นั้น จึงข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการวดัแต่ละอยา่ง 

จากความคิดดงักล่าว ออพเพนไฮม ์( Oppenheim 1966) ไดเ้สนอแนะไวว้่า ในการวดั

ทศันคติโดยใชม้าตรวดั หากตอ้งการท่ีจะศึกษารูปแบบทศันคติ ( attitude pattern) หรือการสาํรวจ

ทฤษฎีทศันคติ ( theories of attitudes) มาตรวดัของลิเคอร์ท ( Likert) จะเป็นเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด หรือ หากตอ้งการท่ีจะศึกษาการเปล่ียนแปลงทศันคติ ( attitude change) วิธีของกตัทแ์มน 

(Guttman) จะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด หรือหากตอ้งการท่ีจะศึกษาความแตกต่างของกลุ่ม ( group 

differences) การใชว้ิธีของเธอร์สโตน (Thurstone) จะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นตน้ 

ดงันั้น อาจสรุปไดว้่า การนาํเทคนิควิธีวดัแบบต่าง ๆ มาใช ้จะตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

จุดมุ่งหมายของการวดัเฉพาะอยา่งดว้ย 

ธรรมชาติของการวัด 

การวดัทศันคติเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจมานานในกลุ่มนกัการศึกษาและนกัจิตวิทยา

สงัคม เพราะทศันคติมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์การรู้ถึงทศันคติของบุคคลหรือ

กลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าเป็นไปในทิศทางใด มีระดบัความเขม้มากนอ้ยแค่ไหน ยอ่มจะทาํใหผู้ ้

ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถวางแผนและดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบับุคคลหรือกลุ่มคนนั้นไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

ในการศึกษาทศันคติ ผูศึ้กษาหรือผูว้ดัจะตอ้งเขา้ใจว่า ทศันคติมีความหมายอยา่งไร 

แตกต่างจากคาํว่า ความเช่ือ ค่านิยม และความคิดเห็นอยา่งไร ตลอดจนจะตอ้งเขา้ใจในลกัษณะท่ี
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สาํคญัของทศันคติ ธรรมชาติของการวดั ประโยชน์ของการวดัทศันคติ การแบ่งประเภทของการวดั 

รวมทั้งเทคนิควิธีวดัแบบต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการวดัทศันคติ 

เทคนิควิธีท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาหรือวดัทศันคตินั้น ในปัจจุบนัไดถ้กูนาํมาใชอ้ยา่ง

หลากหลาย เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสาํรวจ การทาํโพล การใชแ้บบสอบถาม การใชม้าตร

วดัทศันคติ การใชเ้ทคนิคการฉายออก การใชว้ิธีสงัคมมิติ การศึกษาทศันคติจากบนัทึกประจาํวนั

หรือจากแฟ้มประวติั เป็นตน้ แต่เทคนิควิธีท่ีเป็นท่ี รู้จกัและถกูนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในการ

ศึกษาวิจยัทางสงัคมศาสตร์มีเพียงไม่ก่ีวิธี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชม้าตรวดั ( Scale) เช่น มาตรวดั

ทศันคติของเธอร์สโตน ( Equal-Appearing Interval Scale) มาตรวดัทศันคติของลิเคอร์ท ( Likert 

Scale หรือ Method of Summated Rating) มาตรวดัทศันคติของออสกดู ( Semantic Differential 

Scale) และมาตรวดัทศันคติของกตัทแ์มน (Cumulative Scale หรือ Scalogram Analysis) 

เน่ืองจากเทคนิควิธีวดัทศันคติไดถ้กูนาํมาใชอ้ยา่งหลากหลาย การท่ีจะกล่าวว่าเทคนิค

วิธีวดัใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดนั้น ในปัจจุบนัยงัหาขอ้สรุปท่ีแน่ชดัไม่ได ้เพราะแต่ละวิธีต่างก็มีลกัษณะ

เฉพาะท่ีสาํคญั ดงันั้น การนาํเทคนิควิธีวดัแบบต่าง ๆ มาใช ้ผูศึ้กษาหรือผูว้ดัจะตอ้งคาํนึงถึงความ

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวดัเฉพาะอยา่งและสถานการณ์ของการวดัในขณะนั้นดว้ย 

 

แนวคดิทั่วไปเกีย่วกบัลกัษณะการส่ือสารผ่านสังคม social network 

ความหมายของ social network 

จุไรรัตน์  ทองคาํช่ืนวิวฒัน์ (2550) Social Network ยงัไม่มีคาํไทยเป็นทางการ มีการใช้

คาํว่า “เครือข่ายสงัคม” บา้ง “เครือข่ายมิตรภาพบา้ง ” “กลุ่มสงัคมออนไลน์ ” Social Network น้ีถือ

ว่าเป็นเทคโนโลยอีีกอนันึง ท่ีสามารถช่วยใหเ้ราไดม้ามีปฏิสมัพนัธก์นั ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง

ของคาํว่า Social Network น้ีจริง ๆ แลว้ก็คือ Participation หรือ การมีส่วนร่วมดว้ยกนัไดทุ้ก ๆ คน 

(ซ่ึงหวงัว่าผูท่ี้ติดต่อกนัเหล่านั้นจะมีแต่ความปรารถนาดี ส่ิงท่ีดี ๆ มอบใหแ้ก่กนัและกนั) 

กติกา สายเสนีย์  (2551)  ให้ความหมาย Social Network คือ การท่ีผูค้นสามารถทาํความรู้จกั และ

เช่ือมโยงกนัในทิศทางใดทิศทางหน่ึง หากเป็นเวบ็ไซตท่ี์เรียกว่าเป็น เวบ็ Social Network ก็คือ

เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนันัน่เอง 

 

แรงจูงใจในการเข้าร่วมสังคมเครือข่าย 

Peter Kollock (1999) ไดใ้หก้รอบจาํกดัความเร่ือง แรงจูงใจในการ Contribute ใน 

Online Communities มีอยู ่4 เหตุผล คือ 
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1.) Anticipated Reciprocity - การท่ีนาย ก. ไดใ้หข้อ้มลู ความรู้ กบั Online Community 

นั้นบ่อย ๆ มีแรงจูงใจมาจากการท่ี ตวันาย ก. เอง ก็ตอ้งการจะไดรั้บขอ้มลู ความรู้ อ่ืน ๆ กลบัคืนมา 

เช่น นาย ก.มาโพสตข์อ้ความตอบกระทูบ่้อย  ๆใน Pantip.com จนคนรู้จกั มีความคุน้เคยกนั ถา้มี

การถามกระทูใ้น Pantip.com กระทูข้องนาย ก. จะมีคนมาโพสตต์อบเร็วกว่ากระทูข้องคนอ่ืนท่ีเป็น

คนแปลกหนา้มาโพสต ์

2.) Increased Recognition - ความตอ้งการมีช่ือเสียง และเป็นท่ีจดจาํของคนใน Online 

Community นั้น ๆ เช่น การใหค้ะแนน ใหด้าว คนท่ีตอบคาํถามเก่ง  ๆใน Community ทาํใหค้นคน

นั้นดูมียศเหนือกว่าคนอ่ืน 

3.) Sense of efficacy - ความรู้สึกภาคภูมิใจ คนท่ี Contribute อะไรแลว้เกิด Impact กบั 

community นั้น ยอ่มทาํใหค้น ๆ นั้นมีความภาคภูมิใจ เช่น นาย A ตั้งกระทูใ้น Pantip.com และมีคน

เขา้มาโพสตต์อบตามมาเป็นหม่ืน ๆ คน ยอ่มรู้สึกดีกว่าตั้งกระทูแ้ลว้ไม่มีคนเขา้มาตอบเลย 

4.) Sense of Community เช่น การมีปฏิสมัพนัธก์นัหรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั

ระหว่างคนในสงัคมนั้น ๆ เหมือนการท่ีมีคนมาตั้งกระทูห้รือเขียนบทความอะไร เม่ืออ่านกระทูน้ั้น 

ๆ ทาํให้ อยากแสดงความคิดเห็นของตวัเอง การท่ีความคิดคนหน่ึง มีอิทธิพลเหนือคนกลุ่มหน่ึง 

หรือ การมีอารมณ์ความรู้สึกบางอยา่งร่วมกนั เช่น การรวมตวักนัเพ่ือแสดงพลงัทางการเมือง หรือ 

การรวมตวักนัเพ่ือแสดงออกอะไรบางอยา่งบน Online Community 

 

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อิทธิพล ปรีติประสงค ์ไดก้ล่าวถึงประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไวด้งัน้ี 

ในแง่ของการอธิบายถึงปรากฎการณ์ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ยงัมีการอธิบายผา่นคาํว่า Social 

Network Service  หรือ SNS เป็นการเนน้ไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ึงผูค้นสามารถท่ีจะ

แลกเปล่ียน แบ่งปันตามผลประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ือง ซ่ึงอาศยัระบบพ้ืนฐาน

ของเวบ็ไซตท่ี์ทาํใหมี้การโตต้อบกนัระหว่างผูค้นโดยแต่ละเวบ็นั้นอาจมีการใหบ้ริการท่ีต่างกนั เช่น 

e-mail กระดานข่าว และในยคุหลงั ๆ มาน้ี เป็นการแบ่งปันพ้ืนท่ีใหส้มาชิกเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีร่วมกนั

และแบ่งปันขอ้มลูระหว่างโดยผูค้นสามารถสร้างเวบ็เพจของตนเองโดยอาศยัระบบซอฟทแ์วร์ท่ี

เจา้ของเวบ็ใหบ้ริการ 

ในขณะเดียวกนั Howard Rheingold ไดเ้ขียนคาํจาํกดัความของคาํว่า Virtual 

Community ในหนงัสือ Virtual Communyว่าหมายถึง การส่ือสาร และ ระบบขอ้มลู ของบรรดา

เครือข่ายสงัคม ซ่ึงแบ่งปันในผลประโยชน์ร่วมกนั ความคิด ช้ินงาน หรือ ผลลพัธบ์างประการท่ีมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
 

การโตต้อบกนัผา่นสงัคมเสมือนจริง ซ่ึงไม่ถกูผกูพนัโดยเวลา พรมแดน เขตแดนของหน่วยงาน 

และในทุก ๆ ท่ีท่ีบุคคลสามารถพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างกนัผา่นระบบออนไลน ์

ในขณะท่ี การแบ่งหมวดหมู่ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธ์ิ ไดจ้าํแนก

หมวดหมู่ หรือ ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไวใ้น บทบาทของ Social Network ใน

อินเทอร์เน็ตยคุ 2.0 โดยพิจารณาจากเป้าหมายของการเขา้เป็นสมาชิกในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ กล่าวคือ 

(1) Identity Network คือ การแสดงตวัตนและภาพลกัษณ์ของตน เช่น www.hi5.com 

www.facebook.com 

(2) Interested Network เป็นการรวมตวักนัโดยอาศยั “ความสนใจ ” ตรงกนั เช่น 

Digg.com , del.icio.us 

(3) Collaboration Network เป็นกลุ่มเครือข่ายท่ีร่วมกนั “ทาํงาน ” ยกตวัอยา่งเช่น 

www.wikipedia.org 

(4) Gaming/Virtual Reality หรือ โลกเสมือน ในบางคร้ังเราเจอคาํว่า second life ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมีลกัษณะเป็นการสวมบทบาทของผูเ้ล่นในชีวิตจริงกบัตวั

ละครในเกม 

(5) Professional Network ใชง้านในอาชีพ 

 

ธิติมา ทองทบั (2551) ไดก้ล่าวถึงประเภทของ Social Networking ไวด้งัน้ี 

ในความเป็นจริงแลว้ยากท่ีจะแยกประเภท Social Networking อยา่งชดัเจน เพราะแต่ละเวบ็ก็ต่าง

คิดคน้พฒันาเพ่ือเอาใจผูใ้ชก้นัอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไม่หยดุย ั้งและยงัมีฟังกช์ัน่มากมายแต่อาจมีจุดเด่น

ท่ีแตกต่างกนัไปเพ่ือเป็นจุดขายใหก้บัเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

Publishing 

บลอ็กและเวบ็ content เช่น Blogger, Wordpress, Bloggang, Exteen, TypePad เป็นตน้ 

ซ่ึงในแต่ละบลอ็กก็มีการแยกยอ่ยเน้ือหาเป็นหมวดต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น Oknation.net บลอ็ก

ท่ีใหทุ้กคนเป็นนกัข่าวไดด้ว้ยการเขียนบลอ็กนาํเสนอข่าวสารต่าง  ๆ, Blognone.com นาํเสนอ

ข่าวสารแวดวงไอที, Keng.com บลอ็กสาํหรับผูท่ี้สนใจการตลาด  Gotoknow.org บลอ็กท่ีรวบรวม

ความรู้แขนงต่าง ๆ , Pzecret.net บลอ็กแนะนาํ Portable ท่ีน่าสนใจ เป็นตน้ 

Community 

สร้างเครือข่ายเพ่ือนเก่าและหาเพ่ือนใหม่เพ่ือส่งขอ้ความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกนั

และกนั เช่น Facebook เวบ็ยอดนิยมของผูใ้ชท้ัว่โลกมีลกูเล่นต่าง  ๆ มากมายเมนูใชง้านเป็น
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ภาษาองักฤษ, Hi5, Myspace ซ่ึงศิลปินส่วนใหญ่ใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อกบัแฟนคลบัและโป

รโมทผลงาน , Clubpenguin สงัคมออนไลน์สาํหรับเด็ก , Qoolive เวบ็ Social Networking สญัชาติ

ไทย หรือเวบ็เช่น Friendster, Bebo เป็นตน้ 

Media 

เม่ือส่ือไม่ไดถ้กูจาํกดัอยูแ่ค่ ทีวี วิทย ุท่ีมีคนสร้างใหคุ้ณเท่านั้น ยคุน้ีคุณเองก็เป็นเจา้ของ

สถานีได ้ตวัอยา่งเวบ็ท่ีน่าสนใจท่ีนาํเสนอวิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น Youtube, Ustream.tv, Yahoo 

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

Games 

เกมออนไลน์ท่ีคุณสามารถสร้างตวัแทนในโลกเสมือนจริงใชชี้วิตอยูใ่นโลกออนไลน์

ติดต่อส่ือสาร ทาํกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกนักบัผูอ่ื้น เช่น SecondLife, World WarCraft, Audition, 

Gamegum, Ragnarok, Pangya เป็นตน้ 

Photo Management 

เวบ็ฝากรูปออนไลน์ช่วยใหคุ้ณจดัการภาพถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล โดยไม่ตอ้งเปลืองพ้ืนท่ี

อาร์ดดิสกใ์นคอมพิวเตอร์ส่วนตวั และยงัสามารถแชร์รูปภาพ หรือจะเปิดขายภาพเลยก็ได ้เช่น 

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

Business / Commerce 

Social Networking เพ่ือธุรกิจซ้ือ-ขาย ประมลูสินคา้ออนไลน์ เช่น Amazon, eBay, 

Officelive, PayPal, Linkedin, Pramool, Tarad เป็นตน้ 

Data / Knowledge 

แหล่งขอ้มลูความรู้ เช่น Wikipedia, Answers, Zickr, Tag.in.th, Del.icio.us, Digg, 

Bittorrent, Google Earth เป็นตน้ 

 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

ปนดัดา   ญวนกระโทก และ บณัฑิตา ศกัด์ิอุดม อา้งทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอยูร่่วมกนั

ในสงัคม ไวด้งัน้ี 

ธรรมชาติของมนุษย ์ มนุษยไ์ดช่ื้อว่าเป็นสตัวส์งัคมท่ีไม่อาจอยูโ่ดดเด่ียวได ้ และจะ

แสวงหาการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม  เป็นหมู่  เป็นเหล่า  อยูเ่สมอหรือตลอดเวลา  ทั้งน้ีเป็นไปเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการทางธรรมชาติในดา้นการอยูร่อด ( Survive)  ในดา้นความปลอดภยั  และ

ดา้นความตอ้งการทางจิตใจเป็นสาํคญั 

   ส
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ดงันั้นเม่ือบุคคลไดท้าํความรู้จกั  และมีความเขา้ใจตนเองแลว้  บุคคลจึงควรมีการเขา้ใจและยอมรับ

ผูอ่ื้น  ท่ีอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยเช่นกนั  โดยเร่ิมตน้จากความเขา้ใจว่ามนุษยทุ์กคน  (ตวัเราและคน

อ่ืน ๆ  )  ลว้นแลว้แต่มีความคลา้ยคลึงกนั  บทบาทและหนา้ท่ีของบุคคลเม่ืออยูร่่วมกนัในสงัคม  

รวมถึงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นการอยูร่่วมกนั 

          -มนุษยทุ์กคนมีความคลา้ยคลึงกนั 

โดยทัว่ ๆไป  มนุษยทุ์กคนมีความคลา้ยคลึงกนั  พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ทุกคนมีความตอ้งการ 

ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม  ทุกคนลว้นมีความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  ดงั

ปรากฏอยูใ่นทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์( Maslow)  ความตอ้งการขั้นแรกสุด  เป็นความ

ตอ้งการท่ีส่ิงมีชีวิตทั้งหลายตอ้งการคือ  เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือยงัชีพ  คือ  ปัจจยั  4  เม่ือ

สนใจแลว้จะแสวงหาความพึงพอใจในขั้นต่อไปคือ  ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต  ความเป็นเจา้ของ  

เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  แลว้จึงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง  ทา้ยท่ีสุดแห่งความเป็นมนุษย ์ คือ  

ความตอ้งการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง ( Self  Actualization)  เป็นการพึงพอใจในชีวิต  อ่ิมเอิบ  เป็น

ความงามของศิลปะลึกซ้ึงกว่าคนทัว่ไป  อยากทาํประโยชน์แก่สงัคม  พฒันาตนถึงท่ีสุด  มนุษยทุ์ก

คนจึงมีความตอ้งการทั้ง  3  ดา้น  คือ  ร่างกาย  จิตใจ  และการมีส่วนร่วมในสงัคม 

2.  ทุกคนมีความรู้สึก 

ความรู้สึกรัก  ริษยา  เศร้าโศก เกลียดชงั  ดูหม่ิน  โกรธ  เมตตา  กรุณา ฯลฯ  ความรู้สึก

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยทุ์กคน  ต่างกนัเพียงความมากนอ้ย  จงเรียนรู้ความรู้สึกของคน  

เพราะความรู้สึกเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

3. ทุกคนแตกต่างกนั 

มนุษยทุ์กคนแตกต่างกนัไปทั้งในดา้นร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  สติปัญญา  เพราะบุคคล

แต่ละคนไดรั้บการอบรมสัง่สอน  ประสบการณ์  ตลอดจนวฒันธรรมแตกต่างกนัไป  ไม่มีใคร

เหมือนกนั  แมแ้ต่ฝาแฝดแท ้ ปัจจยัท่ีทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างกนัก็คือ  พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

พนัธุกรรม  เปรียบเหมือนตน้ทุนท่ีเราไดรั้บมาจากบรรพบุรุษของเรา 

ส่ิงแวดลอ้ม  เปรียบเหมือน  กาํไรหรือขาดทุน  ถา้เราอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ก็จะทาํใหเ้ราพฒันาส่ิงท่ี

ไดม้าจากพนัธุกรรมอยา่งเต็มตามศกัยภาพ  แต่ถา้ส่ิงแวดลอ้มไม่ดี  ก็จะทาํใหส่ิ้งท่ีไดจ้ากพนัธุกรรม

สูญเสียไป 

ดงันั้นการมองคน  จึงไม่ควรมองเพียงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในปัจจุบนั  แลว้สรุป  แต่

ควรมองความเป็นมาของพฤติกรรม  หรือพ้ืนฐานเดิม  จะช่วยใหเ้รายอมรับคนอ่ืนไดม้ากข้ึน  บาง

คนเราเห็นพฤติกรรมของเขาในปัจจุบนัแลว้ตาํหนิติเตียนเขา  แต่เม่ือสอบถามเร่ืองราวเก่ียวกบัตวั
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เขาแลว้  บางทีตอ้งสงสาร  อาจตอ้งยืน่มือเขา้ไปช่วยเหลือก็มี  คนเราจะมีลกัษณะพฤติกรรมและ

สภาวะท่ีแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 1. ดา้นลกัษณะทางกาย  2. ดา้นสติปัญญา 3. ดา้น

อารมณ์ 4. ดา้นสงัคม 5. ดา้นความรู้และประสบการณ์ 

4. ทุกคนกลวั 

ทุกคนตอ้งการรักษาตนเองใหอ้ยูร่อดปลอดภยั  ตอ้งการมีชีวิต  และกลวัอะไรก็ตามท่ีจะ

มาทาํร้าย  หรือทาํลายชีวิตของตน  ความกลวัมีหลายอยา่ง  แต่ความกลวัพ้ืนฐานของมนุษยมี์  6  

ประการ  คือ 1. กลวัความยากจน 2. กลวัความชรา 3. กลวัถกูวิพากษว์ิจารณ์ 4. กลวัสูญเสียความรัก

จากคนบางคน5. กลวัสุขภาพทรุดโทรม 6. กลวัตาย 

5. บุคคลยอ่มมีคุณค่าและศกัด์ิศรีในตนเอง 

ทุกคนมีความสาํคญั  และมีศกัด์ิศรีในตนเอง  จงมองหาจุดดีของเขา  ชมเขา  ยกยอ่งเขา  

อยา่งจริงใจ  จะทาํใหก้ารอยูร่่วมกนัในสงัคมมีความสุข 

6. บุคคลยอ่มมีสภาพและฐานะทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั 

ทุกคนตอ้งพยายามใหก้ารยอมรับบุคคลอ่ืน  พยายามใหค้วามช่วยเหลือ โดยเปิดโอกาสใหเ้ขาได้

แสดงความสามารถ  และใชค้วามสามารถใหเ้กิดแประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต  เพ่ือตนเอง  รัก

ตนเอง พอใจในสภาพท่ีตนเป็นอยู ่ จากนั้นเขาก็พร้อมท่ีจะยอมรับคนอ่ืน  ยอมรับสงัคมไดใ้นท่ีสุด 

  7. พฤติกรรมของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปตามทศันคติและค่านิยม 

ตามท่ีนกัจิตวิทยาไดก้ล่าวว่า  “พฤติกรรมทุกอยา่งตอ้งมีสาเหตุ ”  และการท่ีบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมอยา่งไรนั้น  ยอ่มเกิดจากค่านิยมและทศันคติท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ 

ดงันั้นเราจึงควรศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลใหแ้น่ชดัเสียก่อน  จึงจะสามารถ

เขา้ใจในบุคคลนั้นอยา่งถกูตอ้ง  และสามารถแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้ง  ถา้เป็นไปไดก้็ช่วยใหเ้ขารวมทั้ง

เราดว้ย  เกิดทศันคติและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ อนัจะนาํไปสู่การรู้จกัตนเอง  และทาํใหส้ามารถ

ตดัสินใจหรือรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 

-บทบาทและหนา้ท่ีของบุคคลเม่ืออยูร่่วมกนัในสงัคม 

นอกจากจะทราบว่ามนุษยทุ์กคนมีความคลา้ยคลึงกนัในหลาย ๆ เร่ืองแลว้  เพ่ือใหก้าร

อยูร่่วมกนัในสงัคมมีความสุข  ทุกคนจึงควรรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตนพอสงัเขป  ดงัน้ี 

1. บทบาทและหนา้ท่ีของบุตรท่ีพึงปฏิบติัต่อบิดามารดา  มี  5  ประการ  ดงัน้ี 

1.1 ท่านเล้ียงมาแลว้เล้ียงท่านตอบ 

1.2 ทาํกิจของท่านไม่ใหบ้กพร่อง 

1.3 ปฏิบติัตนใหค้วรแก่การดาํรงวงศต์ระกลู  หรือรักษาวงศต์ระกลูไวมิ้ใหเ้สียหาย 

1.4 ประพฤติใหส้มควรท่ีจะรับทรัพยม์รดก 
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1.5 เม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ควรบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลไปถึงท่านเสมอ 

2. บทบาทและหนา้ท่ีของบุตรหลานท่ีพึงปฏิบติัต่อสมาชิกในครอบครัว  มี  4  ประการ  

ดงัน้ี 

2.1 ใหค้วามเคารพเช่ือฟัง  และปฏิบติัตามคาํสัง่สอนและคาํตกัเตือน 

2.2 แสดงกริยามารยาทท่ีดีงาม 

2.3 ช่วยเหลือในการปฏิบติักิจกรรมของครอบครัว 

2.4มีความกตญั�ูกตเวที 

-ความขดัแยง้ 

การอยูร่่วมกนัในสงัคมยอ่มมีความขดัแยง้เกิดข้ึนได ้ ไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิด

ข้ึนกบัตนเอง  หรือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน  หรือสงัคมอ่ืน  ความขดัแยง้ ( Conflict)  เป็น

สภาวะท่ีไม่สมดุลทางจิตใจหรืออารมณ์ของบุคคล  ของกลุ่ม  เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการแข่งขนั  

เกิดจากความคิดเห็น  เกิดจากความรู้สึก  เกิดจากความตอ้งการ  ความเช่ือท่ีไม่ตรงกนั  ก่อใหเ้กิด

การไม่ลงรอยกนั  ไม่ร่วมมือกนั ระหว่างบุคคลต่อบุคคล  บุคคลต่อกลุ่ม  หรือกลุ่มต่อกลุ่ม 

 

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัเวบ็ไซต์ facebook 

ความหมายของ facebook 

ผูใ้ชน้ามแฝงว่า  EZ Editor Bowในเวบ็ไซต์ 0 http://variety.eduzones.com/facebook  

(เขา้ถึงเม่ือ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551) กล่าวว่า Facebook เป็นซอฟตแ์วร์เครือข่ายลกัษณะเดียวกบั 

myspace ท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ร้างหนา้เวบ็ของตวัเอง และใส่ขอ้มลูต่าง ๆ ตามตอ้งการ ( Profile Page) 

โดยระบบสามารถคน้หาผูใ้ชท่ี้มีความสนใจตรงกนั เช่นชอบฟังดนตรีประเภทเดียวกนั มีภาพยนตร์

ท่ีชอบเร่ืองเดียวกนั ผูใ้ชส้ามารถเพ่ิมหรือลบลิงกไ์ปสู่ผูใ้ชค้นอ่ืน เพ่ิมเป็นเครือข่ายทางสงัคม

อินเตอร์เน็ต 

ขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัคือ  Facebook (เคย ) เปิดใหบ้ริการเฉพาะนกัเรียนนกัศึกษา

สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผูใ้ชต้อ้งลงทะเบียนโดยใชอี้เมลข์องสถาบนัการศึกษานั้น ๆ  เม่ือลงทะเบียนก็

จะเขา้สู่สงัคมในสถาบนัของตน ใส่ขอ้มลูส่วนตวั  จากนั้นก็เร่ิมขยายเครือข่ายเพ่ิมข้ึน  คน้หาเพ่ือน

เก่าท่ีเคยเรียนโรงเรียนเดียวกนัมา หาเพ่ือนใหม่ทั้งในสถาบนัเดียวกนัหรือต่างสถาบนั  ในหนา้เวบ็

ของ  facebook มีส่วนประกอบหลกัคือส่วนของขอ้มลูผูใ้ช้  ส่วนแสดงจาํนวนเพ่ือนในเครือข่าย  

กิจกรรมท่ีสนใจ และพ้ืนท่ีสาธารณะ (ท่ีเรียกว่า  wall) ซ่ึงผูเ้ขา้เยีย่มชมสามารถเขียนขอ้ความไวไ้ด้  

ขอ้ความบน  wall น้ีผูใ้ชส้ามารถกาํหนดใหเ้พ่ือนในเครือข่ายเห็นหรือเปิดใหทุ้กคนเห็นก็ได้  

นอกจากน้ี Facebook อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านอพัโหลดรูป และใหผู้ใ้ชต้ั้งกลุ่มทางสงัคม  หรือแฟนคลบั
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ต่าง ๆ  ไดด้ว้ยระบบของ  Facebook บวกกบักลุ่มเป้าหมาย  จุดประเด็นทางสงัคมมากมายในวง

การศึกษา  ทั้งมหาวิทยาลยัและโรงเรียน  ต่างไดรั้บผลกระทบจาก  Facebook  เหตุการณ์สาํคญั

ประการแรกคือ มีกรณีท่ีนกัเรียนและนกัศึกษาถกูเพิกถอนทุนการศึกษา  หรือภาคทณัฑ์  เพราะใช้  

Facebook เช่นนกักีฬาโหลดรูปขณะด่ืมสุรา  หรือในการปาร์ต้ีใน  Facebook โดยแสดงกริยาไม่

เหมาะสม นโยบายของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัก็ต่างกนัไป บางแห่งก็อนุญาตใหใ้ช ้Facebook ได ้

ขอใหใ้ชว้ิจารณญาณ บางแห่งก็หา้มใช้  โดยเฉพาะในโรงเรียน  อาจมีการหา้มใชค้อมพิวเตอร์ของ

โรงเรียนเขา้ใชง้าน Facebook เหตุการณ์สาํคญัประการถดัมาคือการเพ่ิมระบบ Mini-feed โดยระบบ

น้ีจะรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเพ่ือนในเครือข่ายของผูใ้ช้ เช่น ไมเคิลเพ่ิมช่ือของมิเชลเป็นเพ่ือน  

เจมส์ซ่ึงเป็นเพ่ือนของไมเคิล (แต่ไม่ไดรู้้จกัมิเชล ) ก็จะไดรั้บ  Mini-feed ว่าขณะน้ี  ไมเคิลกบัมิเชล

เป็นเพ่ือนกนัแลว้  ไม่ทนัขา้มคืนท่ีระบบ  Mini-feed ถกูเพ่ิมเขา้ไปใน  Facebook ผูใ้ชง้านต่างไม่

พอใจและตั้งกลุ่มต่อตา้นมากมายใน  Facebook  เช่ือว่า  Mini-feed ไม่ไดท้าํใหผู้ใ้ช้  Facebook 

นอ้ยลง และไม่ชา้ก็จะค่อย ๆ ชินกนัไปเอง เหตุการณ์ถดัมาคือ  การเปิดใหผู้ใ้ชบ้ริการทัว่ไปใชง้าน

ได ้โดยจดัเป็นกลุ่มผูใ้ชท่ี้สงักดัชุมชนต่าง ๆ  เช่นชุมชนในวอชิงตนั  หรือกลุ่มคนไทย  สามารถเขา้

เป็นสมาชิกได ้เป็นการขยายเครือข่ายกวา้งขวางออกไป 

 ผูใ้ชน้ามแฝงว่า  Sirikwanในเวบ็ไซต์  http://knowhow.swpark.org/article-what-is-

facebook (เขา้ถึงเม่ือ 12 มกราคม พ.ศ. 2552) กล่าวว่า Facebook เป็นเสมือนสงัคม ๆ หน่ึงซ่ึงอยูใ่น

ลกัษณะของสงัคมออนไลน์  หรือท่ีเรียกกนัติดปากว่า  Social Network ซ่ึงสงัคมออนไลน์น้ีเป็น

สงัคมท่ีรวมกลุ่มคนท่ีมีความชอบ ความสนใจในส่ิงเดียวกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั  ทั้งกลุ่มท่ีอยูใ่นเวบ็ไซต์

เดียวกนั หรืออยูค่นละเวบ็ไซต ์ แต่ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ  สามารถส่ือสาร  ส่งต่อ  หรือแบ่งปันใหก้นั

ได  ้จากจุดเร่ิมตน้ท่ีคนหน่ึงคนส่งหาเพ่ือนอีกคน  แลว้มีการส่งต่อกระจายกนัออกไปเร่ือย ๆ  จน

กลายเป็นเครือข่ายสงัคมขนาดใหญ่ โดยท่ีคนในสงัคมจะคอยอพัเดทแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารซ่ึงกนั

และกนั จนทาํใหส้งัคมออนไลน์เป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง และเขม้แข็งมาก 

 

ความเป็นมาของเวบ็ไซต์ facebook 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2548 Mark Zuckerburg ไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซต ์Facebook ซ่ึงเป็นเวบ็

ประเภท Social Network ท่ีตอนนั้น เปิดใหเ้ขา้ใชเ้ฉพาะนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ดเท่านั้น  

และเวบ็น้ีก็ดงัข้ึนมาในชัว่พริบตา เพราะแค่เพียงเปิดตวัไดส้องสปัดาห์ คร่ึงหน่ึงของนกัศึกษาท่ีเรียน

อยูท่ี่มหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด ก็สมคัรเป็นสมาชิก Facebook เพ่ือเขา้ใชง้านกนัเป็นจาํนวนมาก และเม่ือ

ทราบข่าวน้ี มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ  ในเขตบอสตั้นก็เร่ิมมีความตอ้งการ และอยากขอเขา้ใชง้าน 

Facebook  มาร์คจึงไดช้กัชวนเพ่ือของเ ขาท่ีช่ือ Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพ่ือช่วยกนั
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สร้าง Facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากนั้น Facebook จึงไดเ้พ่ิมรายช่ือและสมาชิกของ

มหาวิทยาลยัอีก 30 กว่าแห่ง 

ไอเดียเร่ิมแรกในการตั้งช่ือ Facebook นั้นมาจากโรงเรียนเก่าในระดบัมธัยมปลายของ

มาร์ค ท่ีช่ือฟิลิปส์ เอก็เซเตอร์  อะคาเดม่ี โดยท่ีโรงเรียนน้ี จะมีหนงัสืออยูห่น่ึงเล่มท่ีช่ือว่า The 

Exeter Face Book ซ่ึงจะส่งต่อ ๆ กนัไปใหน้กัเรียนคนอ่ืน ๆ ไดรู้้จกัเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ซ่ึง  

Facebook น้ีจริง ๆ แลว้เป็นหนงัสือเล่มหน่ึงเท่านั้น จนเม่ือวนัหน่ึง มาร์คไดเ้ปล่ียนแปลงและนาํมนั

เขา้สู่โลกของอินเทอร์เน็ต 

เม่ือประสบความสาํเร็จขนาดน้ี  ทั้งมาร์ค ดสัติน และ ฮิวจ ์ไดย้า้ยออกไปท่ี Palo Alto 

ในช่วงฤดูร้อนและไปขอแบ่งเช่าอพาร์ทเมนท ์แห่งหน่ึง หลงัจากนั้นสองสปัดาห์ มาร์คไดเ้ขา้ไปคุย

กบั ชอน ปาร์คเกอร์ (Sean Parker) หน่ึงในผูร่้วมก่อตั้ง Napster จากนั้นไม่นาน ปาร์คเกอร์ก็ยา้ยเขา้

มาร่วมทาํงานกบัมาร์คในอพาร์ตเมนท์  โดยปาร์คเกอร์ไดช่้วยแนะนาํใหรู้้จกักบันกัลงทุนรายแรก 

ซ่ึงก็คือ ปีเตอร์ ธีล (Peter Thiel) หน่ึงในผูร่้วมก่อตั้ง Paypal และผูบ้ริหารของ The Founders Fund 

โดยปีเตอร์ไดล้งทุนใน Facebook เป็นจาํนวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ดว้ยจาํนวนสมาชิกหลาย

ลา้นคน ทาํใหบ้ริษทัหลายแห่งสนใจ  Facebook โดย friendster พยายามท่ีจะขอซ้ือ Facebook เป็น

เงิน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในกลางปีพ.ศ. 2548 แต่ Facebook ปฎิเสธขอ้เสนอไป และไดรั้บเงินทุน

เพ่ิมเติมจาก Accel Partners เป็นจาํนวนอีก 12.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในตอนนั้น Facebook มีมลูค่า

จากการประเมินอยูท่ี่ประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  Facebook ยงัเติบโตต่อไป จนถึงเดือน

กนัยายนปีพ.ศ. 2549 ก็ไดเ้ปิดในโรงเรียนในระดบัมธัยมปลาย เขา้ร่วมใชง้านได ้และในเดือนถดัมา 

Facebook ไดเ้พ่ิมฟัง ก์ชัน่ใหม่  โดยสามารถใหส้มาชิก เอารูปภาพมาแบ่งปันกนัได้  ซ่ึงฟังก์ชัน่น้ี

ไดรั้บ ความนิยม มาก  ในฤ ดูใบไมผ้ลิ  Facebook  ไดรั้บเงินจากการลงทุนเพิ่มอีกของ Greylock 

Partners, Meritech Capitalพร้อมกบันกัลงทุนชุดแรกคือ Accel Partners และ ปีเตอร์ ธีล เป็นจาํนวน

เงินถึง 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมลูค่าการประเมินมลูค่าในตอนนั้นเป็น 525 ลา้นเหรียญ  หลงัจาก

นั้น Facebook ไดเ้ปิดใหอ้งคก์รธุรกิจหรือบริษทัต่าง ๆ ใหส้ามารถเขา้ใชง้าน  Facebook และสร้าง 

Network ต่าง ๆ ได ้ซ่ึงในท่ีสุดก็ มีองคก์รธุรกิจกว่า 20,000 แห่งไดเ้ขา้มาใชง้าน และสุดทา้ยในปี

พ.ศ. 2550 Facebook ก็ไดเ้ปิดใหทุ้กคนท่ีมีอีเมล ์ไดเ้ขา้ใชง้าน ซ่ึงเป็นยคุท่ีคนทัว่ไป ไม่ว่าเป็นใครก็

สามารถเขา้ไปใชง้าน Facebook ไดเ้พียงแค่มีอีเมลเ์ท่านั้น 

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

 

ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัล 

เคนท ์เวอร์ไทม ์(Kent  Wertime)  และ เอียน เฟนวิค (Ian  Fenwick)  (2551 : 38) อา้งว่า 

Digital Marketing หรือ การตลาดดิจิทลั คือ พฒันาการของการตลาดในอนาคต เกิดข้ึนเม่ือบริษทั

ดาํเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่หรือทั้งหมดผา่นช่องทางส่ือสารดิจิทลั ส่ือดิจิทลั เป็นส่ือท่ีมีรหสั

ระบุตวัผูใ้ชไ้ด ้จึงทาํใหน้กัการตลาดสามารถส่ือสารแบบสองทาง ( Two-way Communication) กบั

ลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส่ือสารผา่นลกูคา้แต่ละคนในแต่ละคร้ังเป็น

การเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์กบัลกูคา้คนต่อไป ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนัเหมือนการ

ทาํงานของเครือข่ายเซลลป์ระสาทสัง่การ นกัการตลาดสามารถนาํขอ้มลูพฤติกรรมท่ีทราบแบบ

เรียลไทมน้ี์ รวมทั้งความคิดเห็นท่ีไดรั้บตรงจากลกูคา้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภคใน

โอกาสต่อ ๆ ไป 

เวบ็ไซต์ http://www.marketplus.in.th/magazine_detail (เขา้ถึงเม่ือ  5 มิถุนายน พ .ศ. 

2553 ) ใหค้วามหมายของ Digital Marketing ไวว้่า เป็นเทคโนโลยทีางการตลาดท่ีไม่มีสูตรสาํเร็จ

ตายตวั ข้ึนอยูก่บัความคิดสร้างสรรคท่ี์จะส่ือสารออกมาใหล้กูคา้เขา้ใจเป็นยทุธวิธีท่ีทนัสมยั 

ช่องทางของการตลาดแบบ Digital Marketing มี 2 ช่องทางใหญ่ ๆ คือ โทรศพัทมื์อถือและ Internet 

ซ่ึงถือเป็นเทคโนโลยคีู่กายของคนไทยอยูแ่ลว้ จึงเป็นการง่ายท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค 

 

องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัล 

เอียน เฟนวิค ( Ian Fenwick)  อา้งว่า  องคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทลั ไดแ้ก่ 

1. Permission  คือการยนิยอม ซ่ึงสาํคญัมากในโลกออนไลน์ เพราะปัจจุบนัผูใ้ชก้าํลงัมี

ความกงัวลกบัการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่าง  ๆ ในระบบออนไลน์กนัมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ 

Spam mail หรือไวรัสต่าง  ๆ ท่ีไม่พึงปรารถนา ฉะนั้นการทาํการตลาดแบบ ดิจิทลั  จึงตอ้งทาํอยา่ง

ระมดัระวงั ไม่ทาํการใด  ๆ หรือติดต่อใด  ๆ ท่ีผูรั้บขอ้มลูไม่อนุญาตใหติ้ดต่อไป  ซ่ึงเหล่าเกมยอด

นิยมบน Facebook ต่างก็ดาํเนินการตามหลกัการน้ีอยา่งเคร่งครัด โดยจะมีการขออนุญาตก่อนท่ีจะ

ติดตั้งโปรแกรม หรือก่อนท่ีจะส่งอีเมลติ์ดต่อโดยตรงมายงัผูเ้ล่น  กระทัง่การรับส่งของขวญัจากผู ้

เล่นคนหน่ึงไปยงัผูเ้ล่นอีกคนหน่ึงก็ยงัมีระบบการ ‘รับของขวญั’ ท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก

ผูเ้ล่นปลายทางก่อน ของขวญันั้นจึงจะรับส่งกนัไดส้าํเร็จ 
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2.  Participation คือ การมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพ่ือทาํใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นกลุ่มเป้าหมายมี

ส่วนร่วมกบักิจกรรมของเราใหม้ากท่ีสุด เพราะส่ือออนไลน์อาจเป็นส่ือเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีสามารถ

ส่ือสารสองทางไดดี้ โดยเวบ็เกมบน Facebook ก็สามารถตอบโจทยน้ี์ไดอ้ยา่งลงตวั โดยออกแบบ

ลกูเล่นในเกมมากระตุน้ใหค้นติดและผกูพนัอยูก่บัเ กม เช่น การใหผู้เ้ล่นแสดงผลคะแนน การส่ง

ขอ้ความพดูคุย การท้ิงคอมเมนต ์ใหเ้พ่ือนทุกคนไดเ้ห็น ทาํใหรู้้สึกผกูพนัและมีส่วนร่วมมากกว่า

การเล่นเพียงคนเดียว และสามารถต่อยอดเป็นหวัขอ้ในการพดูคุยกนัต่อไปทั้งบนส่ือออนไลน์และ

ในชีวิตจริง 

3. Profile คือ ใชข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์  เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการเก็บขอ้มลูผูเ้ยีย่มชมเวบ็ 

หรือผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม  เป็นเร่ืองสาํคญัในการทาํกิจกรรมการตลาด และสามารถทาํไดง่้ายบน

ตลาดแบบดิจิทลั  ซ่ึงเกมบน Facebook ก็ตอบโจทยน้ี์ไดอ้ยา่งง่ายดาย เพราะสามารถเก็บบนัทึกได้

ทุกอยา่งไม่ว่าจะเป็นสถานะการเล่นเกม, Item ท่ีสนใจ , พฤติกรรมการซ้ือ Item หรือส่ิงท่ีสนใจคล้ิก

ชมนอกเหนือไปจากเกม เป็นตน้ 

4. Personalization คือเฉพาะบุคคล ถือเป็น P สุดทา้ย ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู 

Profile ต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมมา เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ นาํไปสู่การปรับใหเ้กิดประโยชน์และอาํนวย

ความสะดวกแก่ผูเ้ยีย่มชมเวบ็ หรือผูร่้วมกิจกรรมใหไ้ดม้ากท่ีสุด  สาํหรับเวบ็ไซตเ์กมบน Facebook 

นั้นเราสามารถมองเห็นความเป็น Personalize ไดอ้ยา่งเด่นชดั จากบรรดา Item ต่าง  ๆ ท่ีผูเ้ล่น

สามารถซ้ือหามาตกแต่งประดบัประดาภายในเกมไดอ้ยา่งอิสระ โดยเฉพาะ Item ประเภทท่ีตอ้งใช ้

‘เงินจริง’ โดยการรูดบตัรเครดิตจาํนวนเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในการซ้ือนั้น ยิง่ทาํใหชี้วิตในเกมง่าย สะดวก 

และสนุกมากข้ึน และยงัสร้างความพอใจแก่ผูเ้ล่นท่ีจะไดก้ลายเป็นมหาเศรษฐีท่ีมีร้าน หรือฟาร์ม

ใหญ่โต ตกแต่งประดบัประดาอยา่งสวยงามภายในชีวิตออนไลน์ไดอ้ยา่งท่ีไม่อาจทาํไดใ้นชีวิตจริง 

 

บทความที่เกีย่วข้องกบัองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ เวบ็ไซต์ Facebook 

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

อา้งว่า แนวการปฏิบติัดา้นการตลาดดิจิทลัท่ีประสบความสาํเร็จ ( Digitalmarketing Best Practices) 

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

การดาํเนินงานตลาดแบบ Permission Marketing หมายถึง การส่ือสารทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้

การยนิยอม หรือเป็นคนออกปากถามหาเอง นกัการตลาดดิจิทลัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเร่ือง 

Permission Marketing อยา่งเคร่งครัด เพราะถา้ไม่ทาํ อาจเส่ียงกบัการเสียลกูคา้และเสียความ

ไวว้างใจท่ีลกูคา้เคยมีให ้ถา้ไม่ไดรั้บความไวว้างใจ โอกาสท่ีจะรู้จกัลกูคา้อยา่งลึกซ้ึงยอ่มลดนอ้ยลง 

และแน่นอนคงไม่สามารถจดัแผนการตลาดใหถ้กูใจได ้ถา้ฝืนติดต่อลกูคา้ทั้งท่ีเขาไม่ยนิยอม ลกูคา้
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จะต่อตา้นโดยการหาทางป้องกนัไม่ใหเ้ขา้ถึงเขา เช่นเดียวกบัความสมัพนัธใ์นลกัษณะอ่ืน  ๆ ถา้

สูญเสียความไวว้างใจกนัแลว้ ทุกอยา่งก็ยากจะเร่ิมตน้ใหม่ 

 

ต้องได้รับการยนิยอมก่อนเสมอ (Permission First, Please) 

การขอการยนิยอมจากผูบ้ริโภคมีอยู ่6 ขั้นตอน แมว้่าในท่ีน้ีจะพดูถึงเฉพาะ อีเมล แต่

หลกัการทั้ง 6 ขั้นน้ีใชไ้ดก้บัแผนการทางการตลาดดิจิทลัทุกประเภท 

ยนืยนัการยนิยอม (Confirmed Opt-In) ไม่ควรส่งอีเมลไปใหใ้ครก็ตามท่ีไม่ไดร้้องขอมา 

และแมล้กูคา้จะขอใหร้วมช่ือของเขาไวใ้น Mailing List รับข่าวสาร แต่นกัการตลาดท่ีดีควรส่งอีเมล

เพ่ือขอคาํยนืยนัจากลกูคา้รายนั้นอีกคร้ัง ในจดหมายอาจขอใหล้กูคา้ยนืยนัโดยวิธีใดวิธีหน่ึงท่ี

เหมาะสม เช่น ขอใหค้ลิกลิงกย์นืยนักลบัมาอีกคร้ัง หรือขอใหส่้งอีเมลกลบัมาอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัท่ีอยู่

และความตั้งใจในการรับข่าวสาร คาํยนิยอมท่ีไม่มีการยนืยนัซํ้าบางทีก็ไม่เพียงพอ เพราะบางที

ลกูคา้ไม่ไดส้มคัรเขา้มาเอง มีคนอ่ืนสมคัรให ้อีเมลยนืยนัจากลกูคา้ยงัมีประโยชน์ทางการตลาดอีก

ดว้ย อยา่พลาดโอกาสในการติดต่อลกูคา้เด็ดขาด 

บอกเลิกไดไ้ม่ยาก ( Easy Unsubscribe or Opt-Out) หลกัเกณฑข์อ้น้ีเป็นขอ้บงัคบัทาง

กฎหมายในบางประเทศดว้ย ถา้มีลกูคา้บอกเลิก ก็ควรใชโ้อกาสน้ีสอบถามสาเหตุว่าทาํไมจึงบอก

เลิกรับบริการ  

แจง้ประโยชน์ท่ีลกูคา้ไดรั้บอยา่งชดัเจน ( Clear Recipient Benefits) อีเมลทุกฉบบั

จะตอ้งมีขอ้ความชดัเจน อยา่ลืมว่าตนเองกาํลงับุกรุก Inbox ลกูคา้และลกูคา้ตอ้งใชเ้วลามานัง่อ่าน

อีเมลท่ีส่งไป ดงันั้นควรเกรงใจและเคารพเวลาของลกูคา้ดว้ย อีเมลควรสั้นกระชบั ไดใ้จความ ตรง

ประเด็น มีช่ือเร่ืองชดัเจน ซ่ึงหารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากเน้ือความในอีเมล หรือ จากเวบ็ไซต ์

เคลด็ลบัความสาํเร็จของ EDM คือตอ้งถกูใจ ตรงความตอ้งการของลกูคา้ มีรายงานระบุว่าร้อยละ 

60 ของลกูคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ทนัทีหลงัอ่านอีเมลจบ เพราะอีเมลนั้นพดูเร่ืองสินคา้ท่ีเขาตอ้งการ

จะซ้ืออยูแ่ลว้ ดว้ยเหตุน้ีแคมเปญการตลาดท่ีใชอี้เมลเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายนั้น จึงสร้างรายไดสู้ง

กว่าแคมเปญท่ีใชส่ื้อแพร่ภาพกระจายเสียงอ่ืนถึง 9 เท่าและทาํกาํไรมากกว่าถึง 18 เท่า 

เร่ืองตรงความตอ้งการของลกูคา้เป็น 

อีกประเด็นหน่ึงท่ีอีเมลตอ้งทาํใหไ้ด ้เร่ิมกนัตั้งแต่ช่ือเร่ือง (Subject Line) เลยทีเดียว ใน

ศตวรรษท่ี 21 อยา่งน้ีมีเวลาเพียง 3-4 วินาทีเท่านั้นท่ีจะดึงความสนใจผูบ้ริโภคใหไ้ดด้ว้ยช่ือเร่ืองท่ี

น่าสนใจก่อนท่ีเขาจะกดปุ่ม delete เมลนั้นท้ิง ปัจจุบนัมีวิธีทดสอบประสิทธิภาพของอีเมลท่ีเขียน

ดว้ยเน้ือหาและลีลานบัร้อย ๆ  แบบโดยจบัเวลาแบบเรียลไทม ์
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ความสมัพนัธอ์นัต่อเน่ือง สม ํ่าเสมอ และน่าจดจาํ (A Consistent, Memorable, Presence) 

แมผู้บ้ริโภคจะใหค้าํยนิยอมรับอีเมลจากคุณแลว้ แต่คุณควรแสดงตนใหเ้ขารู้ว่าคุณคือคนท่ีเขาไดใ้ห้

อนุญาตแลว้ อยา่ลืมว่าแต่ละวนัผูบ้ริโภคไดรั้บอีเมลจากหน่วยงานต่าง  ๆ ประเภทท่ีส่งมาจาก 

“บริษทัท่ีฉนัรู้จกั แต่มนัไม่มีประโยชน์อะไรกบัฉนัเลย ” ก็มีมาก ถา้ไม่แสดงตนไวว้่าเป็นคนท่ีเขา

เคยใหค้าํอนุญาตไวแ้ลว้ อีเมลของคุณอาจถกูกาํจดัไปเป็น “ขยะ” โดยไม่รู้ตวั ผูใ้ชบ้ริการของ 

Yahoo! และ Gmail หรือผูใ้หบ้ริการอีเมลอ่ืน  ๆ สามารถกดปุ่มเพ่ือรายงานว่า “อีเมลน้ีเป็น Spam” 

ถา้ผูบ้ริโภคกดปุ่มน้ีท่ีอีเมลของใคร ระบบจะจาํว่าผูส่้งรายนั้นเป็น Spammer และในอนาคตอีเมลท่ี

ส่งมาจากผูส่้งรายน้ีอาจถกูปฏิเสธ นกัการตลาดดิจิทลัท่ีมีความรับผดิชอบจึงตอ้งขอความยนิยอม

จากลกูคา้ก่อนเสมอ  ตอ้งมัน่ใจว่าลกูคา้ยนืยนัคาํยนิยอมนั้น และปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมให้

ผูบ้ริโภคยนิดีรับข่าวสารจากต่อไป  

การตลาดทางตรงแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ( Electronic Direct Marketing ; EDM) ท่ีส่งออก

ไปอยา่งไม่เกรงอกเกรงใจผูรั้บจะมีผลร้ายยอ้นกลบัมาถึงผูส่้ง จากผลวิจยัของ Jupiter Research ระบุ

ว่าร้อยละ 16 ของลกูคา้รายงานว่าจดหมายข่าวและรายการส่งเสริมการขายท่ีเขาไดรั้บทางอีเมลคือ

สาเหตุท่ีทาํใหพ้วกเขารู้สึกไม่ดีกบับริษทัหรือสินคา้เหล่านั้น 

อยา่พรํ่ าเพร่ือเกินไป ( Don’t Get Too Frequent) อยา่ลืมว่าหลกัการตลาดแบบตรงก็

ประยกุตใ์ชก้บั EDM ไดเ้หมือนกนั และหน่ึงในหลกัการท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ “Recency and 

Frequency” หรือคร้ังสุดทา้ยท่ีติดต่อลกูคา้และความถ่ีในการติดต่อลกูคา้ ถา้บ่อยเกินไปก็สร้างความ

รําคาญ ถา้ร้างรานานเกินไปก็เส่ียงจะถกูลืม ความสมัพนัธไ์ม่ต่อเน่ืองและไม่น่าจดจาํ ถา้

กาํหนดเวลาและความถ่ีเหมาะสม ลกูคา้จะยนิดีตอ้นรับเพราะคุณมาถกูท่ีถกูเวลาเสมอ 

แลว้จะกาํหนดเวลาและความถ่ีใหถ้กูตอ้งไดอ้ยา่งไร  การทดสอบยอ่มช่วยได ้แต่ตอ้งไม่ลืมหลกัการ

ดิจิทลั ขอ้ท่ี 5 ว่า “ในยคุดิจิทลัผูบ้ริโภคเป็นฝ่ายริเร่ิมและกาํหนดทิศทางและลกัษณะความสมัพนัธ์

ระหว่างนกัการตลาดกบัผูร่้วมวงทั้งหลาย ” ควรปล่อยใหล้กูคา้เป็นคนเลือกเองว่าเขาตอ้งการรับ

ข่าวสารจากคุณบ่อยแค่ไหน ตอ้งการหวัขอ้ข่าวรายวนั หรือ ข่าวประจาํวนัอยา่งละเอียด หรือสรุป

ข่าวรายสปัดาห์ หรือแค่รับรายงานข่าวสาํคญัทาง SMS เท่านั้น นกัการตลาดดิจิทลัตระหนกัดีว่าเขา

สามารถปรับแกข่้าวใหรั้บกบัวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบอะไรก็ไดท่ี้ลกูคา้ตอ้งการ โดยแทบไม่มี

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายเลย 

นกัการตลาดส่วนใหญ่มกัคิดเขา้ขา้งตวัเองว่าข่าวสารของตนมีประโยชน์ ผลการศึกษา

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ระบุว่าหน่ึงในสามของลกูคา้ท่ีใหค้วามยนิยอมไปแลว้รู้สึกว่านกัการตลาดส่งอีเมลมา

หาเขาบ่อยกว่าท่ีสญัญาไว ้แมว้่าอีเมลส่วนเกินเหล่าน้ีจะถกูลบท้ิงหรือไม่ถกูอ่าน แต่ลกูคา้เกือบหน่ึง

ในสามลุกข้ึนมาประทว้งดว้ยการบอกเลิก ( Unsubscribing) หรือ ร้องเรียน (ดว้ยการกดปุ่ม 
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Reporting the Email as Spam) ร้อยละ 54 ถึงกบัติดตั้งตวัคดักรองท่ีจะบลอ็กอีเมลจากผูส่้งรายน้ี

ไม่ใหเ้ขา้มาถึง Inbox ของเขาไดอี้กเลย 

รักษาความสมัพนัธใ์หย้นืยง (Maintain a Relationship) หลกักการตลาดอีเมลท่ีไดผ้ล จะ

ช่วยใหล้กูคา้รู้จกับริษทั/สินคา้/บริการของคุณไดดี้ยิง่ข้ึน ใหค้วามไวว้างใจ ส่งผลใหเ้ขากลายเป็น

กระบอกเสียงใหแ้บรนด์ ของคุณ  ผลการวิจยัยงัระบุถึงปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเปิดอีเมลอ่าน และ

พบว่าสาเหตุหลกัคือ “รู้จกัและไวใ้จผูส่้งอีเมล ” (ประมาณร้อยละ 56) ตามดว้ย “เคยเปิดอ่านอีเมล

จากบริษทัน้ีมาก่อนและพบว่ามีเน้ือหาน่าสนใจ ” (ร้อยละ 51) และ “เพราะช่ือเร่ืองอีเมลน่าสนใจ ” 

(ร้อยละ 41.4) ผูท่ี้ทาํลายความไวว้างใจของลกูคา้ ไม่ใช่ใครอ่ืน คือนกัการตลาดนัน่เอง 

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

อา้งถึงการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมสร้างคอนเทนตใ์หแ้บรนด์  Consider Consumer Co-

Created Content for Your Brand(s)) 

ความพยายามของนกัการตลาดในระยะแรก  ๆ ท่ีจะนาํคอนเทนตข์องผูบ้ริโภคมาใช้

ประโยชน์ ส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีการใหผู้บ้ริโภคแข่งขนัเขียนขอ้ความโฆษณาใหสิ้นคา้ ปลายปี 2006 

ฟริโต-เลย ์ประกาศเชิญชวนผูบ้ริโภคส่งผลงานหนงัโฆษณาสาํหรับขนมขบเค้ียว Doritos เขา้มา

ประกวด หนงัท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ บริษทัจะฉายโชวเ์ป็นคร้ังแรกระหว่างการแข่งขนัซุปเปอร์

โบลว์ ซ่ึงราคาสปอตโฆษณาในช่วงน้ีคือ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อสปอต ต่อมาไม่นานผลิตภณัฑค์รีม

บาํรุงผวิยีห่อ้ Dove ไดป้ระกาศเชิญชวนใหค้นสร้างหนงัโฆษณาเขา้มาประกวดเช่นกนั และหนงั

โฆษณาท่ีชนะเลิศจะไดฉ้ายโชวค์ร้ังแรกในคืนวนัประกาศผลรางวลัออสการ์ประจาํปี 2007ซ่ึง

ราคาสปอตโฆษณาอยูท่ี่ 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อสปอต ปรากฏว่ามีผูส่้งผลงานเขา้ประกวดกว่า 

1,000 เร่ือง หนงัโฆษณาท่ีเป็นผลงานของผูช้มเหล่าน้ีเราเรียกว่า Viewer Created Ad Messages 

(VCAMs) 

ขณะน้ี (ปลายปี 2007 ) การเชิญชวนใหผู้ช้มสร้างผลงานโฆษณาสินคา้ดูจะเป็นเร่ืองท่ี

ใคร ๆ ก็นิยมทาํกนั กิจกรรมอยา่งน้ีมีส่วนช่วยใหผู้ช้มมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกบัแบรนดเ์ป็นอยา่งดี สนบัสนุนใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง และช่วยใหผู้ช้มเขา้มามีส่วน

ร่วมผลกัดนัสินคา้ อยา่งไรก็ตาม วิธีน้ีอาจไม่ใช่วิธีเดียวท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความผกูพนักบัแบรนด์

สินคา้เสมอไป บางคร้ังคุณอาจพบว่าการกาํกบัส่ือโฆษณาท่ีผูบ้ริโภคผลิตใหมี้โฟกสัท่ีตวัแบรนด ์

และมีแนวคิดสร้างสรรคด์ว้ยก็ไม่ใช่งานง่ายนกั ถา้เขม้งวดเกินไป ผูบ้ริโภคจะต่อตา้น และถา้

หละหลวม ขอ้ความสาํคญัเก่ียวกบัแบรนดอ์าจเจือจางและสบัสน 

มีอีกวิธีหน่ึงท่ีทาํได ้คือใหผู้บ้ริโภคแข่งกนัออกแบบสินคา้ ตวัอยา่งเช่น  Grand Tourirmo (เป็น

วิดีโอเกมรถแข่งท่ีมีช่ือเสียงมาก ใชเ้ล่นกบัเคร่ือง Play Station ของโซน่ี) ไดจ้ดัรายการพิเศษเชิญ
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ชวน ผูส้นใจร่วมออกแบบรายละเอียดรถอยา่งท่ีตวัเองตอ้งการ แลว้ส่งเขา้มาท่ีเวบ็ไซตท่ี์กาํหนด ผู ้

ชนะเลิศจะไดร้ถจริง ๆ หน่ึงคนัตามท่ีตนเองออกแบบไว ้

ส่ิงสาํคญัท่ีนกัการตลาดตอ้งระลึกเสมอ คือตอ้งทาํใหค้วามร่วมมือทั้งหลายน่าเช่ือถือ 

รวมถึงใหค้วามสาํคญัแก่ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองไม่ใช่แค่งานโฆษณาช้ิน

เดียวไป ตลอดทางกระบวนการทางการตลาด ผูบ้ริโภคควรมีโอกาสมีส่วนร่วมดว้ยวิธีการต่าง  ๆ 

โดยเจา้ของสินคา้ควรแสดงใหป้ระจกัษเ์สมอว่ายนิดีรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเสมอ  แน่นอน

ว่านกัการตลาดดิจิทลัสามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนหรือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสร้างสรรคค์อน

เทนต ์ในปลายปี 2006 Target (หา้งคา้ปลีกประเภทดิสเคาน์ทสโตร์ในสหรัฐอเมริกา)จดัใหมี้การ

แสดงของนกัมายากลไต่ลวดกลาง Times Square ในมหานครนิวยอร์กเป็นเวลา 2 วนั ปรากฎว่ามี

คนถ่ายภาพและวิดีโอมากมายเฉพาะท่ีปรากฎอยูบ่นเวบ็ไซต ์ YouTube มีเกือบ 20,000 คลิป 

แคมเปญของผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ Dove ช่ือ “Campaign for Real Beauty”เป็นตวัอยา่งแคมเปญท่ี

ประสบความสาํเร็จในแง่ท่ีใหโ้อกาสแก่ผูบ้ริโภคไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาและ

น่าเช่ือถือ 

นกัการตลาดดิจิทลัยงัจดัเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นเวทีหรือศนูยก์ลางใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภค เปิด

โอกาสใหผู้บ้ริโภคไดส้อบถามเร่ืองท่ีน่าสนใจหรือขอ้งใจ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํท่ีมี

ประโยชน์และเป็นกลาง ลองเขา้ไปดูตวัอยา่งศนูยบ์ริการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํสวนของบริษทั 

Miracle Gro (บริษทัจาํหน่ายสินคา้และบริการเก่ียวกบัการทาํสวนและสนามหญา้) ท่ีเวบ็ไซต ์

www.forums.lawncare.com คุณจะเห็นว่าโครงสร้างเน้ือหา ตลอดจนคาํแนะนาํต่าง  ๆ ถกูนาํเสนอ

อยา่งครบถว้นอ่านง่าย นุ่มนวล 

 

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

อา้งว่าผูบ้ริโภคควบคุม ตามใจลกูคา้เป็นรายบุคคลและมีความเป็นส่วนตวั ( Consumer Control, 

Personalization and Privacy) 

การท่ีผูบ้ริโภคควบคุม การตลาดตามใจลกูคา้เป็นรายบุคคล และสิทธิความเป็นส่วนตวั 

สามอยา่งน้ีจะยงัเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาว ต่อการพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลัและการตลาดดิจิทลั

ดว้ย เร่ิมท่ีคู่แรก การควบคุมของผูบ้ริโภค-ความพยายามของนกัการตลาดในการเอาอกเอาใจลกูคา้

เป็นรายคน นกัการตลาดส่วนใหญ่ แมแ้ต่พวกท่ีเลือกนาํส่ือดิจิทลัล ํ้ายคุแห่งอนาคตมาใชง้านแลว้ ก็

ยงัมองส่ือว่าเป็นส่ือทางเดียว ( One-Way Media) เหมือนเดิม นกัการตลาดพวกน้ียงัคิดว่าตงัเองมี

หนา้ท่ีเลือกภาพและส่งขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือออกไปใหผู้บ้ริโภค แต่ผูบ้ริโภคยคุใหม่ตอ้งการมีส่วน

ร่วมและควบคุม เขาอาจตอ้งการเพ่ิมเติมขอ้มลูหรือแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีเขาไดเ้ห็นบา้ง ซ่ึงใน
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ยคุน้ีเขามีทางเลือกหลายอยา่ง อาจไม่ใชว้ิธีโตต้อบกบัคุณผา่นทางจอภาพดิจิทลั แต่เลือกใช้

เทคโนโลยจีดจาํอากปักิริยาท่าทาง (Motion Recognition Technology) ดูตวัอยา่งจากภาพยนตร์เร่ือง 

Minority Report ฉากท่ีทอม ครูซ จดัเรียงขอ้มลูบนอิเลก็ทรอนิกส์บอร์ดดว้ยท่าทางมือเท่านั้น น่ี

ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ลวงโลกแต่เป็นส่ิงท่ีมีจริงแลว้ เช่น ท่ีเทอร์มินลั 3 ท่าอากาศยานโอ ’แฮร์ 

(O’Hare Airport) ในนครชิคาโก โดยความสนบัสนุนของบริษทั Accenture น่ีคือแนวโนม้ของ

จอภาพดิจิทลัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือผูบ้ริโภคเลือกและจดัเรียงขอ้มลูท่ีเห็นบนจอภาพดิจิทลัเสีย

ใหม่ โดยรวมเอาขอ้มลูบางอยา่งของตวัเองเขา้ไปดว้ย กลายเป็นส่ือผสมบนจอภาพดิจิทลั 

มีอีกฉากหน่ึงในภาพยนตร์ Minority Report ท่ีมีบิลบอร์ดพดูได ้มนัพดูส่ิงท่ีตอ้งการพดู

กบัคนเดินถนนท่ีเดินผา่นไปผา่นมา ในภาพยนตร์บิลบอร์ดใชเ้ทคโนโลยจีาํม่านตา ( Iris 

Recognition) เพ่ือจาํเอกลกัษณ์ของลกูคา้แต่ละคน แมว้่าเราจะยงัไม่เคยเห็นบิลบอร์ดท่ีมี

ประสิทธิภาพอยา่งน้ีท่ีไหน แต่เทคโนโลยกีารจาํม่านตามีใชแ้ลว้ตามท่าอากาศยานและด่านชายแดน 

หลงัจากไดก้ล่าวถึงพฒันาการความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดิีจิทลัมาหลายชนิดแลว้ คงไม่น่าแปลก

ใจถา้เราเห็นจอภาพดิจิทลัทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการจาํและแยกแยะผูค้นไดจ้าก

โทรศพัทมื์อถือหรือบตัรสมาชิกแบบสมาร์ทการ์ด แทน จะเป็นม่านตา จากภาพยนตร์เร่ือง Minority 

Report คงจาํไดว้่า ทอม ครูซ เล่ียงการตรวจจบัน้ีดว้ยการใส่ลกูตาปลอมบิลบอร์ดท่ีมีแผน่ FeliCa 

Chip ฝังอยู ่อาจนาํเราไปสู่ยคุใหม่ท่ีจอภาพดิจิทลัสามารถจะเขา้ถึงลกูคา้เป็นรายคนและเป็นจุด

บริการไดด้ว้ย เช่น บิลบอร์ดโฆษณาเสน้ทางบินสายใหม่สู่หมู่เกาะมายอร์กา ประเทศสเปน ดว้ย

ราคาโปรโมชัน่สุดพิเศษ (ดว้ยประสิทธิภาพของแผน่ FeliCa Chip ซ่ึงติดอยูท่ี่บิลบอร์ด) อาจติดต่อ

กบัโทรศพัทมื์อถือของคุณใหจ้องและซ้ือตัว๋ไดเ้ลย ณ จุดนั้น 

การตลาดแบบเจาะถึงลกูคา้เป็นรายบุคคลและการควบคุมน้ีพาคุณยอ้นกลบัไปสู่ปัญหา

เดิม คือการลุกลํ้าสิทธิความเป็นส่วนตวั แมจ้อภาพดิจิทลัจะมีประโยชน์แต่คงตอ้งถามผูบ้ริโภคดว้ย

เหมือนกนัว่าเขาอยากใหใ้ครคอยติดตามความเคล่ือนไหวพฤติกรรมการชอ้ปป้ิง และความตอ้งการ

ส่วนตวัของเขาไปตลอดทุกยา่งกา้วหรือไม่ เราคงตอ้งดูว่าต่อไปนกัการตลาดจะดาํเนินการเร่ืองน้ีไป

อยา่งนุ่มนวลหรือไม่อยา่งไรต่อไป 

อีกตวัอยา่งหน่ึง ท่ีความตอ้งการของนกัการตลาดและสิทธิความเป็นส่วนตวัเดินทาง

สวนกนั มีใหเ้ห็นในกรณีเทคโนโลยแีผน่คล่ืนสญัญาณวิทย ุ( RFID Tags) ซ่ึงแรกเร่ิมพฒันาข้ึนมา

เพ่ือใชติ้ดตามและระบุถาดขนสินคา้ ( Palettes) ในกระบวนการขนส่ง แต่ปัจจุบนัไดมี้การนาํ

เทคโนโลยน้ีีมาใชใ้นดา้นอ่ืน  ๆ แผน่ RFID Tags สามารถนาํไปติดบนกล่องหรือฝังไวใ้นเส้ือผา้ 

โดยมนัจะส่งสญัญาณท่ีมีรหสัตวัเลขไม่ซํ้ากนั จึงสามารถระบุไวว้่ากล่องหรือเส้ือผา้นั้น ๆ อยูท่ี่ไหน 
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หรือเป็นของใคร ขณะน้ีมีกลุ่มผูบ้ริโภคต่อตา้นจาํนวนไม่นอ้ย เพราะเกรงว่าจะมีการนาํเทคโนโลยี

น้ีไปใชติ้ดตามตรวจสอบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

เม่ือเทคโนโลยดิีจิทลัเคล่ือนเขา้ไปสู่ร้านและออกนอกอาคาร ลอ้มรอบผูบ้ริโภคดว้ยรายละเอียดและ

ขอ้มลูส่วนตวัมากมาย ผูบ้ริโภคจะยนิดีมีความสุขกบัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงแบบใหม่ท่ีเพียบพร้อม

ดว้ยขอ้เสนอท่ีถกูตอ้งตรงใจเสมอไปหรือไม่จึงเป็นเร่ืองท่ีนกัการตลาดดิจดทลัจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

จอภาพดิจิทลัน้ีดว้ยความชาญฉลาดและระมดัระวงั 

                เคนท ์เวอร์ไทม ์(Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) (2551 : 341-342) อา้ง

ถึง การร่วมกนัสร้างคอนเทนตท่ี์เหมาะกบัตวัเอง (Collaborative Personalization) 

นกัการตลาดจะตอ้งเปล่ียนแนวคิดและความเช่ือใหม่เม่ือโทรทศัน์แบบเดิมพฒันามา

เป็นโทรทศัน์ดิจิทลั ท่ีสาํคญัคือเร่ืองการเปล่ียนแปลงจากการชมรายการโทรทศัน์ท่ีคนอ่ืนผลิต

(Linear Programming) มาเป็นการเขา้ถึงและเลือกชมวิดีโอคอนเทนตท่ี์ตนตอ้งการ นกัการตลาด

ดิจิทลัท่ีประสบความสาํเร็จจะตอ้งทาํใหผู้ช้ม IPTV( Internet Protocol Television ระบบ  tv บน 

internet)  กลายเป็นผูมี้ส่วนร่วมกบั IPTV ดว้ย ในโลกของ IPTV เร่ืองน้ีหมายถึงผูช้มสามารถหยดุ

รายการท่ีกาํลงัออกอากาศ ณ จุดไหนก็ได ้แลว้ไปหาขอ้มลูรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ไปหา

ดูประวติัของพิธีกร ผูด้าํเนินรายการ หรือหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีเห็นใน

รายการ 

นอกจากน้ี ผูช้มรายการโทรทศัน์ยงัสามารถเพ่ิมคอนเทนตท่ี์ตวัเองสร้างเขา้ไปใน

โปรแกรมไดอี้กดว้ย โดยนกัการตลาดดิจิทลัตอ้งจดัหาเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีให ้เช่น เชิญชวนให้

ผูช้มแสดงความคิดเห็น มีบลอ็กความคิดเห็น จดัใหมี้การโหวตลงคะแนน เพ่ิมคอนเทนต ์ตอบ

คาํถาม เป็นตน้ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนแบบเรียลไทมท์ั้งส้ินในบริบทท่ีน่าต่ืนเตน้เร้าใจ กระตุน้ใหผู้ช้มลุก

ข้ึนมามีส่วนร่วม จน IPTV กลายเป็นแหล่งรวมเคร่ืองมือสร้างคอนเทนตด์ว้ยตนเอง Current TV 

(www.currenttV.com) เปิดใหผู้ช้มส่งคลิปวิดีโอเขา้มา และ ชวนใหโ้หวตลงคะแนนว่าคลิปวิดีโอใด

จะไดอ้อกอากาศ 

การเปล่ียนแปลงอีกประการหน่ึงท่ีเกิดข้ึน คือเม่ือส่ือสารมวลชนทุกอยา่งกลายเป็นส่ือ

ดิจิทลั ส่ือเหล่านั้นจะระบุผูใ้ชล้งไปจนถึงระดบับุคคลได ้ท่ีอยู ่( IP Addresses) ของผูใ้ชแ้ต่ละคน

อาจลิงกก์บัพฤติกรรมและประวติัการเขา้เวบ็ไซตต่์าง  ๆ และคอนเทนตทุ์กอยา่งท่ีเขาเก็บใน

คอมพิวเตอร์ 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
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บริษทั Alloy Media & Marketing ศึกษาการตลาดกลุ่มเยาวชน พบว่า 96% ของวยั รุ่น 

(ช่วงอาย ุ8-12 ปี) ท่ีจะเขา้เวบ็ไซตส่ื์อสมยัใหม่บนเทคโนโลยอีอนไลน์( Social Network) อยา่งนอ้ย

สปัดาห์ละคร้ัง และภายในเดือนท่ีแลว้ ประมาณคร่ึงหน่ึงของเด็กกลุ่มน้ีมีการติดต่อกบัแบรนดใ์น

เวบ็ไซต ์นอกจากน้ียงัพบว่า เด็กวยัรุ่นมีการเช่ือมโยงกบัผูป้กครองผา่นทาง Social Network 

ผลการวิจยัระดบัชาติโดย Grunwald Associate มีวตัถุประสงคเ์พ่ือระบุหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้

นกัการตลาดท่ีพยายามจะเขา้ถึงเด็ก  ๆ ใน Social Network ไดโ้ดยไม่ใหเ้กิดความรําคาญในงาน

โฆษณา 

แมนธา สคีย ์รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดเชิงกลยทุธข์อง Alloy กล่าวว่า ถา้นกัการ

ตลาดคน้พบรูปแบบในการตอบรับของพวกเขา ส่ิงนั้นจะทาํใหเ้ขา้ถึงเด็กช่วงวยัน้ีไดต้ามแบบฉบบั

ของพวกเขา 

ความต้องการของเดก็ 

ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการคือ การหา้มเขา้ไปรวบกวนพวกเขาขณะกาํลงัสนทนากบัเพ่ือน 

หรือตอ้งปรับปรุงทาํใหป้ระสบการณ์ Social Network ของเขาใหง่้ายข้ึนกว่าน้ีหน่อย ใหเ้คร่ืองมือ

ปรับปรุงกระบวนการหรือสร้างอุปกรณ์ท่ีช่วยใหพ้วกเขาไดแ้สดงหรือมีส่วนร่วมกบัตวัเองได ้

สินคา้บางประเภท เช่น บนัเทิง และเทคโนโลยจีะเป็นท่ีสนใจในกลุ่มเด็กเสมอ แต่ Alloy รู้สึก

ประหลาดใจมากท่ีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงใหค้วามสนใจท่ีจะรับ

ฟังข่าวสารประเภทผลิตภณัฑด์ูแลตวัเอง 

นางสคียก์ล่าวแนะนาํว่า ยงัคงมีวิธีการสาํหรับนกัการตลาดท่ีไม่ไดมี้ความสนใจในกลุ่มเยาวชนให้

สามารถเช่ือมโยงตวัเองเขา้กบัสินคา้และบริการท่ีเด็ก ๆสนใจได ้ตวัอยา่งเช่น บริษทัประกนัใหก้าร

สนบัสนุนคอนเท็นตด์า้นการศึกษาหรือบริษทัอาจออกแคมเปญเพ่ือสงัคมหรือแคมเปญท่ีมีประเด็น

หรือรางวลัเป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจ "การใชร้ะบบรางวลัแบบเดิม ๆ อยา่งตรงไปตรงมาเป็นวิธีการหน่ึงท่ี

น่าสนใจและมีความเป็นไปไดสู้ง" เธอกล่าว 

มมุมองของพ่อแม่ 

ผลการวิจยัยงัครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง นางสคียก์ล่าวว่า เธอไม่คิดว่า

มุมมองของผูป้กครองในเร่ืองSocial Networkจะไดรั้บการวิเคราะห์อยา่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ เพราะ

ส่วนใหญ่จะเป็นมุมของของผูท่ี้ต่ืนตระหนกเกินเหตุ อนัเกิดจากรายงานข่าวเร่ืองเหยือ่ทางเพศใน 

MySpace 

ผลการศึกษาจากหลาย  ๆ กรณี พบว่า ความจริงแลว้เด็ก  ๆ เช่ือมโยงกบัพ่อแม่ผา่นทาง Social 

Network "เด็กวยัรุ่นยคุน้ีไม่รู้สึกลาํบากใจกบัเร่ืองน้ี" นางสคียก์ล่าว "และผูป้กครองท่ีเขา้ออนไลน์มี

แนวโนม้จะสบายใจมากข้ึน จินตนาการจะน่ากลวักว่าความเป็นจริงเสมอ" 

   ส
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นอกจากน้ี ผลการวิจยัไดถ้ามถึงนิสยัการใชส่ื้อแบบดั้งเดิม และผลปรากฏว่า Social Network 

สามารถเขา้ถึงกลุ่มอาย ุ 9-17 ปีไดม้ากเท่า  ๆ กบัทีวี และเม่ือเด็ก  ๆ ทาํงานหลาย  ๆ อยา่งในคราว

เดียวกนั พวกเขามีแนวโนม้จะใหค้วามสนใจกบัส่ิงท่ีพวกเขาทาํในโลกออนไลน์มากกว่าส่ิงท่ีอยูใ่น

ทีวีถึง 4 เท่า 

 

เกรียงศกัด์ิ  ชูตระกลู ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตบ์น

อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา www.dek-d.com (2547)  ผลจากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต  พบว่า ลกัษณะผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต พบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานผลการสาํรวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย ปี 2545 ของ ศนูยเ์ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) เก่ียวกบัลกัษณะของ

ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตพบว่า  ไม่มีความเหล่ือมลํ้าทางเพศในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตระหว่างกลุ่ม

หญิงและชาย  โดยกลุ่มหญิงจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย  ๆ แต่ขดัแยง้กบัธนสัถ์  เกษมไชยานนัท์   

(2544 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต์  ของผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือใช้

เวบ็ไซตใ์นกรุงเทพมหานครเป็นเพศชาย และเพศหญิง ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั จากความสอดคลอ้งและ

ไม่สอดคลอ้งดงักล่าว น่าจะมาจากสาเหตุของการวิจยัในแต่ละเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างกนั  จะส่งผลให้

ลกัษณะความชอบของผูใ้ชบ้ริการดา้นเพศ ก็จะแตกต่างกนัไปดว้ยเช่นเวบ็ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายสาํหรับ

เพศหญิง ก็จะมีลกัษณะท่ีมีสีสนัส่วยงามและมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูห้ญิงสนใจเป็นตน้ 

 

ชลชั  อภิวฒันะภูษิต  ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการใชบ้ริการและทศันคติของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด  ของร้านอินเตอร์เน็ตบริเวณมหาวิทยาลยัและวิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม พบว่า จากการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการใชไ้คร -

สแควร์ ท่ีระดบัสาํคญั  0.05 พบว่าในตวัแปรเพศมีความสมัพนัธก์บัรูปแบบการใชบ้ริการในดา้น

วตัถุประสงคท่ี์ มาใชบ้ริการ เวลาท่ีมาใชบ้ริการ และการเปรียบเทียบการใชค้อมพิวเตอร์ระหว่างท่ี

มหาวิทยาลยักบัท่ีร้าน อินเตอร์เน็ต การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในระดบันยัสาํคญัท่ี  0.05 

พบว่าเฉพาะตวัแปรเพศกบัความเร็วของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้นท่ีมีค่า  เฉล่ียแตกต่างกนั  ตวัแปร

ดา้นอายพุบว่ามีเพียงดา้นจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีใหบ้ริการท่ีมี ค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนั  ตวัแปร

ดา้นรายไดพ้บว่า ค่าเฉล่ียในเร่ืองจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีใหบ้ริการ โปรแกรม (เกม) ต่าง ๆ ท่ี

มีใหบ้ริการ การดูแลเอาใจใส่จากผูดู้แลร้าน ราคาค่าบริการ ราคาค่าสมาชิกและราคาค่าบริการอ่ืน  ๆ  

มีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนั 
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อุไรพร ชลศิริรุ่งสกุล อา้งว่า จากการสาํรวจของบริษทัวิจยัในต่างประเทศพบว่า  การใช ้

Twitter เติบโตข้ึนจากปีท่ีแลว้ถึง  1,382%  แต่เม่ือเจาะลึกลงไปกลบัมีถึง  85.3% ของผูใ้ชท่ี้เขา้มา

Twitter นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อวนั และอีก 60% ท่ีเขา้มาลองใชแ้ต่จะเลิกใชใ้นเดือนถดัไป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

นกัการตลาดตอ้งระวงัเป็นอยา่งมาก  เพ่ือรับมือกบัปัญหาน้ี  ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะ  Twitter แต่รวมถึง 

Social Network อ่ืน ๆ ดว้ย เพราะมีผูใ้ชถึ้ง  51% ท่ีไม่ชอบโฆษณาท่ีโผล่เขา้มาใน Social Network 

ซ่ึงเป็นอีกจุดท่ีตอ้งใส่ใจ  ทาํอยา่งไรจะใหล้กูคา้รู้สึกดีกบัแบรนด์  และผกูพนัอยูน่าน  ๆ จาก

ประสบการณ์ท่ีอยูว่งการDigital Marketing ตั้งแต่ยคุดอตคอมยงัเฟ่ืองฟเูม่ือ 14 ปีก่อน เธอเช่ือมัน่ว่า 

Social Network สามารถตอบโจทยท์างธุรกิจได ้"แต่ในโลกของเวิลดไ์วดเ์วบ็  ทุกอยา่งมีเกิดมีตาย

หายไป เหมือนยคุดอตคอมบับ๊เบิล แต่ของท่ียงัคงอยูก่็ยงัมีถา้สามารถตอบโจทยธุ์รกิจได ้และวางกล

ยทุธไ์ดถ้กูท่ีถกูเวลา  เช่นเดียวกบั Hi 5 ท่ีเร่ิมหายไปเพราะภาพลกัษณ์ของ Facebook ท่ีดีกว่า  มี 

Application เขา้มารองรับ มีนกัธุรกิจลงทุนเขา้มามากกว่า  ทาํใหมี้ลกูเล่นทางการตลาดไดเ้ยอะข้ึน  

อยูก่บัทางเลือกของลกูคา้" แต่ท่ีสาํคญัคือ  หากรักจะทาํตลาดผา่น Social Network ตอ้งเขา้ใจตลาด  

ตอ้งคุมภาพลกัษณ์ อารมณ์และโทนของแบรนดใ์หช้ดัเจน "ตอ้งชดัเจนในตวัตนและคอนเทนตท่ี์

ส่ือสาร เพราะทั้งหมดคือการขายบุคลิกของแบรนด์" อีกสถิติหน่ึงท่ีนกัการตลาดตอ้งใส่ใจ  คือ แม้

ปัจจุบนัคนจะใชเ้วลาบนโลกไซเบอร์ถึง  11.3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  มากกว่าการดูทีวี  ยงัมีผูใ้ชช้าว

เอเชียถึง 42.2% แต่มีผูใ้ชง้านบอกว่าบรรดาเวบ็ไซตท่ี์เขา้ไปนั้น  9 ใน 10 ไม่ทาํใหรู้้สึกดีอยา่งท่ีคิด  

และ 42% ของผูใ้ชร้ะบุว่า ถา้เป็นแบบนั้นจะหนัหลงัใหเ้วบ็นั้นไปเลย ไม่มีโอกาสใหแ้กต้วั  ท่ีสาํคญั

คือ 74% พร้อมจะบอก ต่อทนัทีเม่ือเจอประสบการณ์เลวร้าย แต่ถา้รู้สึกดีจะมีแค่ 54% ท่ีจะบอกต่อ 

ฉะนั้น การสร้างประสบการณ์ของผูใ้ชใ้นส่ือ  Digital เป็นเร่ืองสาํคญัมาก  โจทยคื์อ  ทาํ

อยา่งไรใหเ้ขาชอบแบรนด ์รู้สึกดี คิดถึงไดต้ลอด ขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถหาขอ้มลูของผลิตภณัฑ์

ไดต้ามตอ้งการดว้ย จึงตอ้งมีการวางกลยทุธอ์ยา่งครบวงจร มองอยา่งรอบดา้นก่อนลงมือทาํ 

เทรนดก์ารทาํ Digital Marketingในอนาคตเพ่ือให ้สมัฤทธ์ิผล คือ ทาํอยา่งไรจึงจะผสมผสานการทาํ

ตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์เขา้ดว้ยกนัได ้เพ่ือสร้างทั้งแบรนดแ์ละยอดขาย รวมถึงยงัสามารถ

ดึงขอ้มลูจากลกูคา้เพ่ือมาพฒันาระบบลกูคา้สมัพนัธ์  ทาํใหส้ามารถดูแลลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึง

ปัจจุบนัมีลกูคา้ของธอมสัไอเดียหลายรายท่ีประสบความสาํเร็จจากกลยทุธน้ี์  อาทิ  พร็อพเพอร์ต้ี  

เพอร์เฟค ท่ีเม่ือสปัดาห์ก่อนไดป้ระกาศว่า ยอดขายปีน้ีกว่า 8,000 ลา้นบาท โดย 15% เป็นลกูคา้ท่ีมา

จากการทาํ Digital Marketing 
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ขณะเดียวกนั การทาํตลาดโดยใชว้ิดีโอคลิปจะมาแรงมาก พร้อม ๆ กบัการทาํใชโ้มบาย

อินเทอร์เน็ตและโมบายมาร์เก็ตต้ิง  ดว้ยเทคโนโลยี  3จี และอินเทอร์เน็ต  บรอดแบนด์  โดยมีการ

สาํรวจพบว่า 40% ของผูใ้ชโ้มบายอินเทอร์เน็ต อยูบ่นโลก ออนไลน์อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

"ไม่ใช่แค่ยทููบ  แต่กเูกิลวิดีโอกาํลงัมาแรงมากในต่างประเทศ  หากขจดัปัญหาเร่ืองแบนดว์ิดทไ์ด้

รับรองว่าจะเห็นส่ือใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนอีก" แต่ก็ตอ้งไม่ลืมการพฒันาเน้ือหาและระบบของเวบ็ใหเ้อ้ือต่อ

ระบบเสิร์ชเอน็จ้ิน  เพราะยิง่มีการแข่งขนัสูง  ยิง่ทาํใหเ้กิดการแยง่ชิงช่องทางการเขา้ถึงลกูคา้ดว้ย

เสิร์ชเอน็จ้ินมากข้ึน "งบประมาณการทาํตลาดผา่น Digital Marketing ของสหรัฐอเมริกาในปีท่ีแลว้

มี กว่า 189,000 ลา้นบาท 45% ใชก้บัการทาํตลาดผา่นเสิร์ชเอน็จ้ิน  เพราะยงัเป็น  ช่องทางสาํคญัใน

การเขา้ถึงลกูคา้ ซ่ึงในจาํนวนน้ีกว่า 60% เทใหก้บักเูกิล" 

ในประเทศไทยยงัไม่มีการเก็บขอ้มลูงบฯการทาํ Digital Marketing ท่ีชดัเจน  มีเพียง

ประมาณการว่าในปีหนา้จะมีการใชง้บฯใน ส่ือดิจิทลัราว 1,800 ลา้นบาท หรือ 2% จากงบฯโฆษณา

รวมท่ีมีอยูร่าว  90,000 ลา้นบาท  และคาดว่าการเติบโตของการใชง้บประมาณดา้น Digital 

Marketing ของไทยอยูท่ี่ 20% ต่อปี และหากพิจารณาจากความตอ้งการของลกูคา้ธอมสัไอเดีย  ท่ีมี

ทั้งสินคา้ประเภทคอนซูเมอร์ อสงัหาริมทรัพย ์วสัดุก่อสร้างและตกแต่งบา้น เป็นกลุ่มท่ีหนัมาใชง้บ

ฯ กบั Digital Marketing มากข้ึน รวมถึงพิถีพิถนัในการสร้างสรรคแ์คมเปญต่าง  ๆ สะทอ้นว่าเร่ือง

ของ Digital Marketing  จึงไม่ใช่เพ่ือตลาดวยัรุ่นอีกต่อไป  แต่ยงัขยายวงกวา้งไปถึงวยัทาํงาน  กลุ่ม

ผูบ้ริหารท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง และมีการใชเ้วลาออนไลน์ไม่นอ้ยไปกว่าวยัรุ่น 
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บทที่ 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาเร่ือง “ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทลั ของเวบ็ไซต์  

Facebook.com กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ” เป็นการศึกษา

ทศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  Facebook เพ่ือศึกษาทศันคติของ

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook และศึกษาว่า เพศ ชั้นปี สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย ท่ีแตกต่างทาํใหท้ศันคติ

ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook แตกต่างกนัหรือไม่ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมี

การเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์Facebook รวมทั้งส้ินแลว้จาํนวน 3,068  คน จากการสาํรวจในวนัท่ี 15 มิถุนายน  

พ.ศ. 2553 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัเลือกวิธีการเลือกตวัอยา่งท่ีเป็นสดัส่วน ผูว้ิจยัจะกาํหนดสดัส่วนของจาํนวน

ตวัอยา่งแต่ละชั้นตามจาํนวนประชากร โดยจะตอ้งกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งแต่ละชั้นยอ่ยโดยนาํ

สดัส่วนของจาํนวนประชากรแต่ละระดบัชั้นต่อจาํนวนประชากรทั้งหมดไปคูณกบัจาํนวนตวัอยา่ง

ทั้งหมด  เป็นการหาขนาดจาํนวนประชากร กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร และตอ้งการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือนาํไปประมาณสดัส่วนของประชากร สิน พนัธุพิ์นิจอา้ง

ว่าตอ้งใชสู้ตรดงัน้ี  
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n =  Z
2PQ
e2  

เม่ือ       n = จาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ (Sample Size ) 

Z= คะแนนมาตรฐาน (มีค่า 1.96)  

P= สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (มีค่า = 0.5) 

Q=1-P (P มีค่า = 0.5) 

e=ค่าคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า (มีค่า 0.05) 

แทนค่าในสูตร จะได ้

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

= 384.16  ≈ 325 คน 

 

วธิีการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

การเลือกตวัอยา่งท่ีเป็นสดัส่วนของจาํนวนตวัอยา่งแต่ละสาขาตามจาํนวนประชากร 

จากจาํนวนนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 3,068 คน ดงัน้ี 

 

สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

การจดัการธุรกจิทัว่ไป 29 94 29 106 22 96 36 73 485 

การจดัการการท่องเท่ียว 18 121 23 121 17 109 27 91 527 

การจดัการชุมชน 15 40 22 75 16 82 24 72 346 

การตลาด 22 72 24 81 24 74 22 52 371 

ธุรกจิโรงแรมและท่ีพกั 32 95 20 101 29 83 18 72 450 

 การจดัการธุรกจิและภาษาองักฤษ 18 94 23 111 29 70 22 60 427 

 รัฐประศาสนศาสตร์ 45 107 67 110 51 75 2 5 462 

จาํนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดกา รมหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2553(ณ วันท่ี15 มิถนุายน 2553) 

 

ขนาดประชากรตวัอยา่งจาํนวน 385 คน ดงันั้นจะไดจ้าํนวนประชากรตวัอยา่งของนกัศึกษาแต่ละ

เพศ ชั้นปี และสาขา ท่ีแบ่งตามสดัส่วนดงัน้ี 

                                  

จาํนวนนกัศึกษาเพศชาย/หญิง(แต่ละสาขาและชั้นปี) × จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

จาํนวนประชากรทั้งหมด 
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ขนาดตวัอยา่ง 385 คน เม่ือแบ่งตามสดัส่วนแลว้จาํนวนประชากรคลาดเคล่ือนเน่ืองจากเกิดเป็นจุด

ทศนิยม ดงันั้นเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งเพียงพอท่ีจะใชท้ดสอบ ผูว้ิจยัจึงไดแ้จกแจงตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ีทั้งหมด 425 ตวัอยา่งตามสดัส่วนของประชากรแต่ละเพศ ชั้นปี และสาขาอีกทั้งเพ่ือ

ป้องกนัหากมีแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 

 

ลกัษณะการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไปในเร่ืองของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี สาขาวิชา และผลการเรียน

เฉล่ีย ของนกัศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ทศันคติ  โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้น

การวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ, ชั้นปี, สาขาวิชาผลการเรียนเฉล่ีย รวมทั้งพฤติกรรมการใช ้ Facebook 

ไดแ้ก่ ช่วงเวลา , ความต่อเน่ือง และความถ่ีในการใช ้ Facebook มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 

จาํนวน 7 ขอ้ 

 

 

สาขา 

ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

การจดัการธุรกจิทัว่ไป 4 13 4 14 3 13 5 10 66 

การจดัการการท่องเท่ียว 3 16 3 16 3 15 4 12 72 

การจดัการชุมชน 2 6 3 10 3 11 4 10 49 

การตลาด 3 10 5 11 4 10 3 7 53 

ธุรกจิโรงแรมและท่ีพกั 5 13 3 14 4 11 3 10 63 

 การจดัการธุรกจิและภาษาองักฤษ 3 13 3 15 4 10 3 8 59 

 รัฐประศาสนศาสตร์ 6 14 9 15 7 10 1 1 63 

รวม 26 85 30 95 28 80 23 58 425 
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ตอนที่ 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทลัของเวบ็ไซต์  

Facebook.com ของกลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ( Likert Scale) จาํนวน 

41 ขอ้ ซ่ึงแต่ละคาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือกตามระดบัความสาํคญั 5 ระดบั โดยกาํหนดค่านํ้ าหนกัของ

การประเมิน ดงัน้ี  

 

ระดับความคดิเห็น                   ค่าประเมนิ 

                                              มากท่ีสุด                                       5 

                                              มาก                                              4 

                                              ปานกลาง                                     3 

                                              นอ้ย                                              2 

                                              นอ้ยท่ีสุด                                      1 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.การเก็บขอ้มลูเพ่ือทาํการวิจยั จะทาํการเก็บขอ้มลูโดยใชแ้หล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary 

Data) เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามถามกลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใช ้Facebook จาํนวน 425 ราย โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มลู

ดงัน้ี 

1.1 จดัทาํแบบสอบถาม 

1.2 นาํแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนาํไปใชจ้ริง (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งคนละกลุ่ม

กบักลุ่ม 425 คน จาํนวน 30 ราย โดยวิธีหาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach alpha coefficient) เพ่ือทดสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม หลงัจากนั้นทาํการ

ปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ ก่อนนาํไปใชเ้ก็บขอ้มลูจริงต่อไป ซ่ึงไดค่้า Alpha = .9017 

1.3 แจกแบบสอบถาม จาํนวน 425 ชุด โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสาชาวิชาโดย

วิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา  (Quota Sampling) และแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งจาํแนก

ตามเพศ, ชั้นปี และสาขาตามสดัส่วน 

2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มลูจากหนงัสือและวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือใชเ้ป็นแนวคิดในการทาํวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มลู 
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วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูทั้งหมดท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จากแบบสอบถาม นาํมารวบรวมและทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows (Statistic 

Package for the Social Sciences) มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

1.ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีใช ้

เวบ็ไซต ์ Facebook ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีเรียนผลการเรียนเฉล่ีย ช่วงเวลา , ความ

ต่อเน่ือง และความถ่ีในการใช ้Facebook ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูมาแจกแจงความถ่ี ( Frequency) และ

นาํมาคาํนวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดของ  เวบ็ไซต์  Facebook.com ทั้ง 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการยนิยอม การมีส่วนร่วม การใชข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ ความเป็นเฉพาะบุคคล 

ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีใชเ้วบ็ไซต ์Facebook โดยให้

คะแนนเป็นรายขอ้ แลว้นาํขอ้มลูมาหาค่าเฉล่ีย ( 𝑥𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( Standard 

Deviation) ซ่ึงใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา ( Description Statistic ) เป็นคาํสัง่ท่ีใชส้รุป

ลกัษณะและตรวจสอบการแจกแจงขอ้มลู ระดบัความพึงพอใจ มีเกณฑใ์นการแปลผลค่าเฉล่ีย โดย

ใชม้าตราวดัแบบ Likert’s Scaleดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2535 : 100) 

      

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79  หมายความว่า มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59  หมายความว่า มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39  หมายความว่า มีความเห็นในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.19  หมายความว่า มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก  

ค่าเฉล่ีย 4.20 – 5.00  หมายความว่า มีความเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 

 

ใชค่้า T-test วิเคราะห์เปรียบเทียบทศันคติระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ

ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) วิเคราะห์เปรียบเทียบทศันคติ

ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงบรรยาย ( Description Research) เพ่ือศึกษาทศันคติต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  Facebook.com กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 425 คน ดว้ย

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 15.0 for WINDOWS ช่วยในการ

ประมวลขอ้มลู ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ , ชั้นปี, สาขาวิชา ผลการเรียนเฉล่ีย รวมทั้งพฤติกรรมการใช ้ Facebook 

ไดแ้ก่ ช่วงเวลา, ความต่อเน่ือง และความถ่ีในการใช ้Facebook 

ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และ ขอ้เสนอแนะ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํแนกตาม 

                 เพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 111 26.1 

หญิง 314 73.9 

รวม 425 100.0 

  

จากตารางท่ี 1 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน พบว่าเป็นหญิงจาํนวน 314 คน  (ร้อยละ 73.9) และเป็นเพศชายจาํนวน 

111 คน (ร้อยละ 26.1) 
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ตารางที่ 2 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํแนกตาม

ชั้นปี 

ช้ันปีที่ จํานวน ร้อยละ 

1 111 26.1 

2 125 29.4 

3 108 25.4 

4 81 19.1 

รวม 425 100 

 

จากตารางท่ี 2 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน พบว่าเป็นชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 125 คน(ร้อยละ 29.4) ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 111 

คน(ร้อยละ26.1) ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 108 คน(ร้อยละ 25.4) ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 81 คน(ร้อยละ 19.1) 

 

ตารางที่ 3 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํแนกตาม

สาขาวิชา 

สาขาวิชา จํานวน ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 66 15.5 

การจดัการท่องเท่ียว 72 16.9 

การจดัการชุมชน 49 11.5 

การตลาด 53 12.5 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 63 14.8 

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 59 13.9 

รัฐประศาสนศาสตร์ 63 14.8 

รวม 425 100 

 

จากตารางท่ี 3 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน  พบว่าเป็นนกัศึกษาสาขาการจดัการท่องเท่ียว จาํนวน 72 คน(ร้อยละ 

16.9) สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป จาํนวน 66 คน(ร้อยละ 15.5)สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 

จาํนวน 63 คน(ร้อยละ 14.8) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาํนวน 63 คน(ร้อยละ 14.8) สาขาวิชาการ
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จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ จาํนวน 59 คน(ร้อยละ 13.9) สาขาการตลาด จาํนวน 53 คน(ร้อยละ 

12.5) สาขาการจดัการชุมชน จาํนวน 49 คน(ร้อยละ 11.5 คน) 

 

ตารางที่ 4 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํแนกตาม

ผลการเรียนเฉล่ีย 

ระดับเกรดเฉล่ียสะสม จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 2.00 4 0.9 

2.00-2.50 78 18.4 

2.51-3.00 166 39.1 

3.01-3.50 150 35.3 

มากกว่า 3.50 27 6.4 

รวม 425 100 

 

จากตารางท่ี 4 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน  พบว่ามีระดบัเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 2.51-3.00 จาํนวน 166 คน(ร้อยละ 39.1) 

3.01-3.50 จาํนวน 150 คน(ร้อยละ 39.1)  2.00-2.50 จาํนวน 78 คน(ร้อยละ 18.4) มากกว่า 3.50 

จาํนวน 27 คน(ร้อยละ 6.4) นอ้ยกว่า 2.00 จาํนวน 4 คน(ร้อยละ 0.9) 

 

ตารางที่ 5 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํแนกตาม

ช่วงเวลาท่ีใชเ้วบ็ไซต ์Facebook เป็นประจาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 5 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน  พบว่า ช่วงเวลา 20.01-24.00น. มีผูใ้ชจ้าํนวน 259 คน(ร้อยละ60.9) 

ช่วงเวลาที่ใช้เว็บไซต์ Facebook เป็นประจํา จํานวน ร้อยละ 

8.00-12.00น.                                      13 3.1 

12.01-16.00น.                                                              38 8.9 

16.01-20.00 น. 71 16.7 

20.01- 24.00 น. 259 60.9 

หลงั24.00 น.เป็นตน้ไป 44 10.4 

   รวม 425 100 
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ช่วงเวลา 16.01-20.00น. มีผูใ้ชจ้าํนวน 71 คน(ร้อยละ 16.7) ช่วงเวลาหลงั 24.00น. เป็นตน้ไป มีผูใ้ช้

จาํนวน 44 คน(ร้อยละ 10.4) ช่วงเวลา 12.01-16.00น. มีผูใ้ชจ้าํนวน 38 คน(ร้อยละ8.9) ช่วงเวลา 

8.00-12.00น. มีผูใ้ชจ้าํนวน 13 คน(ร้อยละ3.1)  

 

ตารางที่ 6 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํแนกตาม

ความต่อเน่ืองในการใช ้เวบ็ไซต ์Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 6 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน  พบว่ามีความต่อเน่ืองในการใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook อยูท่ี่ 1-2 ชม./วนั  

จาํนวน 144 คน(ร้อยละ 33.9)  นอ้ยกว่า 1 ชม./วนั  จาํนวน 84 คน(ร้อยละ 19.8)    2 ชม.ข้ึนไป- 3 

ชม./วนั จาํนวน 82 คน(ร้อยละ 19.3)   มากกว่า 4 ชม./วนั จาํนวน 66 คน(ร้อยละ 15.5)   3 ชม. ข้ึน

ไป -4 ชม./วนั จาํนวน 49 คน(ร้อยละ11.5) 

 

ตารางที่ 7 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํแนกตาม

ความถี่ในการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 

ความถ่ีในการใช้เว็บไซต์ Facebook จํานวน ร้อยละ 

ทุกวนั 207 48.7 

5-6วนั/สปัดาห์ 56 13.2 

3-4วนั/สปัดาห์ 85 20.0 

1-2วนั/สปัดาห์ 58 13.6 

นอ้ยกว่า 4วนั/เดือน 19 4.5 

รวม 425 100 

ความต่อเน่ืองในการใช้เว็บไซต์ Facebook จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 1 ชม./วนั                                                      84 19.8 

1-2 ชม./วนั 144 33.9 

2 ชม.ข้ึนไป-3 ชม./วนั 82 19.3 

3 ชม. ข้ึนไป -4 ชม./วนั 49 11.5 

มากกว่า 4 ชม./วนั 66 15.5 

รวม 425 100 

   ส
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จากตารางท่ี 7 นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน  พบว่ามีความถ่ีในการใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook ท่ีใชเ้ป็นประจาํทุกวนั

จาํนวน 207 คน(ร้อยละ 48.7)  3-4วนั/สปัดาห์ จาํนวน 85 คน(ร้อยละ20.0) 1-2วนั/สปัดาห์ จาํนวน 

58 คน(ร้อยละ 13.6)  5-6วนั/สปัดาห์ จาํนวน 56 คน(ร้อยละ 13.2) นอ้ยกว่า 4วนั/เดือน  จาํนวน 19 

คน(ร้อยละ 4.5) 

 

ตอนที่ 2  ทัศนคตต่ิอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของเวบ็ไซต์ Facebook.com ของกลุ่ม  

                 ตวัอย่าง       

ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของส่วนผสมทาง  

               การตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นการยนิยอม (Permission)  

ด้านการยินยอม (Permission) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

1.การขออนุญาตกอ่นการรับ-ส่ง

ของขวญัเป็นส่ิงจาํเป็น 

47 134 166 52 26 
3.92 1.02 มาก 

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

2.การยินยอมกอ่นการเผยแพร่ขอ้มูล

ส่วนตวัเป็นส่ิงจาํเป็น 

148 152 97 22 6 
3.97 0.955 มาก 

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

3.การยินยอมกอ่นการตอบรับคาํเชิญเขา้

ร่วมกลุ่มต่าง ๆ เป็นส่ิงจาํเป็น 

114 171 115 17 8 
3.86 0.922 มาก 

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

4.การยินยอมกอ่นการตอบรับคาํเชิญเขา้

ร่วม application ต่าง ๆ เป็นส่ิงจาํเป็น 

104 176 111 25 9 
3.80 0.946 มาก 

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

5.การยินยอมกอ่นการแสดงผลลพัธ์ของ

การเล่นเกมบนหนา้แรกและบนโปร

ไฟลเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

91 152 136 39 7 
3.66 0.968 มาก 

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

6.การยินยอมกอ่นการแสดงผลลพัธ์ของ 

Quiz บนหนา้แรกและบนโปรไฟลเ์ป็น

ส่ิงจาํเป็น 

106 158 130 28 3 
3.79 0.917 มาก 

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

7.การยินยอมใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้นสามารถ

คน้หา( search) Facebook ของตนเองได้

เป็นส่ิงจาํเป็น 

103 179 112 26 5 
3.82 0.909 มาก 

(24.2) (42.1) (26.4) (6.1) (1.2) 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของ  

               ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นการยนิยอม  

               (Permission)  

ด้านการยินยอม (Permission) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

8.ไดรั้บคาํร้องขอเป็นเพ่ือนกอ่นการ

ยินยอมเป็นส่ิงจาํเป็น 

165 168 77 12 3 
4.13 0.855 มาก 

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

รวม 

     

3.86 

 

มาก 

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอ้ยท่ีสุด   1.80 – 2.59 =นอ้ย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง   3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 8 พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com ในดา้น การยนิยอม (Permission) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.86) ส่วนรายละเอียด

ของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน  8 ขอ้ คือ การขออนุญาตก่อนการรับ-ส่ง

ของขวญั (3.92) การยนิยอมก่อนการเผยแพร่ขอ้มลูส่วนตวั  (3.97) การยนิยอมก่อนการตอบรับคาํ

เชิญเขา้ร่วมกลุ่มต่าง ๆ (3.86) การยนิยอมก่อนการตอบรับคาํเชิญเขา้ร่วม  application ต่าง ๆ (3.80) 

การยนิยอมก่อนการแสดงผลลพัธข์องการเล่นเกมบนหนา้แรกและบนโปรไฟล์  (3.66) การยนิยอม

ก่อนการแสดงผลลพัธข์อง Quiz บนหนา้แรกและบนโปรไฟล ์(3.79) การยนิยอมใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้น

สามารถคน้หา(search) Facebook ของตนเองได้  (3.82) ไดรั้บคาํร้องขอเป็นเพ่ือนก่อนการยนิยอม  

(4.13) 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของส่วนผสมทาง  

              การตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) 

การมีส่วนร่วม (Participation) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

9.การแสดงความคิดเห็นลงบนโปร

ไฟลเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

139 194 74 13 5 
4.05 0.851 มาก 

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

10.การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มต่าง ๆ

เป็นส่ิงจาํเป็น 

97 178 119 25 6 
3.79 0.910 มาก 

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

11.การแสดงความคิดเห็นต่อรูปภาพ

เป็นส่ิงจาํเป็น 

121 156 120 19 9 
3.85 0.963 มาก 

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

12.การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอเป็น

ส่ิงจาํเป็น 

84 153 141 34 13 

3.61 0.989 มาก 

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

13.การแสดงข่าวสารใหม่  ๆ บนหนา้

แรกเป็นส่ิงจาํเป็น 

120 156 116 25 8 
3.84 9.67 มาก 

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

14.การแบ่งปัน Item และการแสดงผล

ลพัธ์การเล่นเกมเป็นส่ิงจาํเป็น 

56 120 178 47 24 
3.32 1.022 ปานกลาง 

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

15.การแสดงผลลพัธ์ของการตอบ

คาํถาม Quizเป็นส่ิงจาํเป็น 

70 143 162 39 11 
3.52 0.959 มาก 

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

16.การแสดงความชอบหรือไม่ชอบ

หวัขอ้ท่ีมีการโพสตเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

74 133 152 57 9 
3.48 0.998 มาก 

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

17.การแสดงความชอบหรือไม่ชอบ

ผลลพัธ์ของการเล่นเกมเป็นส่ิงจาํเป็น 

37 97 181 79 31 
3.06 1.031 ปานกลาง 

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

18.การแสดงความชอบหรือไม่ชอบ

รูปภาพต่าง ๆ เป็นส่ิงจาํเป็น 

54 129 168 57 17 
3.29 1.004 ปานกลาง 

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

19.การแสดงความชอบหรือไม่ชอบ

วิดีโอต่าง ๆ เป็นส่ิงจาํเป็น 

33 121 172 81 18 
3.14 0.965 ปานกลาง 

(7.8) (28.5) (40.5) (19.1) (4.1) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของ 

              ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นการมีส่วนร่วม  

              (Participation) 

หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอ้ยท่ีสุด   1.80 – 2.59 =นอ้ย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง   3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

    จากตารางท่ี 9 พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใช้

เวบ็ไซต ์Facebook จาํนวน 425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์ Facebook.com ในดา้น  การมีส่วนร่วม ( Participation)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.44) 

ส่วนรายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั มาก จาํนวน  8 ขอ้ คือการแสดงความ

คิดเห็นลงบนโปรไฟล ์(4.05)  การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มต่าง  ๆ (3.79)  การรับรู้ข่าวใหม่  ๆ บน

หนา้แรก (3.85) การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ (3.61) การแสดงข่าวสารใหม่  ๆ บนหนา้แรก ( 3.84) 

การแสดงผลลพัธข์องการตอบคาํถาม Quiz (3.52) การแสดงความชอบหรือไม่ชอบหวัขอ้ท่ีมีการ

โพสต ์(3.48) การแสดงรายช่ือเพ่ือนท่ีเพ่ิมเขา้มาใหม่บนหนา้แรกของ Facebook  (3.62)   และระดบั

ความจาํเป็นอยูใ่นระดบั ปานกลางจาํนวน 7 ขอ้ คือ การแบ่งปัน Item และการแสดงผลลพัธก์ารเล่น

เกม(3.32) การแสดงความชอบหรือไม่ชอบผลลพัธข์องการเล่นเกม ( 3.06) การแสดงความชอบ

หรือไม่ชอบรูปภาพต่าง ๆ  (3.29) การแสดงความชอบหรือไม่ชอบวิดีโอต่าง  ๆ (3.14) การคล๊ิกว่า

ชอบหรือไม่ชอบกลุ่มต่าง  ๆ (3.13) การสะกิด ( poke) เพ่ือน ( 3.03) การลงโฆษณาบน  Facebook  

(2.98) 

 

การมีส่วนร่วม (Participation) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

20.การคล๊ิกว่าชอบหรือไม่ชอบกลุ่ม

ต่าง ๆ เป็นส่ิงจาํเป็น 

36 120 161 79 29 
3.13 1.029 ปานกลาง 

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

21.การสะกดิ ( poke) เพ่ือนเป็น

ส่ิงจาํเป็น 

37 108 156 78 46 
3.03 1.108 ปานกลาง 

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

22.การแสดงรายช่ือเพ่ือนท่ีเพ่ิมเขา้

มาใหม่บนหนา้แรกของ  Facebook

เป็นส่ิงจาํเป็น 

89 165 129 31 11 

3.62 1.010 มาก 

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

23.การลงโฆษณาบนFacebook เป็น

ส่ิงจาํเป็น 

42 84 169 86 44 
2.98 1.101 ปานกลาง 

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

รวม 

     

3.44 
 

มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของส่วนผสม 

                ทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

                เวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile)   

 

การเกบ็ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อ

นําไปใช้ประโยชน์ (Profile) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

24.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลส่ิงท่ีชอบ

และสนใจ(ไดแ้ก่  กจิกรรม , เพลง , 

หนงัสือ, ภาพยนตร์, รายการโทรทศันท่ี์

ชอบ)ไปใชป้ระโยชนเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

60 152 165 33 15 

3.49 9.49 มาก 

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

25.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลเกีย่วกบั

ครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใช้

ประโยชนเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

39 107 172 69 38 

3.09 1.064 ปานกลาง 

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

26.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลเกีย่วกบั

ความสัมพนัธ์  (เช่น โสด , มีแฟนแลว้ , 

แต่งงานแลว้)ไปใชป้ระโยชนเ์ป็น

ส่ิงจาํเป็น 

48 104 168 74 31 

3.15 1.069 ปานกลาง 

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

27.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลรูปภาพและ

วิดีโอท่ีถูกแท็กไปใชป้ระโยชนเ์ป็น

ส่ิงจาํเป็น 

42 138 167 57 21 

3.29 0.985 ปานกลาง 

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

28.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลมุมมองทาง

ศาสนาและการเมืองไปใชป้ระโยชน์

เป็นส่ิงจาํเป็น 

47 114 162 71 31 

3.18 1.068 ปานกลาง 

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

29.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลวนัเกดิไปใช้

ประโยชนเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

52 146 157 55 15 
3.39 0.977 ปานกลาง 

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

30.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลท่ีอยู่อีเมลล์

ไปใชป้ระโยชนเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

45 134 159 62 25 

3.26 1.026 ปานกลาง 

(10.6) (31.5) (37.4) (14.6) (5.9) 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของ 

                ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นการเก็บขอ้มลู 

                ผูใ้ชง้าน เวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile)   

การเกบ็ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อ

นําไปใช้ประโยชน์ (Profile) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

31.การใหเ้วบ็ไซตน์าํ ช่วงเวลาการ

ออนไลนไ์ปใชป้ระโยชนเ์ป็นส่ิงจาํเป็น 

61 148 154 47 15 
3.45 0.985 มาก 

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

32.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลเบอร์

โทรศพัทแ์ละท่ีอยู่ไปใชป้ระโยชนเ์ป็น

ส่ิงจาํเป็น 

42 101 132 98 52 

2.96 1.164 ปานกลาง 

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

33.การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลสถานท่ี

ศึกษา/ท่ีทาํงานไปใชป้ระโยชนเ์ป็น

ส่ิงจาํเป็น 

42 136 148 73 26 

3.22 1.041 ปานกลาง 

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

รวม 

     

3.2 
 

ปานกลาง 

         
หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอ้ยท่ีสุด   1.80 – 2.59 =นอ้ย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง   3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 10 พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com ในดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ ( Profile)  โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง (3.2) ส่วนรายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั มาก จาํนวน 2 

ขอ้ คือ การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูส่ิงท่ีชอบและสนใจ(ไดแ้ก่ กิจกรรม , เพลง , หนงัสือ , ภาพยนตร์ , 

รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ)ไปใชป้ระโยชน์ ( 3.49) การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูสถานะ (ช่วงเวลาการ

ออนไลน์) บนโปรแกรมสนทนาไปใชป้ระโยชน์ ( 3.45)  และระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั ปาน

กลางมี 8 ขอ้ คือ การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูเก่ียวกบัครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใชป้ระโยชน์  

(3.09) การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์  (เช่น โสด , มีแฟนแลว้ , แต่งงานแลว้)ไปใช้

ประโยชน์ (3.15) การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูรูปภาพและวิดีโอท่ีถกูแท็กไปใชป้ระโยชน์ (3.29) การให้

เวบ็ไซตน์าํขอ้มลูมุมมองทางศาสนาและการเมืองไปใชป้ระโยชน์  (3.18) การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลู

วนัเกิดไปใชป้ระโยชน์ (3.39 ) การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูเบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยูไ่ปใชป้ระโยชน์  

(2.96) การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูสถานท่ีศึกษา/ท่ีทาํงานไปใชป้ระโยชน์ (3.22) 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของส่วนผสม    

                ทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นเฉพาะบุคคล  

                (Personalization)   

เฉพาะบุคคล (Personalization) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

34.การแสดงขอ้มูลการเขา้ร่วม

กจิกรรมต่าง  ๆ อย่างเปิดเผยเป็น

ส่ิงจาํเป็น 

36 150 166 55 18 

3.31 0.947 ปานกลาง 

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

35.การแสดงขอ้มูลการเขา้ร่วมเล่น

เกมต่าง  ๆ  อย่างเปิดเผยเป็น

ส่ิงจาํเป็น 

45 139 160 64 17 

3.31 0.984 ปานกลาง 

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

36.การแสดงขอ้มูลการเขา้ร่วม

กลุ่มท่ีสนใจอย่างเปิดเผยเป็น

ส่ิงจาํเป็น 

45 135 163 67 15 

3.30 0.975 ปานกลาง 

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

37.การแสดงความคิดเห็นลงบน

ผลลพัธ์ของการเล่นเกมอย่าง

เปิดเผยเป็นส่ิงจาํเป็น 

39 129 166 70 21 

3.22 0.993 ปานกลาง 

(9.2) (30.4) 39.1 16.5 4.8 

38.การแสดงความคิดเห็นลงบน

ผลลพัธ์ของการตอบคาํถาม  Quiz

อย่างเปิดเผยเป็นส่ิงจาํเป็น 

42 131 170 65 17 

3.27 0.972 ปานกลาง 

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

39.การแจง้โพสตท่ี์ไม่เหมาะสม

เป็นส่ิงจาํเป็น 

107 128 100 44 46 
3.48 1.270 มาก 

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

40.การคล๊ิกว่าชอบหรือไม่ชอบ

โฆษณาต่าง ๆ เป็นส่ิงจาํเป็น 

39 111 146 78 51 
3.20 1.138 ปานกลาง 

(9.2) (26.1) (34.4) (18.3) (12.0) 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทศันคติท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นของ 

                ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ในดา้นเฉพาะบุคคล  

                (Personalization)   

เฉพาะบุคคล (Personalization) 

ระดบัความคิดเห็น 

x� S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 

41.การแสดงขอ้มูลการเขียนบนัทึก

เร่ืองราวส่วนตวัอย่างเปิดเผย เป็น

ส่ิงจาํเป็น 

50 130 156 55 34 

3.25 1.079 ปานกลาง 

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

รวม 

     

3.29 
 

ปานกลาง 

         
หมายเหตุ : 1.00 – 1.79 =นอ้ยท่ีสุด   1.80 – 2.59 =นอ้ย  2.60 – 3.39 =ปานกลาง   3.40 – 4.19 = มาก 

4.20 – 5.00 =มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 11 พบว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook จาํนวน 425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com ในดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization)  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.29) ส่วน

รายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 1 ขอ้ คือ การแจง้โพสตท่ี์ไม่

เหมาะสม (3.48)  และระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั ปานกลางมี 7 ขอ้ คือ การแสดงขอ้มลูการเขา้

ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ อยา่งเปิดเผย  (3.31) การแสดงขอ้มลูการเขา้ร่วมเล่นเกมต่าง  ๆ อยา่งเปิดเผย  

(3.31) การแสดงขอ้มลูการเขา้ร่วมกลุ่มท่ีสนใจอยา่งเปิดเผย  (3.30) การแสดงความคิดเห็นลงบน

ผลลพัธข์องการเล่นเกมอยา่งเปิดเผย  (3.22) การแสดงความคิดเห็นลงบนผลลพัธข์องการตอบ

คาํถาม Quiz อยา่งเปิดเผย (3.27) การคล๊ิกว่าชอบหรือไม่ชอบโฆษณาต่าง ๆ (3.20) การแสดงขอ้มลู

การเขียนบนัทึกเร่ืองราวส่วนตวัอยา่งเปิดเผย (3.25) 
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ตอนที่3 วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิานเปรียบเทียบความแตกต่างด้านเพศ ช้ันปี สาขาวชิา 

และผลการเรียน เฉลีย่ กบัระดับความความคดิเห็นที่มต่ีอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ

เวบ็ไซต์ Facebook.com 

 การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ ง

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) จาํแนกตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.comของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที่12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทลัของ เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) จาํแนกตามเพศ  

  

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่านกัศึกษาเพศชาย  (x�=3.67) และนกัศึกษาเพศหญิง (x�==3.87) 

ต่างกนั -0.197 จากการวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติทดสอบ t-test พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.004 ซ่ึง

นอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษา

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการยอมรับ ( Permission) 

แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

เพศ จาํนวน(n) ค่าเฉล่ีย(x�) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(S.D.) 
T Sig 

ชาย 111 3.67 0.68 -2.911 0.004 

หญิง 314 3.87 0.58 
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การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ ง

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation) จาํแนกตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที1่3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                 แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.comดา้นการมีส่วนร่วม(Participation)  จาํแนกตาม 

                 เพศ 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า นกัศึกษาเพศชาย (x�=3.37) และนกัศึกษาเพศหญิง (x�=3.41) 

ต่างกนั -0.045  จากการวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติทดสอบ t-test พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.529 ซ่ึง

มากกว่า 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลกั และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีเพศแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation)ไม่

แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile) จาํแนก

ตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน(n) ค่าเฉล่ีย (x�) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
T Sig 

ชาย 111 3.37 0.74 -0.63 0.529 

หญิง 314 3.41 0.6 
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ตารางที1่4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใช ้

                 ประโยชน์ (Profile)  จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน(n) ค่าเฉล่ีย (x�) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) T Sig 

ชาย 111 3.22 0.85 -0.425 0.671 

หญิง 314 3.25 0.73 

   

จากตารางท่ี 14 พบว่า นกัศึกษาเพศชาย (x�=3.22) และนกัศึกษาเพศหญิง (x�=3.25) 

ต่างกนั-0.036 จากการวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติทดสอบ t-test พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั  0.671 ซ่ึง

มากกว่า 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลกั และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีเพศแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์

เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile) ไม่แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization)  จาํแนกตามเพศ 

H0 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 
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ตารางที1่5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization)  จาํแนกตาม 

                  เพศ 

เพศ จาํนวน(n) ค่าเฉล่ีย (x�) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) T Sig 

ชาย 111 3.26 0.782 -0.058 0.954 

หญิง 314 3.27 0.716 

   

จากตารางท่ี 15 พบว่า นกัศึกษาเพศชาย (x�=3.26) และนกัศึกษาเพศหญิง (x�=3.27) 

ต่างกนั-0.004 จากการวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติทดสอบ t-test พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั  0.954 ซ่ึง

มากกว่า 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลกั และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีเพศแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์ Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล ( Personalization) 

ไม่แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) จาํแนกตามชั้นปี 

H0 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 
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ตารางที1่6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) จาํแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี N x� S.D. แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.92 0.52 ระหว่างกลุ่ม 3.298 3 1.09 2.9 0.03 

2 125 3.75 0.65 ภายในกลุ่ม 159.15 421 0.37 

  3 108 3.72 0.68 รวม 162.45 424 

   4 81 3.89 0.56       

   รวม 425 3.82 0.61   

      

จากตารางท่ี16 พบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั

ของเวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการยอมรับ ( Permission) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.92) รองลงมาคือ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 (x�=3.89) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 (x�=3.75) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัศึกษาชั้นปี

ท่ี 3  (x�=3.72) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่า

ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.03 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติ

ฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีชั้นปีแตกต่างกนัทาํ

ใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ website Facebook.com 

ดา้นการยอมรับ (Permission)  แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation) จาํแนกตามชั้นปี 

H0 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 
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ตารางที1่7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                 แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation) จาํแนกตามชั้น 

                 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี17 พบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี1 มีทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั

ของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.55) รองลงมาคือ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 (x�=3.38) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 (x�=3.35) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัศึกษาชั้นปี

ท่ี 4  (x�=3.29) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่า

ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.024 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติ

ฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีชั้นปีแตกต่างกนัทาํ

ใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต ์ Facebook.com 

ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation) แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ ง

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile) จาํแนก

ตามชั้นปี 

H0 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทั ลของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

 

 

 

ชั้นปี N x� S.D. แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.55 0.61 ระหว่างกลุ่ม 3.94 3 1.31 3.18 0.024 

2 125 3.38 0.63 ภายในกลุ่ม 174.05 421 0.41 

  3 108 3.35 0.70 รวม 178 424 

   4 81 3.29 0.62 

      รวม 425 3.40 0.64 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที1่8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใช ้

                 ประโยชน์ (Profile) จาํแนกตามชั้นปี 

 

จากตารางท่ี18 พบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี1 มีทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั

ของเวบ็ไซต์ Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ ( Profile) 

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

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  (x�=3.18) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-

Way ANOVA (F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.417 ซ่ึงมากว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีชั้นปี แตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์ Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใช้

ประโยชน์ (Profile) ไม่แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ ง

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) จาํแนกตามชั้นปี 

H0 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

 

 

 

ชั้นปี N x� S.D. แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.34 0.81 ระหว่างกลุ่ม 1.68 3 0.56 0.949 0.417 

2 125 3.18 0.71 ภายในกลุ่ม 248.74 421 0.59 

  3 108 3.20 0.79 รวม 250.42 424 

   4 81 3.26 0.74 

      รวม 425 3.24 0.76 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) จาํแนกตาม 

               ชั้นปี 

ชั้นปี N x� S.D. แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

1 111 3.39 0.68 ระหว่างกลุ่ม 2.45 3 0.81 1.52 0.2 

2 125 3.24 0.73 ภายในกลุ่ม 225.42 421 0.53 

  3 108 3.22 0.73 รวม 227.88 424 

   4 81 3.20 0.78 

      รวม 425 3.27 0.73 

       

จากตารางท่ี19 พบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี1 มีทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั

ของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.39) รองลงมาคือ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 (x�=3.24) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 (x�=3.22) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัศึกษาชั้นปี

ท่ี 4  (x�=3.20) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่า

ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.2 ซ่ึงมากว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง 

หมายความว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีชั้นปีแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบั

ความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์ Facebook.com ดา้นเฉพาะ

บุคคล (Personalization) ไม่แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) จาํแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 
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ตารางที่20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) จาํแนกตาม              

               สาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหล่งความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 66 3.8 0.6 ระหว่างกลุ่ม 7.1 6 1.18 3.17 0.005 

การจดัการการท่องเท่ียว 72 4.01 0.5 ภายในกลุ่ม 155 418 0.37 

  การจดัการชุมชน 49 3.71 0.7 รวม 162 424 

   การตลาด 53 3.79 0.5 

      ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 63 3.9 0.7 

      การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 59 3.86 0.6 

      รัฐประศาสนศาสตร์ 63 3.59 0.7 

      รวม 425 3.82 0.6 

       

จากตารางท่ี 20 พบว่านกัศึกษาสาขาการจดัการท่องเท่ียว มีทศันคติต่อ ส่วนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทลัขอ งเวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการยอมรับ ( Permission) เฉล่ียสูงสุด 

(x�=4.01) รองลงมาคือ นกัศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั  (x�=3.9) สาขาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ  (x�=3.86) สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป (x�=3.8) สาขาการตลาด (x�=3.79) สาขาการ

จดัการชุมชน (x�=3.71)  และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (x�=3.59) จากการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 

0.005 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า 

นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีสาขาวิชา แตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการยอมรับ 

(Permission) แตกต่างกนั 
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การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ ง

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation) จาํแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที่21 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) จาํแนกตาม 

                สาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหล่งความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 66 3.43 0.6 ระหว่างกลุ่ม 3.6 6 0.6 1.44 0.19 

การจดัการการท่องเท่ียว 72 3.49 0.7 ภายในกลุ่ม 174 418 0.41 

  การจดัการชุมชน 49 3.45 0.7 รวม 178 424 

   การตลาด 53 3.49 0.5 

      ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 63 3.35 0.6 

      การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 59 3.42 0.7 

      รัฐประศาสนศาสตร์ 63 3.21 0.7 

      รวม 425 3.4 0.6 

       

จากตารางท่ี 21 พบว่านกัศึกษาสาขาการจดัการท่องเท่ียว และการตลาด มีทศันคติต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม

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

การจดัการธุรกิจทัว่ไป  (x�=3.43) สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ (x�=3.42) สาขาธุรกิจ

โรงแรมและท่ีพกั (x�=3.35)  และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (x�=3.21) จาก

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 

0.19 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า 

นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีสาขาวิชา แตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความ
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการมีส่วน

ร่วม(Participation)ไม่แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile) จาํแนก

จาํแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที2่2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                  แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใช ้

                  ประโยชน์ (Profile) จาํแนกตามสาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหล่งความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 66 3.36 0.8 ระหว่างกลุ่ม 6.3 6 1.05 1.81 0.09 

การจดัการการท่องเท่ียว 72 3.35 0.7 ภายในกลุ่ม 244 418 0.58 

  การจดัการชุมชน 49 3.2 0.7 รวม 250 424 1.69 

  การตลาด 53 3.38 0.6         

  ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 63 3.29 0.8   

     การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 59 3.06 0.8   

     รัฐประศาสนศาสตร์ 63 3.08 0.8   

     รวม 425 3.25 0.8   

      

จากตารางท่ี22 พบว่านกัศึกษาสาขาการตลาด มีทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทลัของ เวบ็ไซต์ Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ 

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

จดัการการท่องเท่ียว (x�=3.35) สาขาการจดัการธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั (x�=3.29) สาขาการจดัการ

ชุมชน (x�=3.2) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (x�=3.08)  และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สาขาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ (x�=3.06) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 
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(F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.09 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัและ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมี

สาขาวิชาแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต์ Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ ( Profile)ไม่

แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) จาํแนกตามสาขาวิชา 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทั ลของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที2่3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                 แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) จาํแนกตาม 

                 สาขาวิชา 

สาขา N x� S.D. 

แหล่งความ

แปรปรวน SS Df MS F Sig 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 66 3.29 0.7 ระหว่างกลุ่ม 5.4 6 0.9 1.69 0.12 

การจดัการการท่องเท่ียว 72 3.43 0.8 ภายในกลุ่ม 222 418 0.53 

  การจดัการชุมชน 49 3.16 0.8 รวม 228 424 

   การตลาด 53 3.45 0.6 

      ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 63 3.2 0.7 

      การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 59 3.17 0.8 

      รัฐประศาสนศาสตร์ 63 3.18 0.7 

      รวม 425 3.27 0.7 

       

จากตารางท่ี23 พบว่านกัศึกษาสาขาการตลาด มีทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล ( Personalization) เฉล่ียสูงสุด (x�=3.45) 

รองลงมาคือ นกัศึกษาการจดัการการท่องเท่ียว  (x�=3.43) สาขาการจดัการธุรกิทัว่ไป  (x�=3.29) 

สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั (x�=3.2) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (x�=3.18) สาขาการจดัการธุรกิจ
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และภาษาองักฤษ (x�=3.17) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (x�=3.08)  และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สาขา

การจดัการชุมชน (x�=3.16) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) 

พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.12 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัและปฏิเสธ

สมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีสาขาวิชา

แตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ งเวบ็ไซต์

Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) ไม่แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) จาํแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย 

H0 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที่24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission)จาํแนกตามผลการ 

               เรียนเฉล่ีย 

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

นอ้ยกว่า 2.00 4 3.7 0.55 ระหว่างกลุ่ม 4.9 4 1.2 3 0.01 

2.00-2.50 78 3.6 0.57 ภายในกลุ่ม 158 420 3.8 

  2.51-3.00 166 3.8 0.64 รวม 162 424 

   3.01-3.50 150 3.9 0.59 

      มากกว่า 3.50 27 4.1 0.55 

      รวม 425 3.8 0.61 

       

จากตารางท่ี24 พบว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย มากกว่า  3.50 มีทศันคติต่อ ส่วนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการยอมรับ (Permission) เฉล่ียสูงสุด (x�=4.1) 

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

(x�=3.7) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือเกรดเฉล่ีย 2.00-2.50  (x�=3.6)  จากการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.01 ซ่ึงนอ้ยกว่า 

0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษา คณะ
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วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีเกรดเฉล่ียแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมี

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัข องเวบ็ไซต ์ Facebook.com ดา้นการยอมรับ ( Permission) 

แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ ง

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation) ตามผลการเรียนเฉล่ีย 

H0 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที่25 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด

แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) จาํแนกตาม ผลการเรียน

เฉล่ีย 

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

นอ้ยกว่า 2.00 4 3.4 0.43 ระหว่างกลุ่ม 2.4 4 0.6 1 0.21 

2.00-2.50 78 3.4 0.61 ภายในกลุ่ม 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       

   มากกว่า 3.50 27 3.7 0.78   

     รวม 425 3.4 0.64   

      

จากตารางท่ี25 พบว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย มากกว่า  3.50 มีทศันคติต่อ ส่วนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม( Participation) เฉล่ียสูงสุด 

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

3.01-3.50  มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (x�=3.4)  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way 

ANOVA (F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.21 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร

ท่ีมีเกรดเฉล่ียแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั

ของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นการมีส่วนร่วม(Participation) ไม่แตกต่างกนั 
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การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัขอ ง

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile) ตามผล

การเรียนเฉล่ีย 

H0 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที่26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

                แบบดิจิทลัของ website Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใช ้

                ประโยชน์ (Profile) จาํแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย 

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

นอ้ยกว่า 2.00 4 3.4 0.37 ระหว่างกลุ่ม 1 4 0.6 1 0.21 

2.00-2.50 78 3.2 0.74 ภายในกลุ่ม 249 420 0.4 

  2.51-3.00 166 3.3 0.77 รวม 250 424 

   3.01-3.50 150 3.2 0.78       

   มากกว่า 3.50 27 3.4 0.78   

     รวม 425 3.2 0.76   

      

จากตารางท่ี26 พบว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย นอ้ยกว่า 2.00 และ มากกว่า 3.50 มีทศันคติ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต ์ Facebook.com ดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้าน

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

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

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.21 

ซ่ึงมากกว่ากว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า 

นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีเกรดเฉล่ีย แตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นการเก็บ

ขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ (Profile) ไม่แตกต่างกนั 
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การเปรียบเทียบระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซตF์acebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) ตามผลการเรียนเฉล่ีย 

H0 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั ของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ

เวบ็ไซต ์Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที่27 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด 

               แบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) จาํแนกตามผล 

               การเรียนเฉล่ีย 

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

นอ้ยกว่า 2.00 4 3.4 0.47 ระหว่างกลุ่ม 3.4 4 0.8 2 0.18 

2.00-2.50 78 3.3 0.74 ภายในกลุ่ม 225 420 0.5 

  2.51-3.00 166 3.2 0.77 รวม 228 424 

   3.01-3.50 150 3.3 0.67       

   มากกว่า 3.50 27 3.6 0.74   

     รวม 425 3.3 0.73   

      

จากตารางท่ี27 พบว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย มากกว่า  3.50 มีทศันคติต่อ ส่วนผสมทาง

การตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล ( Personalization) เฉล่ียสูงสุด 

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

3.50 (x�=3.3) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือเกรดเฉล่ีย 2.51-3.00 (x�=3.2)  จากการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (F-test) พบว่าค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.18 ซ่ึงมากกว่า 

0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า นกัศึกษา คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีเกรดเฉล่ียแตกต่างกนัทาํใหร้ะดบัความความคิดเห็นท่ีมี

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ดา้นเฉพาะบุคคล 

(Personalization) ไม่แตกต่างกนั 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต ์ Facebook.com ของนกัศึกษา

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร และศึกษาว่า เพศ ชั้นปี สาขาวิชา และผลการเรียนเฉล่ีย 

ท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรต่อส่วนผสม

ทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com แตกต่างกนัหรือไม่  โดยการใชว้ิธีการสาํรวจ

โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปี

ท่ี 1-4ท่ีใชเ้วบ็ไซต ์Facebook จาํนวน 425 คน สรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ช้ันปีที่ 1-4 ที่ 

             ใช้ เวบ็ไซต์ Facebook 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 425 คน ท่ีใช้

เวบ็ไซต ์Facebook ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 314 คน  ร้อยละ 73.9 

และเป็นเพศชายจาํนวน 111 คนร้อยละ 26.1 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 425 คน ท่ีใช้

เวบ็ไซต ์Facebook ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 125 คน  ร้อยละ 29.4 

ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 111 คน ร้อยละ26.1ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 108 คน ร้อยละ 25.4  และนอ้ยท่ีสุดชั้นปีท่ี 4 

จาํนวน 81 คน ร้อยละ 19.1 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 425 คน ท่ีใช้

เวบ็ไซต ์ Facebook ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนกัศึกษาสาขาการจดัการท่องเท่ียว 

จาํนวน 72 คน  ร้อยละ 16.9   สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป จาํนวน 66 คน  ร้อยละ 15.5  สาขา

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั จาํนวน 63 คน ร้อยละ 14.8 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาํนวน 63 คน  ร้อย

ละ 14.8  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ จาํนวน 59 คน  ร้อยละ 13.9   สาขาการตลาด 

จาํนวน 53 คน ร้อยละ 12.5 และนอ้ยท่ีสุด สาขาการจดัการชุมชน จาํนวน 49 คน ร้อยละ 11.5 คน 
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นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 425 คน ท่ีใช้

เวบ็ไซต ์Facebook ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 2.51-3.00 จาํนวน 

166 คน  ร้อยละ 39.1   เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 จาํนวน 150 คน  ร้อยละ 39.1  เกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 

จาํนวน 78 คน ร้อยละ 18.4  เกรดเฉล่ียมากกว่า 3.50 จาํนวน 27 คน ร้อยละ 6.4  และนอ้ยท่ีสุดเกรด

เฉล่ียนอ้ยกว่า 2.00 จาํนวน 4 คน ร้อยละ 0.9 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 425 คน ท่ีใช้

เวบ็ไซต ์ Facebook ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook ช่วงเวลา 20.01-

24.00น. มีผูใ้ชจ้าํนวน 259 คน ร้อยละ 60.9  ช่วงเวลา 16.01-20.00  น. มีผูใ้ชจ้าํนวน 71 คน  ร้อยละ 

16.7  ช่วงเวลาหลงั 24.00น. เป็นตน้ไป มีผูใ้ชจ้าํนวน 44 คน ร้อยละ 10.4 ช่วงเวลา 12.01-16.00  น. 

มีผูใ้ชจ้าํนวน 38 คน ร้อยละ8.9  และนอ้ยท่ีสุดช่วงเวลา 8.00-12.00 น. มีผูใ้ชจ้าํนวน 13 คน  ร้อยละ

3.1 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 425 คน ท่ีใช้

เวบ็ไซต ์ Facebook ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความต่อเน่ืองในการใชเ้วบ็ไซต ์

Facebook อยูท่ี่ 1-2 ชม. / วนั จาํนวน 144 คน ร้อยละ 33.9  นอ้ยกว่า 1 ชม. / วนั  จาํนวน 84 คน ร้อย

ละ 19.8   2 ชม.ข้ึนไป - 3 ชม. / วนั จาํนวน 82 คน ร้อยละ 19.3   มากกว่า 4 ชม. / วนั จาํนวน 66 คน 

ร้อยละ 15.5  และนอ้ยท่ีสุด 3 ชม. ข้ึนไป -4 ชม. / วนั จาํนวน 49 คน ร้อยละ11.5 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 425 คน ท่ีใช้

เวบ็ไซต ์Facebook ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook ท่ีใช้

เป็นประจาํทุกวนัจาํนวน 207 คนร้อยละ 48.7  3-4วนั / สปัดาห์ จาํนวน 85 คน ร้อยละ20.0  1-2วนั /

สปัดาห์ จาํนวน 58 คน ร้อยละ 13.6   5-6วนั / สปัดาห์ จาํนวน  56 คน ร้อยละ 13.2   และนอ้ยท่ีสุด

นอ้ยกว่า 4 วนั / เดือน จาํนวน 19 คน ร้อยละ 4.5 

 

ส่วนที่ 2 ทัศนคตต่ิอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ เวบ็ไซต์ Facebook.com ของนักศึกษา

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ด้านการยนิยอม (Permission) 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์Facebook ชั้นปีท่ี 1-4 

จาํนวน 425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com ในดา้น การยนิยอม  (Permission) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ค่าเฉล่ียรวม = 3.86) 

ส่วนรายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  การขออนุญาตก่อนการรับ-
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ส่งของขวญั การยนิยอมก่อนการเผยแพร่ขอ้มลูส่วนตวั  การยนิยอมก่อนการตอบรับคาํเชิญเขา้ร่วม

กลุ่มต่าง  ๆ การยนิยอมก่อนการตอบรับคาํเชิญเขา้ร่วม  application ต่าง ๆ  การยนิยอมก่อนการ

แสดงผลลพัธข์องการเล่นเกมบนหนา้แรกและบนโปรไฟล ์

การยนิยอมก่อนการแสดงผลลพัธข์อง Quiz บนหนา้แรกและบนโปรไฟล ์ การยนิยอมใหเ้พ่ือนและ

ผูอ่ื้นสามารถคน้หา(search) Facebook ของตนเองได ้ ไดรั้บคาํร้องขอเป็นเพ่ือนก่อนการยนิยอม 

 

ด้านการมส่ีวนร่วม (Participation) 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์Facebook ชั้นปีท่ี 1-4 

จาํนวน 425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com ในดา้นการมีส่วนร่วม ( Participation)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ค่าเฉล่ียรวม = 

3.44) ส่วนรายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็น

ลงบนโปรไฟล ์การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มต่าง ๆ การรับรู้ข่าวใหม่  ๆ บนหนา้แรก การแบ่งปัน

รูปภาพและวิดีโอ การแสดงข่าวสารใหม่ ๆ บนหนา้แรก การแสดงผลลพัธข์องการตอบคาํถาม Quiz 

การแสดงความชอบหรือไม่ชอบหวัขอ้ท่ีมีการโพสต ์  การแสดงรายช่ือเพ่ือนท่ีเพ่ิมเขา้มาใหม่บน

หนา้แรกของ Facebook  และระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั ปานกลางไดแ้ก่  การแบ่งปัน Item และ

การแสดงผลลพัธก์ารเล่นเกม การแสดงความชอบหรือไม่ชอบผลลพัธข์องการเล่นเกม การแสดง

ความชอบหรือไม่ชอบรูปภาพต่าง ๆ การแสดงความชอบหรือไม่ชอบวิดีโอต่าง  ๆ การคล๊ิกว่าชอบ

หรือไม่ชอบกลุ่มต่าง ๆ การสะกิด (poke) เพ่ือน และการลงโฆษณาบน Facebook 

 

ด้านการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Profile) 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์Facebook ชั้นปีท่ี 1-4 

จาํนวน 425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์

Facebook.com ในดา้นการเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ ( Profile) โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม = 3.2) ส่วนรายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ไดแ้ก่ การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูส่ิงท่ีชอบและสนใจ(ไดแ้ก่ กิจกรรม , เพลง, หนงัสือ , 

ภาพยนตร์, รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ)ไปใชป้ระโยชน์ การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูสถานะ (ช่วงเวลาการ

ออนไลน์) บนโปรแกรมสนทนาไปใชป้ระโยชน์ และระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั มากไดแ้ก่  การ

ใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูเก่ียวกบัครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว)ไปใชป้ระโยชน์   การใหเ้วบ็ไซตน์าํ

ขอ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ ์(เช่น โสด , มีแฟนแลว้ , แต่งงานแลว้)ไปใชป้ระโยชน ์ การใหเ้วบ็ไซต์

นาํขอ้มลูรูปภาพและวิดีโอท่ีถกูแท็กไปใชป้ระโยชน์   การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูมุมมองทางศาสนา
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และการเมืองไปใชป้ระโยชน์  การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูวนัเกิดไปใชป้ระโยชน์  การใหเ้วบ็ไซตน์าํ

ขอ้มลูเบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยูไ่ปใชป้ระโยชน์  การใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มลูสถานท่ีศึกษา  / ท่ีทาํงานไป

ใชป้ระโยชน์ 

 

ด้านเฉพาะบุคคล (Personalization) 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook จาํนวน 

425 คน เห็นว่าความจาํเป็นของส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์ Facebook.com ใน

ดา้นเฉพาะบุคคล ( Personalization)  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ค่าเฉล่ียรวม = 3.29) ส่วน

รายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การแจง้โพสตท่ี์ไม่เหมาะสม และ

ระดบัความจาํเป็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่  การแสดงขอ้มลูการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ อยา่ง

เปิดเผย การแสดงขอ้มลูการเขา้ร่วมเล่นเกมต่าง  ๆ อยา่งเปิดเผย การแสดงขอ้มลูการเขา้ร่วมกลุ่มท่ี

สนใจอยา่งเปิดเผย การแสดงความคิดเห็นลงบนผลลพัธข์องการเล่นเกมอยา่งเปิดเผย การแสดง

ความคิดเห็นลงบนผลลพัธข์องการตอบคาํถาม  Quiz อยา่งเปิดเผย การคล๊ิกว่าชอบหรือไม่ชอบ

โฆษณาต่าง ๆ การแสดงขอ้มลูการเขียนบนัทึกเร่ืองราวส่วนตวัอยา่งเปิดเผย 

 

ส่วนที่ 3 วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 

เพศส่งผลต่อทัศนคตทิี่มต่ีอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ของ

นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook มีทศันคติ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook ในดา้นการยนิยอม ( Permission) เพศ

ชายและเพศหญิงมีทศันคติแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นการมีส่วนร่วม 

(Participation) ดา้นการนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ (Profile)  และดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization)  

เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติไม่แตกต่างกนัโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ช้ันปีส่งผลต่อทัศนคตทิี่มต่ีอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ เวบ็ไซต์  Facebook.com ของ

นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook มีทศันคติ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook ในดา้นการยนิยอม ( Permission) และ

ดา้นการมีส่วนร่วม ( Participation) ชั้นปีท่ี 1-4 มีทศันคติแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05  ดา้นการนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ ( Profile)  และดา้นเฉพาะบุคคล ( Personalization) 

ชั้นปีท่ี 1-4 มีทศันคติไม่แตกต่างกนัโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สาขาวชิาที่เรียน ส่งผลต่อทัศนคตทิี่มต่ีอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ เวบ็ไซต์  

Facebook.com ของนักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook มีทศันคติ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์ Facebook ในดา้นการยนิยอม ( Permission) 

สาขาวิชาท่ีเรียนแตกต่างกนัมีทศันคติแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการมี

ส่วนร่วม ( Participation) ดา้นการนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ ( Profile) และ ดา้นเฉพาะบุคคล 

(Personalization)  สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติไม่แตกต่างกนัโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 

ผลการเรียนเฉลีย่ ส่งผลต่อทัศนคตทิี่มต่ีอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ เวบ็ไซต์  

Facebook.com ของนักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook มีทศันคติ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook ในดา้นการยนิยอม (Permission) เกรด

เฉล่ียแตกต่างกนัมีทศันคติแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการมีส่วนร่วม 

(Participation) ดา้นการนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ (Profile) และดา้นเฉพาะบุคคล ( Personalization)  

เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติไม่แตกต่างกนัโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีใชเ้วบ็ไซต ์ Facebook และตอบ

แบบสอบถามมีการเสนอถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีทศันคติเชิงบวกต่อเวบ็ไซต ์ Facebook โดยเห็นว่า

เวบ็ไซต ์Facbook เป็นเวบ็ไซตท่ี์สาํคญัเวบ็ไซตห์น่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพดูคุย แบ่งปัน

ส่ิงท่ีตนเองสนใจกบัผูอ่ื้น ใหค้วามบนัเทิงและความสะดวกสบายในการใชง้าน อีกทั้งยงัช่วยให้

ประหยดัค่าใชจ่้าย ผูใ้ชส่้วนมากท่ีแสดงความคิดเห็นในส่วนน้ียงักล่าวอีกว่าตนเองมีพฤติกรรมติด

เวบ็ไซต ์Facebook ในระดบัมาก 

ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีทศันคติเชิงลบต่อเวบ็ไซต ์ Facebook โดยเห็น

ว่าเวบ็ไซต ์Facebook ในปัจจุบนัเร่ิมมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีนอ้ยลงในดา้นความเป็นส่วนตวั 
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ขอ้มลูบางส่วนเช่นรหสัผา่นในการลอ็กอินเขา้สู่ระบบสามารถถกูขโมยไปไดโ้ดยผูป้ระสงคไ์ม่ดี ซ่ึง

การกระทาํดงักล่าวจะส่งผลเสียต่อผูใ้ช ้ Facebook ซ่ึงถกูขโมยรหสัดงักล่าวไป โดยอาจจะถกูเจาะ

ขอ้มลูบางส่วนไปใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะผูท่ี้ใชร้หสัผา่นในการลอ็กอินเขา้เวบ็ไซต ์ Facebook เป็น

รหสัเดียวกนักบั เวบ็ไซต ์Hotmail อาจถกูเจาะขอ้มลูส่วนตวัท่ีอยูใ่นเวบ็ไซตน์ั้น ๆ ดว้ย 

ผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนเสนอว่า เวบ็ไซต ์ Facebook ควรเพ่ิมเน้ือท่ีในส่วนของ Wall และมี 

Application อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนใหห้ลากหลายมากกว่าน้ี 

 

อภิปรายผล 

จาการศึกษาเร่ือง ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิ ทลั ของเวบ็ไซต์  

Facebook.com ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่

เห็นว่าส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัใน ดา้นการยนิยอม  (Permission) ดา้นการมีส่วนร่วม 

(Participation)มีความจาํเป็นต่อเวบ็ไซตด์งักล่าวอยูใ่นระดบัมาก และเห็นว่าส่วนผสมทางการตลาด

แบบดิจิทลัดา้นการนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ ( Profile)  และดา้นเฉพาะบุคคล ( Personalization)  มี

ความจาํเป็นต่อเวบ็ไซต ์ Facebook อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรเห็นว่าเวบ็ไซต ์ Facebook จาํเป็นตอ้งมี ส่วนผสมทางการตลาดแบบ

ดิจิทลั ดา้น การยนิยอม ( Permission) และ ดา้นการมีส่วนร่วม ( Participation)  ซ่ึงมีความจาํเป็น

มากกว่าการมีส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลั  ดา้นการนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ ( Profile)  และ

ดา้นเฉพาะบุคคล (Personalization) ซ่ึงส่วนมากนกัศึกษามีความเห็นว่าความจาํเป็นของอีกสองดา้น

น้ียงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้่า การยนิยอมและ การมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีมีความ

จาํเป็นต่อเวบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ซ่ึงเร่ืองการ

ยนิยอม สอดคลอ้งกั บแนวคิดของ  เคนท ์เวอร์ไทม์  (Kent Wertime) และ เอียน เฟนวิค  (Ian  

Fenwick) (2551  : 165-168) ซ่ึงอา้งว่า แนวการปฏิบติัดา้นการตลาดดิจิทลัท่ีประสบความสาํเร็จ 

(Digitalmarketing Best Practices) ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูบ้ริโภคก่อน ( Follow Permission 

Marketing Principle : It’s Must) นกัการตลาดดิจิทลัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเร่ือง Permission 

Marketing อยา่งเคร่งครัด เพราะถา้ไม่ทาํ คุณอาจเส่ียงกบัการเสียลกูคา้และเสียความไวว้างใจท่ี

ลกูคา้เคยมีให ้ถา้ไม่ไดรั้บความไวว้างใจ โอกาสท่ีจะรู้จกัลกูคา้อยา่งลึกซ้ึงยอ่มลดนอ้ยลง และ

แน่นอนคงไม่สามารถจดัแผนการตลาดใหถ้กูใจได ้ถา้ฝืนติดต่อลกูคา้ทั้งท่ีเขาไม่ยนิยอม ลกูคา้จะ

ต่อตา้นโดยการหาทางป้องกนัไม่ใหเ้ขา้ถึงเขา เช่นเดียวกบัความสมัพนัธใ์นลกัษณะอ่ืน ๆ ถา้สูญเสีย

ความไวว้างใจกนัแลว้ ทุกอยา่งก็ยากจะเร่ิมตน้ใหม่ เช่นเดียวกนักบั การมีส่วนร่วมซ่ึงสอดคลอ้งกบั

เร่ืองแรงจูงใจในการเขา้ร่วมสงัคมเครือข่ายของ  Peter Kollock (1999) Sense of Community  ซ่ึง
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กล่าวถึงการมีปฏิสมัพนัธก์นัหรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหว่างคนในสงัคมนั้น ๆ เหมือน

การท่ีมีคนมาตั้งกระทูห้รือเขียนบทความอะไร เม่ืออ่านกระทูน้ั้น  ๆ ทาํใหอ้ยากแสดงความคิดเห็น

ของตวัเอง การท่ีความคิดคนหน่ึง มีอิทธิพลเหนือคนกลุ่มหน่ึง หรือ การมีอารมณ์ความรู้สึก

บางอยา่งร่วมกนั เช่น การรวมตวักนัเพ่ือแสดงพลงัทางการเมือง หรือ การรวมตวักนัเพ่ือแสดงออก

อะไรบางอยา่งบน Online Community จากขา้งตน้ทาํใหว้ิเคราะห์ไดว้่านกัศึกษาท่ีตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการยนิยอม (Permission) ซ่ึงเป็นนกัศึกษาส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกบัเธอร์สโตน ( Thurstone 1974) ซ่ึงกล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นผลรวมของมนุษยเ์ก่ียวกบั

ความรู้สึก อคติ ความกลวั ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหมือนกบันกัศึกษากลุ่มดงักล่าวท่ีเห็นว่าการยนิยอม

ก่อนการไดรั้บอนุญาตใหเ้วบ็ไซตก์ระทาํการใด ๆ กบัขอ้มลูส่วนตวัจาํเป็นจะตอ้งแจง้ก่อน เน่ืองจาก

นกัศึกษามีความรู้สึก อคติต่อเร่ืองเดียวกนัมาก่อน และใชค้วามคิดเห็นดงักล่าวเป็นตวัตดัสินส่ิงอ่ืน

ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนั เช่น พิจารณารับหรือไม่รับในการส่งขอ้มลูการตลาด หรือรับใหมี้ความถ่ี

มากนอ้ยแค่ไหนก็ได ้นกัศึกษาบางกลุ่มมีอคติต่อการรับขอ้มลู หรือ Application ต่าง ๆ บนเวบ็ไซต ์

Facebook ท่ีมีมากเกินไป จนเกิดความรําคาญการส่งขอ้มลูดงักล่าว สอดคลอ้งกบั  เคนท ์เวอร์ไทม์  

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

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Direct Marketing; EDM) ท่ีส่งออกไปอยา่งไม่เกรงอกเกรงใจผูรั้บจะมี

ผลร้ายยอ้นกลบัมาถึงผูส่้ง และจากผลวิจยัของ Jupiter Research ระบุว่าร้อยละ 16 ของลกูคา้

รายงานว่าจดหมายข่าวและรายการส่งเสริมการขายท่ีเขาไดรั้บทางอีเมลคือสาเหตุท่ีทาํใหพ้วกเขา

รู้สึกไม่ดีกบับริษทัหรือสินคา้เหล่านั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของ เวบ็ไซต ์

Facebook.com กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่าขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเฉพาะนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในการศึกษาคร้ังต่อไป  ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้งข้ึน  เพ่ือนาํมา

พฒันาและปรับปรุงต่อไป 
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                                                      แบบสอบถามเพือ่การศึกษา 

เร่ือง 

ทัศนคตต่ิอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของ เวบ็ไซต์ Facebook.com  

กรณศึีกษานักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจิทลัของเวบ็ไซต ์Facebook.com  

 

ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

1.เพศ            ชาย                                        หญิง 

 

2.นกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 

 ชั้นปีท่ี 1                                              ชั้นปีท่ี 2 

ชั้นปีท่ี 3                                               ชั้นปีท่ี 4  

 

3.สาขาวิชา 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป                         ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั                       

การจดัการการท่องเท่ียว                       การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ                                             

การจดัการชุมชน                                  รัฐประศาสนศาสตร์        

 การตลาด 
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4. เกรดเฉล่ียสะสมปัจจุบนั 

 นอ้ยกว่า 2.00                                      2.00-2.50                                              2.51-3.00                                

3.01-3.50                                              มากกว่า 3.50 

 

5. ช่วงเวลาท่ีใช ้Facebook เป็นประจาํ มากท่ีสุด 

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

20.01- 24.00 น.                                    หลงั24.00 น.เป็นตน้ไป  

 

 

6.ความต่อเน่ืองในการใช ้Facebook 

        นอ้ยกว่า 1 ชม./วนั                             1-2 ชม./วนั                                            2 ชม.ข้ึนไป-3 ชม./วนั                                                        

        3 ชม. ข้ึนไป -4 ชม./วนั                     มากกว่า 4 ชม./วนั 

 

7.ความถ่ีในการใช ้Facebook 

   ทุกวนั                                                5-6 วนั/สปัดาห์                                       3-4 วนั/สปัดาห์                                       

   1-2 วนั/สปัดาห์                                  นอ้ยกว่า 4 วนั/เดือน  
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ตอนที่ 2 ทัศนคตต่ิอส่วนผสมทางการตลาดแบบดิจทิัลของเวบ็ไซต์ Facebook.com  

คาํช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 

ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย

ปาน

กลาง 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

การยนิยอม (Permission) 

1 

ท่านคิดว่าการขออนุญาตทุกคร้ังก่อนมีการรับ-ส่งของขวญัเป็น

ส่ิงจาํเป็น           

2 

ท่านคิดว่าการขออนุญาตทุกคร้ังก่อนมีการเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวัของ

ผูใ้ชเ้ป็นส่ิงจาํเป็น           

3 

ท่านคิดว่าการขออนุญาตก่อนการตอบรับคาํเชิญเขา้ร่วมกลุ่มต่างๆ

ของผูใ้ชเ้ป็นส่ิงจาํเป็น           

4 

ท่านคิดว่าการขออนุญาตก่อนการตอบรับคาํเชิญเขา้ร่วม Application 

ต่างๆเป็นส่ิงจาํเป็น           

5 

ท่านคิดว่าการขออนุญาตก่อนแสดงผลลพัธ์ของการเล่นเกมบนหนา้

แรกและบนโปรไฟลเ์ป็นส่ิงจาํเป็น           

6 

ท่านคิดว่าการขออนุญาตก่อนการแสดงผลลพัธ์ของ Quiz บนหนา้

แรกและบนโปรไฟลเ์ป็นส่ิงจาํเป็น           

7 

ท่านคิดว่าเวบ็ไซต ์Facebook ควรใหเ้พื่อนและผูอ้ื่นสามารถคน้หา

(Search) Facebook ของท่านได ้           

8 ท่านคิดว่าการไดรั้บคาํร้องขอเป็นเพื่อนก่อนการยนิยอมเป็นส่ิงจาํเป็น           
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ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย

ปาน

กลาง 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

การมส่ีวนร่วม (Participation) 

9 ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นลงบนโปรไฟลเ์ป็นส่ิงจาํเป็น           

10 ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มต่างๆเป็นส่ิงจาํเป็น           

11 ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นต่อรูปภาพเป็นส่ิงจาํเป็น           

12 ท่านคิดว่าการแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอเป็นส่ิงจาํเป็น           

13 ท่านคิดว่าการแสดงข่าวสารใหม่ๆบนหนา้แรกเป็นส่ิงจาํเป็น           

14 

ท่านคิดว่าการแบ่งปัน Item และการแสดงผลลพัธ์การเล่นเกมเป็น

ส่ิงจาํเป็น           

15 ท่านคิดว่าการแสดงผลลพัธ์ของการตอบคาํถาม Quiz เป็นส่ิงจาํเป็น           

16 

ท่านคิดว่าการมีสิทธิคลิ๊กว่า ชอบ หรือไม่ชอบหวัขอ้ท่ีมีการโพสต์

เป็นส่ิงจาํเป็น 

     

17 

ท่านคิดว่าการมีสิทธิคลิ๊กว่า ชอบหรือไม่ชอบผลลพัธ์ของการเล่นเกม

เป็นส่ิงจาํเป็นจาํเป็น 

     

18 

ท่านคิดว่าการมีสิทธิคลิ๊กว่า ชอบหรือไม่ชอบรูปภาพต่างๆเป็น

ส่ิงจาํเป็น 

     

19 

ท่านคิดว่าการมีสิทธิคลิ๊กว่า ชอบหรือไม่ชอบ VDO ต่างๆเป็น

ส่ิงจาํเป็น 

     20 ท่านคิดว่าการมีสิทธิคลิ๊กว่าชอบหรือไม่ชอบกลุ่มต่างๆเป็นส่ิงจาํเป็น 

     21 ท่านคิดว่าการสะกิด (poke) เพื่อนเป็นส่ิงจาํเป็น 
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ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย

ปาน

กลาง 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

22 

ท่านคิดว่าการแสดงรายช่ือเพื่อนท่ีเพิ่มเขา้มาใหม่บนหนา้แรกของ  

Facebook เป็นส่ิงจาํเป็น 

     23 ท่านคิดว่าการใหผู้ใ้ชเ้วบ็ไซตล์งโฆษณาบน Facebook เป็นส่ิงจาํเป็น           

การเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ( Profile) 

24 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลส่ิงท่ีชอบและสนใจ(ไดแ้ก่ 

กิจกรรม, เพลง, หนงัสือ, ภาพยนตร์, รายการโทรทศัน์ท่ีชอบ)ไปใช้

ประโยชน์ในดา้นการตลาด(เช่นนาํมาวิเคราะห์ นาํไปสู่การปรับให้

เกิดประโยชน์และอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ยีย่มชมเวบ็ หรือผูร่้วม

กิจกรรม)  เป็นส่ิงจาํเป็น           

25 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลเกี่ยวกบัครอบครัว (สมาชิกใน

ครอบครัว)ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น           

26 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ (เช่น โสด, มี

แฟนแลว้, แต่งงานแลว้)ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดเป็น

ส่ิงจาํเป็น           

27 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลรูปภาพและวิดีโอท่ีถูกแทก็ไปใช้

ประโยชน์ในดา้นการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น           

28 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลมุมมองทางศาสนาและการเมืองไป

ใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น           

29 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลวนัเกิดไปใชป้ระโยชน์ในดา้น

การตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น           
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ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย

ปาน

กลาง 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

30 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลท่ีอยูอ่ีเมลลไ์ปใชป้ระโยชน์ในดา้น

การตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น           

31 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลสถานะ (ช่วงเวลาการออนไลน์) 

บนโปรแกรมสนทนาไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น           

32 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลเบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยูไ่ปใช้

ประโยชน์ในดา้นการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น           

33 

ท่านคิดว่าการใหเ้วบ็ไซตน์าํขอ้มูลสถานท่ีศึกษา/ท่ีทาํงานไปใช้

ประโยชน์ในดา้นการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น 

     เฉพาะบุคคล (Personalization) 

34 

ท่านคิดว่าการแสดงขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆอยา่งเปิดเผยเป็น

ส่ิงจาํเป็น           

35 

ท่านคิดว่าการแสดงขอ้มูลการเขา้ร่วมเล่นเกมต่างๆอยา่งเปิดเผยเป็น

ส่ิงจาํเป็น           

36 

ท่านคิดว่าการแสดงขอ้มูลการเขา้ร่วมกลุ่มท่ีสนใจอยา่งเปิดเผยเป็นส่ิง

ท่ีจาํเป็น 

     

37 

ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นลงบนผลลพัธ์ของการเล่นเกมอยา่ง

เปิดเผยเป็นส่ิงจาํเป็น           

38 

ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นลงบนผลลพัธ์ของการตอบคาํถาม 

Quiz อยา่งเปิดเผยเป็นส่ิงจาํเป็น           
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ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย

ปาน

กลาง 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

39 ท่านคิดว่าการมีสิทธิแจง้โพสตท่ี์ไม่เหมาะสมเป็นส่ิงจาํเป็น           

40 

ท่านคิดว่าการมีสิทธ์ิคลิ๊กว่า ชอบหรือไม่ชอบโฆษณาต่างๆเป็น

ส่ิงจาํเป็น           

41 

ท่านคิดว่าการแสดงขอ้มูลการเขียนบนัทึกเร่ืองราวส่วนตวัอยา่ง

เปิดเผยเป็นส่ิงจาํเป็น           

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํแบบสอบถามค่ะ  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวชลาลยั ไชยศกัด์ิภากาศ  

ท่ีอยู ่                  5 หมู่ 12 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 12140 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2541    สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประชุมวิทยา จงัหวดั     

                                         ปทุมธานี 

พ.ศ. 2549       สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุง  

                                         ปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 

พ.ศ. 2553          กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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