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 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปสําหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral 
Marketing)โดยใชส่ื้อเครือข่ายสงัคมออนไลน ์คือ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีไดค้วามนิยมใน
การแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การวิจยัคร้ังใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Method) กล่าวคือ ส่วนท่ี 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นส่ือ
ดิจิตอล (Digital Media) จาํนวน 5 คน  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเ้ผยแพร่วิดีโอ
ออนไลน์ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook) และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปและการ
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูท่ี้ใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Facebook) จาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

ผลการวิจยัพบวา่  ลักษณะเน้ือหาโฆษณาแบบใดท่ีได้รับความนิยมในการแบ่งปันวิดีโอ
ออนไลน์ตราสินคา้ Burger king และ Snickers  ดึงเอาลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ท่ีสนุกสนาน ข้ีเล่น
และซุกซน และจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ โดยเลือกใชเ้น้ือหารสาร (Content) ผ่านกลยทุธ์ทางดา้นอารมณ์
ความรู้สึก (Emotional) แบบรุนแรง  

ในขณะท่ีตราสินคา้อยา่ง True Move และ Samsung นั้นเลือกใชก้ลยทุธ์การเล่าเร่ืองในเชิง
อา้งอิงจากประสบการ์จริง หรือขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นสังคม (Base on True Story) เพ่ือทาํใหเ้ขา้ถึงใจ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเป็นเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงของผูบ้ริโภคทัว่ไป  ส่งผลใหก้ารนาํเสนอ
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เน้ือหาของสาร (Content) สามารถชกัจูงผูบ้ริโภคหรือผูบ้ริโภคไดดี้ผา่นการดาํเนินเร่ืองโดยมีตราสินคา้ 
(Brand Character) เป็นแกนนาํ กล่าวคือ เน้ือหา (Content) และวิธีการนาํเสนอเน้ือหาท่ีเขา้กบั Brand 
Character และจะมีตอ้งเน้ือหาท่ีสร้างให้เกิดความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ (Product Knowledge) เป็น
จุดสาํคญัในการสร้างไวรัลคลิป  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสรุปผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.5 มี
พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการแบ่งปันวิดีโอคลิปเฉล่ีย 1-5 
คร้ังต่อเดือน คร้ังละ 1 คลิป ซ่ึงแต่ละคลิปมีความยาวเฉล่ีย 1-3 นาที โดยส่วนใหญ่จะทาํการแบ่งปันมา
จาก YouTube ลกัษณะเน้ือหาท่ีนิยมแบ่งปันมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ ละคร/ภาพยนตร์/มิวสิควิดีโอ/
เกมส์โชว์ ยอ้นหลงั, คลิปท่ีมีเน้ือหาตลก ล้อเลียน และอนัดับสุดท้ายคลิปวิดีโอท่ีมีเน้ือหารท่ีเป็น
ข่าวสารสาระความรู้ 

ส่วนเน้ือหาวิดีโอคลิปท่ีไม่นิยมแบ่งผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์3 อนัดบั ไดแ้ก่ คลิปวิดีโอท่ีมี
เน้ือหารุนแรง มากท่ีสุด รองลงมา คือ เน้ือหาคลิปวิดีโอท่ีมีลกัษณะโป๊ ลามก อนาจาร และอนัดบั
สุดทา้ย คือ รีวิวโฆษณาสินคา้ 

นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 32 ไม่มีพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เน่ืองจากตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 
 ในยคุท่ีการตลาดมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงนกัการตลาดจึงตอ้งมีการวางแผนการตลาดอนั
ถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการเพิ่มอตัราการขายช่องทางการตลาดเพ่ือเพิ่มกลุ่มลูกคา้และผลกาํไรใหก้บั
บริษทัได้ด้วยการเลือกแผนการตลาดท่ีเหมาะสม ในอดีตการวางแผนทางการตลาดมกัจะวาง
ร่วมกบักลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ โดยเน้นท่ีปริมาณและความถ่ีของการประชาสัมพนัธ์มาช่วย
สร้างให้เกิดการจดจาํตราสินคา้จนกระทัง่เกิดความพึงพอใจและตดัสินใจซ้ือตราสินคา้ในท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาดของคอตเลอร์ (2554) ท่ีกล่าวไวว้่า การท่ีจะบรรลุเป้าหมายหลกั
ขององคก์รไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีการผสมผสานเคร่ืองมือทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากกว่า
คู่แข่งขนัและมุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซ่ึงนกัการตลาดในปัจจุบนั
มีเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาดท่ีหลากหลายมากข้ึนตามพฒันาการของเทคโนโลยีทาง
สงัคม 
 โดยเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในการตลาดยุคปัจจุบนัคือ การส่ือสารการตลาด
ผา่นทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีเขา้มามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาํวนั อตัราการ
ใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับอินเตอร์เน็ตสูงข้ึนทุกปีผนวกกบัอินเตอร์เน็ทท่ีมีความเร็วสูงมากข้ึนทาํให้
อตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ตยิ่งเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดใ้นทุกระดบั โดยผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรม
ออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Chat หรือ Social Media เช่น Facebook Twitter Instagram หรือ Blog 
เป็นตน้ 
 คอตเลอร์, การตะจายา และเซเตียวาน (2554) ไดเ้รียกการตลาดในปัจจุบนัว่า การตลาด 3.0 
หรือ Digital Marketing โดยการตลาดในยคุ 1.0 เนน้การตลาดท่ียดึสินคา้เป็นหลกั (The Product 
Centric Era)โดยใชเ้คร่ืองจกัรเป็นเทคโนโลยหีลกั มุ่งเนน้การผลิตตราสินคา้ในปริมาณมาก  ต่อมา
ไดพ้ฒันาไปสู่การตลาดยคุ 2.0 ท่ีเนน้ใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริโภค (The Consumer Era) เป็นยคุท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก การตลาดในยุคน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการตอบสนองท่ี
หลากหลายของผูบ้ริโภค แต่ยงัคงมองผูบ้ริโภคเป็นผูรั้บสารจากตราสินคา้เพียงเท่านั้น  
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ลกัษณะการส่ือสารทางการตลาดจึงเป็นแบบการส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) และ
พฒันากา้วมาสู่ยุคการตลาด 3.0 ซ่ึงเป็นยคุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคโดยมีเทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือมต่อการมีส่วนร่วมและการตลาดความร่วมมือ (The Age of  
Participation and Collaborative Marketing) กล่าวคือ ขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
สามารถแพร่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง โดยมีการเปล่ียนแปลงจากการผูบ้ริโภคเพียงอยา่งเดียว 
กลายเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในคนเดียวกนั (Prosumer) 
 ในยุคท่ีการตลาดดิจิตอลเติบโตการตลาดรูปแบบไวรัล (Viral Marketing) กลายมาเป็น
รูปแบบการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมทัศนคติและการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดย 
Reichheld และ Sasser (Ennew, 1990: Banerjee and Li, 2000 อา้งถึงใน ชินพล ธญัญเจริญ, 2554) 
พบว่า คาํแนะนาํจากเพื่อนท่ีคุน้เคยมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากกว่าการโฆษณาถึงสอง
เท่าตวั อีกทั้งผลงานวิจยัของ Still, Barnes and Kooyman (1984 อา้งถึงใน ชินพล ธญัญเจริญ, 2554) 
พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑจ์ากคาํแนะนาํของบุคคลอ่ืนมากถึงร้อยละ 70 และ อ่อนอุษา 
ลาํเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจุบนัการทาํการตลาดนั้นเป็น
การทาํการตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภคในแง่ความรู้สึกมากกว่าจากการสร้างให้ผูบ้ริโภคช่ืนชอบในตรา
สินคา้ แต่ทาํอย่างไรให้ผูบ้ริโภคเกิดการบอกต่อให้กันเพราะผูบ้ริโภคมกัเช่ือเพื่อนของตนเอง
มากกวา่โฆษณา 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสาํรวจจากรายงาน Trust in Advertising (ความเช่ือถือในโฆษณา) ท่ี
จดัทาํโดยบริษทั ACNielsen ตั้งแต่ 18 กุมภาพนัธ์ ถึง 8 มีนาคม 2556 ผูเ้ขา้สาํรวจออนไลน์มากกว่า 
29,000 คนใน 58 ประเทศ แถบ เอเชียแปซิฟิก, ยโุรป, ละตินอเมริกา, ตะวนัออกกลาง, แอฟริกา 
และอเมริกาเหนือ ผลสํารวจพบดงัน้ี ผูบ้ริโภคทัว่โลกในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ให้ความเช่ือใจ 
Earn Media จากการแนะนาํของคนรู้จกัมากท่ีสุด 84% ซ่ึงเพิ่มข้ึน 6% จากปี 2007 และยงัทาํการ
สาํรวจในประเดน็ “รูปแบบโฆษณาใดท่ีทาํใหเ้กิด Action” ผลสรุปวา่ Earn Media ท่ีเป็นการแนะนาํ
จากคนรู้จกัมานาํเป็นอนัดบัแรก คือ 84% รองลงมาคือ ความคิดเห็นท่ีโพสบนออนไลน์ 70% , 
โฆษณาโทรทศัน์ 68% ,เวบ็ไซตแ์บรนด ์67% และโฆษณานิตยสาร 65% 
 จากผลสํารวจดังกล่าวพบว่า ส่ือออนไลน์ทาํให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไปเกิดการ
ส่ือสารสองทางผูบ้ริโภคมีการพูดคุยและแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั การวดัผลทางตลาดของตราสินคา้
เองก็เปล่ียนไปเช่นกนัจากการกดไลคน์ั้นไม่เพียงพอ แต่ตอ้งวดัผลท่ีการถูกพดูถึง หรือ Talk of the 
Town ของตราสินคา้ โดยการทาํการตลาดแบบไวรัล นั้นมีอยูห่ลากหลายวิธีดว้ยกนัไดแ้ก่ 
 1)  E-mail Marketing เป็นการส่ง E-mail ไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายของตราสินคา้ 
เพื่อใหเ้กิดการส่งต่อในรูปแบบ Forward Mail 
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 2)  VDO Marketing จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั E-mail Marketing โดยการใชว้ิดีโอ
เป็นส่ือในการส่งขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยทัว่ไปมกัจะใช ้YouTube เป็นช่องทางในการ
นาํเสนอ 
 3)  Social Network คือ เวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชต้อบโตก้นัจนเกิดเป็นสังคม (Social) 
จนกระทัง่กลายเป็นเครือข่าย (Network) ท่ีโยงใยไปทัว่โลก ยกตวัอยา่งเช่น Facebook, MySpace, 
Twitter เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือสาํหรับการสร้าง Viral Marketing โดยนาํเอาเคร่ืองมืออยา่งวิดีโอและ 
E-mail Marketing มาใชผ้่านส่ือสังคมออนไลน์ (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องคก์รมหาชน), 2556) 
 ช่องทางอินเตอร์เน็ตจึงถือเป็นส่ือกลางสําคัญในการทําการตลาดแบบไวรัล (Viral 
Marketing) และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพิ่มข้ึนดว้ยอตัราการเติบโตของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2556)ได้
สาํรวจประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไปทั้งส้ินประมาณ 63.3 ลา้นคน ในจาํนวนน้ีมีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมากถึง 
18.3 ลา้นคน (ร้อยละ 28.9) นอกจากน้ี Zocial Rank  (2556) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตเ์ก็บขอ้มูลสถิติต่างๆ
เก่ียวกบั Social  Network ไดส้าํรวจพบว่า ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ลา้นคน มีผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ต 25 ลา้นคน โดยผูใ้ช ้Social Network 18 ลา้นคน พบว่า ผูใ้ช ้Facebook  คิดเป็น 85% 
,Twitter 10% และ Instagram 5% และยงัทาํการสาํรวจจาํนวนการโพสตท่ี์เป็นแบบสาธารณะ
(Public) ต่อวนัดงัน้ี  Facebook 31ลา้นโพสตต่์อวนั มีค่าการปฏิสัมพนัธ์ (Likes, Comments, Shares) 
เฉล่ียอยูท่ี่ 624,000 คร้ังต่อวนั ,Twitter 5 ลา้น ทวีตต่อวนั มีการรีทวีต เฉล่ียอยูท่ี่ 2.2 ลา้น คร้ังต่อวนั 
,YouTube 4 แสนคลิปต่อวนั มีการ Comment เฉล่ียอยูท่ี่ 84,000 คร้ังต่อวนั และInstagram 124,000 
รูปต่อวนั มีการ Comment และกด Likes เฉล่ียอยูท่ี่ 2.3 ลา้นคร้ังต่อวนั โดยแบ่งออกเป็นการใชง้าน
จากโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 64% และจากการใชง้านผา่นคอมพิวเตอร์ 36% 
 จากสถิติเก่ียวกบัความนิยมใชอิ้นเตอร์เน็ตและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทาํใหก้ารโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมีความน่าสนใจอยา่งมาก 
 ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้นําสถิติเก่ียวกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกามาเป็น
เหตุผลประกอบการคาดคะเนแนวโน้มความเป็นไปได้เก่ียวกับอนาคตของการโฆษณาบน
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะไปในทิศทางเดียวกนัโดยสงัเกตจากความนิยม
ในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 Hallerman (2010a) กล่าวว่า “สหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายเก่ียวกับการโฆษณาบน
อินเตอร์เน็ตท่ีกาํลงัจะเขา้มาแทนท่ีการโฆษณาบนหนงัสือพิมพ ์โดยมีการประเมินว่าในปี 2014 จะ
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มีการใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมากกว่า 25.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ” ซ่ึงจะทาํให้
มูลค่าการใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต มีมูลค่ารองจากกการโฆษณาบนส่ือโทรทศัน์ 
 นอกจากน้ี Hallerman (2010c) ยงัให ้ 3 เหตุผลหลกัท่ีทาํใหก้ารโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองคือ 
 1)  ความน่าเช่ือถือ (Reliability) นกัการตลาดเช่ือว่า การผนัผวนทางเศรษฐกิจจะยิง่
ทําให้การใช้จ่ายเก่ียวกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากการโฆษณาบน
อินเตอร์เน็ตมีหลายรูปแบบและถูกมองว่าเป็นส่ือโฆษณาท่ีให้ผลลพัธ์ไดดี้กว่าการใช้ส่ือดั้งเดิม
(Traditional Media) 
 2)  มูลค่าการใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ก็ยงัคงเป็นสัดส่วนนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัยอดการใชจ่้ายการโฆษณาผา่นส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) 
 3)  การหลัง่ไหลเขา้มาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเน่ืองจากการเกิดช่อง
ทางการขายแบบใหม่ ซ่ึงทาํใหบ้างธุรกิจไม่จาํเป็นตอ้งมีหนา้ร้านและราคาแบนเนอร์ท่ีสมเหตุสมผล
และประกอบกบัผูบ้ริโภคในปัจจุบนับริโภคส่ือดั้งเดิมนอ้ยลง 
 การใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตในสหฐัอเมริกานั้น สามารถแบ่งตามรูปแบบ
ของการโฆษณาได ้ 2 รูปแบบท่ีมีความโดดเด่นมาก คือการโฆษณาผา่น Search Engine และการ
โฆษณาผา่น Rich Media หรือการโฆษณาในรูปแบบของคลิปวิดีโอออนไลน์เน่ืองจากการโฆษณา
ผา่น Search Engine มีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ในขณะท่ีการโฆษณาผา่น Rich Media หรือการโฆษณา
ในรูปแบบของคลิปวิดีโอออนไลน์มีการคาดคะเนอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด 
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การโฆษณาในรูปแบบของคลิปวิดีโอออนไลน์ซ่ึงมีการประเมินว่าน่าจะ
มีอตัราการเติบโตท่ีสูงมากเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีอยู่ในช่วงท่ีเพิ่งจะไดรั้บความนิยมส่งผลให้การใช้
การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) มีความรุนแรงและรวดเร็วมากยิง่ข้ึนในขณะท่ีใชค่้าใชจ่้าย
ค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัการส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ 
 Megan (2009) และ SysComm Team (2010) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของไวรัลวิดีโอดงัน้ี 
 1)  ตน้ทุน (Cost) คลิปวิดีโอออนไลน์มีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งตํ่าและสร้างไดง่้ายไม่
ตอ้งการการตดัต่อหรือเทคนิคพิเศษ (Special Effects) ท่ีมากมายเพ่ือจะทาํให้ดูน่าสนใจเน่ืองจาก
วิดีโอคลิป จะถูกชมบนอินเตอร์เน็ตดงันั้นจึงไม่ตอ้งการคุณภาพการผลิตท่ีสูง 
 2)  ความน่าสนใจ (Interesting) ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัค่อนขา้งท่ีจะมองเน้ือหาบน
เวบ็ไซตเ์พียงผา่นๆ แต่เม่ือคลิปวิดีโอออนไลน์เขา้มามีบทบาทก็จะช่วยดึงดูดความสนใจไดม้ากกว่า
การอ่านขอ้ความเพียงอยา่งเดียว 
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 3)  ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) คลิปวิดีโอออนไลน์ยงั
เป็นเร่ืองใหม่สําหรับเจา้ของตราสินคา้ดงันั้นถา้หากเจา้ของตราสินคา้สามารถสร้างคลิปวิดีโอ
ออนไลน์ท่ีมีคุณภาพออกมาไดก้จ็ะเป็นการไดเ้ปรียบคู่แข่งในตลาดออนไลน์ 
 4)  ความสามารถในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคจาํนวนมากในปัจจุบนัถา้หากผูบ้ริโภค
เป้าหมายใช้งานอินเตอร์เน็ตก็จะคาดคะเนได้ว่าผูบ้ริโภคเป้าหมายก็จะดูคลิปวิดีโอออนไลน์
เช่นเดียวกนัจากการวิจยัของ Comscore (2009) ร้อยละ76.8 ของผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตใน
สหรัฐอเมริกาดูวิดีโอออนไลน์เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย (More 
Personal Interaction) โดยวิดีโอออนไลน์จะเป็นช่องทางท่ีสามารถให้ผูบ้ริโภคติดต่อกบัตราสินคา้
ได ้
 5)  ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Information Delivered Fast) 
 6)  เพิ่มจาํนวนคนเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์ (Drive More Traffic to Your Website) ถา้
หากผูบ้ริโภคสนใจเน้ือหาวิดีโอออนไลน์ก็จะทาํการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมต่อซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํ
ใหเ้วบ็ไซตมี์ยอดเขา้ชม (Traffic) สูงมากข้ึน 
 7) ความสามารถท่ีจะเกิดการส่งต่อ (Viral) ซ่ึงเป็นผลทาํใหข้อ้ความถูกแพร่กระจาย
ไปอยา่งรวดเร็วและมีอิทธิพลอยา่งมากในการบอกต่อจากคนท่ีรู้จกั 
 Duermyer (2013) ไดใ้หค้าํนิยามของ Viral Marketing หรือ Internet Viral Marketing คือ 
“การกระจายขอ้มูลข่าวสาร หรือผลิตภณัฑท่ี์ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นใชแ้ลว้ บอกต่อให้กบัเพื่อนและคน
รู้จกัทัว่ไป หรือเรียกอีกอยา่งว่า การพดูปากต่อปาก” ส่วน Wilson (2012) กล่าว่า “Viral Marketing 
เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดแบบท่ีมีการกระจาย หรือส่งต่อขอ้ความทางการตลาดจากคนหน่ึงถึงคน
จาํนวนมาก ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการแพร่กระจายของเช้ือไวรัล ท่ีแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็น
ลกัษณะเท่าทวีคูณ” และ Velazquez (2013) กล่าวว่า “คาํว่า Viral Marketing กลายเป็นคาํท่ีคุน้หูใน
ยคุของการตลาดแบบดิจิตอล จึงทาํใหต้ราสินคา้ต่างๆ นาํขอ้ไดเ้ปรียบของการตลาดแบบไวรัล ไป
ใชใ้นการโฆษณาสินคา้ หรือผลิตภณัฑต่์างๆ” แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการท่ีจะสร้างเน้ือหาโฆษณาเพื่อให้
เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก จนกระจายไปทัว่แบบไวรัล และนิวฒัน์ ชาตะวิทยากลู และไกรชิต 
สุตะเมือง (2555) ไดใ้หค้วามหมายของ การตลาดแบบไวรัลวา่ “เป็นเทคนิคการทาํการตลาดท่ีใชส่ื้อ
เครือค่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีอยูแ่ลว้ไดแ้ก่ Facebook Twitter และ Instagram” เป็นตน้ ในการสร้าง
ใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึนหรือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดดา้นอ่ืนๆ เปรียบเสมือน
กบักระบวนการแพร่ไวรัลเป็นโครงข่ายใยแมงมุม ซ่ึงมีลกัษณะการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-
of-Mouth : WOM) โดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่งผา่นขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลมกัมีความ
น่าเช่ือถือมากกวา่ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีส่งมาจากบุคคลท่ีรู้จกั 
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 จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นว่าอตัราการเติบโตทางอินเตอร์เน็ตส่งผลให้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตและกลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสําคญั โดยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยา่ง Facebook จึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในยคุปัจจุบนั 
 แต่การทาํการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) นั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัช่องทางการส่ือสาร
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่ข้ึนอยูก่บั 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1)  ปัจจยัผูส่้งสาร 2)  ปัจจยัเน้ือหาข่าวสาร 
3)  ปัจจยัดา้นช่องการส่ือสาร 4)  ปัจจยัผูรั้บสาร โดยพิจารณาปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสังคมและ
วัฒนธรรม และปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู ้รับสาร 5)  ปัจจัยด้านผลตอบกลับ คือ การวัดผล
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร และ 6)  ปัจจยัต่อส่ิงรบกวน คือ ส่ิงท่ีอาจจะส่งผลให้เกิดการส่ือสาร
แปลความหมายสารผดิ หรือทาํใหก้ารส่ือสารการตลาดลม้เหลว 
 อย่างไรก็ตามถึงแมไ้วรัลวิดีโอจะมีขอ้ดีมากมายแต่อาจจะทาํไดก้บัตราสินคา้บางกลุ่มท่ี
ประสบความสําเร็จอย่างมากจากการนาํไวรัลวิดีโอมาเป็นส่วนหน่ึงในแคมเปญการส่ือสารทาง
การตลาดแต่นักการตลาดส่วนใหญ่ก็ยงัมองว่าไวรัลวิดีโอเป็นแค่วิดีโอคลิป ท่ีมีเน้ือหาขาํขนัหรือ
การโฆษณาสาํหรับตราสินคา้ตลาดล่างๆ ในทางกลบักนัผูบ้ริโภคกลบัมอง Viral Video ในสองแง่ 
คือ ถา้ทาํไดดี้กจ็ะกลายเป็นความบนัเทิงท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย แต่ถา้ทาํไม่ดีก็จะกลายเป็นขอ้ความท่ีทาํให้
เกิดความรําคาญ Viral Marketing จึงเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีอาศยัความเขา้ใจในตวัผูบ้ริโภค 
(Kulp, 2007) 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้นไวรัลวิดีโอถือว่าเป็นเทคนิคทางการตลาดท่ีกาํลงัไดรั้บความ
สนใจอยา่งมากเช่นเดียวกนัมีตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นทั้งความลม้เหลวและประสบความสาํเร็จ 
 กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจสาํหรับประเทศไทย ยกตวัอยา่งเช่น วิดีโอคลิปของโดม ปกรณ์ลมั ท่ี
สาธิตการจดัทรงผม, การลา้งหนา้ท่ีถูกวิธี โดยใชผ้ลิตภณัฑข์องลอรีอลั โดยจากวนัท่ี 23 กนัยายน 
2553 วนัแรกท่ีไดมี้การอพัโหลดคลิปลง YouTube จนถึงตน้เดือนธนัวาคม 2553 ระยะเวลาแค่ 2 
เดือน ก็มี Channel View เกิน 1 ลา้นคร้ังและมี Subscribers ราว 7,000 คน ซ่ึงจากความสาํเร็จของ
ไวรัลคลิปดงักล่าว ส่งผลใหจ้าํนวน Follower ใน Twitter@domepakornlam มียอด Follower เกือบ 
70,000 คน (Top 15) ถึงแมว้่าทางบริษทั ลอรีอลั ประเทศไทย จะออกมาปฎิเสธว่า ไวรัลคลิปโดม
สาธิตการลา้งหนา้-เซตผม ไม่ไดเ้ป็น Viral Marketing ท่ีเกิดจากขอ้ตกลงระหว่างลอรีอลั เมน เอก็ซ์
เพิร์ท และโดม แต่เป็นคลิปท่ีโดมทาํออกมาเอง แต่ก็ยอมรับว่า คลิปเหล่าน้ีทาํให้ลอรีอลั เมน เอก็ซ์
เพิร์ทได ้Brand Awareness ไปเตม็ๆ กบัยอดวิวทั้ง 2 คลิปกวา่ 700,000 วิว (อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย,์ 
2554) 
 จากขอ้มูลขา้งตน้กล่าวไดว้่า ผลิตภณัฑ์ลอรีอลัอาจจะเป็นผูส่้งขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยใชโ้ดม ปรกรณ์ลมั เป็นผูน้าํความคิดในการดูแลตนเอง โดยการสร้างวิดีโอ
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ของตนเองข้ึนเพื่อให้เกิดการส่งต่อลกัษณะวิดีโอนั้นเนน้ไปทางการใชอ้ารมณ์ร่วมกบัพรีเซนเตอร์ 
เห็นแลว้ก่อใหเ้กิดโนม้นา้วใจใหเ้กิดการทาํตามและส่งต่อไปยงัสงัคมออนไลน์ 
 นอกจากนั้นยงัมีกรณีสินคา้ฟาสฟู๊ ดอย่าง เบอร์เกอร์คิง ไดผ้ลิตไวรัลคลิปวิดีโอในช่ือชุด 
“ครูฟิวส์ขาด บีบีแหลกยบัคาห้องเรียน” โดยเน้ือหาเป็นนักเรียนนั่งเล่นโทรศพัทมื์อถือซ่ึงมีเสียง
รบกวนจากโทรศพัทต์ลอดเวลาการเรียนการสอน ทาํใหคุ้ณครูโมโหหยบิโทรศพัทอ์อกจากมือของ
นกัเรียนแลว้ขวา้งลงพื้นอยา่งรุนแรง โดยคลิปวิดีโอดงักล่าวมียอดผูบ้ริโภคกว่า 2 ลา้นวิว ซ่ึงต่อมา
ในภายหลงัทางเบอร์เกอร์คิงไดอ้อกมาเฉลยวา่เป็นการผลิตวิดีโอจากทางตราสินคา้เอง เพียงตอ้งการ
สร้างการรับรู้ในตราสิคา้ (Brand Awareness) เท่านั้นแต่กลบัไดรั้บเสียงตอบรับในแง่ลบจากการ
หลอกให้คนดูเช่ือว่าเป็นเร่ืองจริง (สุรัชฎา สว่างเนตร, 2553) โดยดึงเอา Viral Marketing มาเป็น
เคร่ืองมือสะทอ้นความโกรธ ซ่ึงถือเป็นบุคลิคลกัษณะแทนตราสินคา้ Burger King  
 อีกทั้งยงัมีวิดีโอไวรัลท่ีประสบความสาํเร็จไดแ้ก่ กรณีศึกษาของ True Move ชุด การให ้คือ
การส่ือสารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเล่าเร่ืองราวผา่นเดก็ชายคนหน่ึงท่ีไปขโมยยาในร้านขายยา แลว้ถูกเจา้ของร้าน
จบัได ้แต่แลว้ก็มีคนขายก๋วยเต๋ียวในละแวกใกลเ้คียงกนัออกมาสอบถามว่าทาํไมถึงขโมย ซ่ึงเด็กก็
บอกว่าตอ้งการเอาไปให้แม่ท่ีป่วย ชายคนดงักล่าวจึงจ่ายค่ายาให้เด็กแทน เร่ืองราวผ่านไป 30 ปี 
เจ้าของร้านก๋วยเต๋ียวเกิดล้มลงขณะกําลังขายก๋วยเต๋ียวและป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวท่ี
โรงพยาบาล แต่ค่าใชจ่้ายสูงมากจนลูกสาวตอ้งประกาศขายร้านคา้เพื่อนาํเงินมารักษาพ่อแต่แลว้จู่ๆ
แพทยผ์ูท้าํการรักษาพอ่ของเธอเป็นผูจ้ดัการใหห้มด เพราะเป็นเด็กชายท่ีพ่อเธอเคยช่วยเหลือเม่ือ 30 
ปีก่อน แมใ้นคลิปดงักล่าวจะไม่มีคาํพดูสักคาํ แต่กลบัเป็นคลิปท่ีไดรั้บการเผยแพร่อยา่งมากโดยถูก
ปล่อยออกมาเม่ือวนัแรก 11 ก.ย.56 (มติชนออนไลน์, 2556) และมีผูเ้ขา้ชมคลิปน้ีกว่า 14 ลา้นวิว
(YouTube, 2556) และยอดการแชร์กวา่ 1.26 ลา้นแชร์ 
 ผลสาํรวจจากรายงาน Trust in Advertising (ความเช่ือถือในโฆษณา) ท่ีจดัทาํโดยบริษทั 
ACNielsen ตั้งแต่ 18 กมุภาพนัธ์ ถึง 8 มีนาคม 2556 ท่ีมีผูเ้ขา้สาํรวจออนไลน์มากกว่า 29,000 คน 58 
ประเทศ แถบ เอเชียแปซิฟิก, ยโุรป, ละตินอเมริกา, ตะวนัออกกลาง , แอฟริกา และอเมริกาเหนือ ยงั
สาํรวจพบว่า เน้ือหาโฆษณาท่ีขบขนัเป็นโดนใจผูบ้ริโภคทัว่โลกมากท่ีสุด (47%) รองลงมา เน้ือหา
สะทอ้นภาพชีวิตจริง” (46%) ส่วน เน้ือหาท่ีเนน้ไปดา้นครอบครัว สุขภาพ หรือ ราคา (ประเภทละ 
38%) และเซเลบริต้ี (12%) สุดทา้ย นกักีฬา (8%) 
 จากขอ้มูลและกรณีศึกษาทั้ง 3 ท่ีกล่าวมานั้นทาํให้เห็นถึงบทบาทและแนวโนม้การตลาด
แบบไวรัลวา่มีอตัราเติบโตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการ
แบ่งปันวิดีโอคลิป โดยใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์อยา่ง Facebook เป็นส่ือหลกัในการแบ่งปัน
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วิดีโอคลิปในรูปแบบไวรัล ว่าผูบ้ริโภคส่ือดงักล่าวมีพฤติกรรมการแบ่งปันออนไลน์และมีส่วนร่วม
ใหเ้กิดการแบ่งปันอยา่งไร 
 

1.2  วตัถุประสงค์งานวจิยั 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีไดค้วามนิยมในการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

1.3  ปัญหานําวจิยั 
 
 1.3.1  ลกัษณะเน้ือหาโฆษณาแบบใดท่ีไดรั้บความนิยมในการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ 
 1.3.2  ปัจจยัใดท่ีก่อใหเ้กิดแบ่งปันวิดีโอออนไลน์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

1.4  ขอบเขตงานวจิยั 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook) ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยในขั้นแรกจะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งดา้น 
Digital Media จาํนวน 5 คน เพื่อศึกษาถึงแนวทางลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเ้ผยแพร่วิดีโอคลิป
ออนไลน์ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook) และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอคลิป 
 จากนั้ นนําแนวคาํตอบจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาพัฒนาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกบัผูท่ี้ใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Facebook) จาํนวน 200 ตวัอย่าง และใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานคงท่ี การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One Way ANOVA ในการวิเคราะห์ผล
ขอ้มูลการวิจยั 
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 1.5.1  ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นสถานการณ์และพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
 1.5.2  ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นสถานการณ์และพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 
 1.5.3  ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ 
 1.5.4  ทาํให้ไดข้อ้มูลไปใชเ้พื่อประกอบแนวคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตวิดีโอแบบไวรัล 
(Viral clip) เพื่อวางแผนรณรงคก์ารโฆษณษาทางการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) 

 

1.6  นิยามศัพท์ 
 
 การแพร่กระจายข่าวสารทางการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) หมายถึง เทคนิคทาง
การตลาดรูปแบบหน่ึงโดยใช ้ Social Network ท่ีมีอยู่ก่อนแลว้มาเสริมสร้างการรับรู้ตราสินคา้ 
(Brand Awareness) หรือทาํเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นทางการตลาด การแพร่กระจายข่าวสารการตลาด
แบบไวรัล (Viral Marketing) เป็นคาํท่ีนกัการตลาดรู้จกักนัเป็นอยา่งดีและเป็นคาํท่ีสร้างข้ึนมาใหม่
แทท่ี้จริงก็ คือการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) ต่างกนัตรงท่ีการตลาดแบบ
ไวรัลใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นตวักระจาย ซ่ึงเทคนิคการทาํการตลาดแบบไวรัลมีหลากหลาย ไม่มีกฎ
ตายตวัและไม่มีท่ีส้ินสุด 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) คือเวบ็ไซตท่ี์ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกบั
เพื่อนทั้งท่ีรู้จกัมาก่อนหรือรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์แต่ละแห่ง 
มีคุณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัท่ีมีเหมือนกนั คือ โปรไฟล ์ (Profiles-เพื่อ
แสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบญัชี) การเช่ือมต่อ (Connecting-เพื่อสร้างเพ่ือนกบัคนท่ีรู้จกัและไม่
รู้จกัทางออนไลน์) และการส่งขอ้ความ (Messaging-อาจเป็นขอ้ความส่วนตวั หรือขอ้ความ
สาธารณะ) เป็นตน้ โดยมี Facebook เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด
ในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงเนน้ศึกษาเฉพาะ Facebook เท่านั้น 
 คลิปวิดีโอคลิป หรือวิดีโอคลิป หมายถึงไฟลค์อมพิวเตอร์ท่ีบรรจุเน้ือหาเป็นภาพยนตร์สั้น
มกัจะตดัตอนมาจากภาพยนตร์ทั้งเร่ือง ซ่ึงมีขนาดความยาวปกติคลิปมกัจะเป็นส่วนท่ีสําคญัหรือ
ตอ้งการนาํมาแสดง มีความขบขนัหรืออาจเป็นเร่ืองความลบัท่ีตอ้งการนาํมาเผยแพร่จากตน้ฉบบั
เดิมแหล่งของวิดีโอคลิปไดแ้ก่ ข่าวข่าวกีฬามิวสิกวิดีโอ รายการโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ ปัจจุบนัมี
การใชว้ิดีโอคลิปแพร่หลายเน่ืองจากไฟล์คลิปวิดีโอคลิปน้ีมีขนาดเล็กสามารถส่งผ่านอีเมล์หรือ
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ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวก ยกตวัอยา่งนามสกุลไฟลค์ลิปวิดีโอคลิป ท่ีใชอ้พัโหลดเช่น avi, 
mpg,mpeg, mp4, ram, mov, wmv เป็นตน้ 
 การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) คือ เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการแบ่งปันเป็นส่ือ
ทางออนไลน์ เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํการอพัโหลด (Upload) ไฟลส่ื์อผสม (Multimedia) 
ข้ึนสู่เวบ็ไซตเ์พื่อแบ่งปันขอ้มูลแก่ผูใ้ชท้ัว่ไป ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากเพราะดว้ยความท่ี
เป็นส่ือผสมเองไม่ว่าจะเป็นรูปสไลด์หรือวิดีโอ รวมทั้งการใชง้านง่ายข้ึนของกลอ้งดิจิตอล และ
กลอ้งวิดีโอ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาสู่การไดไ้ฟล์ส่ือผสมแบบต่างๆออกมา เว็บไซต์ประเภทน้ีท่ี
ไดรั้บความนิยม คือ YouTube (http://www.YouTube.com - สาํหรับแบ่งปันไฟลว์ิดีโอคลิป) และ 
Facebook 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บทที่ 2 
 

แนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ผูว้ิจัยได้
ทาํการศึกษาวรรณกรรม งานวิจยัและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) 
 2.2  แนวคิดเก่ียวการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อของผูรั้บสาร 
 2.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 
 2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดดจิิตอล (Digital Marketing) 
 
 คอตเลอร์, การตะจายา และเซเตียวาน (2554) ไดเ้รียกการตลาดยุคน้ีว่า การตลาด 3.0 หรือ 
Digital Marketing โดยแบ่งทั้งหมดออกเป็น 3 ยคุดว้ยกนั 
 การตลาดในยคุ 1.0 เนน้การตลาดท่ียึดสินคา้เป็นหลกั (The Product Centric Era)โดยใช้
เคร่ืองจกัรเป็นเทคโนโลยหีลกั มุ่งเนน้การผลิตตราสินคา้ในปริมาณมากจากโรงงานท่ีใหค้วามสาํคญักบั
การลดตน้ทุนดา้นการผลิตใหต้ํ่าท่ีสุด ดว้ยการผลิตสินคา้ในมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือขายในราคาท่ีถูกกวา่ 
 ตลาดยุค 2.0 เนน้ใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริโภค (The Consumer Era) เป็นยุคท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกั ผูบ้ริโภคมีความรอบรู้และสามารถเปรียบเทียบขอ้เสนอของสินคา้ท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนัไดไ้ม่ยาก ตลอดจนผูบ้ริโภคยงัมีรสนิยมและช่ืนชอบส่วนตวัท่ีแตกต่างกนัออกไป 
การตลาดในยคุน้ีมุ่งไปท่ีการตอบสนองท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค ทั้งแบบใหค้วามสาํคญักบัการใชง้าน
และแบบทางเลือกอ่ืนๆ นกัการตลาดในยคุน้ีจึงพยายามเขา้ถึงความคิด (Mind) และจิตใจ (Heart) แต่
ยงัคงมองผูบ้ริโภคเป็นผูรั้บสารจากตราสินคา้เพียงเท่านั้นลกัษณะการส่ือสารทางเดียว (One Way 
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Communication) ทาํให้เกิดพฒันาการสู่การตลาดยุค 3.0 จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและ
ทศันคติของผูบ้ริโภคโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเช่ือมต่อการมีส่วนร่วมและการตลาดความร่วมมือ   
(The Age of Participation and Collaborative Marketing) กล่าวคือ ขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคสามารถแพร่กระจายออกไปอย่างกวา้งขวาง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดม้าจากผูบ้ริโภค
เพียงอยา่งเดียวแต่กลายเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในคนเดียวกนั (Prosumer) 
 เวอร์ไทมแ์ละเฟนนิค (2551) ไดใ้หค้วามหมายของการตลาดเชิงดิจิตอลไวว้่า “เป็นพฒันาการ
ของการตลาดท่ีดาํเนินกิจการทางการตลาดผา่นช่องทางดิจิตอล โดยท่ีส่ือดิจิตอลนั้นเป็นส่ือท่ีมีรหสัระบุ
ตวัผูใ้ชไ้ด ้(Addressable) จึงเกิดเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) กบัผูบ้ริโภคอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส่ือสารจะใชเ้ป็นการเรียนรู้เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูบ้ริโภค จากเดิมท่ีตอ้งซ้ือพ้ืนท่ีส่ือ โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพของส่ือจากการเขา้ถึง (Reach) และ
ความถ่ี (Frequency) มาให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค การส่ือสารสองทางและการ
แพร่กระจายจึงเกิดข้ึนไดง่้าย (Potentially Viral)” 
 นอกจากน้ี อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล (2554) ยงัไดก้ล่าวเพ่ิมเติมถึงการตลาดเชิงดิจิตอลไวว้่า 
“การตลาดเชิงดิจิตอลเป็นนิยามใหม่ของการส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตราสินคา้และ
ผูบ้ริโภค โดยท่ีเทคโนโลยีทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ดว้ยจาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตกว่า 2 
ลา้นคนทัว่โลก ท่ีใชเ้วลากบัอินเตอร์เน็ตวนัละหลายชัว่โมง ทาํให้ผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือโฆษณาดั้งเดิม
ลดลงและเปิดรับส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1  แสดงลกัษณะของการตลาดเชิงดิจิตอลเปรียบเทียบกบัการตลาดแบบดั้งเดิม 
แหล่งทีม่า: เวอร์ไทมม์และเฟนวิค, 2551: 65. 

การตลาดแบบดั้งเดิม การตลาดดิจิตอล 
1. ผูบ้ริโภค คือ  ผูฟั้ง ผูบ้ริโภค คือ ผูมี้ส่วนร่วม 
2. จาํนวนคร้ังท่ีเห็น )ความถี่(  การมีส่วนร่วม การตอบโต ้
3. ส่ือแพร่กระจายเสียง ส่ือเจาะถึงผูบ้ริโภครายบุคคล 
4. มีตารางเวลาเผยแพร่ชดัเจน ไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา 
5. นกัการตลาดเป็นผูช้ี้นาํ ผูบ้ริโภคเป็นผูริ้เร่ิม 
6. การตลาดแบบยดัเยยีดทางเดียว การตลาดแบบการขอคาํยนิยอม 

และเรียนรู้ร่วมกนั 
7. การวางแผนส่ือแบบดั้งเดิม การวางแผนส่ือรูปแบบใหม่ 
8. พีอาร์แบบสั่งได ้ อิทธิพลของโลกดิจิตอล 
9. การตลาดเชิงบูรณาการ การตลาดแบบมีเอกภาพ 
10. ใชป้ระโชยน์จากขอ้มูลเพียงคร้ังคราว ใชข้อ้มูลเป็นตวัขบัเคล่ือน 
11. วดัผลเม่ือจบแผนการตลาด วดัผลทนัทีแบบเรียลไทม์ 
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 2.1.1  ลกัษณะของการตลาดดจิิตอล 
 เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค (2551)ไดก้ล่าวถึง แนวคิดการตลาดดิจิตอลไว ้12 ขอ้ 

1)  ผูบ้ริโภคเปล่ียนบทบาทจากผูเ้ฝ้าดูเพียงอย่างเดียวเขา้มาเป็นผูมี้ส่วนร่วม จึงเป็น
หนา้ท่ีหลกัของนกัการตลาดท่ีจะตอ้งพยายามดึงใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมทางการตลาด เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุใหม่ โดยการทาํใหผู้บ้ริโภคเป็นผู ้
จุดประกายความคิดสร้างสรรค ์ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเป็นผูว้ิจารณ์ตราสินคา้หรือบริการ 

2)  การเปล่ียนแปลงจากการมุ่งสร้างความประทบัใจมาเป็นการสร้างความเก่ียวพนักบั
ผูบ้ริโภค นกัการตลาดตอ้งเปล่ียนแนวคิดจากเร่ืองส่ือแบบดั้งเดิม คือ การเขา้ถึง (Reach) และความถ่ี 
(frequency) มาเป็นการใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการตลาดท่ีสามารถจูงใจผูบ้ริโภคใหอ้ยากเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัตราสินคา้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงประสิทธิภาพของส่ือดิจิตอลข้ึนอยู่กบัปริมาณการโต้ตอบ 
(Interaction)และการมีส่วนร่วม (Engagement or Involvement) ของผูบ้ริโภคกบัส่ือนั้นๆ โดยนกัการ
ตลาดจะตอ้งทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอ  

3)  จากส่ือท่ีเนน้การแพร่กระจายในวงกวา้งมาเป็นส่ือท่ีเจาะถึงตวัผูบ้ริโภค นกัการตลาด
ตอ้งเลือกช่องทางการส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมายและมีเน้ือหาท่ีสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
ใหอ้ยากมีส่วนร่วมในแผนการตลาด โดยเนน้จากการเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมายจาํนวนมากมาเป็นการ
เจาะถึงผูบ้ริโภคแบบรายบุคคลท่ีก่อใหเ้กิดการส่ือสารสองทาง  

4)  จากข้อจํากัดด้านเวลาและสถานท่ีในระบบของส่ือยุคเก่ามาสู่ยุคท่ีเน้ือหาไม่มี
ขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ีและเวลา แผนการโฆษณาแบบดั้งเดิมนั้นมีขอ้กาํจดัท่ีตอ้งระบุในการนาํเสนอเวลา
และสถานท่ี แต่ลกัษณะเด่นของเน้ือหาส่ือดิจิตอล คือ 1)  ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา คือ ผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกชมเน้ือหาไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 2)  ไม่มีขอ้กาํจดัดา้นพรมแดน เน้ือหาจากส่ือดิจิตอลสามารถรับชม
ไดท้ัว่โลกในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 3)  ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นขนาด คือ นกัการตลาดสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายดว้ยการปรับยอ่ขนาดเครือข่าย เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดแ้บบเฉพาะเจาะจง 
4)  ไม่มีขอ้กาํจดัดา้นรูปแบบ เพราะส่ือดิจิตอลมีลกัษณะเป็นคลิป สามารถจะมีความยาวเท่าไหร่กไ็ด ้ 

5)  การเปล่ียนแปลงมาสู่ยคุท่ีผูบ้ริโภคเป็นผูเ้ร่ิมสร้างและควบคุมเน้ือหาดว้ยตนเองแทน
นกัการตลาด ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของเน้ือหาเชิงดิจิตอล ท่ีใครก็สามารถเป็นผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาข้ึนมาได้
อยา่งอิสระ ดงันั้นนกัการตลาดมีหนา้ท่ีเพียงแค่เป็นผูก้ระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสร้างสรรคเ์น้ือหาใหส้อดคลอ้ง
กบัตราสินคา้  
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6)  เปล่ียนจากการตลาดแบบยดัเยยีดเป็นการตลาดแบบมีส่วนร่วม ในช่องทางการตลาด
ดิจิตอลนั้นผูบ้ริโภคเป็นผูมี้สิทธ์ิตดัสินใจเองว่าจะเลือกเขา้มามีส่วนร่วมกบัตราสินคา้หรือไม่ ดงันั้น
นกัการตลาดจึงตอ้งเปล่ียนจากการยดัเยยีดใหบ้ริการเป็นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยเน้ือหาท่ี
ส่งไปยงัผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและก่อใหเ้กิดการส่งต่อ  

7)  เปล่ียนจากการวางแผนส่ือแบบเก่ามาสู่การวางแผนส่ือแบบใหม่ เน่ืองจากส่ือดิจิตอล
ไม่ไดเ้ป็นส่ือดั้งเดิมท่ีกระจายแค่ภาพและเสียง เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ (Awareness) เท่านั้น แต่ส่ือดิจิตอลมี
หนา้ท่ีในส่วนของการโตต้อบกบัผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

8)  จากยุคท่ีการประชาสัมพนัธ์สามารถควบคุมได้ทั้ งหมด มาเป็นยุคท่ีส่ือดิจิตอลมี
อิทธิพลต่อความคิดของผูบ้ริโภค เน่ืองดว้ยผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงและส่งต่อข่าวสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ประกอบกบัผูบ้ริโภคยคุใหม่ไม่เช่ือการโฆษณาแบบดั้งเดิม แต่จะหนัมาใชว้ิธีถามจากเพื่อน คนรู้จกัหรือ
คนท่ีเคยใชต้ราสินคา้นั้นมาก่อน  

9)  การเปล่ียนแปลงจากการตลาดเชิงบรูณาการเป็นการตลาดเชิงเอกภาพ โดยเน้นท่ี
ความเสมอตน้เสมอปลายของการส่งสารโฆษณาไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย เนน้การสร้างประสบการณ์
ร่วม ตั้งแต่การรับรู้ การตดัสินใจซ้ือไปจนถึงการรักษาความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภค  

10)  จากยุคท่ีไม่สนใจขอ้มูลมาเป็นยุคการตลาดท่ีขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูล ขอ้มูลเป็นส่ิง
สาํคญัในการใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิตอลเพ่ือการเจาะเขา้ถึงผูบ้ริโภครายบุคคล โดยการใชเ้ทคโนโลยี
เป็นตวัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค โดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกบัผูบ้ริโภค  

11)  จากการวดัผลหลงัแคมเปญท่ีจบลงไปสู่การวดัผลแบบทนัทีทนัใด ส่ือดิจิตอลนั้น
สามารถส่งขอ้มูลแบบทนัทีทนัใด (Real Time) ทาํใหน้กัารตลาดทราบไดใ้นทนัทีวา่แผนการตลาดนั้น
ไดรั้บการตอบกลบัเป็นอยา่งไร  

12)  จากการวดัผลตอบแทนท่ีไดเ้พียงบางส่วนสู่การวดัผลตอบแทนท่ีสามารถวดัไดคุ้ม้
ค่าสูงสุด ดว้ยช่องทางการส่ือสารท่ีเจาะจงถึงผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคลทาํใหส่้วนผสมทางการตลาดวดัผล
ได ้
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2.1.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทาํการตลาดดจิิตอล 
เคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารทางการตลาดดิจิตอลมีหลากหลาย และแต่ละเคร่ืองมือมี

ความสาํคญัในแต่ละดา้นท่ีไม่เหมือนกนัจึงเป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีตอ้งศึกษารายละเอียดเ คร่ือง
มือแต่ละชนิด  

1)  เวบ็ (Web) เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค (2551) กล่าววา่ เวบ็เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสาร
ระหว่างผูบ้ริโภคกบันกัการตลาดจากในระยะแรกท่ีเรียกว่าเวบ็ 1.0 ซ่ึงเปรียบเสมือนหอ้งสมุดขนาด
ใหญ่ท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลเท่านั้น ผูบ้ริโภคมีโอกาสเขา้มาในเวบ็เพียงแค่อ่านหรือดูขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น 
โดยวิลาศ ฉํ่าเลิศวฒัน์ (2554) กล่าวเพ่ิมเติมว่า “เวบ็ 1.0 เป็นยุคของเวบ็เน้ือหาข่าวสาร ซ่ึงเป็นยุคท่ี
นกัการตลาดสามารถสอดแทรกโฆษณาเขา้ไปในเวบ็ไดเ้ต็มท่ี จากการท่ีพื้นท่ีในเวบ็มีไวส้าํหรับแบน
เนอร์ต่างๆ แต่ก็เป็นแค่ช่องทางในการส่ือสาร” ซ่ึงสารในการโฆษณานั้นไม่แตกต่างจากส่ือออฟไลน์ 
ซ่ึงการนาํเสนอรูปแบบการส่ือสารจากส่ือออฟไลน์มาใชใ้นส่ืออนไลน์นั้น ภิเษก ชยันิรันดร์ (2552) 
กล่าววา่ “มกัไม่ประสบความสาํเร็จ ดว้ยเหตุผลจากวฒันธรรมการใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนั” 

ต่อมาในยุคเวบ็ 2.0 ไดมี้การพฒันามาเป็นเวบ็ท่ีมีเน้ือหาท่ีสามารถปรับไดต้ามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคสามารถปรับเปล่ียนเน้ือหาใหไ้ดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่
ละคน และยงัเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคสามารถสร้างเน้ือหาข้ึนมาเองได ้ไม่ว่าจะเป็นการโพสรูปภาพ 
หรือวิดีโอ การแสดงความคิดเห็นแลว้ติดป้ายระบุเน้ือหา (Tag) ทาํใหเ้วบ็เกิดการเคล่ือนไหวตลอดเวลา 
สะทอ้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 2551) จึงเกิดเป็นการส่ือสาร
สองทางท่ีเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมและโตต้อบแลกเปล่ียนขอ้มูลกบันกัการตลาดจาก
เน้ือหาท่ีนกัการตลาดสร้างข้ึนเพ่ือดึงดูดใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วม (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2552)  

ลกัษณะสาํคญัของเวบ็ 2.0 คือการป็นชุมชุนสงัคม โดยมีเน้ือหาของเวบ็ไซดท่ี์ถูกสร้าง
ตามความตอ้งการและความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีมีความคิดและความสนใจคลา้ยคลึงกนั เวบ็ไซด์ได้
กลายเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือการแบ่งปันกบัเพ่ือนในชุมชุนออนไลน์ (เวอร์ไทม์
และเฟนวิค, 2551) ดังนั้ นเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นเว็บท่ีเน้นการมีส่วนร่วม
(Collaborative) ในการผลิตเน้ือหาของผูบ้ริโภค และเรียกเน้ือหาท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนว่า UGC (User 
Generated Content) แต่เม่ือมองเวบ็ไซดเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ในแง่ส่ือสงัคม (Social Media) จะเห็น
ถึงความแตกต่างจากส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นการส่ือสารทาง
เดียว แต่สําหรับส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นส่ือท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารสองทาง ท่ีผูบ้ริโภค
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สามารถทาํหน้าท่ีเป็นผูส่้งสาร ผลิต แลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารได้ เว็บไซด์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์จึงถูกนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการตลาดยคุใหม่ 

นอกจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะถูกนาํมาใช้ทางการตลาดแลว้ เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็สามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์ทางสังคมประเภท Corporate 
Social Responsibility (CSR) โดยเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นส่ือกลางในการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ส่ือสังคมสําหรับองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกาํไรได้กาํหนด
ขั้นตอนในการใชส่ื้อสังคมไวด้งัน้ี 1) เร่ิมจากการฟัง (Listening) คือการเฝ้าติดตามการพูดคุยเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแผนรณรงคจ์ากเคร่ืองมือท่ีมีอยูจ่าํนวนมากในโลกออนไลน์ เช่น Google, RSS Feed ข่าว, 
เว็บบอร์ด หรือในทวิตเตอร์ 2) การพูดคุยท่ีมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 3) แบ่งปันเร่ืองราวหรือ
กิจกรรมรณรงคใ์หก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ (Sharing your Story) ดว้ยภาษาเรียบง่าย พดูคุยแสดงความเป็น
กันเอง  และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ขอ้มูลหรือรูปภาพ 4) สร้างกระแสบอกต่อ (Spreading Buzz) โดยการคิดกิจกรรม รูปคลิป
วิดีโอ หรือแผนการรณรงคท์างการตลาดใหก้ลุ่มเป้าหมาย สามารถนาํไปบอกต่อหรือเป็นตวัจุดกระแส
ใหเ้กิดการต่ืนตวัในกิจกรรมรณรงค ์5) สร้างชุมชนหรือเครือข่ายออนไลน์ (Social Networking) เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีทาํข้ึนเม่ือมีสมาชิกจากการกระทาํ 4 ขั้นตอนแรกท่ีจะเกิดการปฏิสมัพนัธ์กนัได ้

2)  เน้ือหาท่ีสร้างโดยผูบ้ริโภค (Consumer-Created Content) เกิดจากส่ือท่ีสร้างข้ึนโดย
ผูบ้ริโภค (Consumer-Generated Media) ทาํให้เกิดกระแส (Online Buzz) หรือกระแสปากต่อปาก 
(Online World-of-Mouth) และส่ิงท่ีเอ้ือใหผู้บ้ริโภคไดส้ร้างเน้ือหาดว้ยตนเอง ซ่ึงมีการนาํเสนอเน้ือหาท่ี
หลากหลายรูปแบบตามความถนดัของผูบ้ริโภคเอง เช่น 1)  การโพสขอ้ความ (Text Postings) ประกอบ
ไปดว้ย ขอ้ความ ภาพ หรือไฟล์ ท่ีถูกโพสลงกระดานข่าวต่างๆ ซ่ึงเป็นเน้ือหาของกลุ่มคนท่ีมีความ
สนใจร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซดชุ์มชนออนไลน์ หรือในเวบ็ไซดข์องตราสินคา้ก็จะมีกระดานข่าวท่ี
เตรียมไวส้าํหรับผูบ้ริโภคไดแ้สดงความคิดเห็น 2)  วิกิ (Wikis) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ร่วมกนัสร้างเน้ือหาข้ึนมาไดเ้อง ทั้งการเขียนบทความข้ึนมาใหม่ หรือการแกบ้ทความท่ีมีอยูใ่หส้มบูรณ์
มากข้ึน (Collaborative Authoring) 

แนวทางสาํหรับนกัการตลาดในการใชเ้น้ือหาท่ีสร้างข้ึนโดยผูบ้ริโภค มีดงัน้ี 1)  นอกจาก
พยายามใหเ้น้ือหาของตราสินคา้ไปอยูใ่นเน้ือหาของผูบ้ริโภคแลว้ หรืออาจเลือกเน้ือหาของผูบ้ริโภคมา
ไวใ้นเว็บไซต์สินค้าของตราสินคา้ตามกลยุทธ์ท่ีได้วางไว  ้2)  การไปเป็นส่วนหน่ึงในเน้ือหาของ
ผูบ้ริโภค โดยตอ้งมีความจริงใจและกลมกลืนไปกบัเน้ือหาและแนวทางของเน้ือหานั้นๆ 3)  ทาํความ
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เขา้ใจลกัษณะของรายละเอียดและเน้ือหาของผูบ้ริโภค 4)  เปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการ
สร้างเน้ือหาใหก้บัตราสินคา้ เช่น ใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคโ์ฆษณาสินคา้ การแข่งขนั
ออกสินคา้ การใหผู้บ้ริโภคมีส่วมร่วมเป็นการแสดงถึงการยินดีรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา (เวอร์
ไทมแ์ละเฟนวิค, 2551)  

3)  บลอ็ก (Blogs) เป็นการใหบ้ริการพ้ืนท่ีบนอินเตอร์เน็ตแบบไม่มีค่าใชจ่้าย ซ่ึงบลอ็ก
ส่วนใหญ่เป็นของบุคคลทัว่ไปทาํข้ึนเพื่อเป็นงานอดิเรก จนเกิดเป็นบลอ็กท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดข้ึนมา 
จึงทาํใหต้ราสินคา้ตอ้งหนัมาทาํบลอ็กของตนเอง 

4)  ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet Media) การโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย ไม่ไดเ้พียงแต่ดิสเพลยแ์อด (Display Ads) แบนเนอร์ (Banners) หรือปุ่มกด (Buttons) อยา่ง
ท่ีเคยเห็นในเว็บยุคแรกๆ ในปัจจุบันได้พฒันาไปสู่ยุคของการใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search 
Engine) เป็นส่ือโฆษณาอีกดว้ย เน่ืองจากในยคุแรกผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตจะใชเ้วบ็ท่า (Portal Sites) เป็น
ทางเขา้สู่เวบ็ไซดอ่ื์นๆ แต่เม่ือมีเวบ็ไซตม์ากข้ึนโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลกพ็ฒันาข้ึน ทาํใหโ้ปรแกรมการ
สืบคน้ขอ้มูลถูกใชง้านเพ่ิมมากข้ึน โดยประมาณร้อยละ 90 ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต จะใชโ้ปรแกรมการ
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือหาส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ และจากวิวฒันาการของเวบ็ไซด์ทาํให้รูปแบบช่องทางการ
โฆษณาบนเวบ็หลากหลายข้ึน จึงสามารถแบ่งช่องทางในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตจึงแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม ดงัน้ี (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 2551) 

(1)  ดิสเพลยแ์อด (Display Ads) รูปแบบของดิสเพยลแ์อดในอินเตอร์เน็ตไดถู้ก
กาํหนดใหมี้มาตราฐานเดียวกนั เช่น ขนาดของแบนเนอร์โฆษณา แต่ส่ิงท่ีพฒันาต่อไปก็คือเน้ือหาท่ีจะ
บรรจุไวใ้นดิสเพลยแ์อดนั้นๆ โดยไดมี้การนาํ Rich Media มาใชใ้นดิสเพยลแ์อด ยกตวัอยา่งเช่น การใช้
ภาพเคล่ือนไหว (Flash Animation) มาใส่ไวใ้นดิสเพลย ์

(2)  โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต มี 2 รูปแบบคือ Search Engine 
Optimization (SEO) คือการทาํใหเ้วบ็ไซตอ์ยูใ่นตาํแหน่งท่ีดีของโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล และ Search 
Engine Marketing (SEM) คือการซ้ือท่ีใหเ้วบ็ไซตอ์ยูใ่นลาํดบัท่ีดีตามตอ้งการ โดยปกตินั้นผูใ้ชบ้ริการ
โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลมกัจะไม่ดูเกินสองหน้าการสืบคน้ นกัการตลาดจึงตอ้งหนัมาใชก้ลยุทธ์ SEO 
เพื่อใหเ้วบ็ไซดข์องตนเองอยูใ่นหนา้แรกของการสืบคน้ ดว้ยการปรับโครงสร้างและเน้ือหาของเวบ็ไซต์
ใหง่้ายต่อการคน้หา วิธีการน้ีจะไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่ในส่วนของการใช ้SEM นั้นตอ้งทาํการประมูล
คาํหลกั (Keyword) เพื่อซ้ือพ้ืนท่ีใหห้นา้เวปไซตใ์หอ้ยูใ่นอนัดบัตน้ๆของการสืบคน้ 
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(3)  การตลาดแบบพนัธมิตรธุรกิจ (Affiliate Program) ประโยชน์ของรูปแบบการ
ทาํโฆษณาในรูปแบบน้ีคือ การเจาะเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์มีขนาดเลก็และมีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
ซ่ึงโดยปกติจะไม่ไดรั้บการสนใจจากเวบ็ท่าเหมือนเวบ็ไซตข์นาดใหญ่ แต่ถา้เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตรง
ตามตลาดเป้าหมาย ย่อมมีประสิทธิผลดีกว่าผูท่ี้เขา้มาจากโปรแกรมการสืบคน้ข้อมูล วิธีการเป็น
พนัธมิตรกนั คือการแลกการเช่ือมโยงระหว่างเวบ็ไซต์ โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือพ้ืนท่ีเพื่อ
วางดิสเพลยแ์อดใหก้บัเจา้ของเวปไซต ์เวบ็ไซตพ์นัธมิตรจะเป็นผูใ้หพ้ื้นท่ีสาํหรับวางดิสเพลยแ์อดโดย
ไม่มีค่าใชจ่้าย แต่จะรับค่าตอบแทนก็ต่อเม่ือมีผูใ้ชบ้ริการเขา้ไปกระทาํการบางอย่างตามท่ีตกลงกนัไว ้
เช่น การคลิกเขา้ไปดูเวบ็ไซตโ์ดยมีตน้ทางจากเวบ็ไซตพ์นัธมิตร 

(4)  การเป็นผูส้นบัสนุนและการเจรจาต่อรองพ้ืนท่ีโฆษณา (Sponsorships and 
Negotiated Space) การเป็นผูส้นบัสนุนในการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นเป็นส่ิงท่ีทาํเพ่ือการซ้ือพื้นท่ีสาํหรับ
การแสดงโลโกต้ราสินคา้บนส่ือ หรือในกิจกรรมต่างๆ ทาํใหมี้การขาดความเช่ือมโยงถึงเจา้ของธุรกิจท่ี
เป็นผูส้นบัสนุน แต่การเป็นผูส้นบัสนุนในส่ือดิจิตอลนั้น สามารถเนน้ไปท่ีการมีความเช่ือมโยงระหวา่ง
ผูส้นันสนุนกบัส่ือหรือรายการสนันสนุนได้ โดยการเป็นผูส้นับสนุนในเน้ือหาช่วงใดช่วงหน่ึงใน
เวบ็ไซตท่ี์เห็นว่าตรงกบัตราสินคา้ และกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เช่น สายการบินเป็นผูส้นบัสนุนเน้ือหา
ในเวบ็ท่าท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว โดยมีการเจรจาต่อรองถึงสิทธิประโยชน์ในระยะยาวต่อเน่ืองไปดว้ย 
เช่น เม่ือมีสายการบินเป็นผูส้นบัสนุนเวบ็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแลว้ ต่อรองใหเ้วบ็ท่านั้นเลือก
สายการบินเป็นผูส้นับสนุนรายแรกของการจดัโปรแกรมท่องเท่ียว เป็นตน้ (เวอร์ไทม์และเฟนวิค , 
2551)  

5)  อีเมล (Email) เป็นพฒันาการของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ดว้ย
ค่าใชจ่้ายท่ีตํ่าและมีความรวดเร็ว ประกอบกบัผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมากกวา่ร้อยละ 90 รู้จกัและใชอี้เมล โดย
มากกว่าคร่ึงใชอี้เมลทุกวนั จึงทาํใหอี้เมลเป็นส่ือยอดนิยมของนกัการตลาดและยงัสามารถใชไ้ดใ้นทุก
ขั้นตอนของกระบวนการตลาด เช่น ใชใ้นการมอบขอ้เสนอพิเศษ การแจง้ขอ้มูลสินคา้ใหม่ เป็นตน้ 
ทั้งน้ีทั้งนั้นการใชอี้เมลตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูบ้ริโภคก่อนท่ีจะทาํการส่งไป (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 
2551) นอกจากน้ีอีเมลยงัเป็นช่องทางการส่ือสารเชิงดิจิตอลท่ีใชก้นัมาอยา่งยาวนานและใหผ้ลตอบแทน
การลงทุน (ROI) สูงท่ีสุดรองลงมาจากการตลาดบนโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล ในปัจจุบนันกัการตลาด
สามารถสร้างเน้ือหาท่ีตรงประเดน็ หรือใส่รูปแบบของส่ือสงัคมเพ่ิมเขา้ไปในอีเมลและยงัมีผูใ้หบ้ริการ
อีเมล (Email Service Provider) ท่ีทาํหนา้ท่ีออกแบบ บริหารจดัการและส่งอีเมลสาํหรับผูใ้หบ้ริการกบั
องคก์รท่ียงัไม่มีความเช่ียวชาญดา้นน้ีอีกดว้ย (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกลุ, 2554)  



19 
 

6)  การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) คือการทาํใหผู้บ้ริโภคพูดถึงและส่งต่อ
เน้ือหาออกไปใหเ้พ่ือนหรือคนท่ีคิดวา่น่าจะสนใจ โดยมีแนวทางในการสร้างการตลาดแบบบอกต่อให้
ประสบความสาํเร็จไดด้งัน้ี  

(1)  เน้ือหาโดนใจผูบ้ริโภค (Compelling Content) คือ เน้ือหาท่ีมีคุณภาพ มีภาพ
หรือขอ้ความท่ีน่าสนใจ ดูแลว้เกิดความสนุกและไดรั้บประโยชน์ไม่ใช่มีเพียงแต่มุขตลกเท่านั้น แต่ควร
มีการหกัมุมน่าสนใจและก่อใหเ้กิดความประทบัใจ จนอยากจะส่งต่อเพราะเช่ือว่าเพ่ือนของตนเองกค็ง
จะชอบเหมือนกนั โดยทั้งหมดตอ้งคาํนึงถึงเน้ือหาว่าแบบใดท่ีจะโดนใจ ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาท่ีมีอยูแ่ลว้
หรือสร้างข้ึนมาใหม่ เช่น เช่ือว่าเน้ือหาท่ีโดนใจผูบ้ริโภคคือ การไดเ้ห็นส่ิงท่ีไม่เคยไดเ้ห็นก็นาํวิดีโอ
คลิปท่ีเป็นเบ้ืองหลงัของการถ่ายทาํหนงัโฆษณาท่ีมีดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์มาเผยแพร่ในแผนการตลาด
แบบบอกต่อ แต่ตอ้งคาํนึงถึงว่าเน้ือหาท่ีส่งออกไปนั้นว่าตอ้งมีความเก่ียวขอ้งและช่วยส่งเสริมจุดยืน
ทางการตลาดของตราสินคา้นั้นๆ 

(2)  การใชง้านตอ้งง่าย (Make it User Friendly) การตลาดแบบบอกต่อไม่มี
ขอ้จาํกดัดว้ยรูปแบบมาตราฐานของส่ือ เช่น ถา้วิดีโอคลิปออกไป ก็ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นความยาวของ
วิดีโอคลิป แต่ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ ความยาวแค่ไหนจึงจะเหมาะสมใหผู้บ้ริโภคดูจนจบหรือมีขนาดของ
ไฟลเ์หมาะสม   

(3)  สามารถส่งต่อไดง่้าย (Prompt the Viral Pass-on) เช่น การมีปุ่มเพื่อกดส่งต่อ
ใหเ้พ่ือน หรือมีช่องใหก้รอกอีเมลแอดเดรสของเพ่ือน เพ่ือใหเ้กิดความง่ายในการส่งต่อ เพราะมีผูศึ้กษา
วา่ผูท่ี้ใชอิ้นเตอร์เนตนั้น มกัจะส่งต่ออีเมลร้อยละ 80 และมากกวา่ร้อยละ 60 ส่งต่ออีเมลมากกวา่สปัดาห์
ละหน่ึงคร้ัง (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 2551)  

ในขณะท่ี นิวฒัน์ ชาตะวิทยากุล (2554)  ไดใ้หค้าํแนะนาํในการทาํเน้ือหาในรูป
วิดีโอคลิปใหเ้กิดกระแสบอกต่อไวว้่า 1)  มีความยาวเหมาะสม ความยาวของวิดีโอคลิป นั้นข้ึนกบั
เน้ือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอ สาํหรับในประเทศไทย วิดีโอท่ีมียอดการเขา้ชมสูงกว่า 1ลา้นคร้ัง ความยาว
ของวิดีโอจะอยูร่ะหวา่ง 2-5นาที 2)  ตอ้งทาํการทดลองก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ตลาด โดยการทดสอบกบั
กลุ่มย่อยจะไดรู้้ว่าสั้นหรือยาวไป มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด เพ่ือทาํการแก้ไขปรับปรุงก่อน
เผยแพร่ 3)  มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์และมีเน้ือหาท่ีดี 4)  ปล่อยวิดีโอคลิปในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม สําหรับคนไทยคือ 7-9โมงเชา้ก่อนเร่ิมงาน ช่วงเท่ียงก่อนเร่ิมงานช่วงบ่าย และช่วงเยน็ถึง
หวัคํ่า 5)  ปล่อยวิดีโอคลิปในท่ีท่ีเหมาะสม ตอ้งเร่ิมปล่อยจากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลนก่์อน แลว้
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ค่อยกระจายไปสู่เวบ็ไซตท่ี์มีกลุ่มเป้าหมายยอ่ยอยู ่เช่น สินคา้กลุ่มไอทีกไ็ปปล่อยในเวบ็ไซดข์องสินคา้
ไอที และ6)  ใชก้ระแสสงัคมในช่วงนั้นใหเ้ป็นประโยชน ์ 

7)   แพลตฟอร์มเคล่ือนท่ี  (Moblie Platforms) โทรศัพท์ท่ี เ ป็นแพลตฟอร์มท่ี มี
ความสาํคญัจนมีผูก้ล่าววา่ คือ จอท่ีสาม (The Third Screen) รองจากโทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ โดยท่ี
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนบัเป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูงท่ีสุด ผูบ้ริโภคมีอาํนาจในการควบคุม
และตดัสินใจในการมีส่วนร่วมในแผนการตลาดผ่านโทรศพัท์มือถือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ทาํให้ส่ิงท่ี
สาํคญัท่ีสุดสาํหรับนกัการตลาดท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ การไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เสียก่อน (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 2551) ในปัจจุบนัการทาํการตลาดผา่นช่องทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึงเป็น
ส่ิงท่ีทรงพลังในการเข้าถึงตัวบุคคล  และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือเฉพาะบุคคล และยงัสามารถให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับไดด้ว้ยการกระทาํใดๆ เช่น 
Click-to-Call โดยมีเคร่ืองมือในการทาํการตลาดทางโทรศพัทมื์อถือ ดงัน้ี 1)  การตลาดผา่นขอ้ความสั้น 
(SMS Marketing) เป็นเคร่ืองมือท่ีตน้ทุนถูก เหมาะสาํหรับการแจง้ข่าวสาร หรือการประชาสัมพนัธ์ 
รวมถึงเพ่ือแจ้งสิทธิพิเศษต่างๆ ในการเขา้ถึงเป็นรายบุคคลโดยท่ีสามารถจาํกดังบประมาณไดต้าม
จาํนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ 2)  โฆษณาทางโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Ads) ใชใ้นการสร้างการรับรู้
ของตราสินคา้และเป็นการดึงกลุ่มเป้าหมายเขา้สู่เวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ไดม้ากกว่า SMS และ 3)  แอพ (App) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างความผูกพนัธ์กบัผูบ้ริโภค โดย
สามารถแทรกขอ้มูลของตราสินคา้เขา้ไปในแอพได ้(วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยา, 2554) 

8)  เกมส์ (Games) การทาํการตลาดผ่านเกมส์ นักการตลาดตอ้งคาํนึงถึงการไม่
ขดัจงัหวะการเล่นเกมส์ โดยตอ้งแน่ใจว่าส่ือโฆษณานั้นเขา้กบัเกมส์กนัอย่างกลมกลืน โดยการเลือก
เกมส์ให้เหมาะสมกบัตราสินคา้ ไม่ใช่การเลือกพ้ืนท่ีในเกมส์เพื่อโฆษณาตราสินคา้ แต่ตอ้งมีความ
แนบเนียนไปกบัตวัเกมส์และทาํให้ผูเ้ล่นเกมส์ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากแง่มุมท่ีเหมาะสมของตรา
สินคา้ (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 2551) 

ในยุคของสังคมออนไลน์ จึงเป็นท่ีมาของโซเชียลเกมส์ ท่ีมีการพฒันาตลาดอย่าง
รวดเร็ว โดยเร่ิมตน้จากเฟซบุก๊และแพร่กระจายความนิยมไปสู่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอีกดว้ย ซ่ึงมีขอ้มูลทาง
สถิติพบวา่ร้อยละ 53 ของผูใ้ชเ้ฟสบุก๊จะเล่นเกมส์ โดยกลุ่มช่วงอายท่ีุเล่นเกมส์มากท่ีสุดคือ ช่วงอาย ุ18-
24 ปี รองมาคือช่วง 25-34 ปี และเม่ือโซเชียลเกมส์ (Social Game) ไดรั้บความนิยม บรรดาตราสินคา้จึง
นาํโซเชียลเกมส์มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดไปยงัผูบ้ริโภค เช่น เกมส์ KBank Millionaire 
ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีประสบความสาํเร็จทางดา้นการสร้างสังคมออนไลน์ จนมาถึงเกมส์เพ่ือการ
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 และสามารถนํากระบวนการส่ือสารการตลาดน้ีมาใช้ในการกําหนดแนวทางการส่ือสาร
การตลาดดิจิตอลไดด้งัน้ี  

1)  ผูส่้งสาร (Source) ในการส่ือสารการตลาดผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีส่งสารหรือเป็นผูเ้ร่ิมตน้ใน
การส่ือสารคือ บริษทัเจา้ของตราสินคา้หรือบริษทัตวัแทนโฆษณาเป็นผูมี้หนา้ท่ีเขา้รหสั (Encoding) 
หรือส่งสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณประโยชน์จุดดีของสินคา้หรือบริการโดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเขา้ใจ
จูงใจให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือตราสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คือความ
น่าเช่ือถือและความไวว้างใจ (อภิชยั เรืองศิริปิยะกุล, 2544: 62) เน่ืองจากผูบ้ริโภคเป้าหมายไม่มีโอกาส
ท่ีจะไดจ้บัตอ้งสินคา้ก่อนไดเ้ห็นแต่เพียงรูปภาพและคาํบรรยายเท่านั้น นัน่หมายถึงเจา้ของตราสินคา้
จะตอ้งส่ือสารใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายเกิดความเช่ือถือและไวว้างใจในตราสินคา้ 

2)  สาร (Message) คือทุกส่ิงท่ีผูส่้งสารไดท้าํการส่ือสารออกไปในการส่ือสารการตลาด
สารไดแ้ก่ ข่าวสารตราสินคา้ (Brand Message) หมายถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ทั้งหมด
ท่ีบริษทัหรือเจา้ของตราสินคา้ส่งไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย (Customer) หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
(Stakeholder) อาทิ เน้ือหาเสียงคาํพดูภาพประกอบสญัลกัษณ์ ดงันั้นในการส่ือสารนกัการตลาดควรจะ
ให้ความสําคญักับสารโดยการกาํหนดโครงสร้างของสารท่ีจะทาํการส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย เช่น การเลือกสรรขอ้ความภาพประกอบเสียงลีลาและเทคนิค การนาํเสนอข่าวสารตราสินคา้
นั้นจะตอ้งมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคเป้าหมายได ้ทั้งน้ีในการส่ือสารการตลาด
บางคร้ังผูบ้ริโภคเป้าหมายอาจจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทั้งทางตรงและทางออ้ม (Direct & Indirect 
Contact) จากบริษทัโดยเป็นข่าวสารท่ีวางแผนไวล่้วงหนา้ (Planned Message) ข่าวสารท่ีไม่ไดว้างแผน
ไวล่้วงหนา้ (Unplanned Message) ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product Message) และข่าวสารเก่ียวกบั
การบริการ (Service Message) เช่น การท่ีผูบ้ริโภคเป้าหมายเห็นภาพสินคา้ในเวบ็ไซตเ์ห็นราคาขายเห็น
แบนเนอร์โฆษณาทราบเร่ืองราวท่ีเป็นข่าวหรือนโยบายการรับประกนัสินคา้และการชาํระเงิน เหล่าน้ี
ลว้นแลว้แต่มีผลกบัการรับรู้ต่อเวบ็ไซตไ์ดท้ั้งส้ินซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Duncan (2002) กล่าวไวว้า่ทุกส่ิงทุก
อยา่งสามารถนาํเสนอผา่นเน้ือหาสารไดท้ั้งส้ิน (Everything Communicates) 

3)  ช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือส่ือกลาง (Mediaor Medium) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็น
ช่องทางในการส่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้บริการหรืออ่ืนๆไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เช่น 
จดหมายวิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ทั้งน้ีนกัการตลาดจะตอ้งเลือกส่ือ
หรือเลือกใชช่้องทางการส่ือสารท่ีมีความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย สาํหรับการตลาด
ดิจิตอลจะมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการส่ือสาร ซ่ึงมีขอ้ดี คือสามารถส่ือสาร
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เฉพาะเจาะจงบุคคลไดส้ามารถสร้างการโตต้อบหรือปฏิสัมพนัธ์ไดท้นัทีและสามารถเปล่ียนบทบาท
ของผูรั้บสารและส่งสารไดใ้นเวลาเดียวกนั(Albert and Sanders, 2003) โดยผูป้ระกอบการธุรกิจ
ออนไลน์จะตอ้งนาํเสนอเน้ือหาสาร (Brand Message) ทั้งหมดผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดงักล่าว ดงันั้น
การเลือกใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตใดจะตอ้งคาํนึงถึงความรวดเร็วของระบบเครือข่าย (Speed) เช่น การ
โหลดภาพการคน้หาขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล เป็นตน้ ขนาดพื้นท่ีในการจดัเกบ็ขอ้มูล (Size) และ
สามารถรองรับผูบ้ริโภคเป้าหมายไดจ้าํนวนมากในเวลาเดียวกนัรวมทั้งระบบจะตอ้งสร้างปฏิสัมพนัธ์
ได ้ เช่น ระบบมีการส่งอีเมลอตัโนมติัไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายทนัทีเม่ือมีการสัง่ซ้ือสินคา้ หรือมีอีเมล
แจง้ไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายทุกคร้ังท่ีมีการตอบในกระทูท่ี้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดต้ั้งไวท่ี้เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

4)  ผูรั้บสาร (Receiver) หรือกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย (Target Audience) ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค
เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการถอดรหสั (Encoding) ข่าว
สารตราสินคา้ (Brand Message) ท่ีนกัส่ือสารการตลาดไดส่ื้อสารออกไปโดยผูส่้งสารตอ้งคาํนึงถึงการ
รับรู้ความเช่ือและประสบการณ์เดิมของผูรั้บสาร ทั้งน้ีนกัส่ือสารการตลาดตอ้งคาํนึงถึง การถอดรหสั
ข่าวสารตราสินคา้ (Brand Message) ของผูบ้ริโภคเป้าหมาย 2 คนอาจจะไม่เหมือนกนักไ็ด ้ เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคเป้าหมายแต่ละคนอาจเคยไดรั้บข่าวสารของตราสินคา้ มีประสบการณ์เดิมหรือความรู้ท่ี
เก่ียวกบัตราสินคา้แตกต่างกนั จึงทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายบางคนมีการถอดรหสัสารหรือแปลความหมาย
สารผิดเพ้ียนไปจากท่ีนกัส่ือสารการตลาดตอ้งการ พชันี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒันานุกูลและถิรนนัท ์
อนวชัศิริวงศ์ (2541) ไดก้ล่าวว่า “การส่ือสารของมนุษยโ์ดยทัว่ไปจะเกิดข้ึนตอ้งประกอบดว้ย
ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ระหว่างคนอยา่งนอ้ย 2 คนข้ึนไปแต่การส่ือสารจะดาํเนินไปไดก้ต่็อเม่ือทั้ง
ผูรั้บสารและผูส่้งสารอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมร่วมกนัหรือมีขอบข่ายของประสบการณ์บางส่วน
ร่วมกนัจึงจะเขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใชร่้วมกนัได”้ 

นอกจากการมีขอบข่ายของประสบการณ์ร่วมกนัแลว้การส่ือสารระหว่างผูส่้งสารและ
ผู้รับสารสําหรับตลาดดิจิตอลจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะส่วนบุคคล 
(Demographic) ปัจจยัดา้นสงัคมวฒันธรรม Socio-Cultural จาก ผูน้าํความคิด (Influencer) ไดแ้ก่
ครอบครัว เพ่ือน ชนชั้นทางสงัคม กลุ่มอายฐุานะทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
(Psychological Factors) ไดแ้ก่ การรับรู้แรงจูงใจบุคลิกภาพทศันคติและอารมณ์ของผูส่้งสาร (Smith 
and Rupp, 2003) 

ผูรั้บสารหรือผูบ้ริโภคเป้าหมายในตลาดดิจิทอล McKinsey and Media Metrix (ภิเษก ชยั
นิรันดร์, 2551) ไดว้ิจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของชาวอเมริกนัโดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
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ท่ีใชบ้ริการออนไลน์อยา่งสมํ่าเสมอ จาํนวน 50,000 คน พบวา่สามารถแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคเป้าหมาย
ออกไดเ้ป็น 6 กลุ่มคือ 1)  กลุ่ม Simplifier เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้เวบ็ไซตโ์ดยมีเป้าหมายในการทาํ
ธุรกรรม เช่น หวงัจะซ้ือสินคา้และบริการ โดยท่ีธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนเกือบคร่ึงหน่ึงมาจากคนกลุ่มน้ี กลุ่ม 
Simplifier จะเป็นพวกท่ีไม่ตอ้งการเว็บไซต์ท่ีสวยงามซับซ้อนแต่จะเน้นประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกว่า 
ดงันั้นหากตอ้งการทาํตลาดกบัคนกล่มุน้ีเวบ็ไซตจ์ะตอ้งง่ายต่อการเขา้ถึงและการใชง้านโดยจะตอ้งมี
รายละเอียดของขอ้มูลสินคา้และการบริการผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีดีเป็นปัจจยัสาํคญั 2)  กลุ่ม Surfers เป็น
บุคคลท่ีเนน้การท่องเวบ็ไซตเ์ป็นหลกัไม่ค่อยอยูเ่วบ็ใดเวบ็หน่ึงนานเฉล่ียแลว้จะมีจาํนวนหนา้เวบ็ไซตท่ี์
ถูกเปิดมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆถึง 4 เท่ากลุ่ม Surfers เขา้มาเวบ็ไซตมี์หลายจุดประสงคต์ั้งแต่การหาขอ้มูล 
ความบนัเทิง ซ้ือสินคา้ สําหรับการทาํตลาดกบักลุ่มน้ีจะตอ้งออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม มีขอ้มูลท่ี
ทนัสมยัเสมอ สินคา้และบริการตอ้งมีความหลากหลายทาํใหเ้กิดความสนใจท่ีจะซ้ือ รวมถึงการมีเกมส์ 
แชท ไดอาร่ี วิดีโอคลิปเพลง หรืออ่ืนๆท่ีทาํใหค้นกลุ่มน้ีกลบัมาใชบ้ริการท่ีเวบ็ไซตอี์กคร้ัง เวบ็ไซตท่ี์
เนน้ผูบ้ริโภคเป้าหมายกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะมีรายไดม้าจากการโฆษณา 3)  กลุ่ม Bargainers เป็นบุคคลท่ีมี
ความสุขในการควบคุมการทาํธุรกรรมค้นหาราคาท่ีดีท่ีสุดและชอบการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน
ออนไลน์ คนกลุ่มน้ีชอบเขา้เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการประมูล เช่น www.ebay.com จะทาํการตลาดกลบักลุ่ม
น้ีไดน้ั้นจะตอ้งตั้งราคาสินคา้และบริการสมเหตุสมผล สร้างความต่ืนเตน้ในการคน้หาและสร้างชุมชน
ออนไลน์ข้ึนท่ีเวบ็ไซตข์องตน 4)  กลุ่ม Connectors เป็นพวกหนา้ใหม่สาํหรับอินเตอร์เน็ต กาํลงัคน้หา
ว่าต้องการอะไรในการเข้าสู่โลกออนไลน์ ส่วนใหญ่จะใช้อินเตอร์เน็ตในการพูดคุยส่ือสารผ่าน
โปรแกรม MSN นอกจากน้ียงัชอบส่ง E-Card บุคคลกลุ่มน้ียงักลา้ๆ กลวัๆ ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการ
ทาํธุรกรรมต่างๆและมกัจะเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ท่ีรู้จกัอยูแ่ลว้ การทาํการส่ือสารการตลาดออนไลน์กบั
คนกลุ่มน้ีควรมีการทาํโฆษณาเวบ็ไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ ควรมีการช้ีแจงเหตุผลอย่างชดัเจนว่าทาํไม
ควรเขา้มาเยี่ยมชมและทาํไมตอ้งกลบัเขา้มาใหม่ การเช่ือมลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆหรือชุมชนออนไลน์
จะช่วยใหค้นกลุ่มน้ีลดความกลวัอินเตอร์เน็ตลง 5)  กลุ่ม Routiners และ 6)  กลุ่ม Sportsters บุคคลทั้ง
สองกลุ่มน้ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือคน้หาขอ้มูลกลุ่ม Routiners จะเขา้เวบ็ไซตเ์ฉพาะเจาะจงชอบอ่านข่าวและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินสนใจเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพท่ี์มีขอ้มูลเชิงลึกส่วนกลุ่ม Sportsters กจ็ะมีพฤติกรรม
เหมือนกลุ่ม Routiners ทุกอยา่งแต่จะสนใจเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบักีฬาและความบนัเทิงเวบ็ไซต ์จึงตอ้งมี
สีสันและโตต้อบไดค้นทั้งสองกลุ่มน้ี ไม่นิยมซ้ือของออนไลน์ เวบ็ไซต์ท่ีจบัสองกลุ่มน้ีจะมีรูปแบบ
รายได้จากการโฆษณาเป็นหลกัหรืออาจจะมีเน้ือหาส่วนท่ีฟรีให้อ่านแต่อีกส่วนอาจจะต้องเสียค่า
สมาชิกจึงจะอ่านได ้เป็นตน้ 
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5)  ผลตอบกลบั (Feedback) ในการส่ือสารการตลาดผลตอบกลบัอาจจะเป็นการซ้ือ
สินคา้หรือการไม่ซ้ือสินคา้ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามการวดัผลตอบกลับของการส่ือสารการตลาดไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นการซ้ือสินคา้เสมอไป การท่ีผูบ้ริโภคเป้าหมายสนใจการสาธิตสินคา้มีการขอตวัอย่าง
สินคา้ โทรศพัทม์าสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้มาท่ีโชวรู์ม หรือร้านขายสินคา้ก็ถือว่าเป็นผล
ในเชิงบวกของการส่ือสารการตลาด Rowley (2001: 203-212) กล่าวว่า “การวดัผลการส่ือสารการตลาด
ดิจิตอลสามารถวดัไดจ้ากจาํนวนผูเ้ยี่ยมชมเวบ็ไซต ์ (Traffic) ระยะเวลาท่ีเยี่ยมชม (Visit Duration) 
จาํนวนผูเ้ขา้ซ้ือ (Visit to Purchase) จาํนวนสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือจากแคตตาล๊อก (Catalog Size) มูลค่าของ
ยอดขาย (Sale Value) จาํนวนการทาํธุรกรรม (Number of Transactions) และจาํนวนของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์
วดัจากการลงทะเบียน” 

6)  ส่ิงรบกวน (Noise) ในการส่ือสารการตลาด คืออะไรก็ตามท่ีทาํใหเ้กิดผลในทางลบ
ต่อการแปลความหมายขอ้มูลข่าวสารท่ีเจา้ของตราสินคา้ไดท้าํการส่งไปยงักลุ่มเป้าหมาย เช่น ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีทาํการส่ือสารออกไปนั้นมีมากเกินไป (Clutter) หรือข่าวสารท่ีนาํเสนอออกไปมีความขดัแยง้
กนัเอง (Message Conflict) หรือไม่มีความคงเส้นคงวา (Inconsistency) ในข่าวสาร และส่งผลใหก้าร
ส่ือสารการตลาดลม้เหลว 

ดงัท่ีกล่าวมาการส่ือสารการตลาดดิจิตอลใหป้ระความสาํเร็จไดน้ั้นเจา้ของตราสินคา้ นกั
ส่ือสารการตลาด หรือเจา้ของเวบ็ไซต์ควรให้ความสําคญักบัองค์ประกอบของการส่ือสารการตลาด
ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร (Source) สาร (Message) ช่องทางการส่ือสาร (Channel) ผูรั้บสาร (Receiver) ผลตอบ
กลบั (Feedback) และส่ิงรบกวนทางการส่ือสาร (Noise) เน่ืองจากทุกองคป์ระกอบของการส่ือสารลว้น
แลว้แต่มีอิทธิพลในการสร้างการรับรู้ความเช่ือมัน่ ความรู้สึกนิยมชมชอบในสินคา้และบริการตลอดจน
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนใ์นท่ีสุด  
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์ (Online Viral Marketing) 
  
 Cakim (2010) ไดก้ล่าวว่า “ในปัจจุบนัการส่ือสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตลาดเพิ่มมาก
ข้ึน สืบเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยทีางอินเตอร์เน็ต โดยมีการพฒันาการมาจาก Web 1.0 
เป็น Web 2.0 และ Web 3.0 ซ่ึงเป็นยคุการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) ซ่ึงดงักล่าว
ไดถู้กพฒันามาเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Network) จึงทาํใหอิ้ทธิพลของการส่ือสารแบบบอกต่อ
สามารถกระจายตวัไปยงักลุ่มของผูบ้ริโภคไดเ้ร็วข้ึนกวา่ในยคุก่อนหนา้น้ี” 



26 
 

 ดว้ยยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมีสิทธ์ิในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
ตนเอง หรือรับฟังคาํแนะนําความคิดเห็นมาจากบุคคลอ่ืนท่ีเคยลองใช้สินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะเลือกเช่ือใจจากการบอกต่อของบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนบา้น E-mail จากเพ่ือนร่วมงาน 
หรือแมก้ระทัง่การคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเองจากบทวิจารณ์ของผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองตามเวบ็ไซตต่์างๆ และ
ดว้ยประสบการณ์จากการรับรู้ขอ้มูลแบบบอกต่อของผูบ้ริโภคนั้นเอง ทาํใหก้ารตลาดแบบบอกต่อเป็น
เคร่ืองมือทางการอย่างหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการจะให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับตราสินคา้และบริการ
(Cakim, 2010) 
 ความหมายของ Viral Marketing ถูกพฒันาข้ึนมาโดย Juvertson และ Draper (1997) อธิบายถึง
ลกัษณะการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการ Free E-mail ของ Hotmail โดยมีวิธีการแจก E-mail Account 
ใหค้นทัว่ไปโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย แลว้ทาํการแนบขอ้ความท่ีใต ้ E-mail ทุกฉบบัท่ีถูกส่งออกไปวา่ “Get 
your private free email at http://www.hotmail.com” จากนั้นเม่ือ E-mail ถูกส่งออกไปแลว้กท็าํใหมี้ผู ้
ไดรั้บขอ้ความมาสมคัรเป็นสมาชิกใชบ้ริการของ Hotmail จาํนวนมากส่งผลใหจ้าํนวน Viral massage 
ของ Hotmail ถูกส่งต่อมากข้ึนเร่ือยๆภายในเครือข่ายสงัคมของผูใ้ชบ้ริการเดิม โดย Juvertson และ 
Draper ไดจ้าํกดัความหมายของ Viral Marketing ไวว้่า Network-Enhanced Word-of-Mouth หรือ
กระบวนการบอกต่อกนัแบบปากต่อปาก ผา่นการใชเ้ครือข่าย 
 นอกจากน้ียงัมีอีกนกัวิจยัอีกหลายคนจาํกดัความหมายของ Viral Marketing ในอีกหลากหลาย
บทความ อาทิเช่น Interactive Marketing (Blattberg and Deighton, 1991) Internet Word-of-Mouth 
หรือ Word-of-Mouse, Stealing Marketing (Kaikati, 2004) หรือ Buzz Marketing เป็นตน้ 
 นอกเหนือจากน้ียงัมีการแสดงความเห็นอยา่งหลากหลายเก่ียวกบั Viral Marketing ในอีกหลาย
บทความอาทิเช่น (Welker, 2002) ซ่ึงเปรียบเทียบ Viral Marketing คลา้ยกบัการจามบนโลกดิจิตอล 
(Digitalized Sneeze) (Wilson, 2000,) ไดจ้าํกดัความ Viral Marketing ไวว้่า “กลยทุธ์อะไรกต็ามท่ี
กระตุน้ใหบุ้คคลส่งขอ้ความทางการตลาดใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงสร้างโอกาสให้ขอ้ความสามารถท่ีจะถูก
พบเห็นและมีผลกระทบมากข้ึน Viral Marketing ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํใหข้อ้ความมีความน่าเช่ือถือสูง
แต่กต็อ้งแลกกบัความยากในการควบคุมและคาดคะเนผลลพัธ์จากการส่งสารท่ีจะเกิดข้ึนได”้ 
 สรุปไดว้่า Viral Marketing มีลกัษณะคลา้ยกบัการบอกต่อ (Word of Mouth) แต่มีการกระจาย
ของขอ้มูลท่ีกวา้งและรวดเร็วกว่าและดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนัทาํให้ Viral 
Marketing สามารถทาํไดใ้นหลากหลายรูปแบบมากข้ึนโดยออกมาในลกัษณะวิดีโออนไลน ์
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 ดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงหนัมาสนใจทาํการตลาดแบบบอกต่อผ่านส่ือสงัคมออนไลน์(Online 
Viral Marketing) มากยิ่งข้ึนเพราะศกัยภาพท่ีสูงในตน้ทุนท่ีตํ่าโดย Sernovitz (Harden and Heyman, 
2009) ไดแ้บ่งการทาํการตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์ออกเป็น 4 ขั้นตอน  
 1)  ผูก้ระจายข่าวสาร (Talker) คน้หาบุคคลท่ีสามารถกระจายข่าวสารได ้โดยบุคคล
เหล่าน้ีจะเป็นผูมี้อิทธิพลทางความคิดของผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะเป็นไดท้ั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได ้ท่ี
สามารถส่งต่อข่าวสารจากตราสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยลกัษณะการกระจายข่าวสารนั้นอาจจะ
เป็นไดท้ั้งบลอ็กเกอร์ หรือวิดีโอคลิป กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้และบริการ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคลัง่ไคล 
(Rabid Fan) กส็ามารถเป็นคนท่ีกระจายข่าวสารได ้
 2)  ประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสาร (Topic) เลือกหาประเด็นท่ีตอ้งการท่ีจะส่ือสารไปยงัผูรั้บ
สารท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยเน้ือหาสารนั้นๆจะตอ้งเป็นประเดน็ท่ีเขา้ใจง่ายและสามารถส่งต่อ
ไดง่้าย เช่น การแจกคูปองส่วนลด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเขา้ใจง่าย จะสามารถถูกส่งต่อไปยงักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดง่้ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน คน้หาเคร่ืองมือท่ีใชส่ื้อสาร (Tool) เทคโนโลยีดิจิตอล ช่วย
ทาํใหน้กัการตลาดสร้างการตลาดแบบบอกต่อใหมี้พลงัมากยิง่ข้ึน นกัการตลาดจึง 
 3)  จําเป็นท่ีจะต้องหาเคร่ืองมือทางการตลาดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการตลาดท่ี
วางแผนไว ้ยกตวัอยา่ง เช่น การใช ้E-mail ส่งต่อขอ้มูลการลดราคาสินคา้สินคา้ การสร้างบลอ็ก (Blog) 
เพื่อให้สามารถส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายโดยตรง หรือการสร้างวิดีโอบอกต่อ (Viral Video) 
เพื่อสร้างกระแสการบอกต่อออกไปเป็นวงกวา้ง 
 4)  ติดตามและตอบโตบ้ทสทนาอยา่งต่อเน่ือง (Take Part) เป็นส่วนท่ีตอ้งสร้างบทบาท
แบบโตต้อบกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสามารถบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตราสินคา้ 
ซ่ึงผูบ้ริโภคเป้าหมายจะคาดหวงัใหเ้จา้ของตราสินคา้มีการตอบกลบัหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารในประเด็น
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งรู้ รวมทั้งกระตุน้ใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นผูภ้กัดีต่อตราสินคา้ 

 
 2.2.1  แนวคดิเกีย่วกบั Viral Video 
 นิยามของคาํว่า Viral Video คือ วิดีโอคลิปท่ีไดรั้บความนิยมจากกระบวนการส่งต่อบน
อินเตอร์เน็ต จุดเร่ิมตน้ของ Viral Video มีข้ึนในช่วงก่อนท่ีจะมี Video sharing website อยา่ง YouTube, 
Funny or Die และ College Humor โดยในยคุแรก Viral Video จะถูกส่งต่อๆ กนัผ่าน E-mail เช่น 
Dancing baby ซ่ึงเป็น 3D Animation ในรูปแบบของเดก็ทารกกาํลงัเตน้ Chacha ผูท่ี้สร้าง Dancing baby 
คือ Ron Lussier โดย Ron ไดก้ระจายวิดีโอคลิป น้ีใน Lucas Arts ซ่ึงเป็นท่ีทาํงานของเคา้ วิดีโอคลิป
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ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในช่วงกลางถึงปลายของยคุปี 90 หลงัจากนั้นการเกิดข้ึนของ Video Sharing 
Website รวมถึงราคาท่ีถกูลงของกลอ้งดิจิตอลกท็าํใหว้ฒันธรรมการสร้าง UGC และการส่งต่อออนไลน์
วิดีโอคลิปขยายวงกวา้งมากข้ึน 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้บญัญัติศพัท์เรียกวิดีโอว่า วีดิทศัน์
หมายถึง แสงและภาพ ออกเสียงคลา้ยศพัท์เดิมคือ วิดีโอ ในภาษาองักฤษ แต่หลายแห่งใชค้าํเรียกท่ี
แตกต่างกนัไปบางแห่งจึงใชค้าํว่า แถบวิดีทศัน์ ,ภาพทศัน์ ,แถบบนัทึกภาพ,เทปโทรทศัน์,วิดีโอเทป 
ดงันั้นคาํว่า วิดีทศัน์ หรือภาพทศัน์ จึงความหมายเดียวกบัวิดีโอ (Video) (นภาภรณ์ และพิไลพรรณ, 
2542:1056) 
 Video Clips คือการใชค้ลิปวิดีโอในการทาํการตลาด เช่น ใช ้YouTube  หรือ Facebook ในการ
แชร์วิดีโอคลิป(ณฐัพล ขาวสาํลี, 2556) 
 Video Clips คือ ไฟลห์นงัท่ีถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรืออาจจะเป็นไฟลห์นงัท่ีมีระยะเวลาใน
การเล่นไม่นาน โดยคลิปวิดีโอจะเป็นไฟลท่ี์มีรูปแบบการบีบอดัขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัไป ตามโปรแกรมท่ี
ผูผ้ลิตสร้างข้ึน 
 กล่าวสรุปความหมายโดยรวมไดว้า่ คลิปวิดีโอ คือไฟลว์ิดีโอความยาวประมาณ 10-15 นาทีท่ี
ถูกอพัโหลดข้ึนไปไวใ้นระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมด ซ่ึงให้ผูท่ี้ใชอิ้นเตอร์เน็ตทัว่โลกสามารถชมคลิป
วิดีโอสั้นๆ ท่ีถูกอพัโหลดได้ทนัที ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคคลิปวิดีโอผ่าน 
Facebook ดังนั้นความหมายของส่ือวิดีโอคลิปท่ีจะศึกษาจะหมายถึงวิดีโอท่ีถูกอพัโหลดไวใ้น 
Facebook เท่านั้น 
 ส่ิงท่ีทาํให้วิดีโอคลิปออนไลน์ไดรั้บความนิยมอย่างสูง เพราะความง่ายในการอพัโหลดและ
ถ่ายวิดีโอคลิปของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต (Vorhuas, 2007 อา้งถึงใน พิมพพ์ร พฒิุสาร, 2553) กล่าวคือใครๆก็
สามารถนาํวิดีโอคลิปท่ีตวัเองถ่ายนั้นไปแบ่งปันและแพร่กระจายผา่น Facebook  ไดโ้ดยง่าย 
 การใชบ้ริการการแบ่งปันวิดีโอคลิปออนไลน์นั้นเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านผา่น Facebook 
ชมวิดีโอคลิปออนไลน์และร่วมแบ่งปัน (Share) วิดีโอคลิปนั้นๆใหก้บัคนอ่ืนๆต่อไปไดท้นัที ไม่ว่าจะ
เป็นข่าวคลิปวิดีโอท่ีตนให้ความสนใจ ข่าวสารทางดา้นการเมือง หรือแมก้ระทัง่วิดีโอคลิปโฆษณา
สินคา้ 
 Gaoet (2010 อา้งถึงใน พิมพ์พร พุฒิสาร, 2553) กล่าวว่า YouTube เป็น Vlog Site 
(Video+Blog) คือ ใหบ้ริการคลา้ยบล็อคแต่ขอ้มูลท่ีอยูบ่นเวบ็ไซด์เป็นวิดีโอคลิป ท่ีไดรั้บความนิยม
สูงสุดเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชอ้พัโหลด แทก็ (Tag) และแบ่งปันวิดีโอคลิปต่อมายงั Facebook โดยวิดีโอคลิป
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สามารถใหข้อ้มูลไดม้ากกว่าตวัอกัษร จึงเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการแสดงออกมากกว่าบลอ็คท่ีให้
ขอ้มูลไดเ้พียงแค่ตวัอกัษร ขอ้ไดเ้ปรียบดงักล่าวจึงดึงดูดกลุ่มผูใ้ชง้าน Facebook ไดม้ากกวา่ปกติเพราะ
ความเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว 
 Cheng and Liu (2010 อา้งถึงใน พิมพพ์ร พุฒิสาร, 2553) ทาํการศึกษาเร่ือง NetTube 
:Exploring Social Network for Peer-to-Peer Short Video Sharing อธิบายว่าการเกิดข้ึนของระบบ
เครือข่ายแบ่งปันไฟลเ์คล่ือนไหว (Network Video Sharing) ทาํใหเ้กิดชุมชนการส่ือสารผา่นวิดีโอคลิป
ข้ึนในระบบเวบ็ โดยระบบเวบ็ดงักล่าวท่ีใชส่ื้อสาร คือ Web 2.0 นอกจะทาํใหเ้กิดเวบ็รับแบ่งปันวิดีโอ
คลิปอยา่ง YouTube แลว้ยงัทาํใหเ้กิดการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายสังคมอ่ืนๆอีก เช่น Blogs Wikis 
และ Facebook ซ่ึงเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านเขา้มาสร้างสรรค ์ปรับปรุงและแบ่งปันเน้ือหา
ของวิดีโอคลิปอยา่งแพร่หลาย 
 
 2.2.2.  นิยามความหมายและแนวคดิเกีย่วกบั User-Generated Content (UGC) 
 การท่ี Viral Marketing และ Viral Video กลายเป็นเทคนิคทางการตลาดท่ีไดรั้บความสนใจ
อยา่งมากในปัจจุบนัเน่ืองมาจากการพฒันาของโลกอินเตอร์เน็ตเขา้สู่ยคุ Web 2.0 ซ่ึงเอ้ือใหก้ารทาํ Viral 
Marketing มีความสามารถในการแพร่กระจายของขอ้ความท่ีรวดเร็วและกวา้งขวางเพราะในยคุ Web 
2.0 โลกอินเตอร์เน็ตเปล่ียนจากเดิมท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียว (One Way Communication) เป็นการ
ส่ือสารแบบสองทาง (Two Ways Communication) ยคุ Web2.0 เป็นยคุท่ีผูใ้ชก้ลายเป็นส่วนหน่ึงใน
ผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาข่าวสารต่างๆเองเรียกว่า User Generated Content (UGC) และกลายเป็นส่ือท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งสูง ดงัตวัอยา่งดา้นล่างน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ UGC ท่ีผูบ้ริโภคผลิตข้ึนและเผยแพร่ผา่น
อินเตอร์เน็ต 
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บอร์ดสนทนา (Discussion boards) www.pantip.com 
บลอ็ก (Blogs) www.blogger.com 
สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย (Wikis) www.wiki.org 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social 
networking sites) 

www.Facebook.com 
www.twitter.com 

เวบ็ไซตข่์าวต่างๆท่ีมีช่องทางใหผู้ใ้ชส้ามารถ
แสดงความเห็นได ้(News Sites) 

www.cnn.com 
www.bbc.co.uk 

การวิจารณ์สินค้าและบริการของผูบ้ริโภค
ตามเวบ็ไซตต่์างๆ (Customer review sites) 

www.amazon.com 
www.apple.com 

เวบ็ไซตท่ี์เปิดใหแ้บ่งปันรูปภาพ  
(photo sharing sites) 

www.flickr.com 
Instagram 
Pinterest 

การใหบ้ริการแผนท่ีหรือการระบุสถานท่ี http://maps.google.com 
 
ภาพท่ี 2.3  แสดง UGC ท่ีผูบ้ริโภคผลิตข้ึนและเผยแพร่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
 
 อยา่งไรกต็ามถึงแมว้า่ UGC จะมีการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วจนทาํให ้ Viral Video กลายเป็น
หน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีไดรั้บความสนใจอย่างสูงในตลาดการโฆษณาแต่ก็ยงัมีนกัการตลาด
บางส่วนท่ียงัไม่กลา้ท่ีจะใช ้Viral Video เป็นเคร่ืองมือในการทาํการตลาด เน่ืองจากเกรงกลวัว่าจะเป็น
การล่วงลํ้าเขา้ไปยงัพื้นท่ีส่วนตวัผูบ้ริโภคประกอบกบัยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆของ
ผูบ้ริโภคและยากแก่การควบคุมเน้ือหาของโฆษณาท่ีจะส่งไปยงัผูบ้ริโภค 

 
 2.2.3  งานวิจัยเกีย่วกับลักษณะเนือ้หาทีผู้่บริโภคนิยมส่งต่อกนั 
 จากท่ีกล่าวมานกัการตลาดจาํนวนมากยงัไม่กลา้ท่ีจะนาํ Viral Video มาใชเ้น่ืองจากยงัขาด
ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูบ้ริโภค ดงันั้นเพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของเน้ือหาท่ีผูบ้ริโภคนิยมส่ง
ต่อกนัผูว้ิจยัจึงคน้ควา้วรรณกรรมในอดีตท่ีศึกษาวิจยัถึงลกัษณะเน้ือหาท่ีคนนิยมส่งต่อกนัโดยผูวิ้จยัได้
ศึกษางานวิจยัในขอบเขตการกระจายแบบปากต่อปาก (Word of Mouth and Viral Marketing) ซ่ึงมี
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ความสามารถในการแพร่กระจายของขอ้ความท่ีค่อนขา้งเร็วเพ่ือศึกษาถึงลกัษณะของเน้ือหาของ Viral 
Video ท่ีผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะส่งต่อกนั 
 Porter and Golan (2006: 26-33) ไดว้ิเคราะห์การโฆษณาแบบอาศยัการบอกต่อ (Viral 
Advertisement) จาํนวน 266 ช้ินและโฆษณาทางโทรทศัน์จานวน 235 ช้ินเพ่ือหาความแตกต่างระหว่าง
การโฆษณาทั้งสองรูปแบบ โดยสรุปวา่การโฆษณาแบบอาศยัการบอกต่อนั้นมกัจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองเพศ (sex) และความรุนแรงมากกว่าการโฆษณาทางโทรทศัน์เน่ืองจากการโฆษณาแบบอาศยั
การบอกต่อมกัจะใชเ้น้ือหาท่ีย ัว่ยอุารมณ์เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคส่งต่อโฆษณา 
 Golan and Zaidner (2008: 959-972) ไดท้าํการศึกษาต่อเน่ืองจาก Porter and Golan (2006: 26-
33) เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะของการโฆษณาแบบอาศยัการบอกต่อ (Viral Advertising) โดยนาํ Model 6 
Segment Massage Strategy Wheel ของ Taylor มาใชเ้พ่ือช่วยในการวิเคราะห์โดยรวบรวมโฆษณาแบบ
อาศยัการบอกต่อมาจานวน 360 ช้ินและแบ่งวิธีการดึงดูดผูบ้ริโภคตาม Model ของ Tylor โดยแบ่ง
ออกเป็นการดึงดูดดว้ยความตอ้งการขอ้มูล (Information Need), ความตอ้งการแบบเฉียบพลนั (Acute 
Need), การท่ีเป็นสินคา้ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายใชป้ระจาํ, การเติมเตม็ความรู้สึก (Sensory Fulfillment) 
และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม (Social Interaction) ไดผ้ลวา่ร้อยละ 91 ของโฆษณาแบบอาศยัการบอก
ต่อใชอ้ารมณ์ขนัเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 51 มีการใช ้Ego Message เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดว้ย
การแสดงส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการหรือลกัษณะบุคคลท่ีกลุ่มเป้าหมายอยากจะเป็น และร้อยละ 24.4 
ใชข้อ้ความท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการขอ้มูล จากงานวิจยัจึงสามารถสรุปไดว้่า 
การโฆษณาแบบอาศยัการบอกต่อมกัจะใชวิ้ธีการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัดา้นอารมณ์ความรู้สึก
มากกวา่ดา้นเหตุผล 
 Izawa (2010) ไดก้ล่าวว่าจากการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่เน้ือหาท่ีมีลกัษณะทาํใหมี้ความสุข 
(Enjoyable), เขม้ขน้รุนแรง (Intense) และมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจ (Informative) จะมีแนวโนม้ท่ีทาํใหค้นส่ง
ต่อสูงข้ึนในขณะท่ีเน้ือหาซ่ึงมีลกัษณะยัว่ยุอารมณ์ (Provocative) สามารถท่ีจะทาํให้คนไม่ส่งต่อ
ออนไลน์วิดีโอคลิปนั้นๆ 
 จากวิจยัทั้ง 3 ช้ินดงักล่าว พบว่าการสร้างเน้ือหาและรูปแบบของวิดีโออนไลน์ถือเป็นส่วน
สาํคญัในการท่ีจะก่อให้เกิดการบอกต่อ โดยเจา้ของตราสินคา้จะตอ้งเลือกรูปแบบการนาํเสนอใหต้รง
กบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยเวบ็ไซด ์Tubemogul (Harden andHeyman,2009) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการ
นาํเสนอวิดีโอท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึงส่งผลต่อการบอกต่อมาท่ีสุด ดงัน้ี  
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 1)  แนวตลกขบขนั (Humor) มีฐานมนุษย ์คือตอ้งการมีความสุขและหัวเราะ จึงมีคน
จาํนวนมากตอ้งการส่งต่อความตลกนั้นๆใหก้บัคนอ่ืน นัน่จึงเป็นเหตุผลวา่ทาํไมวิดีโอท่ีเป็นเร่ืองตลกจึง
ถูกบอกต่อไดง่้าย  
 2)  แนวคิดอาว๊อง-การ์ด (Avant-garde) วิดีโอแนวลํ้ าสมยัท่ีแปลกและแตกต่างจาก
รูปแบบประเพณีและวฒันธรรมเดิมๆ สามารถเป็นวิดีโอท่ีถูกบอกต่อไดดี้ 
 3)  การแสดงความสามารถพิเศษ (Talent) ความสามารถพิเศษท่ีหาดูไดย้ากและมีเสน่ห์ 
โดยนาํเสนอในลกัษณะท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะ จะไดรั้บความนิยมส่งต่อเช่นกนั 
 4)  การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrities) ผูบ้ริโภคจะหลงไหลกบัดาราท่ีตนช่ืนชอบ 
ดงันั้นวิดีโอท่ีมีดารานกัแสดงท่ีโด่งดงัสามารถกลายเป็นวิดีโอท่ีถูกบอกต่อและยงัมีอิทธิพลโนม้นา้วใจ
ใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายตดัสินใจซ้ือตราสินคา้อีกดว้ย 
 5)  การใชศิ้ลปะการเล่าเร่ืองสไตลคิ์ทช์ (Kitsch) การลอ้เลียนเพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ
ในแง่ศิลปะ แบ่งไดห้ลากหลายแบบดว้ยกนั เช่น การใส่เทคนิคพิเศษ (Special Effect), การแสดง
ความสามารถพิเศษของสตัวต่์างๆ (Animal /Pet Trick), ความน่ารักของเดก็ (Cute Kids), การใชด้นตรีท่ี
จดจาํไดง่้ายและใชต่้อเน่ือง (Repetitive, Catchy Music), ภาพวิดีโออุบติัเหตุท่ีเกิดความพิเรนทร์ 
(Pranks), ภาพวิดีโอการหยอกลอ้ (Spoofs) และเร่ืองราวของเซ็กซ์ (Sex) 

 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้รับสาร 
 
 2.3.1  ความหมายของพฤติกรรม 
 โกลเดนสัน ( Goldenson, 1984: 90 อา้งถึงใน รัตนา พุ่มสุวรรค,์ 2544: 19) ใหค้าํจาํกดัความ
ของคาํว่าพฤติกรรมไวว้่า  เป็นการกระทาํหรือตอบสนองทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็น
ปฏิสมัพนัธ์ในการตอบสนองส่ิงกระตุน้จากภายในหรือจากภายนอก ท่ีเป็นกิจกรรมหรือกระทาํต่างๆท่ี
เป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ หรือเป็นกิจกรรมหรือการกระทาํท่ีได้ผ่านการ
ใคร่ครวญมาแลว้ หรืออาจเป็นไปโดยไม่รู้สึกตวั 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํท่ีสามารถสงัเกตได ้เช่น การพดู การเดิน ความรู้สึกรับรู้ การคิด
และการจดจาํ การกระทาํท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น การกระทาํไปโดยท่ีไม่รู้ตวั ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์เพ่ือสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลโดนจะมีความสมัพนัธ์กบัส่ิง
กระตุน้ทั้งภายในและภายนอก (อคัรฤทธ์ิ หอมประเสริฐ, 2543:10) 



33 
 

 พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยา, อาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตต้อบเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า 
(Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสงัเกตไดห้รือวดัได ้เช่น การเดิน การพูด 
การเขียน การคิด การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ จากท่ีไดก้ล่าวไปส่ิงเร้าท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมอาจเป็นไดท้ั้ง
ส่ิงเร้าจากภายใน (Internal Stimulus) และส่ิงเร้าจากภายนอก (External Stimulus) 
 1)  ส่ิงเร้าภายใน (Internal Stimulus) ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายภาพ 
เช่น ความหิว ความกระหาย ส่ิงเร้าภายในน้ีจะมีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุน้ใหเ้กิดแสดงพฤติกรรม จะ
มีผลมากในกลุ่มของเดก็และจะลดความสาํคญัลงเม่ือเดก็เหล่านั้นเดิบโตข้ึน แต่ส่ิงเร้าภายนอกท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้จากสงัคมและสภาพแวดลอ้มจะมีอิทธิพลมากกวา่ 
 2)  ส่ิงเร้าภายนอก (External Stimulus) ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตส่ิ้งแวดลอ้ม
ทางสงัคมท่ีอยูร่อบตวับุคคลนั้น ท่ีสามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาททั้ง 5 คือ หู ตา คอ จมูกและการสมัผสั 
จะเป็นส่ิงเร้าท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมจากการท่ีไดเ้ผชิญส่ิงเร้านั้น 
 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องมีผู ้ให้ความหมายคําว่า “พฤติกรรม”  โดยมีผู ้ท่ีให้
ความหมายท่ีคลา้ยกนัและแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
 สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2528:45) ให้ความหมายไวว้่า พฤติกรรม หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลกระทาํ 
แสดงออก ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง สามารถไดย้นิหรือสงัเกตเห็น
ได ้อีกทั้งสามารถวดัไดต้รงกนัดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็นวตัถุนิสยั ไม่ว่าการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้น 
จะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกร่างกาย 
 ชุดา จิตพิทกัษ ์(2525:25)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํของบุคคลไม่
นับเฉพาะท่ีแสดงออกมาภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นท่ีไม่สามารถ
สังเกตเห็นไดโ้ดยตรง เช่น ทศันคติหรือเจตคติท่ีเขามีต่อส่ิงต่างๆ ความคิดเห็น ความเช่ือ รสนิยม และ
สภาพจิตใจ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
 โสภา ชูพิกุลชยั (2521:82) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า กระทาํหรือกิจการต่างๆของมนุษยห์รือ
ส่ิงมีชีวิตกระทาํลงไปหรือแสดงออกดว้ยกิริยา ความคิด เช่น กิน เดิน นอน พดู แสดงความรู้สึก แสดง
ความคิดเห็น เป็นตน้ โดยส่ิงท่ีแสดงออกมานั้นสามารถสงัเกตและใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้
 ขอ้มูลจากผลงานวิจยั Connections Panel ของ Initiative เปรียบเทียบพฤติกรรมระหวา่งปี 2010 
กบั 2012 แลว้พบวา่ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาสัดส่วนของคนไทยท่ีทาํกิจกรรมต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตสูงข้ึน
ในทุกกิจกรรมหลกัๆ โดยคนไทยใชอิ้นเตอร์เน็ตโดยทัว่ไปอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละหน่ึงคร้ังเพ่ิมข้ึนถึง 39% 
จากเดิมท่ีมีสดัส่วน 28% ในปี 2010 มาเป็น 39% ในปี 2012 ซ่ึงกิจกรรมท่ีคนไทยทาํเพ่ิมข้ึนสูงมากเป็น
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อนัดบัแรกกคื็อ การดูวิดีโอออนไลน์ ท่ีมีการเติบโตสูงถึง 123% หรือจาก 14% ในปี 2010 มาเป็น 31% 
ในปี 2012 ซ่ึงจาํนวนการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ีส่วนหน่ึงมาจากการดูละครยอ้นหลงัหรือซีรีส์ต่างๆ 
รวมทั้งเร่ืองราวท่ีเป็นกระแสสงัคมต่างๆ ท่ีมกัจะเร่ิมเกิดข้ึนจากFacebook และ YouTube เช่นเร่ืองของ 
"คุณครูองัคณา"  "เนวดัดาว" รวมไปถึงคลิป "กงันมัสไตล"์ ใน YouTube ท่ีทาํใหค้นตอ้งหนัมาเล่น หนั
มาดูเพื่ออพัเดตตวัเองใหท้นักระแสสงัคม อนัดบั 2 กคื็อ การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมีปริมาณการ
ใชเ้พิ่มข้ึนถึง 98% หรือจาก 16% ในปี 2010 มาเป็น 32% ในปี 2012 ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการตามกระแส
สังคมท่ีเกิดข้ึนจาก Facebook เช่น แก่ สปอร์ต ใจดี กทม. หรือการตามเป็นแฟนเพจเพ่ือติดตามขอ้มูล
ของบุคคลสาํคญัต่างๆ เป็นตน้ (กนกกาญจน์และสุรสีห์, 2556) 
 ดว้ยกระแสการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้สินคา้
หลากหลายตราสินคา้ต่างก็เร่ิมหนัมาทาํกิจกรรมทางการตลาดบนออนไลน์มากข้ึน  เพื่อเป็นช่องทาง
ใหม่ใหผู้บ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดติ้ดต่อ และสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัตราสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะ
เป็นการรับข่าวสารหรือเล่นเกมส์ล่ารางวลัต่างๆ กบัตราสินคา้เหล่านั้น 
 โดย Opify.net ทาํการสํารวจถึงพฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ชง้านและทาํการสรุปออกมาไดเ้ป็น
ผูใ้ชง้านรวมทั้งหมด 9 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่  
 1)  กลุ่มนกัสะกดรอย (The Stalker) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบการติดตาม
และสังเกตความเคล่ือนไหวของเพ่ือนหรือผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชง้าน 
Facebook มากกวา่ผูใ้ชง้านทัว่ไปถึง 14 เท่า 
 2)  กลุ่มผูสู้งอาย ุ(The Baby Boomer) กลุ่มผูสู้งอายนุบัว่าเป็นอีกหน่ึงท่ีเร่ิมใหค้วาม
สนใจและหนัมาใชง้าน Facebook เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเป็นกลุ่มท่ีมีอายเุฉล่ียระหว่าง 55-65 ปีข้ึนไป 
ซ่ึงการใชง้านส่วนใหญ่เป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกหลาน 
 3)  กลุ่มผูเ้ล่นหนา้ใหม่ (The Newbie) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดก็วยัรุ่นท่ีเพิ่ง
หดัใชง้าน ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมถ่ายตวัเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผลการสาํรวจพบวา่ผู ้
เล่นหนา้ใหม่กลุ่มน้ีมีการกด Like สูงถึง 5 แสนคร้ังภายในระยะเพียงแค่ 2 นาที 
 4)  กลุ่มท่ีรักการโพสและแชร์เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลกัษณะของผูใ้ชง้านใน
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีรักและช่ืนชอบการเช็คอิน โดยผลการสาํรวจพบวา่ผูใ้ชง้านประเภทน้ีมีจาํนวนมากถึง 
4.8 ลา้นคน 
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 5)  กลุ่มนกัประชาสมัพนัธ์ (The Brand Promoter) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
ของตราสินคา้หรือบริษทัซ่ึงมีหนา้ท่ีในการใชง้าน Facebook เพื่อโปรโมท ประชาสัมพนัธ์และแชร์
เฉพาะสินคา้ขององคก์รเท่านั้น 
 6)  กลุ่มท่ีกลวัเสียความเป็นส่วนตวั (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ชง้านกลุ่มน้ี
ค่อนขา้งมีความลึกลบัและไม่ค่อยมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัสู่สาธารณะ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัใชช่ื้อสมมุติ
ในการใชง้านรวมถึงยงัไม่ค่อยกดรับเพื่อนจากคนแปลกหนา้อีกดว้ย โดยผลการสาํรวจพบวา่ผูใ้ชง้านท่ี
มีพฤติกรรมลึกลบัเหล่าน้ีมีจาํนวมมากถึง 13 ลา้นคน 
 7)  กลุ่มท่ีชอบโพสและแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีชอบโพสรูป
ภาพหรือวิดีโอคลิป ไม่ว่าจะเป็นแมว, สุนขั, เด็กรวมถึงมุขตลกและคาํคมท่ีไดรั้บความนิยมเพื่อสร้าง
กระแสและไดย้อดกด Like โดยการโพสในรูปแบบน้ีพบวา่เป็นรูปแบบท่ีคนส่วนใหญ่ช่ืนชอบมากท่ีสุด 
 8)  กลุ่มนกัเล่นเกมส์ (The Gamer) กลุ่มน้ีเนน้การใชง้านเพ่ือการเล่นเกมส์บน Facebook 
เท่านั้น ซ่ึงบนหนา้โปรไฟลข์องผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีมกัมีเพียงแค่การอพัเดทคะแนนและสถิติในการเล่นเกมส์
ต่างๆ 
 9)  กลุ่มท่ีมี Facebook ไวเ้ฉยๆ (The Non-User) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีบญัชีแต่ไม่
เคยใชง้านหรือมีส่วนร่วมกบักิจกรรมอะไรเลยและบางส่วนยงัใชเ้ป็นบญัชีสาํหรับสัตวเ์ล้ียงอยา่ง นอ้ง
หมาน้องแมวอีกดว้ย โดยผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 18% ของจาํนวนผูใ้ชง้าน Facebook 
ทั้งหมด(Thumbsup, 2013) 
 พฤติกรรมทั้ง 9 ประเภทน้ี พบวา่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน Facebook  
ในแต่ละกลุ่มวา่มีกลุ่มไหนบา้งท่ีมีพฤติกรรมในการใชง้านท่ีเอ้ือต่อการทาํการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์
สาํหรับนาํไปต่อยอดและปรับใชใ้นกลยทุธ์การตลาดต่อไป 
 

2.4  ทฤษฎีเกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
 
 การส่ือสารนั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัปัจจยัหน่ึงในชีวิตของมนุษย ์นอกเหนือจากปัจจยัส่ีท่ี
มีความจาํเป็นต่อความอยูร่อดของมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แมว้า่
การส่ือสารจะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความตายของ มนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ี แต่การ
ท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีเหล่านั้นยอ่มตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการ
ดาํเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพื่ออยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ ในสงัคม การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อ
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ของกระบวนการสงัคม ยิง่สงัคมมีความสลบัซบัซอ้นมากและประกอบดว้ยคนจานวนมากข้ึนเท่าใดการ
ส่ือสารกย็ิ่งมีความสาํคญัมากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคม
จะนาํมาซ่ึงความสลบัซบัซอ้นจนอาจก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสงัคม ดงันั้น
จึงตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว (ยพุดี ฐิติกลุเจริญ, 2537: 3) 
 ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย  ์ความ
ตอ้งการข่าวสารจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจ หรือไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง นอกจากนั้ นข่าวสารยงัเป็นส่ิงท่ีทําให้ผู ้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบนัไดดี้ยิง่ข้ึน ดงัท่ีชาร์ลส์ เค อทัคิน (Atkin, 1973: 208 อา้งถึงใน ยพุดี ฐิติกุล
เจริญ, 2537) ไดก้ล่าวว่า “บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย” 
 อย่างไรก็ตามบุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียง
บางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดงันั้นข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเขา้มาไปยงับุคคลจากช่องทางต่างๆ 
นั้นมกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บ
สารจะเป็นข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในการส่ือสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533: 46-47) 
 การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลว่า
ความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร  โดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนั 
 โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, 1960: 19-25) กล่าวไวว้่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ
เปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 
4 ขั้นตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 1)  การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสาร
บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซ้ือ
หนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยกุระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความ
ตอ้งการของตน อีกทั้งทกัษะและความชาํนาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นกต่็างกนั บางคนถนดัท่ี
จะฟังมากกวา่อ่าน กจ็ะชอบฟังวิทย ุดูโทรทศันม์ากกวา่อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 
 2)  การเลือกใหค้วามสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน
ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่ เพ่ือ
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ไม่ใหเ้กิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกวา่ ความไม่สอดคลอ้งทางดา้นความ
เขา้ใจ (Cognitive Dissonance) 
 3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคล
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไปเพราะ
คนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความ
เช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้น
แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกับลกัษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทาํให้
ข่าวสารบางส่วนถูกตดัท้ิงไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารใหมี้ทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 
 4)  การเลือกจดจาํ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบั
ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่นาํไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจาํไว้
นั้นมกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่
ละคนท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีความมัน่คงชดัเจนยิ่งข้ึนและ เปล่ียนแปลงยากข้ึนเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป 
 สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ทอดด ์ฮนัท ์และเบรนท ์ดี รู
เบน (Hunt and Ruben, 1993: 65 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไวด้งัน้ี 
 1)  ความตอ้งการ (Need) ปัจจยัท่ีสาํคญัในกระบวนการเลือกของมนุษย ์คือความตอ้งการ 
ทุกอยา่งของมนุษยท์ั้งความตอ้งการทางกายและใจทั้งความตอ้งการระดบัสูงและความตอ้งการระดบัตํ่า 
ย่อมเป็นตวักาํหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตอ้งการของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ี
ตอ้งการเพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสงัคม เพื่อความพอใจ 
 2)  ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติ คือความชอบและมีใจโนม้เอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่างๆ ส่วนค่านิยม คือหลกัพ้ืนฐานท่ีเรายดึถือ เป็นความรู้สึก
ท่ีว่าเราควรจะทาํหรือไม่ควรทาํอะไรในการมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและคนซ่ึงทศันคติและ
ค่านิยมมีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการเลือกใช ้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการ
เลือกจดจาํ 
 3)  เป้าหมาย (Goal) มนุษยท์ุกคนมีเป้าหมาย มนุษยทุ์กคนกาํหนดเป้าหมายในการ
ดาํเนินชีวิตทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรากาํหนดข้ึนน้ี
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จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจาํเพ่ือ
สนองเป้าหมายของตน 
 4)  ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมทั้ง
ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เน้ือหาของข่าวนั้นไว ้
 5)  การใชป้ระโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ เราจะใหค้วามสนใจและใชค้วาม
พยายามในการท่ีจะเขา้ใจและจดจาํข่าวสารท่ีเราสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 6)  ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารนั้นส่วนหน่ึง ข้ึนอยูก่บั
ลีลาในการส่ือสาร คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบฟังวิทย ุบางคนชอบ
ดูโทรทศัน ์บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 
 7)  สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์ 
การส่ือสาร ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยูด่ว้ย มีอิทธิพลตรงต่อการ
เลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาํข่าวสาร การท่ีเราตอ้งถูกมองว่าเป็น
อยา่งไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดว่าคน
อ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 
 8)  ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละ
คนพฒันานิสยัการรับสารอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพฒันาความชอบ
ส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้นเราจึงเลือกใชส่ื้อชนิดใดชนิดหน่ึง สนใจ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 ส่วน ขวญัเรือน กิติวฒัน ์(2531: 23-26) มีความเห็นว่า ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลมีการเปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนัคือ  
 1)  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความ
แตกต่างเฉพาะตวับุคคลอยา่งมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การดาํรงชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลกระทบถึง
ระดบัสติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้การจูงใจ 
 2)  ปัจจยัดา้นสภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม เน่ืองจากคนเรามกัจะยดึติดกบักลุ่มสงัคมท่ี
ตนสงักดัอยูเ่ป็นกลุ่มอา้งถึง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใดๆกต็าม 
นัน่คือ มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 
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 3)  ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร เช่ือว่าลกัษณะต่างๆ ได้แก่ เพศ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ทาํใหเ้กิดความคลา้ยคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร รวมถึง
การตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวไม่แตกต่างกนัดว้ย 
 นอกจากน้ี วิลเบอร์ ชแรมม ์(Schramm, 1973:121-122) ยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดงัน้ี 
 1)  ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหผู้รั้บส่งสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
 2)  การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารท่ีผู ้รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง 
จุดประสงคข์องตนอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
 3)  ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัทาํใหบุ้คคลมีความสนใจแตกต่างกนั  
 4)  การศึกษาและสภาพแวดลอ้มทาํใหมี้ความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร  
 5)  ความสามารถในการรับสารซ่ึงเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมการ
เปิดรับสารแตกต่างกนั 
 6)  บุคลิกภาพทาํใหมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วใจและพฤติกรรมของ
ผูรั้บสาร 
 7)  อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร จะทาํใหเ้ขา้ใจความหมายของข่าวสาร หรือ
อาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้ 
 8)  ทศันคติ จะเป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือข่าวสารท่ีได้
พบเก่ียวกบัการเปิดรับขา่วสารนั้น 
 จะเห็นไดว้่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับข่าวสารท่ีใชค้วามพยายามนอ้ย เช่น ข่าวสารต่างๆ ท่ี
อยูใ่กลต้วัสามารถเลือกรับไดง่้ายและมีสาระประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนั้นอาจมีสาเหตุอ่ืนๆ อีก 
เช่น ประสบการณ์ต่างกนั ความสามารถในการประเมินสารประโยชนข์องข่าวสาร ตลอดจนสภาวะทาง
สงัคมและจิตใจของแต่ละคนดว้ย 
 สาํหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Becker, 1972) ไดใ้ห้
ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจาํแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร คือ 
 1)  การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหา ขอ้มูลเม่ือ
ตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองทัว่ๆ ไป  
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 2)  การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือ
ทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองกจ็ะใหค้วามเอาใจใส่
อ่านหรือดูหรือ ฟังเป็นพิเศษ  
 3)  การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะเปิดรับ
ข่าวสารเพราะตอ้งการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์ 
 ผูว้ิจัยได้นําแนวคิดของทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารมาใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้สังคม
เครือข่ายท่ีเป็นผูเ้ลือกรับสารตามความพึงพอใจของตนเอง ในกรณีน้ีหมายถึงการเลือกรับชมส่ือวิดีโอ
คลิปบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุในการแบ่งปันหรือไม่แบ่งปัน
วิดีโอคลิปของผูใ้ชส้งัคมเครือข่าย   
 

2.5  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 วิมลพรรณ อาภาเวท (2554) ได้ทาํการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค (Facebook) ความ
คาดหวงั การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจท่ีมีต่อเฟซบุ๊ค ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
คาดหวงั การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊คกับพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊คของ
นกัศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใชว้ิธีเชิงสาํรวจ จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน จากผล
วิจยัพบว่า นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊คและความ
คาดหวงัในการเล่นเฟซบุ๊คไม่แตกต่างกนั ส่วนนกัศึกษาท่ีมีรายไดค้รอบครัวท่ีแตกต่างกนั จะมีการใช้
ประโยชนจ์ากเฟซบุค๊แตกต่างกนั โดยความคาดหวงั การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊คมีค
วาสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ค นอกจากน้ียงัพบว่านกัศึกษาเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครมีการใชเ้ฟซบุ๊คทุกวนั และมีความคาดหวงั การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมากและปาน
กลาง ส่วนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอม (www.Facebook.com) มีวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาถึง
ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟซบุค๊ดอทคอม และศึกษาถึง
ผลกระทบท่ีก ลุ่มผู ้ใช้บ ริการได้ รับจากการใช้ เค รือ ข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊คดอทคอม 
(www.Facebook.com) การศึกษาในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) จากผลการศึกษา
พบว่า จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอมของ
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กลุ่มตวัอยา่ง โดยมีผลกระทบ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นสงัคม 2) ดา้นเศรษฐกิจ และ 3) ดา้นจิตใจ ผลการศึกษา
ปรากฏดงัน้ี  ดา้นสังคม โดยรวมมีผลกระทบต่อการใชเ้ครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดบัมาก โดย
ผลกระทบจากการใชเ้ครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมสูงท่ีสุด คือ ทาํใหก้ารสนทนาติดต่อส่ือสารสะดวกและ
ง่ายข้ึน ทาํใหรั้บทราบข่าวสารอพัเดทไดร้วดเร็วข้ึน ลาํดบัต่อมา คือ ทาํใหข้ยายกลุ่มเพ่ือน มีเพ่ือนมาก
ข้ึน ดา้นเศรษฐกิจ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า ผลกระทบจากการใชเ้ครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม ทาํให้ช่วยลด
ค่าใชจ่้ายค่าโทรศพัทใ์นระดบัปาน ดา้นจิตใจ โดยรวมมีผลกระทบต่อการใชเ้ครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม
ในระดบัปานกลาง โดยรวมมีผลกระทบต่อการใชเ้ครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดบัปานกลาง โดย
ผลกระทบจากการใชเ้ครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมสูงท่ีสุด คือ ทาํให้อยู่ในโลกส่วนตวัมากเกินไป (ไม่
สนใจส่ิงรอบขา้งมากนกั) รองลงมา คือ ทาํใหไ้ม่มีสมาธิในการทาํงาน (สมาธิสั้นลง) และลาํดบัต่อมา 
คือ ทาํใหเ้กิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของคนอ่ืนๆ ไดง่้ายข้ึน  
 นุชรีย ์แผ่นทอง (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์บน Facebook  ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การใช้เฟซบุ๊คและปัจจัยรูปแบบการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้เฟซบุ๊ค จากผลการวิจัยพบว่า 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญในระดับมากในส่วนของฟีเจอร์ (feature) แอปพลิเคชั่น (Application) 
รองลงมาคือ ส่วนของบุคคล (Profile) 
 ลกัขณา ลกัษณ์สิริกุล (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การโฆษณาภาพยนตร์ทาง Facebook  มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร 1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูใ้ช้
ในกรุงเทพมหานครท่ีเปิดรับการโฆษณาภาพยนตร์ผ่านทาง Facebook 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช ้
Facebook  ของผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดรับการโฆษณาภาพยนตร์ผา่นทาง Facebook  3) เพ่ือ
ศึกษาการติดต่อส่ือสารทาง Facebook ระหวา่งผูโ้ปรโมทภาพยนตร์และผูบ้ริโภคเป้าหมาย 4) เพ่ือศึกษา
วิธีใชค้ลิปวิดีโอ ภาพ ขอ้ความท่ีใชโ้ฆษณาภาพยนตร์ของผูใ้ช ้Facebook  เพื่อการแบ่งปัน และ5) เพ่ือ
ศึกษากิจกรรมพิเศษท่ีจดัสาํหรับผูใ้ชF้acebook เพ่ือการโฆษณาภาพยนตร์ จากผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช ้
Facebook  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25-32 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทั มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท มีการเปิดรับการโปรโมทภาพยนตร์ผ่านทาง 
Facebook  มากท่ีสุด พฤติกรรมการใช ้Facebook  ของผูใ้ชพ้บว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ส่งต่อส่ือ
ภาพยนตร์สู่เพ่ือน ทาํให้ไม่สามารถกระจายส่ือโฆษณาภาพยนตร์ทาง Facebook ไปในวงกวา้งกว่าท่ี
เป็นอยูไ่ดก้ารติดต่อส่ือสารทาง Facebook ระหว่างผูโ้ปรโมทภาพยนตร์และผูบ้ริโภคเป้าหมายพบว่า 
ระดบัความสัมพนัธ์ของคาํพดูอยูใ่นระดบัผูใ้หข้อ้มูลและผูรั้บขอ้มูล ผูบ้ริโภคเป้าหมาย มีความรู้สึกดีท่ี
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ไดรั้บข่าวสารจากผูโ้ปรโมท และพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการแจง้ความตอ้งการของตนสู่ผูโ้ฆษณา วิธีใช้
คลิปวิดีโอ ภาพ ขอ้ความท่ีใชโ้ปรโมทภาพยนตร์ของผูใ้ช ้Facebook เพื่อการแบ่งปันพบว่า ส่วนใหญ่
เลือกวิธีการท่ีง่าย สะดวกรวดเร็วในการแบ่งปัน ซ่ึงมีความคิดเห็นว่าการแบ่งปันดว้ยภาพและขอ้ความ
เป็นวิธีท่ีง่ายและรวดเร็วในขณะเดียวกนั หากตอ้งการแบ่งปันดว้ยวิดีโอก็จะเลือกใช้การแนบ Link 
วิดีโอซ่ึงรวดเร็วและง่ายเช่นกนั กิจกรรมพิเศษท่ีจดัสาํหรับผูใ้ช ้Facebook เพ่ือการโฆษณาภาพยนตร์
พบวา่ การท่ีผูใ้ชเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเน่ืองจากตอ้งการของรางวลัพิเศษ และในการร่วมกิจกรรมดงักล่าวผูใ้ช้
ตอ้งการการดูแลอยา่งดี ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 Skågeby (2008) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง Gifting Technologies – Ethnographic Studies of End-
Users and Social Media Sharing เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของผูใ้ชใ้นการแชร์เน้ือหาบนสังคมเครือข่าย
ออนไลน์ และเหตุผลเชิงลึกของผูใ้ชผ้่านมุมมองท่ีเป็นกิจกรรมทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า การแชร์
หรือการแบ่งปันเน้ือหาผ่านสังคมออนไลน์นั้น มีเหตุผลท่ีใกลเ้คียงกบัเหตุผลในการแบ่งปันในโลก
ออฟไลน์ โดยต่างท่ีการแบ่งปันบนโลกออนไลน์จะทาํไดร้วดเร็วกว่าและมีความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม
กบัคนแปลกหนา้มากกวา่ในโลกออฟไลน์ การแบ่งปันเน้ือหาบนโลกออนไลน์นั้นผูท่ี้ทาํการแบ่งปันจะ
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีกวา้งกว่าในโลกออฟไลน์ เน่ืองมาจากขอบเขตในโลกออนไลน์ท่ี
เช่ือมต่อกบัผูค้นเป็นจาํนวนมาก 
 Cheng and Liu (2007) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “Understanding The Characteristics of Internet 
Short Video Sharing: YouTube as a Case Study” เพ่ือศึกษาถึงคุณลกัษณะของวิดีโอคลิป ขนาดสั้น
บนเวป็ไซค์ YouTube จากผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะของวิดีโอคลิป ท่ีสั้น กระชบั และความง่ายใน
การเขา้ถึงและอพัโหลดขอ้มูลวิดีโอคลิป บน YouTube คือสาเหตุหลกัของความนิยมในการแชร์วิดีโอ
คลิป และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
งานวิจยัแบบผสม (Mix Method) โดยในขั้นแรกผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับ
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยตรงจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทาํงานดา้น 
Digital Media จาํนวน 5 คน เพื่อศึกษาถึงแนวทางลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเ้ผยแพร่วิดีโอคลิป
ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคุณภาพมาเป็นแนวทาง
สําหรับแบบสอบถามเพื่อศึกษาโจทยว์ิจยัขอ้ท่ี 2 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปและใช้
วิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ท่ีเนน้การประยกุตใ์ชส้ถิติตวัเลขสาํหรับการ
วิเคราะห์เพื่อสนบัสนุนผลวิจยัท่ีจะไดจ้ากการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

3.1  งานวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
 

 3.1.1  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีจะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้น Digital Media จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่  
 1)  ทีมผูผ้ลิตไวรัลคลิป คลิปครูขวา้งบีบี burger king และ ทรู ชุดการให้ คือ การ
ส่ือสารท่ีดีท่ีสุด บริษทั Ogilvy & Mather Advertising จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 
 (1)  คุณเมธา ลิมเพชรา ตาํแหน่ง Digital Director บริษทั mInteraction  
 (2)  คุณพจน์ สุขประเสริฐ ตาํแหน่ง Account Executive บริษทั Ogilvy & 
Mather ขอบข่ายความรับผดิชอบ Client service management 
 (3)  คุณชวนพ ศรีอาํภยั ตาํแหน่ง Account Executive บริษทั Ogilvy & Mather 
ขอบข่ายความรับผดิชอบ Client Service Management 
 2)  ทีมผูผ้ลิตไวรัลคลิป Samsung Galaxy Tab 7.7 ชุด Souel in Love และ Galaxy 
SII ชุด Taxi Porsche In Bangkok Thailand จาํนวน 2 คน ประกอบดว้ย  
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 (1)  คุณชยัยศ ผลภาษี ตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร บริษทั Splash up (Production House)  
 (2)  คุณคมกฤษ ตรีมล ตาํแหน่ง ผูก้าํกบัภาพยนตร์โฆษณา 
 
 3.1.2  เคร่ืองมือในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยจะเนน้การถามขอ้เทจ็จริง (Facts) เก่ียวกบัแนวทางลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเ้ผยแพร่
วิดีโอคลิปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)  และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิป
ของผูใ้หส้มัภาษณ์โดยใชล้กัษณะของคาํถามปลายเปิด (Open-end Question) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ใ้ห้
สัมภาษณ์มีอิสระในการตอบและขยายความในจุดต่างๆเพื่อให้ไดค้าํตอบในแง่ต่างๆซ่ึงอาจอยู่
นอกเหนือจากการคาดคะเนของผูว้ิจยัโดยในการทาํการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผูว้ิจยัจะมีการเตรียมแนวคาํถามและกรอบของการ
สัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆตามท่ี
ไดก้ล่าวถึงแลว้ในบทท่ี 2 และเพื่อใหส้ามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นในการสัมภาษณ์จะมีการ
ใชเ้คร่ืองมือเช่นเคร่ืองอดัเสียงและการจดบนัทึก 

 
 3.1.3  ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
 ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์และแนวคาํถามท่ีผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อนาํไปสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เน่ืองจากตอ้งการความยืดหยุ่น
สาํหรับการเกบ็ขอ้มูล 
 โดยในขั้นแรกการเชิญผูใ้ห้สัมภาษณ์เขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาคร้ัง จะทาํการ
ติดต่อขอสัมภาษณ์ผา่นทางโทรศพัท ์ E-mail  การเขา้พบโดยตรงหรือการติดต่อผา่นทางคนรู้จกั
โดยจะมีการเล่าถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษาและการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้แก่
ผูใ้ห้สัมภาษณ์และแจง้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทราบว่าหลงัจากการสัมภาษณ์ในรายงานการศึกษาอาจจะมี
การเปิดเผยขอ้มูลบางส่วน เช่นขอ้มูลส่วนตวัหลงัจากท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 จากนั้นจึงจะนดัพบ ณ สถานท่ีและเวลาท่ีพิจารณาจากความสะดวกของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์
เป็นหลกัจะเร่ิมการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะมีการสอบถามและบนัทึกขอ้มูลทางประชากรศาสตร์
และขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ช่ือ เพศ อาย ุอาชีพ รวมทั้งพดูคุยเร่ืองทัว่ๆไปและกล่าวถึงวตัถุประสงคก์าร
สัมภาษณ์อีกคร้ัง เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ รวมทั้งเพื่อไม่ทาํให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์รู้สึก
เครียดและวางใจท่ีจะตอบคาํถามอยา่งจริงใจ ในการสัมภาษณ์จะเป็นไปในลกัษณะของการพูดคุย
เพื่อให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมองต่างๆไดอ้ยา่งอิสระโดยผูว้ิจยัจะมีการ
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จดบนัทึกบนัทึกเสียงและมีการพดูคุยตอบโตบ้า้งตามความเหมาะสม ผูว้ิจยัจะมุ่งถามคาํถามไปตาม
แนวทางคาํถามท่ีไดเ้ตรียมไวเ้ป็นหลกัและอาจจะมีการซกัถามเพ่ิมเติมในกรณีท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่
สามารถตอบคาํถามหรือยงัไดข้อ้มูลไม่ครบตามกรอบคาํถามนาํวิจยั 

 
 3.1.4  การเตรียมข้อมูล 
 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัไดจ้ะมี 
กระบวนการเตรียมขอ้มูล 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1)  การจัดเตรียมขอ้มูลจากการสังเกตโดยเร่ิมจากนําบนัทึกย่อขอ้มูลและขอ้มูล
เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ห้สัมภาษณ์มาตรวจสอบความครบถว้นแลว้นาํมาจดัเรียงตามลาํดบัเวลา
และสถานท่ี 
 2)  การจดัเตรียมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นเทประหว่างการ
สัมภาษณ์มาตรวจสอบเพ่ือรวบรวมขอ้มูลและหากมีขอ้ความท่ีสาํคญัจะใชว้ิธีการถอดขอ้มูลเฉพาะ
บางส่วน  
 3)  การรวบรวมขอ้มูลท่ีได้ทั้ งหมดโดยนําขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกตระหว่างการ
สมัภาษณ์รวมทั้งขอ้มูลจากผูใ้หส้มัภาษณ์นาํมารวบรวมเพ่ือตรวจสอบความครบถว้น 
 

3.2  วจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method) 
 
 3.2.1  ประชากร(Population) 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชใ้ชง้าน Facebook ในประเทศไทย
จาํนวน 18,271,480 ลา้นคน (อา้งอิงจาก wwwsocialbakers.com) 

 
 3.2.2  การสุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้ชง้าน Facebook ในประเทศไทย
จาํนวน 18,271,480 ลา้นคน ในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากตาราง Taro Yamane 
(1973,Statistics:An Introductory Analysis) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีระดบัความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 100 ตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 ตวัอยา่ง 
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 3.2.3  ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1)  สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ตวัแปรอิสระ คือ  ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ตวัแปรตาม    คือปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 2)  สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ตวัแปรอิสระ คือ  พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ตวัแปรตาม    คือปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 3)  สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ตวัแปรอิสระ คือ  พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ตวัแปรตาม    คือปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  

 
 3.2.4  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1)  ใชต้วัเลือกตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกลิงค์
ของแบบสอบถามผา่นทางหนา้ Facebook   เพื่อใหผู้ท่ี้ใชง้าน Facebook   สามารถเขา้ไปตอบ
แบบสอบถามไดอ้ยา่งสะดวก  
 2)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถาม  
 3)  ให้คะแนนและลงรหัส (Coding) เพื่อให้ขอ้มูลอยู่ในรูปตวัเลข (รหัส) ท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได ้
 4)  นาํแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว้ไปลง Coding และป้อนขอ้มูลลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
 5)  ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science)ในการ
ประมวลผลขอ้มูลและจดัทาํตารางวิเคราะห์ทางสถิตติต่างๆ  
 6)  แปลความหมายขอ้มูลท่ีประมวลผลแลว้ เพื่อจดัทาํรายงานวิจยัต่อไป 

 
 3.2.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่  แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยผูว้ิจยัทาํแบบสอบถามทั้งชนิดปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมี
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ตวัเลือกและชนิดปลายเปิด (Open-Ended Questions) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบ แบบสอบถาม
เอง (Self-Administered Questionnaire) ซ่ึงขอ้มูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือวิดีโอบนอินเตอร์เน็ต 
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอ 

 
 3.2.6  การวดัค่าตัวแปร 
 1)  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้
 2)  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือวิดีโอบนอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัในการ
ใชง้านในแต่ละวนั (ไดแ้ก่ Chat, คน้หาเพื่อน/คนรู้จกั, กด Like / Comment, อ่านความคิดเห็นของ
บุคคล, คน้หาขอ้มูลจาก Fanpage, ฆhare รูปภาพ/วิดีโอคลิป), ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนั, มีการแบ่งปัน
วิดีโอจากแหล่งใด 
 3)  ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไดแ้ก่ ดา้น
รูปแบบประเภทเน้ือหา ไดแ้ก่ ข่าว, สาระความรู้,สมัภาษณ์บุคคล, ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์โชว/์
Reality, โฆษณาสินคา้/รีววิสินคา้, กีฬา/การออกาํลงักาย, ความรุนแรง, ตลก ลอ้เลียน, โป๊ ลามก 
อนาจาร 

 
 3.2.7  เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปร 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งเกณฑ์การให้คะแนนตวัแปรท่ีใชก้ารศึกษา ดงัต่อไปน้ีรูปแบบของพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือวิดีโอบนอินเตอร์เน็ต, พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์,
ความรู้สึกท่ีไดรั้บหลงัจากการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในส่วนท่ี 2,3,4 ของ
แบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 มากท่ีสุด  ได ้  5  คะแนน 
 มาก  ได ้  4  คะแนน 
 ปานกลาง  ได ้  3  คะแนน 
 นอ้ย   ได ้  2  คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด   ได ้  1  คะแนน 
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 3.2.8  สัญลกัษณ์ทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย
ของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยักาํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ไวใ้นการแปลความหมาย ดงัน้ี 
 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน ค่าเฉล่ีย (คะแนนค่าเฉล่ีย) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน (t-test : Independent  
    Samples) 
 F  แทน สถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  
    (F-Distribution) 
 Sig. แทน  นยัสาํคญัทางสถิติ (Significant) 
 LSD แทน วิธีผลต่างมีนยัสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
 *  แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 3.2.9  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดย
ระบุค่าขอ้มูลเป็นร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
 2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามท่ีไดต้ั้งสมมุติฐานไว ้โดยใชส้ถิติในการิวเคราะห์ดงัน้ี 
 (1)  ค่า t (t-test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 (2) ค่า F (F-test) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 (3)  Pearson Correlation เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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3.3  กรอบงานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านวดิโีอคลปิ 

ด้านรูปแบบประเภทเนือ้หา 

ไดแ้ก่ ข่าว / สาระความรู้, 

สัมภาษณ์บุคคล,ละคร/

ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์โชว/์

Reality, โฆษณาสินคา้/รีววิ

สินคา้, กีฬา/การออกาํลงักาย, 

ความรุนแรง, ตลก ลอ้เลียน, 

โป๊ ลามก อนาจาร 

ปัจจยัดา้นการแบ่งปันวดีิโอ 

บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ลกัษณทางประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้

พฤตกิรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เหตุผลหลกัในการใช้งานในแต่ละวนัไดแ้ก่ 

Chat, คน้หาเพ่ือน /คนรู้จกั, กด Like / 

Comment, อ่านความคิดเห็นของบุคคล,

คน้หาขอ้มูลจาก Fanpage, Share รูปภาพ/

วดีิโอคลิป 

ระยะเวลาเฉลีย่ต่อวนั 

มกีารแบ่งปันวดิีโอจากแหล่งใด 



 

 
 

บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถ
แบ่งเป็นผลการวิจยัเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัผูท่ี้ทาํงานดา้น Digital Media จาํนวน 5 คน เพื่อ
ศึกษาถึงแนวทางลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเ้ผยแพร่วิดีโอออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook) และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิป การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์จาํนวน 200 ตวัอยา่ง เกบ็ขอ้มูลในช่วงเวลา มีนาคม 2556 - 
เมษายน 2556 เพื่อศึกษาถึงแนวทางลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเ้ผยแพร่วิดีโอคลิปผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ (Facebook) และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอคลิป 
 

4.1  ส่วนที ่1 ผลวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
 จากสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีทาํงานดา้น Digital Marketing จาํนวน 5 คน พบประเด็นหลกัๆ 
2 ประเดน็ดว้ย ดงัน้ี  
 
 4.1.1  แนวโน้มและแนวคดิเกีย่วกบัการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) 
 4.1.1.1  แนวคิดและท่ีมาของไวรัลคลิป 
 แนวคิดและท่ีมาของการทาํไวรัลคลิปของทั้ง 4 ตราสินคา้นั้น มาจากขอ้จาํกดัของ
เจา้ของตราสินคา้ท่ีมีงบประมาณในการทาํโฆษณาท่ีนอ้ยแต่ตอ้งการใหเ้กิดการรับรู้ (Awerness) ใน
จาํนวนท่ีมาก  
 โดยคุณเมธา ลิมเพชรา (สมัภาษณ์,11 มีนาคม 2557) ไดก้ล่าวถึง การตลาดแบบไวรัล
ของตราสินคา้ Burger  King ชุด Angry Whopper นั้นเร่ิมจากท่ีเจา้ของตราสินคา้ Burger King กาํลงั
จะออกผลิตภณัฑต์วัใหม่ ภายใตเ้ง่ือนไขของภาวะการทางตลาดท่ีมีคู่แข่งเยอะ บวกกบัทาง Burger 
King นั้นมีงบประมาณทางการตลาดท่ีจาํกดั และตอ้งการทาํให้ตราสินคา้เป็นท่ีพูดถึงให้มากท่ีสุด 
ทางทีมสร้างสรรคจึ์งมองว่าควรใชก้ลยทุธ์การทาํคลิปไวรัล ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมในการทาํการตลาด
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ของต่างประเทศ และทางทีมสร้างสรรคม์องว่าในประเทศไทยนั้นยงัไม่เป็นท่ีนิยม โดย Burger 
King ถือเป็นตราสินคา้รายแรกท่ีทาํการตลาดในแนวไวรัล (เม่ือช่วงประมาณปี 2553) โดยเลือก
สร้างเร่ืองราวของ Burger King ผา่นส่ิงท่ีกาํลงัอยูใ่นกระแสนิยมในช่วงเวลาดงักล่าวจึงมาสรุปจบ
ลงท่ีกระแสโทรศพัท์มือถือ Blackberry (BB) ท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้น จน
บางคร้ังเกิดความรําคาญให้แก่ผูอ่ื้น จึงยกประเด็นดงักล่าว มาเล่าเป็นเร่ืองราวผ่านนกัเรียน ซ่ึงถือ
เป็นหน่ึงในกลุ่มเป้าหมายและเลือกการแสดงอาการโกรธของครูเป็นตวัแทน Angry Whopper ท่ีเผด็
ร้อน โดยวิธีการสร้างไวรัลนั้น อาศยัทางทีมสร้างสรรคช่์วยกนัเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ
ไม่วา่จะเป็น Facebook, YouTube และTwitter แต่ก็ถือเป็นความโชคดีอยา่งหน่ึงท่ีเม่ือเผยแพร่ลงไป
ทางทวิตเตอร์บงัเอิญมีนกัข่าวคนนึงนาํคลิปดงักล่าวไปรีทวิตต่อเพราะเช่ือว่าคลิปดงักล่าวเป็นคลิป
เหตุการณ์จริง จึงทาํใหเ้กิดกระแสข้ึนและคลิปดงักล่าวก็ไดรั้บการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว จะเห็น
ไดว้่าถา้คลิปดงักล่าวมีการส่งต่อจากผูน้าํความคิด (Influencer) กระแสการส่งต่อคลิปก็จะกระจาย
ไดร้วดเร็วกวา่ 
 คุณพจน์ สุขประเสริฐ (สมัภาษณ์,15 มีนาคม 2557)  ไดก้ล่าวถึงการทาํไวรัลคลิปนั้น
มีความแตกต่างในเร่ืองของเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจนอย่างท่ีเห็นว่าในแต่ละคลิปจะมี
วิธีการส่ือสาร,กาํหนดลีลาและอารมณ์ (Mood and Tone) ของโฆษณา และกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 
อาทิจากตราสินคา้ Snickers จะพบว่าไดพ้ยายามคุยกบัวยัรุ่นและจาํลองสถานการณ์มาจากความ
เป็นไปไดใ้นการใช้ชีวิตของวยัรุ่นท่ีมีการแสดงออกความรุนแรง โดยใช้เร่ืองความรุนแรงเป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดการส่งต่อให้มากๆและใช ้4 คลิปในเวลาเดียวกนั โดยเนน้หนกัท่ีคลิปนอ้ง ออม  
สุชาร์เหวี่ยงแฟนคลบัเป็นคลิปหลกัในการเผยแพร่ พร้อม Key Message “หิว” เน่ืองจากนอ้งออม 
สุชาร์ เป็นนกัแสดงและมีแฟนคลบัติดตามจาํนวนมาก ซ่ึงจะทาํให้การแพร่กระจายคลิปเกิดข้ึนได้
ง่ายและรวดเร็วกวา่ 
 คุณชวนพ ศรีอาํภยั (สัมภาษณ์,15 มีนาคม 2557)  กล่าวเสริมไวว้่า  แตกต่างจาก
ทางทรูนั้นตั้งใจสร้างให้เกิดเป็นไวรัลคลิป เพื่อให้ผูบ้ริโภคนาํไปแพร่กระจายกนัเอง ทรูมีแนวคิด
การทาํโฆษณาเพ่ือสังคม ดังนั้ นการนําเสนอเร่ืองราวมาจึงมุ่งเน้นเพื่อสังคม และลักษณะท่ี
ประทบัใจต่อเร่ืองราว และไม่รู้อึดอดัต่อการแบ่งปันเพราะเป็นการโฆษณาสินคา้ โดยเน้นไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครอบครัว เพื่อสร้างให้เกิดความอ่ิมใจอบอุ่นใจเม่ือไดช้มคลิปดงักล่าว เพียง
เพื่อใหเ้ห็นวา่ ทรู มุ่งเนน้ใหค้นเป็นคนดีของสงัคมและเป็นตราสินคา้ท่ีห่วงใยต่อสงัคม 
 คุณชยัยศ ผลภาษี (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)  ไดก้ล่าวถึง การตลาดแบบไวรัลของ 
Samsung ชุด Taxi Porsche Boxster 987  ว่าทางเจา้ของตราสินคา้ตอ้งการให้สินคา้ Samsung 
Galaxy SII ใชส่ื้อออนไลน์ในสร้างการรับรู้ตราสินคา้ (Awareness) โดยทาํการกาํหนด
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กลุ่มเป้าหมายท่ีแน่นอน คือ กลุ่มท่ีอยากไดส้มาร์ทโฟนเพื่อใชอิ้นเตอร์เน็ต เขา้ Social Media กลุ่มน้ี
ตอ้งหาขอ้มูลออนไลน์เพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ ซมัซุงจึงมีผูน้าํทางความคิด (Influencer) คือ
กลุ่มบลอ็กเกอร์ช่วยบอกต่อเป็นหลกั นอกเหนือจากการใชง้บประมาณซ้ือส่ืออยา่ง Facebook และ
คาํคน้หาโฆษณา แบนเนอร์ในเวบ็ไซดต่์างๆ 
 คุณคมกฤษ ตรีมล (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2556) ไดก้ล่าวถึง การทาํไวรัลซ่ีร่ียข์อง  
Samsung Galaxy Tab 7.7 ว่า ทาง Samsung ตอ้งสร้างซ่ีร่ียโ์ซล อิน เลิฟ (Seoul In Love) เพื่อเป็น
การโปรโมท  Samsung Galaxy Tab 7.7 ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึนและสร้างการเรียนรู้แก่ผูบ้ริโภค
ว่าสมาร์ทแทบ็เลต็ช่วยให้ชีวิตง่ายข้ึนไดอ้ยา่งไร แคมเปญน้ีถือเป็นการสานต่อจากความสาํเร็จของ
อินเตอร์แอคทีฟ มูฟวี่ เร่ือง เลิฟ แอท เฟิร์ท ไฟลท ์(Love at First Flight) ท่ีสร้างทอลค์ ออฟ เดอะ 
ทาวน์ให ้Samsung Galaxy Tab 10.1 เม่ือปีท่ีแลว้ดว้ยจาํนวนคลิกกว่า 1 ลา้นคลิกภายในเวลาเพียง 4 
สปัดาห์ 
 จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีทาํงานดา้น Digital Marketing จาํนวน 5 คน พบว่า การนาํ
ตราสินคา้ Burger King และ Snickers มาใชใ้นการทาํการตลาดแบบไวรัลก็ไดเ้ลือกใชก้ลยทุธ์การ
นาํเสนอตราสินคา้ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เลือกใชก้ารจาํลองเหตุการ์จริงโดยอิงกบักระแส
สังคมท่ีไดรั้บความนิยมในขณะนั้น ในขณะท่ีตราสินคา้อย่าง True Move และ Sumsung นั้น
เลือกใชก้ลยทุธ์การเล่าเร่ืองในเชิงอา้งอิงจากประสบการ์จริง หรือขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นสังคม(Base 
On True Story) เพื่อทาํใหเ้ขา้ถึงใจผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเป็นเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงของ
ผูบ้ริโภคทัว่ไป  ส่งผลให้การนาํเสนอเน้ือหาของสาร (Content) สามารถชกัจูงผูบ้ริโภคหรือ
ผูบ้ริโภคไดดี้ผา่นการดาํเนินเร่ืองโดยมีตราสินคา้ (Brand Character) เป็นแกนนาํ 
 4.1.1.2  เน้ือหาและวิธีการนาํเสนอตราสินคา้ผา่นไวรัลคลิป 
 เน้ือหา (Content) ในการนาํเสนอไวรัลถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีสุดสาํหรับการ
ผลิตส่ือออนไลน์ในยคุเทคโนโลยปัีจจุบนั จากคาํกล่าวท่ีว่า “Content is King” บ่งบอกไดถึ้งคุณค่า
ของการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ตราสินคา้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  โดย
ปัจจยัในการจดัทาํเน้ือหาท่ีมีคุณภาพคือ ความสามารถในการสร้างสรรค์เน้ือหาในเชิงลึก การ
นาํเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัตราสินคา้เพื่อสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และเขา้ใจในตรา
สินคา้นั้น  
 คุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) กล่าวถึง ลกัษณะเน้ือหาการ
นาํเสนอ Burger King โดยการนึกถึงลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ (Brand Character) คืออะไร 
จุดเด่นของตราสินคา้คืออะไร และกระแสทางสังคมเป็นอยา่งไร โดยการดึงเอาลกัษณะเฉพาะของ
ตราสินคา้ท่ีสนุกสนาน ข้ีเล่นและซุกซน รวมถึงจุดเด่นของผลิตภณัฑต์วัใหม่คือ รสชาติเผด็ร้อน  จึง
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นาํมาผนวกรวมกบักระแสของโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ดงั Blackberry  จึงเกิดเป็นไวรัลคลิปข้ึนมา โดย
ทาํภายใตแ้นวคิดหลกั การไม่แสดงถึงตราสินคา้ (Unbranded)  แลว้เลือกแนวทางการนาํเสนอผา่น
ส่ือออนไลน์อย่าง Facebook โดยให้ผูผ้ลิตช่วยกนัแบ่งปันและส่งต่อไปเร่ือยๆ และส่ิงท่ี Burger 
King ไดรั้บจากไวรัลคลิป ชุด Angry Whopper คือ สร้าง Product Knowledge ว่า Burger King เป็น
ตราสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Brand character) กลา้และสนุกสนาน สร้างการบอกต่อแบบ Viral 
Marketing เพราะคลิปดงักล่าวดูเสมือนเป็นเหตุการณ์จริง เพราะทาํภายใตแ้นวคิด (Concept) การไม่
แสดงตราสินคา้ (Unbranded) และสร้างประสบการณ์ร่วม (Experience) ผสมกบัสร้างความสัมพนัธ์ 
(Engagement) จากการท่ีผูบ้ริโภคไดดู้คลิปดงักล่าวอยากทดลองสินคา้ว่าตนนั้นจะมีอาการเหมือน
ในคลิปหรือไม่ 
 คุณพจน์ สุขประเสริฐ (สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) กล่าวว่า กรณีของ Snickers ทาง
ลูกคา้ตั้งใจทาํออกมาใหเ้ป็นไวรัลคลิปเพราะเช่ือวา่ เน้ือหาดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีสามารถทาํใหต้ราสินคา้
และผู ้บริโภคเป้าหมายเช่ือมต่อและส่ือสารถึงกันได้โดยการเลือกสร้างเน้ือหาให้เข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบนัและเลือกใช้การนาํเสนอแบบ การไม่แสดงถึงตราสินคา้ 
(Unbranded) กล่าวคือ ไม่มีการพูดตราสินคา้หรือแสดงลกัษณะของตราสินคา้ให้เห็น แต่เลือกใช ้
Key Message คาํวา่ หิว ลงไปย ํ้าๆในไวรัลคลิปเพื่อใหผู้บ้ริโภคไม่รู้สึกถูกยดัเยยีดวา่คือการโฆษณา 
 คุณชวนพ ศรีอาํภยั (สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) กล่าวว่า “ไวรัลคลิปท่ีดีควรมุ่งหวงั
ตอบสนองใหผู้ท่ี้ไดรั้บสารเกิดความรู้สึกดี ,รับรู้ถึงคุณค่า หรือมูลค่าของแบรนดน์ั้นๆ ท่ีตอ้งการส่ือ
ออกไป ลกัษณะสารไม่ควรซบัซอ้น มุ่งให้ร้ายผูอ่ื้นหรือสังคม ท่ีสาํคญัตอ้งไม่เป็นการยดัเยียดขาย
ของเด็ดขาด เพราะนัน่จะทาํใหผู้บ้ริโภคคิดว่าเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ สาํหรับรูปแบบ หรือ Mood 
and Tone ควรจะตรงกบัผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีเราตอ้งการส่ือสารดว้ย โดยการท่ีผูส่้งตอ้งทราบถึง 
Insight และความนึกคิดของ Consumer ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รวมทั้งช่องทางหรือส่ือท่ีผูบ้ริโภค
เป้าหมายไดเ้สพ หรือรับสารอยูเ่ป็นประจาํ อยา่งกรณีทางทรู ตวัตราสินคา้ตอ้งการสร้างความรู้สึกท่ี
ดีและอบอุ่นใหก้บัผูบ้ริโภค จึงนาํเอาเร่ืองราวท่ีน่าประทบัใจท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงมาสร้างเป็น
วิดีโอคลิป เพื่อสร้างใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดี และรอคอยท่ีจะดูคลิปตวัใหม่ๆของตราสินคา้อีก 
 คุณชยัยศ ผลภาษี (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) ไดก้ล่าวถึง Samsung Galaxy SII ว่า
ทางเจา้ของตราสินคา้ตอ้งการความเป็น Viral Marketing ดงันั้น key message ของแคมเปญน้ี จึง
ตอ้งการส่ือให้เห็นว่า SII มีคุณสมบติัเคร่ืองท่ีเร็ว เปรียบเสมือนกบัเคร่ืองยนตข์องรถสปอร์ตอยา่ง 
Porsche แต่ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือในราคาท่ีจบัตอ้งไดโ้ดยทาํการปล่อย Taxi Porsche Boxster 987 
โชวต์วับนทอ้งถนนแถวสยาม  เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้มีผูบ้ริโภคดูในหลกั
แสนคร้ังภายใน 4 วนัเท่านั้น 
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 คุณคมกฤษ ตรีมล (สัมภาษณ์,13 มีนาคม 2556) ไดก้ล่าวถึง Samsung Galaxy Tab 
7.7 บอกเล่าเร่ืองราวโรแมนติกของคนคู่รักคู่หน่ึงท่ีเร่ิมตน้ท่ีเมืองโรแมนติกอยา่งโซล แต่มีอุปสรรค
มาขดัขวาง แต่ความรักของทั้งคู่ก็ไดต้วัช่วยอย่าง Samsung Galaxy Tab 7.7 มาช่วยไว ้ดว้ย
คุณสมบติัพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใชง้านโทรศพัท ์กลอ้งหลกัความละเอียด 3 ลา้นพิกเซล 
พร้อมแอลอีดีแฟลช และกลอ้งหน้าความละเอียด 2 ลา้นพิกเซลสําหรับใช้งานวิดีโอคอล 
ความสามารถในการใชง้าน flash player การใชง้านไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ และกเูก้ิลเซอร์วิสต่างๆ 
เป็นเร่ืองราวความรักท่ีน่าประทบัใจท่ีรับรองวา่ผูบ้ริโภคจะตอ้งแอบอมยิม้ไปกบัตวัละครในเร่ือง 
 จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีทาํงานดา้น Digital Marketing จาํนวน 5 คน พบว่า 
ทางดา้นเน้ือหา (Content) และวิธีการนาํเสนอเน้ือหาท่ีเขา้กบั Brand Character และจะมีเน้ือหา
(Content) ท่ีสร้างใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้  (Product Knowledge) เป็นจุดสาํคญัในการสร้าง
ไวรัลคลิป ดงัจะเห็นไดว้่า ตราสินคา้ Burger King ดึงเอาลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ท่ีสนุกสนาน 
ข้ีเล่นและซุกซน และจุดเด่นของผลิตภณัฑต์วัใหม่คือ รสชาติเผด็ร้อน  ผา่นกลยทุธ์ทางดา้นอารมณ์
ความรู้สึก (Emotional) แบบรุนแรง ซ่ึง Snickers เลือกใชก้ลยทุธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ การนาํ Key 
message ท่ีเป็นลกัษณะทางอารมณ์ หิว จนโมโห มาสร้างเป็นเร่ืองราวในสถานการณ์จริง โดยทั้ง 
Burgerking และ Snickers ใชเ้ร่ืองอารมณ์ความรุนแรง มาเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการส่งต่อผูรั้บสาร
ในจาํนวนมาก 
 ในขณะท่ี True Move และ Sumsung ใชก้ลยทุธ์ดา้นอารมณ์ดว้ยการดาํเนินเร่ืองราวผา่น
ชีวิตจริงไปพร้อมๆกับการสร้างให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงตราสินค้าทั้ งการใช้ผลิตภัณฑ์และสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีใหผู้บ้ริโภค 
 วิธีการนาํเสนอของแต่ละตราสินคา้ท่ีกล่าวมานั้นก็แตกต่างคือ Burger King และ Snickers 
เลือกการนาํเสนอในแบบเสมือนเหตุการณ์จริง โดยท่ี Snickers เลือกใชด้ารา (Celebrity) มาเป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดการแพร่กระจาย หรือการเลือกนาํเสนอเน้ือหาท่ีดี ช่วยสังคมนั้นเป็นหน่ึงในแนว
ทางการกาํหนดลีลา (Tone) และอารมณ์ (Mood) ในโฆษณา คือการกาํหนดภาพ คาํพดู ส่ิงต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบับุคลิกของสินคา้ เช่น สวยงาม น่าเช่ือถือ จริงจงั แลว้จึงมีการกาํหนดอารมณ์ (Mood) 
การสร้างความพร้อมในอารมณ์ใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายทาํให้เกิดความรู้สึกอยากกิน อยากซ้ือ 
ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีช่วยสร้างความพร้อมของอารมณ์ ไดแ้ก่ สี (Color) แสง (Lighting) ภาษาคาํพูด 
ภาพ (Wording or Visual) ดนตรี (Music) สถานการณ์ (Situation) และเวลา (Timing)    
 ดงันั้น Mood & Tone จะช่วยการสร้างบุคลิกของตราสินคา้นั้นๆ ผ่านทางโฆษณา 
นอกจากนั้น Mood and Tone ยงัสามารถสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพื่อให้เกิดการรับรู้ตราสินคา้ 
(Awareness) ท่ีเหมาะกบัการทาํไวรัลคลิป เพราะสร้างให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตวัผูบ้ริโภคและส่ิงท่ี
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ผูบ้ริโภคคนไทยนิยมชอบคือ หนงัสั้นท่ีมีกลยุทธ์ดา้นอารมณ์ดว้ยการดาํเนินเร่ืองราวผ่านชีวิตจริง 
(Emotional แบบ Base On True Story) มกัประสบความสาํเร็จสูงกวา่ เพราะทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีรับสาร
นั้นๆเกิดความรู้สึกดี และไม่รู้สึกโดนยดัเยยีดใหช้มโฆษณาสินคา้ ในลกัษณะการนาํเสนอของ True 
Move และ Sumsung โดยท่ีทั้ง 3 ตราสินคา้เลือกเสนอผา่นผูน้าํความคิด (Influnecer) ทั้งนกัข่าว 
บลอ๊กเกอร์ และ Celebrity Endorsement 
 4.1.1.3  แนวทางท่ีทาํให้ไวรัลคลิปประสบความสาํเร็จและเกิดการแบ่งปันผา่นส่ือ
   เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 คุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)  กล่าวว่า ไวรัลคลิปจะสาํเร็จไดน้ั้น
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเน้ือหา (Content) ของคลิปดงักล่าวเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัหมายถึงการรู้จกัวางไวรัล
คลิปเหล่านั้นให้ถูกช่องทางส่ือสาร (Channel) ท่ีจะส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ เพราะหากว่า
ไวรัลคลิปนั้นจะมีเน้ือหาดีเพียงใดแต่นาํเสนอผา่นส่ือท่ีผิดก็ยากท่ีจะประสบความสาํเร็จ และตอ้งมี
แผนประชาสมัพนัธ์เพื่อรองรับหากเกิดความผดิพลาด 
 นอกจากน้ีคุณเมธา ยงักล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางเน้ือหาของไวรัลท่ีมกัไดค้วามนิยมใน
การแบ่งปันกนัต่อๆ ไดแ้ก่ ความรุนแรง (นกัเรียนตบตีกนั) เซ็กซ่ี เร่ืองล้ีลบั และบนัเทิง (ตลก) แต่
การเลือกเน้ือหาใดมาทาํตอ้งเหมาะสมกบัตราสินคา้นั้นๆ ดว้ย 
 คุณพจน์ สุขประเสริฐ (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557)  กล่าวว่า แน่นอนว่าเน้ือหาเร่ือง
เพศ (Sex) และความรุนแรง (Violence) เป็นเร่ืองท่ีผูค้นส่งต่อกนัไดง่้ายเพราะมนัต่ืนเตน้มนัเร้าใจแต่
ดว้ยเราไม่สามารถคดักรองผูบ้ริโภค (Screen Consumer) ในโลกออนไลน์ไดจึ้งทาํให้เน้ือหา
ประเภทดงักล่าวถูกส่งต่อแต่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อผูบ้ริโภคหรือกระทัง่ส่ิงท่ีจะสะทอ้นกลบัมาหา
ตราสินคา้เองจึงตอ้งระวงัในการเลือกเน้ือหาดงักล่าวมาทาํเป็นไวรัลคลิป 
 คุณชวนพ ศรีอาํภยั (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) กล่าวว่า Viral Clip Online หรือ 
Social จะเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดก้บัทุกกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี ความคิดของงาน
สร้างสรรค ์ (Creative Work) ท่ีเยีย่มยอดจะช่วยดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายเขา้ใจ และสนใจสารได้
ง่ายข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ียงักล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เน้ือหา (Content) ท่ีเหมาะสมซ่ึงสอดคลอ้งกบั
บริบทของสงัคม, แนวคิดของตราสินคา้และตอ้งโดนใจ Insight ของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายอีกดว้ย 
 คุณชยัยศ ผลภาษี (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) กล่าวถึง พฤติกรรมของคนไทยนิยม
แบ่งปันไวรัลคลิปท่ีมีความรุนแรง (ตบตี แยง่ชิง) อารมณ์ดราม่า (Drama Addict) หรือแบบตลกร้าย
ในแง่ไม่สุภาพ ไวรัลคลิปส่วนใหญ่จึงออกมาในทางดา้นอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ หลายๆตราสินคา้จึง
เลือกใชไ้วรัลคลิปเพื่อการโยนหินถามของการตลาด (Marketing) ของตราสินคา้ เน่ืองจากทาํง่าย 
เขา้ถึงง่าย ใชทุ้นไม่มากและแพร่กระจายไดเ้ร็ว ดงันั้นการผลิตไวรัลคลิปใหอ้อกมาในเชิงสรรคน์ั้น
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จึงยาก แต่ถา้ทาํไดจ้ะเกิดเป็นผลดีกบัตราสินคา้มากกว่า ดงันั้นการผลิตไวรัลคลิปจึงควรคาํนึงถึง
ผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นหลกัร่วมดว้ย เพื่อป้องกนัการความรู้สึกของผูบ้ริโภคว่าตราสินคา้นั้นหลอก
หรือดูถูกผูบ้ริโภค 
 คุณคมกฤษ ตรีมล (สัมภาษณ์,13 มีนาคม 2556) มองว่า YouTube กลายมาเป็น
ช่องทางหลกัในการบริโภคส่ือ ทุกๆอยา่งจะออนไลน์มากข้ึน เม่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภครุ่นใหม่ทางเอ
เจนซ่ีเองก็ปรับตวัเขา้ไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียน สินคา้บางประเภทท่ีเหมาะสมในการลงใน
ส่ืออนไลน์ เพราะการเขา้ถึงไดง่้ายกว่า แต่ส่ิงสาํคญัในแง่การผลิตเน้ือหานั้นควรเป็นคลิปท่ีทาํแลว้ 
โดนใจ แปลกใหม่ หรือดราม่าสุดๆ ตรงใจผูบ้ริโภค โดยข้ึนอยูปั่จจยัท่ียงัคงเป็นคาแรกเตอร์ของตรา
สินคา้ และตอ้งแตกต่างจากส่ือโทรทศัน์ 
 แนวทางการทาํไวรัลคลิป ส่ือออนไลน์ไดก้ลายมาเป็นช่องทางหลกัในการบริโภค
ส่ือ โดยการส่ือสาร เล่าเร่ือง และทาํให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคผา่นทางการดาํเนินการทางออนไลน์มากข้ึน 
ในขณะท่ีตราสินคา้ไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูภ้กัดีต่อตราสินคา้ เน่ืองจากส่ือออนไลน์
นั้นเป็นพื้นท่ีของผูรั้บสารโดยตรง 
 จากมิติดา้นแนวคิดและท่ีมา เน้ือหา วิธีการนาํเสนอและแนวทางท่ีทาํใหไ้วรัลคลิปประสบ
ความสาํเร็จนั้น สามารถตอบคาํถามนาํวิจยั ลกัษณะเน้ือหาท่ีนิยมเผยแพร่ ไดแ้ก่เน้ือหาในลกัษณะ
ทางดา้นอารมณ์ท่ีอา้งอิงอยูบ่นพื้นฐานชีวิตจริง (Emotional Base On True Story) โดยการนาํเสนอ
เน้ือหาดงักล่าวยงัคงไวด้ว้ยลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ (Brand Charactor) ผา่นการนาํเสนอวิดีโอ
คลิปท่ีไม่มีการคาํนึงถึงตราสินคา้ (Unbranded) เพราะถา้มีการเปิดเผยใหเ้ห็นถึงตราสินคา้ จะทาํให้
ผูบ้ริโภคปิดการรับชมทนัที 

 
 4.1.2  พฤติกรรมและปัจจัยในการแบ่งปันไวรัลคลปิผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ที่
  ทาํงานด้าน Digital Media 
 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้น Digital Marketing มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัในเร่ืองพฤติกรรม
และปัจจยัในการแบ่งปันวิดีโอผา่นส่ือสังคมออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ เคย แบ่งปันวิดีโอคลิปผา่นส่ือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉล่ียสัปดาห์ 2-3 คร้ัง โดยเนน้แบ่งปันเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อวิชาชีพเป็น
หลกั และเก่ียวกบักิจกรรมยามวา่งท่ีทาํ เช่น คุณเมธา ชอบการป่ันจกัรยานเป็นงานอดิเรก โดยมกันดั
เพื่อนๆไปป่ันเป็นประจาํ จึงนิยมแบ่งปันคลิปหรือบทความท่ีเก่ียวกบัการป่ันจกัรยานและวิธีการป่ัน
จกัรยานท่ีถูกวิธีและปลอดภยั 
 และนิยมแบ่งปันเน้ือหาท่ีมีแรงบนัดาลใจเพราะทาํใหเ้พื่อนหรือคนในส่ือออนไลน์มีเร่ืองท่ี
ดีในการแชร์ต่อ หรือตวัอยา่งวิดีโอคลิปท่ีออกมาในแนวทางสร้างสรรค ์(Create) เพื่อให้เพื่อนหรือ
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เพื่อนร่วมงานเกิดเป็นไอเดียในการทาํงาน ยกตวัอยา่งเช่น คุณชยัยศ มกันิยมแชร์ช้ินงานโฆษณาท่ี
ไดรั้บรางวลัหรือคลิปวิดีโอท่ีมีการนาํเสนอในแนวทางสร้างสรรคใ์หม่ๆ 
 แต่ทุกๆ คร้ังก่อนแบ่งปันเน้ือหาใดๆจะทาํการคิดวิเคราะห์และเลือกก่อนแบ่งปันทุกคร้ัง 
เน่ืองจาก สมาชิกในสังคมออนไลน์มีผลต่อการเลือกระดบัหน่ึง คือบริบททางสังคมเป็นส่วนหน่ึง
ในการตดัสินใจในการเลือกเน้ือหาสาํหรับการแชร์ เช่นหากอยูใ่นสงัคมท่ี Sensitive เน้ือหาท่ีมีความ
รุนแรงกเ็ลือกท่ีจะไม่แบ่งปัน และการแบ่งปันเน้ือหาใดกต็ามเป็นการสะทอ้นกลบัมายงัตวัผูแ้บ่งปัน
ดว้ยวา่เป็นคนเช่นไร 
 อยา่งไรก็ตามมีเพียง คุณคมกฤษ ตรีมล (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2556) กล่าวว่าไม่แบ่งปัน
ส่ือใดๆ ลงบนส่ือเครือข่ายออนไลน์ แต่มี Facebook ไวเ้พียงเพื่อดูของเพื่อนเท่านั้น เพราะเป็นคนไม่
ชอบเปิดเผยตวัตน 
 

4.2  ส่วนที ่2  ผลการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นการนาํเสนอผลการวิจยัท่ีไดม้าจากแบบสอบถาม (Questionaires) จาํนวน 200 ชุด 

 
 4.2.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะนาํเสนอในรูปแบบตาราง
ท่ีประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 1)  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 2)  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์
 3)  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแบ่งปันวดีิโอบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 
 4)  ตอนท่ี 4  ปัจจยัการแบ่งปันวิดีโอคลิป 
 5) ตอนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 1)  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และการมีบญัชี Facebook ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีดว้ย
จาํนวนและค่าร้อยละไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 90 45.0 
หญิง 110 55.0 
รวม 200 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1  กลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมดท่ีใชง้าน Facebook ในประเทศไทย 
จาํนวน 200 คน มีขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 
 เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
และท่ีเหลือเป็นเพศชาย จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 

 
ตารางที ่4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ
 

 จาํนวน ร้อยละ 
18-22 ปี 32 16.0 
23-27 ปี 36 18.0 
28-32 ปี 62 31.0 
33-37 ปี 55 27.5 

มากกวา่ 37 ปี 
 

15 
 

7.5 
 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 28-32 ปี จาํนวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 33-37 ปี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อายุ
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ระหว่าง 23-27 ปี จาํนวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 อายรุะหว่าง 18-22 ปี จาํนวน 32 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ อายมุากกวา่ 37 ปีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

 
ตารางที ่4.3  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ม.ปลาย/ปวช 9 4.5 

อนุปริญญา/ปวส 6 3.0 
ปริญญาตรี 108 54.0 
ปริญญาโท 70 35.0 
ปริญญาเอก 7 3.5 
รวม 200 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัสูงสุด คือ ระดบั
ปริญญาตรีจาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ ปริญญาโทจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.0  ม.ปลาย/ปวช จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 การศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 และนอ้ยท่ีสุด คือ การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.0 

 
ตารางที ่4.4   แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 29 14.5 
พนกังานบริษทั 79 39.5 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ 

24 12.0 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั 

33 16.5 

รับจา้งอิสระ 29 14.5 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ 6 3.0 
รวม 200 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี อาชีพพนกังานบริษทัจาํนวน 79 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมา  คือประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน  33 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.5
นักเรียน/นักศึกษา และรับจา้งอิสระ จาํนวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.5 เท่ากนั พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ จาํนวน  24 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิธีกร 
ช่างภาพส่ือมวลชน นกัแสดง แม่บา้น  จาํนวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.0 

 
ตารางที ่4.5  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายไดต่้อเดือน จาํนวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 21 10.5 
10,001-20,000 บาท 42 21.0 
20,001-30,000 บาท 26 13.0 
30,001-40,000 บาท 19 9.5 
40,001-50,000 บาท 17 8.5 
มากกวา่ 50,000 บาท 75 37.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท  
จาํนวน  75 คน คิดเป็นร้อยละ  37.5 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน  10,001-20,000 บาท จาํนวน  42 
คน  คิดเป็นร้อยละ  21.0 รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.0  
รายไดต่้อตํ่ากว่า 10,00 บาท จาํนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.5 รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 
บาท จาํนวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ รายไดต่้อเดือน  40,001-50,000 บาท
จาํนวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.5 
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ตารางที ่4.6  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามบญัชี Facebook 
 

บญัชี Facebook จาํนวน ร้อยละ 
มี 195 97.5 

ไม่มี 5 2.5 
รวม 200 100.0 

 
 ตารางท่ี 4.6 พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีบญัชี Facebook จาํนวน  195 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.5 และไม่มีบญัชี Facebookจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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 2) ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ผูว้ิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
ระยะเวลาในการใช ้Facebook จาํนวนบญัชี  Facebook จาํนวนเพ่ือนใน Facebook จาํนวนคร้ังต่อ
สัปดาห์ในการใช ้ Facebook ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัในการใช ้ Facebook วตัถุประสงคใ์นการใช ้
Facebook การแบ่งปันวิดีโอคลิปลง Facebook  และสาเหตุท่ีไม่เคยแบ่งปันวิดีโอคลิป ใชส้ถิติการ
แจกแจงความถ่ีดว้ยจาํนวนและค่าร้อยละไดผ้ลการวิเคราะห์ 

 
ตารางที่ 4.7  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํแนกตามระยะเวลาในการใช ้Facebook 
 
ระยะเวลาในการใช ้Facebook จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 4 2.0 
1 ปี 3 1.5 
2 ปี 11 5.5 
3 ปี 32 16.0 
4 ปี 19 9.5 

มากกวา่ 4 ปี 126 63.0 
รวม 195 97.5 

 
หมายเหตุ: ตารางท่ี 4.7 ตารางท่ี 4.13 จาํนวนคนตอบจะมีทั้งหมด 195 คน เพราะเป็นจาํนวนท่ีมา
 จากคาํถามในแบบสอบถามขอ้ท่ี 6 ท่ีถามวา่ ท่านมีบญัชี Facebook หรือไม่ จากคนตอบ
 แบบสอบถาม ปรากฏวา่ คนท่ีตอบวา่มี 195 คน คนท่ีตอบวา่ไม่มี 5 คน 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช ้Facebook 
มากกวา่ 4 ปี จาํนวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ63.0 รองลงมา คือระยะเวลาในการใช ้Facebook 3 ปี 
จาํนวน 32 คน   คิดเป็นร้อยละ 16.0 ระยะเวลาในการใช ้Facebook 4 ปี จาํนวน 19 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 9.5  ระยะเวลาในการใช ้Facebook 2 ปี จาํนวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.5 ระยะเวลาในการใช ้
Facebookนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.0และนอ้ยท่ีสุดคือระยะเวลาในการใช ้
Facebook1 ปี จาํนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.0 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํแนกตามจาํนวนบญัชี Facebook 

 
จาํนวนบญัชี Facebook จาํนวน ร้อยละ 

1 บญัชี 159 79.5 
2 บญัชี 28 14.0 

มากกวา่ 3 บญัชี 8 4.0 
รวม 195 97.5 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจาํนวนบญัชี Facebook 1 บญัชี 
จาํนวน  159 คน 79.5 คิดเป็นร้อยละรองลงมาคือ จาํนวนบญัชี Facebook 2 บญัชี จาํนวน  28 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.0 และนอ้ยท่ีสุด คือ จาํนวนบญัชี Facebook มากกว่า 3 บญัชี จาํนวน  8 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.0 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํแนกตามจาํนวนเพื่อนใน Facebook 
 

จาํนวนเพ่ือนใน Facebook จาํนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 100 คน 15 7.5 

101-300 คน 68 34.0 
301-500 คน 42 21.0 

มากกวา่ 500 คน 39 19.5 
มากกวา่ 1,000 คน 28 14.0 
มากกวา่ 10,000 คน 3 1.5 

รวม 195 97.5 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเพื่อนใน Facebook 101-300 คน 
จาํนวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.0  รองลงมา คือเพื่อนใน Facebook 301-500 คน จาํนวน  42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.0 เพื่อนใน Facebook มากกว่า 500 คน จาํนวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.5 เพื่อน
ใน Facebook มากกว่า 1,000 คน จาํนวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.0  เพื่อนใน Facebook นอ้ยกว่า 
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100 คน จาํนวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.5 และนอ้ยท่ีสุดคือเพื่อนใน Facebook มากกว่า 10,000 
คน (กรณีเป็นเจา้ของ Fan page) จาํนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางที ่4.10  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง

จาํแนกตามจาํนวนคร้ังต่อเดือนในการใช ้Facebook 
 
จาํนวนคร้ังต่อสปัดาห์ในการ

ใช ้Facebook 
จาํนวน ร้อยละ 

ทุกวนั 134 67.0 
1-5 คร้ัง/เดือน 25 12.5 
6-10 คร้ัง/เดือน 17 8.5 
11-15 คร้ัง/เดือน 1 0.5 

มากกวา่ 15 คร้ัง/เดือน 18 9.0 
รวม 195 97.5 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีใช ้ Facebook ทุกวนั จาํนวน 134 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือ ใช ้Facebook1-5 คร้ัง/เดือน จาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ12.5 
ใช ้ Facebook มากกว่า 15 คร้ัง/เดือน จาํนวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.0 ใช ้Facebook 6-10 คร้ัง/
เดือน จาํนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.5 และนอ้ยท่ีสุดคือใช ้ Facebook 11-15 คร้ัง/เดือน จาํนวน 1 
คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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ตารางที ่4.11  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํแนกตามระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัในการใช ้Facebook 

 
ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัในการ

ใช ้Facebook 
จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 49 24.5 
1-3 ชัว่โมง 80 40.0 
4-6 ชัว่โมง 40 20.0 

มากกวา่ 6 ชัว่โมง 26 13.0 
รวม 195 97.5 

 
 จากตารางท่ี  4.11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการใช ้ Facebook เฉล่ียต่อวนั 1-3 
ชัว่โมง จาํนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ การใช ้ Facebook เฉล่ียต่อวนันอ้ยกว่า 1 
ชัว่โมง จาํนวน  49 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.5การใช ้Facebook เฉล่ียต่อวนั4-6 ชัว่โมง จาํนวน 40 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.0 และนอ้ยท่ีสุดคือการใช ้Facebook เฉล่ียต่อวนัมากกวา่ 6 ชัว่โมง จาํนวน  26 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.0  
 
ตารางที ่4.12  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง
 จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช ้Facebook 
 

วตัถุประสงคใ์นการใช ้
Facebook 

จาํนวน ร้อยละ 

แชท 20 10.0 
คน้หาเพื่อน /คนรู้จกั 7 3.5 
กดไลค ์/ แสดงความ
คิดเห็น 

56 28.0 

อ่านความคิดเห็นของ
บุคคล 

64 32.0 

คน้หาขอ้มูลจาก 
Fanpage 

16 8.0 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 
วตัถุประสงคใ์นการใช ้

Facebook 
จาํนวน ร้อยละ 

แบ่งปันรูปภาพ 29 14.5 
แบ่งปันวดีิโอ 3 1.5 

รวม 195 97.5 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใช ้Facebook 
เพื่ออ่านความคิดเห็นของบุคคล จาํนวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ กดไลค ์ / แสดง
ความคิดเห็น จาํนวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.0 แบ่งปันรูปภาพ จาํนวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.5 แชท  จาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ10.0 คน้หาขอ้มูลจาก Fanpage  จาํนวน 16 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 คน้หาเพื่อน /คนรู้จกั จาํนวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ แบ่งปันวิดีโอ
คลิปจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางที่ 4.13  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํแนกตามการแบ่งปันวิดีโอคลิปลง Facebook 
 

การแบ่งปันวิดีโอคลิปลง 
Facebook 

จาํนวน ร้อยละ 

เคย 131 65.5 
ไม่เคย 64 32.0 

รวม 195 97.5 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยแบ่งปันวิดีโอคลิปลง Facebook  
จาํนวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.5 ส่วนท่ีเหลือไม่เคยแบ่งปันวิดีโอคลิปลง Facebook  จาํนวน 64 
คน  คิดเป็นร้อยละ 32.0 
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ตารางที่ 4.14  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํแนกตามสาเหตุท่ีไม่เคยแบ่งปันวิดีโอคลิป 

 
สาเหตุท่ีไม่เคยแบ่งปันวิดีโอ

คลิป 
จาํนวน ร้อยละ 

เน้ือหาวิดีโอไม่น่าสนใจ 5 2.5 
ไม่เห็นถึงความจาํเป็น 23 11.5 
ไม่รู้วิธีการshare 3 1.5 
ตอ้งการความเป็น

ส่วนตวั 
33 16.5 

รวม 64 32.0 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าสาเหตุกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีไม่เคยแบ่งปันวิดีโอคลิป
เพราะตอ้งการความเป็นส่วนตวัจาํนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ16.5 รองลงมา คือไม่เห็นถึงความ
จาํเป็นจาํนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.5 เน้ือหาวิดีโอไม่น่าสนใจ จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 
2.5  และนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่รู้วิธีการ Share จาํนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางที ่4.15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการใช ้Facebook ในกิจกรรมต่างๆ 
 
การใช ้Facebook ในกิจกรรมต่างๆ X  ..DS  แปลผล 
1. Update status (อพัเดทสถานะ) 3.34 1.35 ปานกลาง 
2. ส่งขอ้ความส่วนตวั 2.76 1.25 ปานกลาง 
3. แสดงความคิดเห็น (comment) 3.03 1.16 ปานกลาง 
4. เขียนบลอ๊ค (Blog) 1.61 0.90 นอ้ยท่ีสุด 
5. คน้หาเพื่อน/คนรู้จกั 2.02 0.98 นอ้ย 
6. แชท 2.69 1.33 ปานกลาง 
7. เล่นเกมส์ 1.81 1.14 นอ้ย 
8. แบ่งปันรูปถ่าย/ วิดีโอกบัเพื่อน 3.30 1.28 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 
การใช ้Facebook ในกิจกรรมต่างๆ X  ..DS  แปลผล 
9. อ่านข่าวส่งต่อ (News Feed)/อ่านความคิดเห็น

คนอ่ืน 4.12 1.08 
มาก 

10. ติดตามข่าวสารตราสินคา้/Fanpage 2.87 1.28 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวม 2.75 0.62 ปานกลาง 

    
 จากตารางท่ี 4.15 การใช ้Facebook ในกิจกรรมต่างๆ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการใช ้
Facebook ในกิจกรรมต่างๆโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อ่าน News Feed/อ่าน Comment คนอ่ืนมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.12 อยูใ่นระดบัมาก
รองลงมาคือ Update ฆtatus มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 Share รูปถ่าย/วิดีโอกบัเพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.30 แสดงความคิดเห็น Comment  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 ติดตามข่าวสารตราสินคา้ / Fanpage         
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 ส่งขอ้ความส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 Chat  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69 
 ซ่ึงทั้ง 6 ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน คน้หาเพื่อน/คนรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.02 
เล่นเกมส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.81 ทั้ง 2 ขอ้อยูใ่นระดบันอ้ย และเขียน Blog  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
1.61 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 3)  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคม 
  ออนไลน์ 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ไดแ้ก่ จาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิป จาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิปความ
ยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน แหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป และการแบ่งปันจาก Facebook : 
Fanpage  ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีดว้ยจาํนวนและค่าร้อยละไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.16  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิป 
 

จาํนวนคร้ังในการแบ่งปัน
วิดีโอคลิป 

จาํนวน ร้อยละ 

ทุกวนั 13 6.5 
1-5 คร้ัง/เดือน 101 50.5 
6-10 คร้ัง/เดือน 7 3.5 
11-15 คร้ัง/เดือน 5 2.5 

มากกวา่ 15 คร้ัง/เดือน 5 2.5 
รวม 131 65.5 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการแบ่งปันวิดีโอคลิป 1-5 คร้ัง/
เดือน จาํนวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือการแบ่งปันวิดีโอคลิปทุกวนัจาํนวน  13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.5 การแบ่งปันวิดีโอคลิป 6-10 คร้ัง/เดือน จาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ
นอ้ยท่ีสุดคือการแบ่งปันวิดีโอคลิป11-15 คร้ัง/เดือน และมากกว่า 15 คร้ัง/เดือน จาํนวน 5 คน  คิด
เป็นร้อยละ 2.5 เท่ากนั 
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ตารางที ่4.17  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามจาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิป 

 
จาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการ

แบ่งปันวดีิโอคลิป 
จาํนวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 คลิป 111 55.5 
คร้ังละ 2-3 คลิป 17 8.5 
มากกวา่ 3 คลิป 3 1.5 

รวม 131 65.5 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการแบ่งปันวิดีโอคลิปคร้ังละ 1 คลิป 
จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือมีการแบ่งปันวิดีโอคลิปคร้ังละ 2-3 คลิป จาํนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ มีการแบ่งปันวิดีโอคลิปมากกว่า 3 คลิป จาํนวน  3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางที ่4.18  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน 
 

ความยาวของวิดีโอคลิปท่ี
แบ่งปัน 

จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 1 นาที 23 11.5 
1-3 นาที 76 38.0 
4-6 นาที 29 14.5 
7-10 นาที 3 1.5 
รวม 131 65.5 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่วิดีโอคลิปท่ีแบ่งปันความยาว 1-3 
นาที จาํนวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ วิดีโอคลิปท่ีแบ่งปันความยาว4-6 นาทีจาํนวน 
29 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.5 วิดีโอคลิปท่ีแบ่งปันความยาว  ตํ่ากว่า 1 นาที จาํนวน 23  คน คิดเป็น
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ร้อยละ 11.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ วิดีโอคลิปท่ีแบ่งปันความยาว 7-10 นาที จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.5 

 
ตารางที ่4.19  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป 
 

แหล่งในการแบ่งปันวิดีโอ
คลิป 

จาํนวน ร้อยละ 

YouTube 105 52.5 
Sanook.com 1 0.5 
MThai.com 1 0.5 
SocialCam 5 2.5 

Shareต่อจากเพื่อนใน 
Facebook 

19 9.5 

รวม 131 65.5 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป คือ 
YouTube จาํนวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ52.5 รองลงมาคือ Share ต่อจากเพื่อนใน Facebook 
จาํนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.5 SocialCam จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
Sanook.com และ MThai.com จาํนวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5 เท่ากนั 

 
ตารางที ่4.20  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage 
 

การแบ่งปันจาก Facebook 
:Fanpage 

จาํนวน ร้อยละ 

Youlike(คลิปเดด็) 53 26.5 
Cutclip 3 1.5 
คลิปเดด็ 15 7.5 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

การแบ่งปันจาก Facebook 
:Fanpage 

จาํนวน ร้อยละ 

Best of YouTube 23 11.5 
อ่ืนๆ 5 2.5 
รวม 99 49.5 

 
หมายเหตุ: ตารางท่ี 4.20 จาํนวนคนตอบ 99 คน มาจากคาํถามขอ้ท่ี 19 ท่านแบ่งปันวิดีโอคลิป 
 (Video clip) จากแหล่งใด *ถา้ท่านแบ่งปันจาก Facebook :Fanpageขา้มไปตอบขอ้ 20 
 ซ่ึงคนท่ีขา้มมาทาํขอ้ท่ี 20 มีแค่จาํนวน 99 คน 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage 
จาก Youlike(คลิปเดด็) จาํนวน 53 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ Best of YouTube จาํนวน  
23 คน  คิดเป็นร้อยละ11.5 คลิปเดด็ จาํนวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.5อ่ืนๆจาํนวน  5 คน  คิดเป็น
ร้อยละ2.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ Cutclip จาํนวน  3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางที ่4.21  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประเภทเน้ือหาท่ีแบ่งปันวิดีโอคลิป 
 

ประเภทเน้ือหา 
วิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน 

X  ..DS  แปลผล 

1. ข่าว / สาระความรู้ 2.32 1.19 นอ้ย 
2. สมัภาษณ์บุคคล 1.85 0.93 นอ้ย 
3. ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์

โชว/์reality 
2.90 1.41 ปานกลาง 

4. โฆษณาสินคา้/รีวิวสินคา้ 1.87 1.08 นอ้ย 
5. กีฬา /การออกาํลงักาย 1.80 1.08 นอ้ย 
6. ความรุนแรง 1.68 1.01 นอ้ย 
7. ตลก ลอ้เลียน 2.83 1.50 ปานกลาง 
 



73 
 

 

ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 

ประเภทเน้ือหา 
วิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน 

X  ..DS  แปลผล 

8. โป๊ ลามก อนาจาร 1.32 0.81 นอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียรวม 2.07 0.68 นอ้ย 

 
หมายเหตุ: ตารางท่ี 4.21-ตารางท่ี 4.24 ประมวลผลจากจาํนวน 131 คน มาจากคาํถามท่ี 14 

 
 จากตารางท่ี 4.21 ประเภทเน้ือหาท่ีแบ่งปันวิดีโอคลิป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีเน้ือหาท่ี
แบ่งปันวดีิโอคลิป โดยรวม อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
เน้ือหาท่ีแบ่งปันวิดีโอคลิปประเภท ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์โชว/์reality มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 
2.90 รองลงมาคือ ตลก ลอ้เลียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 ซ่ึงทั้ง 2 ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน ข่าว / 
สาระความรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32 โฆษณาสินคา้/รีวิวสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.87 สมัภาษณ์บุคคล 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.85 กีฬา /การออกกาํลงักาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.80 ความ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.68  ซ่ึง
ทั้ง 5 ขอ้อยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนโป๊ ลามก อนาจารเช่น แอบถ่ายพริตต้ี Motor Show มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
1.32 ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.22  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประเภทเน้ือหาท่ีไม่แบ่งปันวิดีโอคลิป 
 

ประเภทเน้ือหา 
วิดีโอคลิปท่ีไม่แบ่งปัน 

X  ..DS  แปลผล 

1.ข่าว / สาระความรู้ 2.89 1.57 ปานกลาง 
2.สมัภาษณ์บุคคล 2.85 1.56 ปานกลาง 
3.ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์
โชว/์reality 

2.47 1.38 นอ้ย 

4.โฆษณาสินคา้/รีวิวสินคา้ 2.92 1.47 ปานกลาง 
5.กีฬา /การออกาํลงักาย 2.80 1.48 ปานกลาง 
6.ความรุนแรง 3.26 1.66 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 

ประเภทเน้ือหา 
วิดีโอคลิปท่ีไม่แบ่งปัน 

X  ..DS  แปลผล 

   7. ตลก ลอ้เลียน 2.46 1.42 นอ้ย 
8. โป๊ ลามก อนาจาร 3.18 1.79 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 2.85 1.06 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า เน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่แบ่งปันวิดีโอคลิป โดยรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความรุนแรง มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 3.26 รองลงมาคือ โป๊ ลามก อนาจาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 โฆษณาสินคา้/รีวิวสินคา้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 ข่าว / สาระความรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 สัมภาษณ์บุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 
กีฬา/การออกาํลงักาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 ซ่ึงทั้ง 6 ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนละคร/ภาพยนตร์ 
MV/เกมส์ส์โชว/์Reality มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.47 ตลก ลอ้เลียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.46 ซ่ึงทั้ง 2 ขอ้อยูใ่น
ระดบันอ้ย 
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 4) ตอนท่ี 4  ปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการแบ่งปันวิดีโอคลิป และปัจจยัดา้นการไม่แบ่งปันวิดีโอคลิป ใชส้ถิติการแจก
แจงความถ่ีดว้ยจาํนวนและค่าร้อยละไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี  
 
ตารางที ่ 4.23  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีทาํใหแ้บ่งปันวิดีโอคลิป 
 
ปัจจยัท่ีทาํใหแ้บ่งปันวิดีโอคลิป X  ..DS  แปลผล 
1. เพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน ตลก 3.81 1.27 มาก 
2. เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารกบัผูอ่ื้น 3.53 1.14 มาก 
3. เพื่อแสดงความเป็นตัวตน เช่น ผูน้ํากระแส 

แสดงถึงรสนิยมในการเสพส่ือ 
2.84 1.29 ปานกลาง 

4. คลิปมีความสร้างสรรคใ์นแง่ศิลปะ creative 3.32 1.38 ปานกลาง 
5. Share ต่อจากเพื่อนท่ีมีความน่าเช่ือถือ 3.21 1.31 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวม 3.34 0.93 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า มีการแบ่งปันวิดีโอคลิปเพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน ตลกมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือ เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารกบัผูอ่ื้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ซ่ึงทั้ง 2 
ขอ้อยูใ่นระดบัมากส่วน คลิปมีความสร้างสรรคใ์นแง่ศิลปะ creativeมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 Share ต่อ
จากเพื่อนท่ีมีความน่าเช่ือถือ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และเพ่ือแสดงความเป็นตวัตน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.84 ซ่ึงทั้ง 2 ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่4.24  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีทาํใหไ้ม่แบ่งปันวิดีโอคลิป 
 
ปัจจยัท่ีทาํใหไ้ม่แบ่งปันวิดีโอคลิป X  ..DS  แปลผล 
1. ไม่มีความบนัเทิง สนุกสนาน ตลก 2.16 1.35 นอ้ย 
2. ขอ้มูลข่าวสารไม่มีประโยชน์กบัผูอ่ื้น 2.39 1.31 นอ้ย 
3. แชร์ไปแลว้กลวัคนอ่ืนมองไม่ดี  2.61 1.33 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวม 2.39 1.02 นอ้ย 
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 จากตารางท่ี 4.24 พบว่าแชร์ไปแลว้กลวัคนอ่ืนมองไม่ดีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.61 
อยูร่ะดบัปานกลาง รองลงมาคือ ขอ้มูลข่าวสารไม่มีประโยชน์กบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.39 และไม่
มีความบนัเทิง สนุกสนาน ตลก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั2.16 ซ่ึงทั้ง 2 ขอ้อยูใ่นระดบันอ้ย 
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 5)  ตอนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 งานวิจยัน้ีไดท้าํการทดสอบสมมติฐาน 3  ขอ้ คือ 

 (1 )  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการแบ่งปันวิดีโอบน 
  เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 ทาํการทดสอบโดยมีตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงผลท่ีไดมี้ดงัต่อไปน้ี 

  ก)  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัการแบ่งปันวิดีโอบน 
   เครือข่ายสงัคมออนไลน์  

  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.25  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างเพศกบัการแบ่งปันวิดีโอ

บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 

เพศ คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 
ชาย 3.50 0.85 0.092 
หญิง 3.23 0.97  

รวมทั้งส้ิน 3.37 0.83  
 

หมายเหตุ: 05.0  
 

 จากตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ เพศกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของเพศท่ีแตกต่างกนัมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยเพศชายจะใหค้วาม
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนเพศหญิงใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 
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  ข)  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการแบ่งปันวิดีโอบน 
   เครือข่ายสงัคมออนไลน์  

  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างอายกุบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.26  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างอายกุบัการแบ่งปันวิดีโอ

บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 

อาย ุ คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 
18-22 ปี 2.54 1.30 0.429 
23-27 ปี 2.73 1.10  
28-32 ปี 2.30 0.94  
33-37 ปี 2.27 0.93  

มากกวา่ 37 ปี 2.22 0.93  
รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ อายกุบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของแต่ละช่วงอายมีุค่าไม่แตกต่างกนั โดยเกือบทุกจะให้ความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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  ค)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัการแบ่งปันวิดีโอบน
   เครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.27  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างการศึกษากบัการแบ่งปัน

วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 

การศึกษา คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 
ม.ปลาย/ปวช 2.25 0.96 0.410 

อนุปริญญา/ปวส 3.00 0.67  
ปริญญาตรี 2.50 1.12  
ปริญญาโท 2.21 0.91  
ปริญญาเอก 2.50 1.18  
รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงว่า การศึกษากบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์
กนั  
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของแต่ละระดบัการศึกษาไม่มีค่าแตกต่างกนั โดยความคิดเห็น
อยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง  
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  ง)  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัการแบ่งปันวิดีโอบน 
   เครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.28  การวิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งอาชีพกบัการแบ่งปัน 
 วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
 

อาชีพ คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 
นกัเรียน/นกัศึกษา 2.85 1.33 0.427 
พนกังานบริษทั 2.27 1.00  

พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ 2.24 1.00  
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 2.52 0.95  

รับจา้งอิสระ 2.31 0.75  
อ่ืนๆ 2.44 1.26  

รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  
 

หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ อาชีพกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
 
  จ)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดต่้อเดือนกบัการแบ่งปันวิดีโอ
   บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดต่้อเดือนกบัการแบ่งปันวิดีโอบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกบัการแบ่งปันวิดีโอบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั  



81 
 

 

ตารางที่ 4.29  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างรายไดต่้อเดือนกบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
รายไดต่้อเดือน คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 3.00 1.10 0.091 
10,001-20,000 บาท 2.44 1.15  
20,001-30,000 บาท 2.18 1.01  
30,001-40,000 บาท 2.54 1.06  
40,001-50,000 บาท 2.76 0.96  
มากกวา่ 50,000 บาท 2.14 0.87  

รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  
 

หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี4.29  ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงว่า รายได้ต่อเดือนกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั  

 
 (2)  พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งปัน
  วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  ทาํการทดสอบโดยมีตวัแปรพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนั เหตุผลหลกัในการใชง้านในแต่ละวนั และการเคยแบ่งปันวิดีโอคลิป ซ่ึงผลท่ี
ไดมี้ดงัต่อไปน้ี 
 ก)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาเฉล่ียต่อวนั กบัการแบ่งปัน
  วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาเฉล่ียต่อวนั กบัการแบ่งปันวิดีโอบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
 H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาเฉล่ียต่อวนั กบัการแบ่งปันวิดีโอบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.30  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างระยะเวลาเฉล่ียกบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนั คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 
นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 2.65 0.85 0.416 

1-3 ชัว่โมง 2.28 1.00  
4-6 ชัว่โมง 2.30 1.00  

มากกวา่ 6 ชัว่โมง 2.52 1.27  
รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  

 

หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี4.30 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0ปฏิเสธ 
H1 แสดงว่า ระยะเวลาเฉล่ียต่อวัน กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของของแต่ละระยะเวลาเฉล่ียต่อวนั ไม่มีค่าแตกต่างกนั โดย
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยถึงปานกลาง  
 
 ข)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลหลกัในการใชง้านในแต่ละวนั
  กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลหลกัในการใชง้านในแต่ละวนักบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
 H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลหลกัในการใชง้านในแต่ละวนักบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.31  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างเหตุผลหลกัในการใชง้าน
ในแต่ละวนักบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
เหตุผลหลกัในการใชง้านในแต่ละวนั คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 

chat 2.92 1.36 0.074 
คน้หาเพื่อน /คนรู้จกั 2.11 1.22  
กด Like / Comment 2.10 0.99  

อ่านความคิดเห็นของบุคคล 2.43 0.85  
คน้หาขอ้มูลจาก Fanpage 2.92 1.02  

share รูปภาพ 2.30 0.73  
Share วิดีโอคลิป 2.83 2.59  

รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  
 

หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี 4.31  ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงว่า เหตุผลหลกัในการใชง้านในแต่ละวนั กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของแต่ละเหตุผลหลกัในการใชง้านในแต่ละวนัไม่มีค่าแตกต่าง
กนั โดยความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยถึงปานกลาง  
 
 ค)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการเคยแบ่งปันวิดีโอคลิป กบัการ
  แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างการเคยแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปันวิดีโอ
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
 H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างการเคยแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปันวิดีโอ
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.32  แสดงการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างการเคยแบ่งปัน
 วิดีโอคลิปกบัการไม่แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 

การเคยแบ่งปันวิดีโอคลิป คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 
เคย 3.29 0.94 0.760 

ไม่เคย 3.00 0.00  
รวมทั้งส้ิน 3.15 0.91  

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี4.35 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0ปฏิเสธ 
H1 แสดงว่า การเคยแบ่งปันวิดีโอคลิปกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั  
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของการเคยแบ่งปันวิดีโอคลิปมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยการเคย
แบ่งปันวิดีโอคลิปจะใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 (3) พฤติกรรมการแบ่งปันวีดิโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั
  การแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 ทาํการทดสอบโดยมีตวัแปรพฤติกรรมการแบ่งปันวีดิโอบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไดแ้ก่ จาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิปจาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอ
คลิปความยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน แหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป การแบ่งปันจาก Facebook : 
Fanpage และประเภทเน้ือหา ซ่ึงผลท่ีไดมี้ดงัต่อไปน้ี 
  ก)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิป
   กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.33  แสดงการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างจาํนวนคร้ังในการ
แบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
จาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอ

คลิป 
คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 

ทุกวนั 2.49 1.14 0.761 
1-5 คร้ัง/เดือน 2.38 0.94  
6-10 คร้ัง/เดือน 2.10 1.42  
11-15 คร้ัง/เดือน 2.87 1.24  

มากกวา่ 15 คร้ัง/เดือน 2.27 1.61  
รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี4.33 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0ปฏิเสธ 
H1 แสดงว่า จาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของจาํนวนคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิปมีค่าไม่แตกต่างกนั โดย
จะใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง 
 

  ข)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปัน
   วิดีโอคลิปกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิป
กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิป
กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.34  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างระหว่างจาํนวนคลิปในแต่ละท่ี
การแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
จาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการ

แบ่งปันวดีิโอคลิป 
คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 

คร้ังละ 1 คลิป 2.35 0.93 0.131 
คร้ังละ 2-3 คลิป 2.72 1.45  
มากกวา่ 3 คลิป 1.56 0.51  
รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  

 

หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ จาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปันวิดีโอคลิป กบัการแบ่งปันวิดีโอบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของแต่ละจาํนวนคลิปแต่ละคร้ังในการแบ่งปันวดีิโอคลิป ไม่มี
ค่าแตกต่างกนั โดยความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุดถึงปานกลาง  
 

  ค)  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน กบั
   การแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน กบัการแบ่งปัน
วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
 H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน กบัการแบ่งปัน
วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 

ตารางที ่4.35  การวิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปท่ี
แบ่งปัน กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
ความยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปัน คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 

ตํ่ากวา่ 1 นาที 2.21 0.97 0.118 
1-3 นาที 2.56 0.91  
4-6 นาที 2.07 1.15  
7-10 นาที 2.67 2.08  
รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี4.35 ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0ปฏิเสธ 
H1 แสดงวา่ ความยาวของวดีิโอคลิปท่ีแบ่งปัน กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่
มีความสมัพนัธ์กนั 
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของแต่ละความยาวของวิดีโอคลิปท่ีแบ่งปันไม่มีค่าแตกต่างกนั 
โดยความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยถึง ปานกลาง  
 
  ง)  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งแหล่งในการแบ่งปันวดีิโอคลิปกบัการ
   แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างแหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปัน
วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างแหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปัน
วิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.36  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างระหว่างแหล่งในการแบ่งปัน
วิดีโอคลิป กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
แหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 

YouTube 2.46 1.05 0.231 
Sanook.com 3.67 0.00  
MThai.com 1.67 0.00  
SocialCam 2.20 0.84  

Shareต่อจากเพื่อนใน Facebook 1.98 0.83  
รวมทั้งส้ิน 2.39 1.02  

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี4.36 ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0ปฏิเสธ 
H1 แสดงวา่ แหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิปกบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั  
 คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของแหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิปมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยจะ
ใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดถึงปานกลาง 
 
  จ)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage 
   กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage กบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage กบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.37  การวิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งการแบ่งปันจาก Facebook 
: Fanpage กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
การแบ่งปันจาก Facebook : 

Fanpage 
คะแนนค่าเฉล่ีย S.D. Significant 

Youlike(คลิปเดด็) 2.37 1.09 0.842 
Cutclip 2.67 0.33  
คลิปเดด็ 2.56 1.11  

Best of YouTube 
2.39 0.92 

 

อ่ืนๆ 2.87 1.30  
รวมทั้งส้ิน 2.44 1.04  

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 05.0 ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ การแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage กบัการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั คือ คะแนนค่าเฉล่ีย ของการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpageมีค่า
ไม่แตกต่างกนั โดยจะใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางและมาก 

 
  ฉ)  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทเน้ือหากบัการแบ่งปันวิดีโอ
   บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
  H0 = ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทเน้ือหา กบัการแบ่งปันวิดีโอบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทเน้ือหา กบัการแบ่งปันวิดีโอบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.38  การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหว่างประเภทเน้ือหา กบัการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

ประเภท
เน้ือหา 

ปัจจยัดา้นการแบ่งปันวดีิโอคลิปบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
แบ่งบนั ไม่แบ่งบนั 

r  p  สรุปผลการ
ทดสอบ 

r  p  สรุปผลการ
ทดสอบ 

ประเภท
เน้ือหาท่ี
แบ่งปันวดีิโอ
คลิป 

0.204 0.019 มี
ความสมัพนัธ์
ทางบวก 

0.295 0.001 มี
ความสมัพนัธ์
ทางบวก 

 
หมายเหตุ: 05.0  

 
 จากตารางท่ี 4.38 ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 05.0 ปฏิเสธ H0

ยอมรับ H1 แสดงวา่ ประเภทเน้ือหา กบัการแบ่งปันวดีิโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มี
ความสมัพนัธ์กนั คือ r ของประเภทเน้ือหา มีค่าความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่า 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีไดค้วามนิยมในการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ และเพ่ือ
ศึกษาถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชง้าน Facebook ในประเทศไทย จาํนวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปโดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีค่า
ร้อยละค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า t-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม
ค่า F-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มข้ึนไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่เชิงพหุดว้ยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) และการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ลกัษณะเนือ้หาโฆษณาแบบใดท่ีได้รับความนิยมในการแบ่งปันวดิโีอออนไลน์ 
 ตราสินคา้ Burger king ดึงเอาลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ท่ีสนุกสนาน ข้ีเล่นและซุกซน และ
จุดเด่นของผลิตภณัฑต์วัใหม่คือ รสชาติเผด็ร้อน  เลือกใชเ้น้ือหารสาร (Content) ผ่านกลยทุธ์ทางดา้น
อารมณ์ความรู้สึก (Emotional) แบบรุนแรง ซ่ึง Snickers เลือกใชก้ลยทุธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ การนาํ 
Key message ท่ีเป็นลกัษณะทางอารมณ์ หิว จนโมโห มาสร้างเป็นเร่ืองราวในสถานการณ์จริงโดยอิงกบั
กระแสสังคมสังคมท่ีได้รับความนิยมในขณะนั้น ทั้ งน้ีตราสินค้า Burger King และ Snickers                
ใช้ เ ร่ื องอารมณ์ความรุนแรง  มา เ ป็นตัวกระตุ้นให้ เ กิดการส่ง ต่อผู ้รับสารในจํานวนมาก               
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 ในขณะท่ีตราสินคา้อยา่ง True Move และ Sumsung นั้นเลือกใชก้ลยทุธ์การเล่าเร่ืองในเชิง
อา้งอิงจากประสบการ์จริง หรือขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นสังคม(Base on True Story) เพ่ือทาํใหเ้ขา้ถึงใจ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเป็นเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงของผูบ้ริโภคทัว่ไป  ส่งผลใหก้ารนาํเสนอ
เน้ือหาสาร (Content) ท่ีสามารถชักจูงผูบ้ริโภคได้ดีผ่านการดาํเนินเร่ืองราว โดยมีตราสิคา้ (Brand 
Character) เป็นแกนนาํ กล่าวคือ เน้ือหา (Content) และวิธีการนาํเสนอเน้ือหาท่ีเขา้กบั Brand Character 
และจะมีตอ้งเน้ือหาท่ีสร้างใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้  (Product Knowledge) เป็นจุดสาํคญัในการ
สร้างไวรัลคลิป  
 นอกจากนั้น Mood and Tone ยงัสามารถสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ตราสินคา้ 
(Awareness) เพราะสร้างใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อตวัผูบ้ริโภค รวมทั้งการนาํเสนอเน้ือหารสารดว้ยหนงั
สั้นท่ีมีกลยทุธ์ดา้นอารมณ์ดว้ยการดาํเนินเร่ืองราวผา่นชีวิตจริง (Emotional แบบ Base on true story) ทาํ
ใหผู้บ้ริโภคท่ีรับสารนั้นๆเกิดความรู้ดี และไม่รู้สึกโดนยดัเยยีดใหช้มโฆษณาสินคา้ และการเลือกเสนอ
ข่าวสารผา่นผูน้าํความคิด (Influecencer) ทั้งนกัข่าว บลอ๊กเกอร์ และ Celeberty Endorsement จะช่วยให้
เกิดการแพร่กระจายข่าวสารไดร้วดเร็ว โดยการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เป็นช่องทางหลกัเน่ืองจาก
ส่ืออนไลน์นั้นเป็นพ้ืนท่ีของผูรั้บสารโดยตรง 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสรุปผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.5 มี
พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการแบ่งปันวิดีโอคลิปเฉล่ีย 1-5 
คร้ังต่อเดือน คร้ังละ 1 คลิป ซ่ึงแต่ละคลิปมีความยาวเฉล่ีย 1-3 นาที โดยส่วนใหญ่จะทาํการแบ่งปันมา
จาก YouTube ลกัษณะเน้ือหาท่ีนิยมแบ่งปันมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ ละคร/ภาพยนตร์/มิวสิควิดีโอ/
เกมส์โชว์ ยอ้นหลงั, คลิปท่ีมีเน้ือหาตลก ล้อเลียน และอนัดับสุดท้ายคลิปวิดีโอท่ีมีเน้ือหารท่ีเป็น
ข่าวสารสาระความรู้ 
 ส่วนเน้ือหาวิดีโอคลิปท่ีไม่นิยมแบ่งผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3 อนัดบั ไดแ้ก่  คลิปวิดีโอท่ี
มีเน้ือหารุนแรง มากท่ีสุด รองลงมา คือ เน้ือหาคลิปวิดีโอท่ีมีลกัษณะโป๊ ลามก อนาจาร และอนัดบั
สุดทา้ย คือ รีวิวโฆษณาสินคา้ 
 นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 32 ไม่มีพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เน่ืองจากตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
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 5.1.2  ปัจจัยทีก่่อให้เกดิแบ่งปันวิดโีอออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีทาํงานดา้น Digital Marketing มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ เคย 
แบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉล่ียสัปดาห์ 2-3 คร้ัง โดยเนน้แบ่งปันเน้ือหาท่ีมี
ประโยชนต่์อวิชาชีพเป็นหลกั เก่ียวกบักิจกรรมยามวา่งท่ีทาํ เน้ือหาท่ีมีแรงบนัดาลใจ เพราะทาํใหเ้พ่ือน
หรือคนในส่ือออนไลนมี์เร่ืองท่ีดีในการบอกต่อ และตวัอยา่งวิดีโอคลิปท่ีออกมาในแนวทางสร้างสรรค ์
(Create) เพ่ือใหเ้พื่อนหรือเพ่ือนร่วมงานเกิดเป็นไอเดียในการทาํงาน  
 อยา่งไรกต็ามมีเพียง 1 คนเท่านั้นคือ คุณคมกฤษ ตรีมล (สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2556) กล่าววา่
ไม่เคยแบ่งปันส่ือใดๆลงบนส่ือเครือข่ายออนไลน์ แต่มี Facebook ไวเ้พียงเพ่ือดูของเพื่อนเท่านั้น เพราะ
เป็นคนไม่ชอบเปิดเผยตวัตน 

 
5.2  การอภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี มีประเดน็ท่ีนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
  
 อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล (2554) ยงัไดก้ล่าวถึงการตลาดเชิงดิจิตอลไวว้า่ การตลาดเชิงดิจิตอลเป็น
นิยามใหม่ของการส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตราสินคา้และผูบ้ริโภค โดยท่ีเทคโนโลยี
ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปจากศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่ง มีจาํนวนบญัชี Facebook 1 บญัชี  
คิดเป็นร้อยละ 79.5  มีการใชF้acebook ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 67.0 และมีวตัถุประสงคใ์นการใช ้
Facebook เพ่ืออ่านความคิดเห็นของบุคคล คิดเป็นร้อยละ 32.0  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการตลาด
ดิจิตอลของ เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค (2551) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคเปล่ียนบทบาทจากผูเ้ฝ้าดูเพียงอยา่งเดียว
เขา้มาเป็นผูมี้ส่วนร่วม  จึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของนกัการตลาดท่ีจะตอ้งพยายามดึงใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วน
ร่วมทางการตลาด เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุใหม่ 
โดยการทาํใหผู้บ้ริโภคเป็นผูจุ้ดประกายความคิด สร้างสรรค ์ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเป็นผูว้ิจารณ์
ตราสินคา้หรือบริการ โดยสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะเด่นของเน้ือหาส่ือดิจิตอล คือ 1)  ไม่มีขอ้จาํกดัดา้น
เวลา คือ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกชมเน้ือหาไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 2)  ไม่มีขอ้กาํจดัดา้นพรมแดน เน้ือหา
จากส่ือดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ัว่โลกในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  3)  ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นขนาด คือ นกัการ
ตลาดสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยการปรับยอ่ขนาดเครือข่าย เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย
ไดแ้บบเฉพาะเจาะจง 4)  ไม่มีขอ้กาํจดัดา้นรูปแบบ เพราะส่ือดิจิตอลมีลกัษณะเป็นคลิป สามารถจะมี
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ความยาวเท่าไหร่ก็ได ้และส่ือดิจิตอลนั้นสร้างเกิดการรับรู้ (Awareness) ของ เวอร์ไทม์และเฟนวิค 
(2551) โดย คุณชยัยศ ผลภาษี(สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)  ไดก้ล่าวถึงการตลาดแบบไวรัลของ 
Samsung ชุด Taxi Porsche Boxster 987  วา่ทางเจา้ของตราสินคา้ตอ้งการใหสิ้นคา้ Samsung Galaxy 
SII ใชส่ื้อออนไลน์ในสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ไวเ้ช่นเดียวกนั 
 Duncan (2002) ไดเ้สนอแบบจาํลองกระบวนการส่ือสารการตลาดแบบมีปฏิสัมพนัธ์โดยมี
องคป์ระกอบของการส่ือสารไดแ้ก่ผูส่้งสาร (Source) สาร (Message) ช่องทางการส่ือสาร (Channel) 
ผูรั้บสาร (Receiver) ผลตอบกลบั (Feedback) และส่ิงรบกวนในการส่ือสาร (Noise) จากผลการศึกษา
จาํแนกไดด้งัน้ี 
 1)  ผูส่้งสารสาร (Source) คือ บริษทัเจา้ของตราสินคา้หรือบริษทัตวัแทนโฆษณาเป็นผูมี้
หนา้ท่ีเขา้รหัส (Encoding) หรือส่งสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณประโยชน์ จุดดีของสินคา้หรือบริการโดยมี
เป้าหมายท่ีจะสร้างความเขา้ใจ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง เจา้ของตราสินคา้ทั้ง 4 ไดแ้ก่ Burger 
King ,Snickers ,True Move และ Samsung ท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนดขอบข่ายการนาํเสนอเน้ือหาสาร(Content) 
ท่ีตอ้งการส่ือไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย ขอ้กาํจดัทั้ง 4 ตราสินคา้ คือตอ้งการสร้างการรับรู้ถึงตราสินคา้แก่
กลุ่มเป้าหมายในจาํนวนมากภายใตง้บประมาณทางการตลาดท่ีจาํกดั  
 2)  สาร (Message) คือ ทุกส่ิงท่ีผูส่้งสารไดท้าํการส่ือสารออกไปในการส่ือสารการตลาด
สารไดแ้ก่ข่าวสารตราสินคา้ (Brand Message) หมายถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ทั้งหมดท่ี
บริษทัหรือเจา้ของตราสินคา้ส่งไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย (Customer) 
 สะทอ้นเช่นเดียวกบังานวิจยัของ นิวฒัน์ ชาตะวิทยากุล (2554)  ไดใ้ห้คาํแนะนาํในการทาํ
เน้ือหาในรูปวิดีโอคลิปให้เกิดกระแสบอกต่อไว ้กล่าวคือ วิดีโอคลิปนั้นควรมีความยาวเหมาะสมแต่
ทั้งน้ีข้ึนกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอ สาํหรับในประเทศไทย วิดีโอท่ีมียอดการเขา้ชมสูงกว่า 1ลา้นคร้ัง 
ความยาวของวิดีโอจะอยู่ระหว่าง 2-5นาที ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเชิงปริมาณท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่แบ่งปันวิดีโอคลิปท่ีมีความยาว 1-3 นาที และ 4-6 นาทีตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั Cheng, and 
Liu (2007) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “Understanding the Characteristics of Internet Short Video Sharing: 
YouTube as a Case Study” เพ่ือศึกษาถึงคุณลกัษณะของวิดีโอคลิป ขนาดสั้นบนเวป็ไซค ์YouTube จาก
ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะของวิดีโอคลิป ท่ีสั้น กระชบั และความง่ายในการเขา้ถึงและอพัโหลดขอ้มูล
วิดีโอคลิป บน YouTube คือสาเหตุหลกัของความนิยมในการแชร์วิดีโอคลิป และมีแนวโน้มท่ีจะ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต โดยเน้ือหาท่ีนิยมแบ่งปัน คือ มากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ ละคร/ภาพยนตร์/
มิวสิควิดีโอ/เกมส์โชว ์ยอ้นหลงั ,คลิปท่ีมีเน้ือหาตลก ลอ้เลียน และอนัดบัสุดทา้ยคลิปวิดีโอท่ีมีเน้ือหา
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สารท่ีเป็นข่าวสารสาระความรู้ จากผลวิจยัน้ีกล่าวสรุปไดว้่า เน้ือหาโดนใจผูบ้ริโภค (Compelling 
Content) คือ เน้ือหาท่ีมีคุณภาพ มีภาพหรือขอ้ความท่ีน่าสนใจ ดูแลว้เกิดความสนุก และได้รับ
ประโยชน ์ไม่ใช่มีเพียงแต่มุขตลกเท่านั้น แต่ควรมีการหกัมุมน่าสนใจและก่อใหเ้กิดความประทบัใจ จน
อยากจะส่งต่อเพราะเช่ือว่าเพ่ือนของตนเองก็คงจะชอบเหมือนกนั นอกจากน้ีเน้ือหาสารท่ีนาํมาทาํเป็น
ไวรัลคลิปไดน้ั้นจะตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีเขา้กบัลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ (Brand Character) และมี
เน้ือหาสารท่ีสร้างให้เกิดความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ (Product Knowledge) และความคิดของงาน
สร้างสรรค ์(Creative Work) ท่ีจะช่วยดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจ และสนใจเน้ือหาสารไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 
สอดคลอ้งกบัจากงานวิจยัของ Porter and Golan (2006) Golan and Zaidner (2008) และ Michiko Izawa 
(2010) พบว่าการสร้างเน้ือหาและรูปแบบของวิดีโอออนไลน์ถือเป็นส่วนสาํคญัในการท่ีจะก่อให้เกิด
การบอกต่อ โดยเจา้ของตราสินคา้จะตอ้งเลือกรูปแบบการนาํเสนอใหต้รงกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย   
 3)  ช่องทางการส่ือสาร(Chanel)  คือส่ือกลาง (Mediaor Medium) ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็น
ช่องทางในการส่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้บริการหรืออ่ืนๆไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่า ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,YouTube และ Twitter นั้นถือเป็นช่องทาง
หลกัในการส่งสารไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นหลกั โดยอาศยัผูน้าํทางความคิด (Opinion Leader) เป็น
แรงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งต่อ 
 ซ่ึงถือเป็นขอ้ดี คือ สามารถส่ือสารเฉพาะเจาะจงบุคคลได้ สามารถสร้างการโต้ตอบหรือ
ปฏิสมัพนัธ์ไดท้นัทีและสามารถเปล่ียนบทบาทของผูรั้บสารและส่งสารไดใ้นเวลาเดียวกนั(Albert and 
Sanders, 2003) และจากการศึกษาพบว่าสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sernovitz (Harden and Heyman, 
2009) ท่ีกล่าววา่ ผูก้ระจายข่าวสาร(Talker) คน้หาบุคคลท่ีสามารถกระจายข่าวสารได ้โดยบุคคลเหล่าน้ี
จะเป็น ผูมี้อิทธิพลทางความคิดของผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะเป็นไดท้ั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได ้ท่ีสามารถ
ส่งต่อข่าวสารจากตราสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยลกัษณะการกระจายข่าวสารนั้นอาจจะเป็นได้
ทั้งบลอ็กเกอร์ หรือวิดีโอคลิป กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้และบริการ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคลัง่ไคล(Rabid 
Fan) กส็ามารถเป็นคนท่ีกระจายข่าวสารได ้
 4)  ผูรั้บสาร(Receiver) หรือกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย(Target Audience)ไดแ้ก่ผูบ้ริโภค
เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการถอดรหสั (Encoding) ข่าว
สารตราสินคา้ (Brand Message) ท่ีนกัส่ือสารการตลาดไดส่ื้อสารออกไป ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถ
จาํแนกออกเป็น 3 ประเดน็ยอ่ย 
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 (1)  ประเภทของผูรั้บสาร จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
ในการใช ้Facebook พบวา่ อ่าน News Feed/อ่าน Comment คนอ่ืนมีค่าเฉล่ียสูงสุด จดัเป็นผูบ้ริโภคกลุ่ม
นักสะกดรอย (The Stalker) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบการติดตามและสังเกตความ
เคล่ือนไหวของเพื่อนหรือผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชง้าน Facebook  มากกวา่
ผูใ้ชง้านทัว่ไปถึง 14 เท่า รองลงมาคือ Update status และ Share รูปถ่าย/ วิดีโอกบัเพื่อน จดัเป็นผูบ้ริโภค
ประเภทกลุ่มท่ีรักการโพสและแชร์เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลกัษณะของผูใ้ชง้านในกลุ่มน้ีเป็น
กลุ่มท่ีรักและช่ืนชอบการเชค็อิน โดยผลการสาํรวจพบวา่ผูใ้ชง้านประเภทน้ีมีจาํนวนมากถึง 4.8 ลา้นคน  
และลาํดบัสุดทา้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีนิยมแสดงความคิดเห็น (Comment) จดัเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มผูเ้ล่นหน้า
ใหม่ (The Newbie) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่นท่ีเพ่ิงหดัใชง้าน ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมถ่าย
ตวัเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผลการสาํรวจพบวา่ผูเ้ล่นหนา้ใหม่กลุ่มน้ีมีการกด Like 
สูงถึง 5 แสนคร้ังภายในระยะเพียงแค่ 2 นาทีตามลาํดบัซ่ีงสอดคลอ้งกบัการสาํรวจของ Opify.net 
(2556) ท่ีไดท้าํสาํรวจไว ้ 
 (2)  พฤติกรรมผูรั้บสาร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 65.5  ส่วนใหญ่
เคยแบ่งปันวิดีโอคลิปลง Facebook โดยมีความถ่ีเฉล่ียในการแบ่งปันวิดีโอคลิป 1-5 คร้ัง/เดือน เฉล่ียคร้ัง
ละ 1 คลิป และจากการศึกษาสัมภาษณ์ทั้ง 5 คน พบว่า ส่วนใหญ่ เคย แบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านส่ือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉล่ียสัปดาห์ 2-3 คร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากผลงานวิจยั Connections 
Panel ของ Initiative เปรียบเทียบพฤติกรรมระหวา่งปี 2010 กบั 2012 แลว้พบวา่ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
สัดส่วนของคนไทยท่ีทาํกิจกรรมต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตสูงข้ึนในทุกกิจกรรมหลกัๆ โดยคนไทยใช้
อินเตอร์เน็ตโดยทัว่ไปอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละหน่ึงคร้ังเพิ่มข้ึนถึง 39% จากเดิมท่ีมีสดัส่วน 28% ในปี 2010 
มาเป็น 39% ในปี 2012 ซ่ึงกิจกรรมท่ีคนไทยทาํเพ่ิมข้ึนสูงมากเป็นอนัดบัแรกกคื็อ การดูวิดีโอออนไลน์ 
ท่ีมีการเติบโตสูงถึง 123% หรือจาก 14% ในปี 2010 มาเป็น 31% ในปี 2012 ซ่ึงจาํนวนการใชง้านท่ีเพ่ิม
ข้ึนมาน้ีส่วนหน่ึงมาจากการดูละครยอ้นหลงัหรือซีรีส์ต่างๆ รวมทั้งเร่ืองราวท่ีเป็นกระแสสงัคมต่างๆ ท่ี
มกัจะเร่ิมเกิดข้ึนจากFacebookและ 
 ในส่วนผูรั้บสาร ร้อยละ 32.0 มีพฤติกรรมไม่แบ่งปันวิดีโอ สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีไม่
เคยแบ่งปันวิดีโอคลิปเพราะตอ้งการความเป็นส่วนตวั  คิดเป็นร้อยละ16.5 จดัเป็นผูรั้บสารประเภท กลุ่ม
ท่ีกลวัเสียความเป็นส่วนตวั (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความลึกลบัและ
ไม่ค่อยมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัสู่สาธารณะ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัใชช่ื้อสมมุติในการใชง้านรวมถึงยงัไม่
ค่อยรับความเป็นเพ่ือน(Add Friend) จากคนแปลกหนา้อีกดว้ย โดยผลการสาํรวจพบวา่ผูใ้ชง้านท่ีมี
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พฤติกรรมลึกลบัเหล่าน้ีมีจาํนวมมากถึง 13 ลา้นคนจากการสาํรวจของ Opify.net โดยปัจจยัดา้นสภาพ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม มีผลต่อการแบ่งปัน เน่ืองจากคนเรามกัจะยึดติดกบักลุ่มสังคมท่ีตนสังกดัอยู่
เป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใดๆก็ตาม นัน่คือ 
มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม  
 (3)  ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครือข่ายสังคมออนไลน์จากศึกษา
บทสัมภาษณ์ทั้ง 5 คน พบว่า ส่วนใหญ่ โดยเนน้แบ่งปันเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อวิชาชีพเป็นหลกั และ
เก่ียวกบักิจกรรมยามว่างท่ีทาํ และนิยมแบ่งปันเน้ือหาท่ีมีแรงบนัดาลใจเพราะทาํใหเ้พ่ือนหรือคนในส่ือ
ออนไลน์มีเร่ืองท่ีดีในการแชร์ต่อหรือตวัอย่างวิดีโอคลิปท่ีออกมาในแนวทางสร้างสรรค์ (Create) 
เพื่อใหเ้พื่อนหรือเพื่อนร่วมเกิดเป็นไอเดียในการทาํงาน แต่ทุกๆคร้ังๆก่อนแบ่งปันเน้ือหาใดๆจะทาํการ
คิดวิเคราะห์และเลือกก่อนแบ่งปันทุกคร้ัง เน่ืองจาก สมาชิกในสังคมออนไลน์มีผลต่อการเลือกระดบั
หน่ึงคือบริบททางสงัคมเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจในการเลือกเน้ือหาสาํหรับการแชร์เช่นหากอยูใ่น
สังคมท่ีอ่อนไหว (Sensitive)เร่ืองความรุนแรงก็เลือกท่ีจะไม่แบ่งปัน และการแบ่งปันเน้ือหาใดก็ตาม
เป็นการสะทอ้นกลบัมายงัตวัผูแ้บ่งปันดว้ยวา่เป็นคนเช่นไร 
 และจากการศึกษากลุ่มตวัอย่าง 200 ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างแบ่งปันวิดีโอคลิปเน้ือหา
ประเภท ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์โชว/์Reality มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.89 รองลงมาคือ ตลก 
ลอ้เลียน   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.8 และมีปัจจยัแบ่งปันเพ่ือความบนัเทิง สนุกสนาน ตลกมีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 3.84 รองลงมาคือ เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารกบัผูอ่ื้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Skågeby (2008) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง Gifting Technologies – Ethnographic Studies of End-Users 
and Social Media Sharing พบว่า การแชร์หรือการแบ่งปันเน้ือหาผา่นสงัคมออนไลน์นั้น มีเหตุผลท่ี
ใกลเ้คียงกบัเหตุผลในการแบ่งปันในโลกออฟไลน์ โดยต่างท่ีการแบ่งปันบนโลกออนไลน์จะทาํได้
รวดเร็วกว่าและมีความสัมพนัธ์ในเชิงสังคมกบัคนแปลกหน้ามากกว่าในโลกออฟไลน์ การแบ่งปัน
เน้ือหาบนโลกออนไลน์นั้นผูท่ี้ทาํการแบ่งปันจะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีกวา้งกว่าในโลก
ออฟไลน์ เน่ืองมาจากขอบเขตในโลกออนไลน์ท่ีเช่ือมต่อกบัผูค้นเป็นจาํนวนมาก 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังต่อไป และต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานดงัน้ี 
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 1)  ดา้นประเภทของเน้ือหาวิดีโอ อินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสาํคญัและมี
ประสิทธิภาพสูงมาก สามารถใหท้ั้งคุณประโยชน์และโทษ ในดา้นการทาํการตลาดแบบไวรัลโดยใช้
วิดีโอเน้ือหาของวิดีโอถือไดว้า่เป็นปัจจยัหลกัท่ีสาํคญัท่ีการจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจและส่งต่อ
หรือแบ่งปันวิดีโอนั้นๆ ซ่ึ งถือเป็นความสําเร็จท่ีได้ท่ีบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการทาํ
การตลาดประเภทน้ี นอกจากน้ีผูบ้ริโภคมกัใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัเน้ือหาวิดีโอท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองในด้านการศึกษา และ/หรืออาชีพ/การทํางาน ซ่ึ งข้อมูลต่างๆ  เหล่าน้ีสามารถนําไปใช้
ประกอบการวางแผนการตลาดแบบไวรัล 
 2)  ดา้นรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาวิดีโอ ผูบ้ริโภคเป้าหมายยงัให้ความสาํคญัต่อเน้ือหาวิดีโอ
ดา้นละคร เกมส์โชว ์และดา้นเน้ือหาท่ีมีความตลกเป็นอนัดบัรองมา ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัทาํวิดีโอ จึง
ควรตระหนักความสําคญัในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ี ไม่ควรสร้างวิดีโอท่ีเน้ือหาท่ีล่อแหลม
จนเกินไป แต่ควรมีเน้ือหาท่ีสอดแทรกคุณประโยชน์ต่างๆ ไวอ้ยา่งมีศิลปะ เพ่ือใหค้วามรู้ อบรม และ
ชกัชวนหรือสร้างแรงจูงใจแก่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย  
 3)  ดา้นตราสินคา้ ควรเลือกใชบุ้คคลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
ยอมรับ หรือช่ืนชอบของผูบ้ริโภคมาช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการตลาดและการโฆษณาเน่ืองจาก
กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบับุคคลเหล่านั้น จึงเกิดการส่งต่อหรือแบ่งปันคลิปวิดีโอ  
 4)  ดา้นบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง วิดีโอท่ีไดส่้งมาจากพนักงานขององคก์ร หรือหน่วยงานท่ีมี
ช่ือเสียงยงัมีอิทธิพลอยู ่โดยการแนะนาํหรือส่งต่อวิดีโอมาจากเพ่ือนของผูบ้ริโภคมกัใหค้วามสาํคญัและ
สนใจอยูเ่ช่นกนั นัน่หมายความวา่ มกัไม่เกิดการเพิกเฉยหรือไม่ไวว้างใจในวิดีโอท่ีไดรั้บ  

 

5.4  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 
 1)  ควรทาํการศึกษาตวัแปรย่อยในดา้นต่างๆ เพ่ิมเติมจากท่ีเลือกทาํการศึกษาในคร้ังน้ี ให้มี
ความละเอียดและครอบคลุมดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีอาจเป็นประโยชน์มากข้ึน  
 2)  ควรพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือเพิ่มการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) กับกลุ่มผูแ้บ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติ ปัจจัยและ
พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงอาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลในมุมมองท่ีแปลกแตกต่างและหลากหลาย
จากความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริโภค 
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แนวคาํถามท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

- ช่ือ นามสกลุ 
- ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั 
- ขอบข่ายความบัผิดชอบ 

ส่วนท่ี 2 แนวโนม้เน้ือหาโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยมในการแบ่งปันวิดีโอออนไลน ์
- แนวคิดเก่ียวกบัไวรัลคลิปท่ีผา่นมา เช่น โดม ,Burger king ,Sneaker และ ทรู 
- ในฐานะผูส่้งสารจะสร้างไวรัลคลิปอยา่งไรใหเ้กิดความเขา้ใจ และส่งสารไดถู้กตอ้งไปยงั

ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
- ตั้งใจผลิตเพ่ือเกิดการแบ่งปันหรือไม่ อยา่งไร 
- เน้ือหาแบบใดท่ีผูบ้ริโภคจะนิยมส่งต่อ (sex, ความรุนแรง )และเพราะเหตุใดถึงคิดแบบ

นั้น 
- แนวทางใดท่ีจะทาํใหไ้วรัลคลิปประสบความสาํเร็จ (เน้ือหาโดนใจ, เขา้ถึงไดง่้าย, ง่ายต่อ

การส่ง) 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งปันบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

- ในฐานะผูผ้ลิตเอง ปกติเคยแชร์เน้ือหาอะไรใน Facebook   หรือไม่ (ไม่จาํกดัรูปแบบ เช่น 
การแชร์บลอ็ก, รูปภาพ,ลิงคกิ์จกรรมต่างๆ เป็นตน้) 

- แชร์บ่อยแค่ไหน และการแชร์เน้ือหาในรูปแบบวิดีโอคลิปคิดเป็นสดัส่วนคร่าวๆเท่าใด 
- ชอบแชร์เน้ือหาแบบไหน เช่น ตลก เศร้า สร้างแรงบนัดาลใจ ประหลาดใจ เป็นตน้ (เพื่อ

ศึกษาว่าเน้ือหาท่ีชอบดูกบัเน้ือหาท่ีมีแนวโนม้ว่าจะส่งต่อนั้นเป็นรูปแบบเดียวกนัหรือไม่
และถา้ไม่ มีความแตกต่างกนัอยา่งไร) 

- ถา้จะแชร์ Viral Video อะไรคือแรงจูงใจ หรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากการแชร์วิดีโอคลิป  
แชร์เพราะ 

  a. เน้ือหา เช่น เน้ือหามีประโยชน์ หรือมีความตลก อยากใหค้นอ่ืนๆไดดู้ เป็นตน้ 
  b. ความรู้สึกอ่ืนๆ เช่น อาจเพียงตอ้งการแสดงตวัตน, ตอ้งการเป็นผูน้าทางความคิด,
ตอ้งการใหค้นมากด like, หรือตอ้งการใหค้นมาแสดงความคิดเห็น (socialconnection) เป็นตน้ (เพ่ือ
ศึกษาถึงความเช่ือท่ีเป็นแรงขบัใหเ้กิดเจตนาท่ีจะส่งต่อเน้ือหา) 
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- การมีอยู่ของสมาชิกสังคมมีผลกระทบหรือไม่ต่อการเลือกว่าจะแชร์วิดีโอคลิป อะไรไม่
แชร์วิดีโอคลิป อะไร เช่น ในเครือข่ายสังคมมีสมาชิกครอบครัวอยูด่ว้ยทาํใหไ้ม่กลา้แชร์
เน้ือหาบางอยา่ง เช่น วิดีโอคลิป ท่ีมีเน้ือหาล่อแหลมทางเพศ หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งการส่ิง
มึนเมาหรือยาเสพติด เป็นตน้ หรือไม่กลา้แชร์วิดีโอคลิป ท่ีมีเน้ือหาบางอยา่งเน่ืองจากกลวั
ท่ีจะเสียภาพลกัษณ์ในกลุ่มเพ่ือน(เพื่อศึกษาวา่ เครือข่ายสงัคมมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
เลือกแชร์ Viral Video ดว้ยเหตุผลใด เช่น ความเหมาะสม ภาพลกัษณ์ เป็นตน้) 
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แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพธ์ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวตกรรมการ
จดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพ่ือศึกษาปัจจยัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
วีดิโอบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 ผูว้ิจยัจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือประโยชนท์างวิชาการและผูว้จิยั
ขอขอบคุณสาํหรับความร่วมมือมา ณ ท่ีน่ีดว้ย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ    ชาย  หญิง 
 

2. อาย ุ
(    ) 18-22 ปี (    ) 23-27 ปี (    ) 28-32 ปี (    ) 33-37 ปี (    ) มากกวา่ 37 ปี 
 

3. ระดบัการศึกษา (หากศึกษาอยู ่โปรดเลือกตวัเลือกท่ีคนศึกษาอยู)่ 
(    ) ม.ตน้ หรือตํ่ากวา่  (    ) ม.ปลาย/ปวช (    ) อนุปริญญา/ปวส 
(    ) ปริญญาตรี   (    )ปริญญาโท  (    )ปริญญาเอก 
(    )อ่ืนๆ โปรดระบุ_______________ 
 
 

4. อาชีพ 
(    ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (    )พนกังานบริษทั (    )พนกังานรัฐวิสาหกิจ/
ขา้ราชการ 
(    ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั (    )รับจา้งอิสระ  (    )อ่ืนๆ โปรด
ระบุ_______________ 
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5. รายไดต่้อเดือน 
(    ) ตํ่ากวา่ 10,00 บาท  (    ) 10,001-20,000 บาท  (    ) 20,001-30,000 บาท 
(    ) 30,001-40,000 บาท  (    ) 40,001-50,000 บาท (    ) มากกวา่ 50,000 บาท 
 

6. คนมีบญัชี facebook หรือไม่ 
(    ) มี    (    ) ไม่มี  *จบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมใช้ส่ือ Facebook 

7. คนใช ้Facebook มานานแคไ่หน 
(    ) นอ้ยกวา่ 1 ปี (    ) 1 ปี  (    ) 2 ปี 
(    ) 3 ปี   (    ) 4 ปี  (    ) มากกวา่ 4 ปี 
 

8. คนมี Facebook ก่ีบญัชี 
(    )1 บญัชี (    ) 2 บญัชี  (    ) มากกวา่ 3 บญัชี 

9. คนมีเพ่ือนประมาณก่ีคนใน Facebook 
(    )  นอ้ยกวา่ 100 คน (    )101-300 คน 
(    )301-500 คน  (    ) มากกวา่ 500 คน 
(    ) มากกวา่ 1,000 คน (    ) มากกวา่ 10,000 คน(กรณีเป็นเจา้ของ Fan page) 
 

10. คนใช ้Facebook ก่ีคร้ังต่อสปัดาห์ 
(    ) ทุกวนั   (    )1-5 วนั/สปัดาห์ (    )6-10 วนั/สปัดาห์ 
(    )11-15 วนั/สปัดาห์ (    )มากกวา่ 15 วนั/สปัดาห์ 
 

11. คนใชเ้วลากบั Facebook นานแค่ไหน(รวมระยะเวลาทั้งวนัโดยเฉล่ีย) 
(    ) นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  (    )1-3 ชัว่โมง  (    )4-6 ชัว่โมง  
(    )มากกวา่ 6 ชัว่โมง 
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12. คนใช ้Facebook เพื่อวตัถุประสงคใ์ด 
(    ) chat  (    )คน้หาเพื่อน /คนรู้จกั  (    )กด Like / Comment 
(    ) อ่านความคิดเห็นของบุคคล (    ) คน้หาขอ้มูลจาก Fanpage  
(    ) share รูปภาพ (    )Share วิดีโอคลิป 
 

13. คนใช ้Facebook ในกิจกรรมเหล่าน้ี บ่อยแค่ไหน 
*คาํอธิบาย มากท่ีสุด = ทุกวนั หรือ ทุกคร้ังท่ีเปิด Facebook 
  มาก = อาทิตยล์ะ 5-6 คร้ัง 
  ปานกลาง=อาทิตยล์ะ 3-4 คร้ัง 
  นอ้ย = อาทิตยล์ะ 1-2 คร้ัง 
  นอ้ยท่ีสุด = ไม่ทาํเลย 
 

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
13.1 Update status      
13.2 ส่งขอ้ความส่วนตวั      
13.3 แสดงความคิดเห็น comment      
13.4 เขียน Blog      
13.5 คน้หาเพ่ือน/คนรู้จกั      
13.6       Chat      
13.7      เล่นเกมส์      
13.8Share รูปถ่าย/ วิดีโอกบัเพื่อน      
13.9   อ่าน News Feed/อ่าน Comment 
คนอ่ืน 

     

13.10ติดตามข่าวสารตราสินคา้/
Fanpage 
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14. คนเคยแบ่งปันวิดีโอคลิป(Share Video clip)ลง Facebook หรือไม่ 
(    ) เคย (ขา้มไปทาํขอ้ 16)   (    ) ไม่เคย 

15. เพราะสาเหตุใดคนจึงไม่เคยแบ่งปันวิดีโอคลิป(Share Video clip) (จบแบบสอบถาม) 
(    ) เน้ือหาวิดีโอไม่เหมาะสม (    ) เน้ือหาวิดีโอไม่น่าสนใจ 
(    ) ไม่เห็นถึงความจาํเป็น (    ) ไม่รู้วธีิการshare 
(    )ตอ้งการความเป็นส่วนตวั  
 

ส่วนที ่3 พฤตกิรรมการแบ่งปันวดิโีอผ่าน Facebook 

16. คนแบ่งปันวิดีโอคลิป(Share Video clip)ก่ีคร้ังต่อเดือน 
(    ) ทุกวนั   (    )1-5 คร้ัง/เดือน (    )6-10 คร้ัง/เดือน 
(    ) 11-15 คร้ัง/เดือน (    )มากกวา่ 15 คร้ัง/เดือน 
 

17. การแบ่งปันวิดีโอคลิป(Share Video clip)คนแบ่งปันคร้ังละก่ีคลิป 
(    ) คร้ังละ 1 คลิป (    ) คร้ังละ 2-3 คลิป (    )มากกวา่ 3 คลิป 
 

18. วิดีโอคลิป(Video clip)ท่ีคนแบ่งปัน(Share) มีความยาวเท่าใด 
(    ) ตํ่ากวา่ 1 นาที (    )1-3 นาที (    )4-6 นาที 
(    )7-10 นาที  (    ) มากกวา่ 10 นาที 
 

19. คนแบ่งปันวิดีโอคลิป(Video clip) จากแหล่งใด 
*ถา้คนแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage ขา้มไปตอบขอ้ 20  
(    )YouTube (    ) Vimeo.com  (    ) Sanook.com 
(    ) MThai.com (    ) SocialCam  (    ) Shareต่อจากเพ่ือนใน Facebook 
(    )อ่ืนๆ โปรดระบุ_______________ 
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20. คนแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage ใด 
(    )Youlike (คลิปเดด็)  (    )Cutclip 
(    )คลิปเดด็   (    )Best of YouTube 
(    )อ่ืนๆ โปรดระบุ_______________ 
 

21. ประเภทเน้ือหาท่ีคนแบ่งปันวิดีโอคลิป(Video clip) 
 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
21.1 ข่าว / สาระความรู้  
เช่น ข่าวทางการเมือง  
 

     

21.2 สมัภาษณ์บุคคล 
(เช่น คลิป สมัภาษณ์วงโยธวาทิต สตรี
วิทยา2  

     

21.3 ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์โชว/์
reality (เช่น ละครยอ้นหลงั สามมีตี
ตรา /ตวัอยา่งหนงั /MV ท่ีชอบออก
เพลงใหม่ /รายการเซียนโอเกะ 

     

21.4 โฆษณาสินคา้/รีววิสินคา้  
เช่น โมเมพาเพลิน 

     

21.5 กีฬา /การออกาํลงักาย 
เช่น คลิปสอนออกกาํลงักาย insanity 
workout / โยคะ 

     

21.6 ความรุนแรง เช่น คนทะเลาะกนั 
คนทาํร้ายสตัว ์ นกัเรียนนกัศึกษาตบตี
กนั 
เช่นคดีคนยงิแม่ยาย แลว้เดินส่ายกน้ท่ี
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ชลบุรี 
21.7 ตลก ลอ้เลียน 
เช่น ลุงจอห์น Bangkok 1 st time 

     

21.8โป๊ ลามก อนาจาร 
เช่น แอบถ่ายพริตต้ี motor show 

     

 
22. ประเภทเน้ือหาท่ีคนไม่แบ่งปันวิดีโอคลิป(Video clip) 

 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
21.1 ข่าว / สาระความรู้  
เช่น ข่าวทางการเมือง  
 

     

21.2 สมัภาษณ์บุคคล 
(เช่น คลิป สมัภาษณ์วงโยธวาทิต สตรี
วิทยา2  

     

21.3 ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์โชว/์
reality (เช่น ละครยอ้นหลงั สามมีตี
ตรา /ตวัอยา่งหนงั /MV ท่ีชอบออก
เพลงใหม่ /รายการเซียนโอเกะ 

     

21.4 โฆษณาสินคา้/รีววิสินคา้  
เช่น โมเมพาเพลิน 

     

21.5 กีฬา /การออกาํลงักาย 
เช่น คลิปสอนออกกาํลงักาย insanity 
workout / โยคะ 

     

21.6 ความรุนแรง เช่น คนทะเลาะกนั 
คนทาํร้ายสตัว ์ นกัเรียนนกัศึกษาตบตี
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กนั 
เช่นคดีคนยงิแม่ยาย แลว้เดินส่ายกน้ท่ี
ชลบุรี 
21.7 ตลก ลอ้เลียน 
เช่น ลุงจอห์น Bangkok 1 st time 

     

21.8โป๊ ลามก อนาจาร 
เช่น แอบถ่ายพริตต้ี motor show 

     

 
ส่วนที ่4 ปัจจยัการแบ่งปันวดิโีอคลปิ 

23. ปัจจยัท่ีทาํใหแ้บ่งปันวิดีโอคลิป(Video clip) 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
23.1 เพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน ตลก      
23.2 เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารกบัผูอ่ื้น      
23.3 เพื่อแสดงความเป็นตวัตน เช่น 
ผูน้าํกระแส แสดงถึงรสนิยมในการ
เสพส่ือ 

     

23.4 คลิปมีความสร้างสรรคใ์นแง่
ศิลปะ creative 

     

23.5Share ต่อจากเพ่ือนท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

     

 
 
 
 
 



116 
 

24 ปัจจยัท่ีทาํใหค้นไม่แบ่งปันวิดีโอคลิป(Video clip) 
 

 มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

24.1 ไม่มีความบนัเทิง สนุกสนาน 
ตลก 

     

24.2 ขอ้มูลข่าวสารไม่มีประโยชน์กบั
ผูอ่ื้น 

     

24.3 แชร์ไปแลว้กลวัคนอ่ืนมองไม่ดี 
(ไม่มีรสนิยม หวัรุนแรง เพ่ือนไม่
เช่ือถือ ) 
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