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ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเป็นท่ีนิยมอย่างมากใน

ชีวิตประจ าวัน โดยบางโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน 
ในขณะท่ีโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอ่ืนได้รับความนิยมเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ เพียง
เท่านัน้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะรู้ว่าเหตใุดผู้ ใช้จึงเร่ิมใช้โปรแกรมใหม่แทนการใช้โปรแกรมอ่ืนท่ี
คุ้ นเคย งานวิจัยนีมุ้่งเน้นเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในประเทศไทย นอกจากนีก้ารท าความเข้าใจการ
แพร่กระจายของเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ได้รับส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาว ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านีจ้ะถูกเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ 8 ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาซอฟแวร์ใน
ประเทศไทย โดยผลการวิเคราะห์ปัจจยัเผยให้เห็นว่าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสดุจากการสมัภาษณ์
คือ การปรับปรุงโปรแกรมให้ทนัสมยัอยู่ตลอด รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัด้านการ
คาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมส าหรับการบริโภค
สินค้าตามคนท่ีตนช่ืนชอบ ความประทบัใจในการใช้งานครัง้แรก ฯลฯ  



 

 

ABSTRACT 
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Currently, social network applications are very popular in daily life. Some social 

network applications are popular for a long time, while others are popular for only short 
period of time. It is an interesting to know why people start using a new application 
instead of continue using another familiar application. This paper focuses on analyzing 
the factors which influence on extending the product life cycle of social network 
applications in Thailand. Moreover, understanding of the spread of technology enables 
software developers to gain market shares in the long term. Data are collected by 
interviewing 8 Thai experts in the field of social network applications. The results by 
doing content analysis reveal that the most relevant factor (from the interviewee point of 
view) is up-to-date features of the application. Other relevant factors are fluidity of 
technical trajectory, an existing of a user’s friends and favorite celebrity group in the 
applications, first impression of usability application, etc. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัจจบุนัเทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Online Social Network Technology) ได้เข้า
มามีบทบาทส าคญัอย่างมากในการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม เทคโนโลยีนีถู้กน ามาใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างคนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงคนในสังคมไทยด้วย ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
หมายถึง กลุ่มคนท่ีรวมกันอยู่เป็นสังคม และสังคมนัน้มีการท ากิจกรรมร่วมกันบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) ในรูปแบบการแผ่ขยายออกไปเร่ือย ๆ ผ่านการเขียนและอธิบายความ
สนใจของกิจกรรมท่ีได้ท าของคนแต่ละคนในสงัคม เพ่ือเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของ
คนอ่ืน ๆ ในสงัคมนัน้ โดยสาเหตท่ีุท าให้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network 
Applications) เป็นท่ีนิยมอาจมาจากหลายสาเหต ุอาทิ การท าให้การติดต่อกับเพ่ือนเก่าท่ีไม่ได้
พบกนันานเป็นไปได้ง่าย, มีฟังก์ชนัท่ีช่วยสนบัสนนุในการท างานทางด้านการตลาดตา่ง ๆ รวมถึง
การเลน่เกมส์กบัเพ่ือนในโลกออนไลน์ (Allen, 2004) ฯลฯ 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ คนมักเข้าใจผิดกันระหว่างซอฟต์แวร์ทางเครือข่ายสังคม (Social 
Network Software) กบัซอฟต์แวร์ทางความร่วมมือ (Collaborative Software) ซึ่งซอฟต์แวร์ความ
ร่วมมือเป็นแนวความคิดท่ีมีความซบัซ้อน ส่วนมากใช้ส าหรับการท างานในสถานท่ีท างานหรือใน
องค์การหนึง่ ๆ โดยซอฟต์แวร์ความร่วมมือหรือกรุ๊ปแวร์ (Groupware) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ออกแบบมาเพ่ือสนบัสนนุการท างานด้านความร่วมมือตา่ง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการบรรลเุป้าหมายใน
การท างาน ตวัอย่างของโปรแกรมประเภทนี ้เช่น อีเมล์ (E-mail), ปฏิทินออนไลน์ (Calendaring), 
วิกิพีเดีย (Wikipedia), บุ๊คมาร์ค (Bookmarking) ตอ่มาโปรแกรมประเภทนีถ้กูน ามาใช้ประโยชน์
ทางเพ่ือสงัคมโดยน ามาใช้กบังานนอกสถานท่ี นอกท่ีท างาน เชน่  การบริการเดทออนไลน์ (Online 
Dating Services) และ การบริการทางเครือข่ายสงัคม (Social Network Services) (Carstensen 
and Schmidt, 1990) 



2 

การบริการทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ิมมีความเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ด้านความ
ร่วมมือเน่ืองจากมีการน าฟังก์ชนัการท างานของซอฟต์แวร์ด้านความร่วมมือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริการทางเครือข่ายสงัคม โดยการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูล 
ขา่วสาร การจดัการหรือการแบง่ปันความรู้ และการติดตอ่ส่ือสารหรือการแชท (Chat) เช่น การส่ง
ข้อความผ่านทางอีเมล์ (e-mail) ในรูปแบบของวิดีโอ เพลง รูปภาพ หรือบล็อก (Blog) รวมถึงการ
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในด้านการศกึษา ด้านธุรกิจ และด้านความบนัเทิง ซึ่งบคุคลส่วนใหญ่อาจรู้จกั
เคร่ืองมือประเภทนีผ้่านการใช้เคร่ืองมือส่ือสารประเภทตา่ง ๆ อาทิ โทรศพัท์มือถือ หรือ แทบเล็ต 
(Tablet) ซึง่เคร่ืองมือส่ือสารเหลา่นัน้อาจใช้ระบบปฏิบตักิารท่ีแตกตา่งกนั เช่น ไอโอเอส (iOs) หรือ
แอนดรอยด์ (Andriod) ส าหรับโปรแกรมประยกุต์ (Application) ท่ีได้พฒันาออกมาเพ่ือรองรับ
เคร่ืองมือส่ือสาร และระบบปฏิบตักิารท่ีแตกตา่งกนันัน้ ถกูเรียกว่า โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคม (Social network application) (Allen, 2004) 

ในขณะนีป้ระเทศไทยมีโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีได้รับความนิยมอยู่มากทัง้ 
เฟสบุค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), สไคป์ (Skype), ไลน์ (Line), อินสตาแกรม 
(Instagram) ในขณะท่ียงัมีโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้ใหม่อีกมากมาย และ
บคุคลทัว่ไปจะรู้จกัโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีเป็นโปรแกรมสาธารณะและได้รับความ
นิยมจากคนหมู่มาก ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ี
เป็นสาธารณะ นัน่ก็คือ ไฮ5 (Hi5) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมตวัแรกท่ีเข้ามาใน
ไทยและได้รับกระแสตอบรับอย่างสูงในหมู่วยัรุ่นไทยเม่ือหลายปีก่อนท่ีจะเกิดโปรแกรมประยุกต์
ทางเครือข่ายสงัคมอย่างเช่น เฟสบคุ ซึ่งในขณะนัน้ ไฮ5 มีผู้ ใช้ในประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านคน
ภายในเวลาไม่นาน ต่อมาภายหลังกระแสของ ไฮ5 ได้เร่ิมลดลงเร่ือย ๆ ผู้ ใช้เร่ิมหันมาใช้งาน 
เฟสบุคแทน จนเฟสบุคเข้ามาแทนท่ีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจซอฟต์แวร์ประเภทนี ้จาก
ลกัษณะของการท างานจะเห็นได้ว่าทัง้สองโปรแกรมมีการท างานและคณุลกัษณะของโปรแกรมท่ี
คล้ายกันแต่เพราะเหตใุดผู้คนมากมายจึงหนัมาใช้งานเฟสบุคแทนท่ีการใช้ ไฮ5 เช่นเดิม รวมถึง
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอ่ืน ๆ ท่ีพยายามเข้าสู่ตลาดของโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้ากล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทางการตลาดทั่ว ๆ ไป  การท่ีจะท าให้
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดหรือการท่ีจะท าให้ผลิตภัณฑ์เดิมท่ีเคยครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดอยู่สามารถอยู่ในตลาดได้นาน คงต้องนึกถึงทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life 
Cycle) ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์กบัสิ่งแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามคาบเวลาตา่ง ๆ ของการพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ่งโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
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สงัคมเหล่านีถื้อได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี  ในปัจจบุนัจะเห็นถึงการเข้ามา
และออกไปของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมรุ่นใหม่มากมาย บางโปรแกรมประยกุต์ทาง
สงัคมได้รับความนิยมอย่างมาก และสามารถอยู่ได้ยาวนาน แต่บางโปรแกรมประยุกต์ทางสงัคม
อาจเพียงแคอ่อกมาตีตลาดได้ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็หายไป เน่ืองจากไม่ได้รับการยอมรับจากคนใน
สังคมอีกต่อไป สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ียากจะคาดเดาได้ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย (กรรณิการ์ พรจิตรสวุรรณ, 2555) 

จากการศกึษางานวิจยั (Lee and Lim, 2001) พบว่า ผู้พฒันาระบบและเทคโนโลยีบาง
รายในประเทศเกาหลีท่ีเข้าสูอ่ตุสาหกรรมทีหลงัและสามารถประสบความส าเร็จได้จากการพฒันา
ผลิตภัณฑ์นัน้ ไม่ได้ใช้การไล่ตามวิธีการพฒันาผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของบริษัทหรือผู้พฒันาท่ีเข้ามา
ก่อน แต่ใช้วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามบริษัทท่ีประสบความส าเร็จแล้วเพียงบางส่วนเท่านัน้ 
หลังจากนัน้จะใช้วิธีการกระโดดข้ามขัน้ตอนบางขัน้ตอนหรือใช้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม ่
(นวตักรรมใหม่) ขึน้มาแทน ซึ่งงานวิจยันีไ้ด้กล่าวไว้ว่าการกระท าเช่นนีเ้รียกว่า ทฤษฎีกบกระโดด 
(Leapfrogging) ท่ีมีหลกัการท่ีเปรียบเทียบการท างานแบบก้าวกระโดดเสมือนการกระโดดของกบ
หรือถ้าเข้าใจง่าย ๆ วิธีการนีใ้ช้หลกัในการเลือกเป้าหมายท่ีต้องการแล้วท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้
กระโดดไปอยู่ ณ จดุหมายท่ีต้องการ อาจด้วยการน านวตักรรมใหม่ท่ีแตกต่างจากคูแ่ข่งเข้ามาใช้
โดยพร้อมจะยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ไว้ เช่นเดียวกนักบัการพฒันาของโปรแกรมตา่ง ๆ หาก
ผู้พฒันาในไทยต้องการประสบความส าเร็จอาจต้องใช้หลกัการเช่นเดียวกนักับอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีในประเทศเกาหลีจงึจะสามารถเข้ามาอยูใ่นตลาดได้หรือสามารถอยูใ่นตลาดได้นาน 

ดงันัน้จงึเป็นค าถามท่ีนา่สนใจท่ีจะท าการศกึษาว่าคณุลกัษณะใดคือปัจจยัในการเลือกใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมหรือคุณลักษณะใดท่ีไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทย อาทิ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญั
ของการแข่งขนัส าหรับโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่มีแค่ปัจจยันี ้
เพียงอย่างเดียว อาจมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น ปัจจัยทางกฎหมาย 
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี หรืออาจเป็นเพราะคุณลักษณะอ่ืนของโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม เชน่ รูปลกัษณ์ของโปรแกรม ฯลฯ ท่ีสง่ผลตอ่การเลือกใช้โปรแกรม 

จากความส าคญัและท่ีมาของปัญหาดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผู้ ผลิตซอฟต์แวร์ต้องทราบถึงการปรับตวัของการแพร่กระจายทางเทคโนโลยีท่ีเข้าสู่ตลาดของ
อตุสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ของตนสามารถเข้ามาอยู่ในตลาดได้หรือสามารถ
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อยูใ่นตลาดได้นาน งานวิจยันีจ้งึมุ่งเน้นท่ีจะศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่การยืดวงจรชีวิตหรือยืด
ระยะเวลาในการถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ของ
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยืดวงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือขา่ยสงัคม 
 
1.3 กรอบงำนวิจัย 
 
 งานวิจยันีมุ้ง่เน้นเพ่ือหาปัจจยัทัง้ทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ การเมือง กฎหมาย 
สงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจยัด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมซึ่งท าให้มีความแตกตา่งกนัในการยอมรับจากคนในสงัคมไทย โดยใช้
วิ ธีการ เ ก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ในเชิ งคุณภาพซึ่ ง เ น้น ข้อมูลจาก บริษัท
ผู้พัฒนาโปรแกรมหรือผู้ ท่ีมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เน่ืองจากบุคคลเหล่านีมี้
ประสบการณ์การท างานอยู่ในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมาเป็นระยะ
เวลานาน ย่อมเห็นความเคล่ือนไหวของผู้ ใช้มามาก และสามารถดแูนวโน้มถึงความเป็นไปได้ใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ท่ีออกสูต่ลาดรวมทัง้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

ผู้พฒันาซอฟแวร์ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์
ทางเครือข่ายสังคมเพ่ือน าไปใช้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม 
 

2.1.1 ค าอธิบายเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคม 
Liebowitz (2007) นิยามวา่ เครือขา่ยทางสงัคม คือ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้แสดง (Actor) 

เช่น บุคคล องค์กร หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความสนใจในสิ่งเดียวกนั ตวัอย่างเช่น เว็บไซต์ 
Facebook.com ท่ีพฒันาโดยนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด (Harvard University) เว็บไซต์นี ้
อนุญาตให้นักศึกษาจากภายในหรือต่างมหาวิทยาลัยท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกันเข้ามา
รวมกลุ่มกันในรูปแบบของเครือข่ายทางสงัคม และยงัสามารถเชิญชวนผู้ อ่ืนให้เข้าร่วมเครือข่าย 
เป็นประโยชน์ตอ่การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัได้เป็นอยา่งดี 

Stone and Jacob (2008) ระบุว่า เครือข่ายทางสงัคม เป็นเคร่ืองมือส าคญัของเว็บ 
ยุค 2.0 ใช้เป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้จากผู้คนจ านวนมากเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการแบ่งปัน 
(Share) ระหว่างสมาชิก ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย อีกทัง้ยังเป็นศูนย์รวม
เคร่ืองมือในการสร้างเนือ้หาส่วนตวั และเปิดโอกาสให้มีการเชือ้เชิญบคุคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมบน
เครือขา่ยเดียวกนั 

“เครือข่ายสงัคมคือ สภาพแวดล้อมท่ีถกูสร้างขึน้โดยผู้ ใช้และเพ่ือนของผู้ ใช้ โดยเครือข่าย
สงัคมใช้เป็นส่ือกลางท่ีสนบัสนนุบางความร่วมมือซึ่งใช้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริงเหมือนกบั 
คลาสรูม (Classroom) บอร์ดรูม (Boardroom) และห้องอภิปรายออนไลน์ (Online Discussion 
Room) เครือขา่ยสงัคมเป็นการจดักลุม่ของบคุคลท่ีมีกลุม่เฉพาะในความสนใจท่ีเฉพาะและเพ่ือท า
ให้การเช่ือมต่อเป็นเร่ืองง่าย เครือข่ายจะต้องบรรลุเป้าหมายนี ้คือ การแก้ไขปัญหา การรับ
ข้อเสนอแนะ การรับทักษะความช านาญ กระบวนการเรียนรู้ และยังสามารถใช้ในการเปล่ียน
มมุมองของโลก” (แปลความจาก Othman, Suhaimi, Yusuf, Yusof and Mohamad, 2012) 
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“เครือข่ายทางสังคม เป็นโครงสร้างของสังคมท่ีประกอบด้วยโหนด (Node) ต่าง ๆ 
เช่ือมตอ่กนั ซึง่แตล่ะโหนดท่ีเช่ือมโยงกนัก็อาจมีความสมัพนัธ์กบัโหนดอ่ืน ๆ ด้วย ด้วยเหตนีุ ้จึงท า
ให้ผู้ ใช้สามารถเช่ือมโยงถึงกัน ท าความรู้จกั และติดตอ่ส่ือสารกันได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ” 
(แปลความจาก Wikipedia, 2010) 

ดงันัน้ เครือขา่ยทางสงัคมจงึหมายถึง โครงสร้างทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่ีบคุคลหรือกลุ่ม
คนมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน ได้มีการท าความรู้จกักนั ติดตอ่ส่ือสารเช่ือมความสมัพนัธ์ต่อกัน
จากบุคคลหนึ่งไปถึงอีกบุคคลหนึ่งและขยายวงกว้างออกไปเร่ือย ๆ จนกลายเป็นเครือข่ายทาง
สงัคม 

 
2.1.2 ค าอธิบายเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Vivian and Sudweeks (2003: 1) อธิบายว่า เว็บไซต์เครือข่ายทางสงัคม เป็นรูปแบบของ

เว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบนั เน้นการใช้งานเพ่ือสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลโดย
มองข้ามขอบเขตความสมัพนัธ์แบบพืน้ฐาน เชน่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนบ้าน เพ่ือนในท่ีท างาน 
หรือบคุคลในครอบครัว ซึง่ชว่ยให้ผู้ ใช้สามารถเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างสมาชิกบนเครือข่ายเดียวกนั
อย่างมีปฏิสมัพนัธ์ นอกจากนีย้งัขยายตวัและรองรับรูปแบบการส่งต่อเนือ้หาอย่างเป็นเครือข่าย 
ซึ่งความสามารถโดยทั่วไปของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ การจัดการผู้ ใช้ การจัดการ
ประวตัโิดยยอ่ การจดัการความคดิเห็น และการสง่ข้อความระหวา่งผู้ใช้ 

Allen (2004) กล่าวว่า โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม หรือท่ีรู้จกักันว่า โซเชียล
แอพ (Social apps) ได้รวมเข้ากับเคร่ืองมือส่ือสารและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการโต้ตอบกันบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเคร่ืองมือส่ือสารโดยทัว่ไปจะจดัการการจบัภาพ การจดัเก็บ และการน าเสนอการ
ส่ือสาร แต่มักจะถูกรวมเสียงและวิดีโอเข้าไปด้วย ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการโต้ตอบกัน  อาทิ 
โทรศพัท์มือถือหรือแท็บเล็ต จะจดัการความเป็นส่ือกลางในการโต้ตอบระหว่างคูห่รือกลุ่มของผู้ ใช้ 
ซึง่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการโต้ตอบนีมุ้ง่เน้นท่ีการสร้างและรักษาการเช่ือมตอ่ระหว่างผู้ ใช้ การสนบัสนนุ
กลไกของการสนทนาและการพดูคยุ 

พรรณี สวนเพลง (2555) อธิบายว่า เครือข่ายสงัคมสามารถท่ีจะแท็ก (Tag) เนือ้หาท่ีได้
โพสต์ขึน้บนเว็บไซต์ด้วยตนเองหรือเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม ท าให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึน้ 
นอกจากนีย้งัสามารถสร้างชุมชน (Community) เพ่ือให้เกิดเครือข่ายของผู้ ท่ีมีความสนใจในเร่ือง
เดียวกันให้มีปฏิสมัพนัธ์กัน รวมทัง้สามารถส่ือสารโต้ตอบกันและกันในเว็บไซต์ท่ีมีการให้บริการ
ของเครือขา่ยสงัคม 
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“บริการเครือข่ายสงัคม (Social Network Service) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้าง
เครือข่ายสงัคม ส าหรับผู้ ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เพ่ือเขียนและอธิบายความสนใจของกิจกรรมท่ีได้
ท า โดยเช่ือมโยงกบัความสนใจของกิจกรรมของผู้ อ่ืน บริการเครือข่ายสงัคมมกัจะประกอบไปด้วย 
การแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อปัโหลดรูป บล็อก การท างานของบริการเหล่านีคื้อ 
คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลตา่ง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล sql ซึ่ง video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ 
บริการเครือข่ายสงัคมท่ีเป็นท่ีนิยมได้แก่ ไฮ5 มายสเปซ เฟสบคุ ออร์กตั มลัติพลาย โดยเว็บไซต์
เหล่านีมี้ผู้ ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ท่ีคนไทยใช้มากท่ีสดุ ในขณะท่ีออร์กตัเป็นท่ีนิยม
มากท่ีสดุในประเทศอินเดีย ปัจจบุนับริการเครือข่ายสงัคมหาประโยชน์ได้จากการโฆษณาหรือการ
ขายบตัรเตมิเงินส าหรับการเลน่เกม” (แปลความจาก Wikipedia, 2010) 

โดยสรุปแล้ว ความหมายของเครือข่ายสังคมสามารถรวมเป็นทฤษฎีเครือข่ายสังคม 
(Social Network Theory) ได้โดยเป็นทฤษฎีท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของคนหนึ่งคนผ่าน
โหนด (Node) แต่ละโหนดท่ีมีสัมพันธ์ระหว่างกัน  โดยโหนดหนึ่งโหนดสามารถมีได้หลาย
ความสมัพนัธ์ และเม่ือหลาย ๆ ความสมัพนัธ์รวมกนัจะเกิดเป็นเครือขา่ยสงัคม  

ในปัจจบุนัทฤษฎีหรือแนวคิดทางเครือข่ายสงัคมนัน้ได้ถกูน ามาประยกุต์ใช้ในรูปแบบของ
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมเสมือนท่ีมีกลุ่มคนอยู่รวมกันเป็น
สงัคม มีการท ากิจกรรมร่วมกนั โดยเร่ิมจากคนหนึ่งไปยงัอีกคนหนึ่งเพิ่มขึน้ไปเร่ือย ๆ และสามารถ
ใช้งานได้บนเคร่ืองมือส่ือสารหรือเคร่ืองมือท่ีสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดย
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมถูกน ามาใช้เพ่ือการติดต่อส่ือสารกัน และมีการสร้างข้อมูล
ส่วนตวั มีการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ เพลง ฯลฯ รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิด 
นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมโยงข้อมูลไปยงัเว็บไซต์อ่ืน ๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลท่ีสนใจได้ซึ่งอาจอยู่ใน
ลักษณะของบุคคล หรือกลุ่มท่ีมีความสนใจเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทัง้ทางด้าน
การศกึษา ธุรกิจ และความบนัเทิง 
 
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ 
 

2.2.1 ค าอธิบายเก่ียวกับทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
กรรณิการ์ พรจิตรสุวรรณ (2555) อธิบายถึง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ว่าโดยปกติทัว่ไป

ผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรมทกุอตุสาหกรรมจะมีชว่งวงจรชีวิตดงัตอ่ไปนี ้กล่าวคือ เม่ือผลิตภณัฑ์ถกู
คิดค้น ถูกผลิตและน าออกสู่ตลาดถือเป็นการเร่ิมต้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ พอระยะเวลา
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ผา่นไปจะมียอดขายหรือมีผู้บริโภคเพิ่มขึน้เป็นการแสดงถึงการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์นัน้ และ
หากผลิตภณัฑ์ได้รับการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดียอดขายจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แตเ่ม่ือผู้ ซือ้
ไม่ต้องการผลิตภัณฑ์นัน้แล้วจะเข้าสู่ช่วงของการอ่ิมตวั ต่อมาคือยอดขายจะตกต ่าลงจนในท่ีสุด
ผลิตภณัฑ์นัน้จะหายไปจากตลาด 

ดงันัน้วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์จึงหมายถึง การเติบโตของยอดขายผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง
เม่ือเวลาผา่นไปจะมีลกัษณะเป็นวงจรตอ่กนัไปเร่ือย ๆ ซึ่งวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย 4 
ช่วง คือ ช่วงแนะน าผลิตภณัฑ์ (Product Introduction) ช่วงตลาดเติบโต (Market Growth) ช่วง
ตลาดอ่ิมตวั (Market Maturity) และชว่งยอดขายถดถอย (Sales Decline) 

1) ชว่งแนะน าผลิตภณัฑ์ (Product Introduction) 
เป็นช่วงแรกในการเร่ิมต้นของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีน าออกสู่ตลาดซึ่งครัง้แรกท่ีเร่ิมน า

ออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์ยงัคงไม่เป็นท่ีรู้จกัส าหรับผู้บริโภค ตลาดมีการเติบโตอย่างช้า ๆ จึงต้องมี
การน าเสนอสินค้าโดยอาศยัการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ซึ่งท าให้มีภาระคา่ใช้จ่ายใน
การด าเนินงานและภาวะความเส่ียงสงูในขณะท่ีรายได้จากการขายอาจไม่มีหรือมีน้อย หากความ
ต้องการของสินค้าไมแ่นน่อน ผู้บกุเบกิตลาดมีการลงทนุท่ีสงูจะประสบกับภาวะขาดทนุในช่วงแรก
ของการลงทนุ 

2) ชว่งตลาดเตบิโต (Market Growth) 
เป็นช่วงท่ีสองท่ีผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์นัน้ หลังจากท าการตลาดในช่วงแรก

แล้ว เม่ือลกูค้าเร่ิมรู้จกั ทดลองใช้ และบอกตอ่ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับ
ช่วงแรก แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงส าหรับการท าการตลาดอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้
เพ่ือให้สินค้าตดิตลาด ผู้บกุเบกิตลาดจะได้รับผลประโยชน์จากการท าก าไรคอ่นข้างสงู 

3) ชว่งตลาดอ่ิมตวั (Market Maturity) 
เป็นช่วงท่ีสามของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หลงัจากลูกค้าได้ทดลองใช้และพอใจใน

สินค้ามียอดขายอย่างตอ่เน่ืองในอตัราคงท่ี ประกอบกบัช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีมีผู้แข่งขนัเข้ามาในตลาด
จ านวนมาก ดงันัน้จึงต้องมีการคิดค้นหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่ หรือคิดหาแนวคิดใหม่
เข้ามาเพ่ือสร้างความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ 

4) ชว่งยอดขายถดถอย (Sale Decline) 
เป็นช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เม่ือสินค้าอยู่ในช่วงอ่ิมตัวแล้ว เป็นท่ี

ต้องการของตลาดพอแล้ว ประกอบกับมีคู่แข่งให้ผู้ บริโภคสามารถเลือกสินค้าแบบเดียวกันได้



9 

หลากหลาย ซึ่งอาจมีผู้บริโภคบางส่วนเลิกใช้สินค้าเดิมส่งผลให้ยอดขายลดลงเร่ือย ๆ จึงคอ่ยลด
การผลิตลงและคอ่ย ๆ หายไปจากตลาดในท่ีสดุ 
 

2.2.2 ค าอธิบายเก่ียวกับวงจรชิวติของเทคโนโลยี 
Luecke (2009) กล่าวว่า ทฤษฎีเทคโนโลยีเส้นโค้ง S (S - Curve Technology) จะเป็น

ประโยชน์ตอ่การคิดของผู้น าองค์การซึ่งสามารถอธิบายเส้นทางการพฒันาท่ีเกิดขึน้จากนวตักรรม
และเทคโนโลยีทัง้ใหมแ่ละเก่าได้ โดยผู้บริหารองค์กรต้องรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมว่า ณ 
ปัจจุบนั องค์กรของตนก าลงัอยู่ในช่วงใดของ S - curve รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากร การปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ และประสิทธิภาพของการแข่งขนั ซึ่งจะ
สามารถน าไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ขององค์กรท่ีนา่จะประสบความส าเร็จในอนาคตมากท่ีสดุ 

Rogers (1995) กล่าวถึง ทฤษฏีท่ีมี ช่ือเสียงมากท่ีสุดทฤษฏีหนึ่งคือ ทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory (DOI)) ของ Everett M. Rogers นิยมใช้
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีมาท าการตลาด โดยแนวความคิดทฤษฏีของ 
Rogers ได้แบง่กลุม่คนในสงัคมท่ีจะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยีไว้ดงันี ้
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงกลุม่คนในสงัคมท่ีจะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี 
 

Consumers % Behavior Characteristics 

Innovators 2.5 ต้องเป็นคนแรก ผู้ ท่ีชอบเส่ียง, มีความรู้, เป็นนกัประดษิฐ์หรือมีความรอบรู้เทคโนโลยี 

Early adopters 13.5 ชอบของใหม่ ชอบเป็นผู้น า, ได้รับความนิยมทางสงัคม, มีการศกึษา, ชอบความใหม่ 

Early majority 34 อยากมีบ้าง เป็นคนรอบคอบ, ชอบแบบสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ 

Late majority 34 จ าเป็นต้องมี เป็นคนช่างสงสยั, หวัโบราณ, ฐานะไม่ดี 

Laggards 16 ก็ดีเหมือนกนั รับฟังข้อมลูจากคนรอบข้าง เช่น เพ่ือนหรือญาติ และกลวัการเป็นหนี ้

 
แหล่งท่ีมา:  จ านง สนัตจิต, 2555. 
 

กลุ่มแรก Innovators นอกจากเป็นทัง้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นแล้วยงัรวมไปจนถึงผู้ ใช้งานท่ีมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและชอบติดตามเทคโนโลยีตลอดเวลา ต่อมากลุ่มท่ีสอง Early Adopters 
เป็นกลุ่มท่ีชอบลองอะไรใหม่ ๆ และคอ่นข้างมีฐานะ ถดัมากลุ่มท่ีสาม Early Majority เป็นกลุ่มท่ี
จะตดัสินใจต้องคิดหลายรอบ ใช้งานได้ง่ายและมีประโยชน์ ซึ่งการตดัสินใจเลือกนวัตกรรมของ
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กลุ่มนีม้กัดจูากการตดัสินใจของสองกลุ่มแรก ถัดมาคือ กลุ่มท่ีส่ี Late Majority ซึ่งกว่าจะมีใช้
เทคโนโลยีหรือนวตักรรม นวตักรรมอาจจะเร่ิมตกรุ่นแล้วและมีความจ าเป็นต้องการใช้งาน ซึ่งถ้า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใดเข้าถึงการยอมรับของกลุ่มนีไ้ด้ถือว่าประสบความส าเร็จแล้ว  
กลุม่สดุท้ายคือ กลุ่ม Laggards เป็นกลุ่มท่ีมีใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมเม่ือตกรุ่นไปแล้วและเป็น
กลุม่สดุท้ายในสงัคม โดยจะท าการเลือกซือ้หรือเลือกใช้โดยการสอบถามข้อมลูจากคนรอบข้าง 

S-Curve of Technology ใช้อธิบายการเกิดขึน้ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในสังคม  
ดงัภาพท่ี 2.1 โดยช่วงท่ี 1 เป็นช่วงการประดิษฐ์คิดค้นจนประสบความส าเร็จออกมาและเร่ิม
ทดสอบวางตลาด ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงท่ีเทคโนโลยีหรือนวตักรรมมีการปฏิสมัพนัธ์กบัคนในสงัคมให้
รับรู้ว่ามีเทคโนโลยีนีอ้ยู่ในตลาดและเรียนรู้เทคโนโลยีนี ้ไปจนถึงการได้รับความนิยมจากคนใน
สงัคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจของนวัตกรรมจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เทคโนโลยีมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพได้สูงมากขึน้พร้อมกับการเติบโตของจ านวนผู้ ใช้ ช่วงท่ี 3 เป็นช่วงอ่ิมตัวซึ่ง
ประสิทธิภาพในการพฒันาถึงขีดสดุและจ านวนผู้ใช้ในตลาดไมเ่พิ่มขึน้ เทคโนโลยีจะมีการใช้ท่ีคงท่ี
โดยไมมี่การพฒันาจนกวา่จะมีเทคโนโลยีใหมม่าทดแทน 
 

 

ภาพท่ี 2.1  S - Curve ของเทคโนโลยีหรือนวตักรรมในสงัคม 
แหล่งท่ีมา:  จ านง สนัตจิต, 2555. 
 

โดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตของ
เทคโนโลยี พบว่าวงจรชีวิตของเทคโนโลยีมีความแตกต่างกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนคือ 
วงจรชีวิตของเทคโนโลยีจะมีลกัษณะเป็นรูปโค้ง S (S – Curve) เน่ืองจากการเติบโตของผลิตภณัฑ์
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ประเภทนีใ้ช้ระยะเวลาอนัสัน้ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แตเ่ม่ือเทคโนโลยีเร่ิมถึงช่วงอ่ิมตวั 
เทคโนโลยีนัน้ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้หรืออาจมีข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ท่ีท าให้สังคมไม่ยอม รับ  
หากมีเทคโนโลยีใหมเ่ข้ามาแล้วเทคโนโลยีนัน้สามารถจดัการกบัข้อจ ากดัของเทคโนโลยีเดิมได้ จึง
เร่ิมต้นพฒันาให้เติมเต็มส่วนท่ีเทคโนโลยีเดิมขาดแล้วเข้าสู่ตลาดในช่วงท่ีเทคโนโลยีเดิมเร่ิมอ่ิมตวั
พอดี จนในท่ีสุดเทคโนโลยีใหม่นีส้ามารถเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วและส่งผลให้เทคโนโลยีเดิมได้รับ
ความนิยมจากสงัคมน้อยลงเร่ือย ๆ และสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ดงันัน้โปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งจึงมีลักษณะของวงจรชีวิต
เชน่เดียวกนั 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
 

2.3.1 ค าอธิบายเก่ียวกับทฤษฎีกบกระโดด 
Zuev, Burlakov, El'nikov and Goldemberg (1998) สรุปว่า เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา

แนวความคิดตามทฤษฎีกบกระโดดได้ถกูน าไปใช้กับบริบทด้านการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 
Development) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ตามท่ีปรากฎในทฤษฎีการพัฒนา (Theory of 
Development) ท่ีเราอาจจะเร่งระดบัความเร็วของการพฒันา โดยการก้าวข้ามผ่านจุดอ่อน จุด
ด้อยหรือความมีประสิทธิภาพท่ีต ่าในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ราคาค่าใช้จ่ายท่ีสูง  หรือต้นทุนในการ
พฒันาท่ีสงู การก้าวข้ามสิ่งเหล่านัน้แล้วเลือกใช้วิธีการท่ีดีกว่าหรือข้ามจดุด้อยเหล่านัน้ไป  จะถือ
ว่าเป็นการวางแผนแบบก้าวกระโดดของประเทศก าลังพัฒนาท่ีสามารถหลีกเล่ียงขัน้ตอนการ
พฒันาท่ีสง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม โดยไมจ่ าเป็นต้องเดนิซ า้ตามเส้นทางการพฒันาของเหล่า
ประเทศอตุสาหกรรมท่ีประสบปัญหาจากการพฒันามาก่อน 

Lee and Lim (2001) กล่าวถึง กระบวนการสร้างตวัแบบการไล่ตามทางเทคโนโลยีและ
การไล่ตามทางการตลาด ซึ่งบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ท่ีได้ถกูเลือกมาท าการวิจยั โดยผู้พฒันา
ระบบและเทคโนโลยีในประเทศเกาหลีบางรายท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมทีหลังสามารถประสบ
ความส าเร็จได้จากการพฒันาผลิตภณัฑ์นัน้ ซึ่งผู้พฒันาเหล่านัน้ไม่ได้ใช้วิธีการไล่ตามการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือผู้ พัฒนาท่ีเข้ามาก่อน แต่ผู้ พัฒนาเหล่านัน้กลับใช้วิธีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เพียงบางสว่นของบริษัทท่ีประสบความส าเร็จแล้ว หลงัจากนัน้จะใช้วิธีการกระโดดข้าม
ขัน้ตอนบางขัน้ตอนหรือใช้วิธีการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ (นวตักรรมใหม่) ขึน้มาแทน ซึ่งงานวิจยันีไ้ด้
กล่าวไว้ว่าการกระท าเช่นนีเ้รียกว่า ทฤษฎีกบกระโดด (Leapfrogging) (Zuew et al., 1998) โดย
รายบทเปรียบเทียบการท างานแบบก้าวกระโดดเสมือนการกระโดดของกบ วิธีการนีใ้ช้หลกัในการ
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เลือกเป้าหมายท่ีต้องการแล้วท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้กระโดดไปอยู่ ณ จดุหมายท่ีต้องการ อาจด้วย
การน านวตักรรมใหม่ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งเข้ามาใช้โดยพร้อมจะยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่ ง
ท าให้พบว่าการไล่ตามทางเทคโนโลยีและการไล่ตามทางการตลาดหากทราบถึงทิศทางก็จะ
สามารถพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมให้ยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ออกไปได้ 

รังสฤษฏ์ ศรีเมือง (2553) อธิบายว่า แนวความคิดในทฤษฏี "กบกระโดด" นัน้ มีจดุก าเนิด
ท่ีเร่ิมจากการศกึษาของ Joseph Schumpeter หรือช่ือเต็มว่า Joseph Alois Schumpeter ผู้ เช่ือ
ว่าความเจริญทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพึ่งพาบทบาทของผู้ ประกอบการเป็นส าคัญ โดยมี
สมมตุิฐานท่ีว่าบริษัทตา่ง ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจ เร่ิมจากบริษัทท่ีมาก่อน ด าเนินธุรกิจก่อน และเร่ิมใช้
เทคโนโลยีก่อน มักมีแรงจูงใจน้อยท่ีจะน าสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ ซึ่งแตกต่างจาก
บริษัทคู่แข่งรายใหม่ท่ีเพิ่งเข้ามาในอุตสาหกรรมทีหลงั โดยนวตักรรมใหม่หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์
กว่าเทคโนโลยีเดิม เม่ือเป็นเช่นนัน้ บริษัทท่ีมาก่อนเหล่านัน้ก็จะค่อย ๆ หายไปจากตลาดหรือ
อตุสาหกรรม และท าให้บทบาทในต าแหนง่ผู้น าทางเทคโนโลยีจงึเปล่ียนไปโดยปริยาย เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว นวตักรรมใหม่เหล่านัน้ของบริษัทท่ีเข้ามาใหม่ก็จะกลายเป็นตวัแบบหรือ
กระบวนการของเทคโนโลยีใหม่ (New Technological Paradigm) และบริษัทใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาใน
ระบบตอ่ไปก็จะใช้วิธีการก้าวกระโดดข้าม (Leapfrogging) ลกัษณะเดียวกันนี ้เพ่ือให้บริษัทของ
ตนกลายเป็นบริษัทท่ีเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีวนเป็นวฏัจกัรตอ่ ๆ ไป โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างผล
ก าไรเพิ่มขึน้หรือสร้างการยอมรับจากคนในสงัคมให้กบัองค์กร 

โดยทฤษฎีกบกระโดดได้ถกูน ามาใช้ในการกระโดดข้ามจดุด้อยของคูแ่ข่งและน าปรับปรุง
หรือพฒันาเทคโนโลยีให้มีความสามารถมากกวา่คูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ โดยการกระจาย
และน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์จะไม่เพียงแต่ลดผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดกับผู้พฒันา และใน
ขณะเดียวกนัยงัสามารถชว่ยสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนได้  

 
2.3.2 ค าอธิบายเก่ียวกับการก้าวกระโดดของนวัตกรรม 
พลูสวสัดิ์ เผ่าประพธัน์ (2556) อธิบายว่า องค์กรส่วนใหญ่มกัใช้ความส าเร็จในอดีตท่ี

องค์กรนัน้เคยท าได้ มาก าหนดเป็นวิธีการและยทุธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจในอนาคตขององค์กร 
แตบ่อ่ยครัง้ก็มกัท าให้เกิดปัญหาความไมส่อดคล้องกบัความต้องการใหม่ ๆ ของตลาด ดงันัน้การรู้
แนวโน้มหรือทิศทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมไปถึงโอกาสใหม่ ๆ ท่ีองค์กรจะต้องค านึงถึง
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ความส าคัญ ซึ่งการรู้ทิศทางของเทคโนโลยีจะท าให้ได้นวัตกรรมใหม่แบบก้าวกระโดด 
(Breakthrough Innovations) และท าให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน 

จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นว่า  S-Curve คือวงจรชีวิตของนวตักรรมในตลาดเดิม เช่น เคร่ือง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าส่วน New S-Curve คือ วงจรชีวิตของนวตักรรมในตลาดใหม่หรือธุรกิจใหม่ เช่น
เคร่ือง Printer และ Computer Software แบบใหม่ ๆ ซึ่งจะเห็นได้ชดัว่าถ้าหากองค์กรใดท่ีพฒันา
สิน ค้ าห รือบ ริการ เดิม  ๆ  ของตน เอง ในแบบค่อย เ ป็นค่อย ไป เ พี ยงอย่ า ง เ ดียวห รือ  
ท่ีเรียกว่าเป็น Incremental Innovation ในระยะยาว ธุรกิจคงไม่สามารถยืนอยู่ได้ เน่ืองจากขาด
สินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม ่

 

ภาพท่ี 2.2  วงจรชีวิตของนวตักรรมในตลาดเดมิและตลาดใหม่ 
แหล่งท่ีมา:  พลูสวสัดิ ์เผา่ประพธัน์, 2556. 
 

ดังนัน้ทุก ๆ องค์กรก็ควรมีความพยายามในค้นหานวัตกรรมท่ีเป็นแบบก้าวกระโดด 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่หรือธุรกิจใหม่  ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการคิดแบบนอกกรอบ (Out of the Box) เข้า
มาชว่ย โดยการคดิแบบนอกกรอบในท่ีนี ้หมายถึง การกล้าคดิ กล้าท า กล้าลงทนุในสิ่งใหม่ท่ีตนไม่
เคยท ามาก่อน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการท่ีแตกตา่งไปจากเดิม และเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคก าลงั
มองหา เช่น รถยนต์ท่ีไม่ต้องใช้น า้มนั หรือ โทรศพัท์มือถือท่ีสามารถใช้พลงังานแสงอาทิตย์ได้  
เป็นต้น 
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นอกจากนีก้ลยทุธ์ในการลงทนุด้านนวตักรรมส าหรับทุก ๆ องค์กรต้องมีกลยุทธ์ในการ
เลือกลงทนุด้านนวตักรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และความจ าเป็นทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
จะชว่ยให้ธุรกิจมีความยัง่ยืน โดยแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะคือ แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป (Incremental ณ
Innovation) และแบบก้าวกระโดด (Breakthrough Innovation)  

ลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป หมายถึง การพฒันาปรับปรุงคณุลกัษณะของสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ให้แตกตา่งไป จากเดิมเล็กน้อย ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนไฟหน้าและไฟท้าย
ส าหรับรถยนต์แตล่ะรุ่นของแตล่ะย่ีห้อ หรือ เช่นการพฒันาโทรศพัท์มือถือให้สามารถถ่ายรูปได้ ดู
หนงัฟังเพลงได้ เล่น MP3 ฟังวิทยุและดทีูวีได้  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือต้องการเพิ่มยอดขายและ
รักษาสว่นแบง่การตลาดเป็นหลกั 

ส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนด้านนวตักรรมแบบก้าวกระโดดนัน้จะมุ่งเน้นให้เกิดการคิดค้น
รูปแบบของสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ท่ีสามารถสร้างคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า (ในระดบัโลก) 
หรือสามารถน ามาใช้ทดแทนสินค้าเดิมได้ดีกว่า เช่น การคิดค้น Laser Jet Printer มาใช้แทน 
เคร่ืองพิมพ์ดีด  หรือ การคิดค้นเสือ้ยืด Nano ออกมาจ าหน่ายเป็นครัง้แรก เป็นต้น  โดยแต่ละ
องค์กรสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการลงทุนด้านนวัตกรรมท่ีแตกต่างกันไป  แต่โดยทั่วไปแล้ว
องค์กรท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตัง้และองค์กรท่ีก าลังเติบโตมกัใช้กลยุทธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ( Incremental 
Innovation) เพ่ือหาทางเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าหรือบริการเดิมท่ีมีอยู่เป็น
หลัก ส่วนองค์กรท่ีเติบโตเต็มท่ีแล้วมักใช้กลยุทธ์ทัง้สองแบบคือ  แบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental Innovation) และแบบก้าวกระโดด (Breakthrough Innovation) ควบคูก่นัไป ทัง้นี ้
เพ่ือต้องการรักษาตัวเลขของก าไรและความพึงพอใจของลูกค้า  (ไม่ใช่ต้องการเพิ่ม Market 
Share)  พร้อมไปกบัการมองหาธุรกิจใหม ่ๆ ในอนาคต เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้
อยา่งยัง่ยืน 

จากการทบทวนแนวความคิดในการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ท าให้พบว่ามีหลากหลาย
ทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และยังพบว่าแต่ละทฤษฎีกล่าวถึงการน า
นวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ประเภทเทคโนโลยีซึ่งมีลกัษณะของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท า
ให้การไล่ตามความสามารถทางเทคโนโลยีและการไล่ตามทางการตลาดต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยเช่นกนั ดงันัน้การพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ง
จึงควรน าทฤษฎีกบกระโดดเข้ามาใช้ ซึ่งมีหลักการท่ีเปรียบเทียบการท างานแบบก้าวกระโดด
เสมือนการกระโดดของกบหรือถ้าเข้าใจง่าย ๆ วิธีการนีใ้ช้หลกัในการเลือกเป้าหมายท่ีต้องการแล้ว
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ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้กระโดดไปอยู่ ณ จุดหมายท่ีต้องการหรือการสร้างนวตักรรมใหม่  โดยการท่ี
จะก าหนดเป้าหมายจ าเป็นท่ีจะต้องรู้ข้อดี ข้อเสีย รู้โอกาสและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์นัน้ รู้ภาวะ
ทางการแข่งขนัเก่ียวกับตลาดหรืออตุสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ก่อน เม่ือรู้เป้าหมายหรือปัจจยัท่ีมี
ความเป็นไปได้มากท่ีสดุจะท าให้เกิดศกัยภาพตอ่การพฒันาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและยงัท า
ให้สามารถยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมออกไปได้ส าเร็จ 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการตลาด 
 

ค าอธิบายเก่ียวกบัความได้เปรียบทางการตลาด 
Pearlson and Saunders (2009) กล่าวถึง ทฤษฎีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั ซึ่งมี

หลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกับการแข่งขนัของอุตสาหกรรมท่ีจะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ คือ 
ยุทธศาสตร์พืน้ฐาน (Generic Strategies) และยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน (Competitive 
Strategy) ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
2.4.1 ยุทธศาสตร์พืน้ฐาน (Generic Strategies) 
คือ ยุทธศาสตร์พืน้ฐานส าหรับการเข้าถึงความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดย Michael 

Porter ได้สร้างกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายถึงยุทธศาสตร์ท่ีองค์กรอาจจะเลือกสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั และได้ระบุถึง 3 ยุทธศาสตร์พืน้ฐานส าหรับการเข้าถึงความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนั ซึง่เป็นความได้เปรียบทางการแขง่ขนัท่ีองค์กรตา่ง ๆ สามารถน าไปใช้กบัคูแ่ข่งได้และใช้ได้
กบัองค์กรทกุประเภท ดงันี ้

2.4.1.1 ยทุธศาสตร์ด้านต้นทุน (Cost Leadership) หมายถึง เป็นยทุธศาสตร์
ทางการขายสินค้าหรือบริการในราคาท่ีต ่ากว่าคู่แข่งแก่ผู้บริโภค ซึ่งสินค้าหรือบริการมักจะถูก
เปรียบเทียบคณุภาพกบัสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกัน โดยผู้บริโภคจะเลือกดท่ีู
ราคาสินค้า หากองค์กรมีความได้เปรียบทางด้านต้นทนุจะท าให้องค์กรเป็นผู้น าด้านราคาสินค้า
หรือบริการ ดงันัน้องค์กรต้องค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าหรือบริการ เช่น 
ความประหยัดทางขนาด (Economies of Scale) ประสิทธิภาพในการใช้ก าลังการผลิต 
(Percentage of Capacity Utilization) รวมทัง้คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและ
พฒันาส าหรับการพฒันาสินค้าหรือบริการใหม่ 

2.4.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านความแตกต่าง (Differentiate Strategy) หมายถึง 
ยทุธศาสตร์ทางการขายสินค้าหรือบริการท่ีมีความแตกตา่งจากคูแ่ข่งแก่ผู้บริโภค ซึ่ง เป็นการสร้าง
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รูปแบบเฉพาะหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีความเหนือกว่าคู่แข่งส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนั   

2.4.1.3 ยทุธศาสตร์ด้านการเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Focus and Niche Strategy) 
หมายถึง ยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการเจาะกลุ่มผู้บริโภค ตามพืน้ท่ีหรือกลุ่มสินค้าหนึ่ง ๆ เท่านัน้ โดย
องค์กรสามารถเลือกใช้ยุทธศาสตร์เหมาะสมกับลักษณะความต้องการของผู้ บริโภคในตลาด
เป้าหมายดงักล่าว ซึ่งผู้ประกอบการรายอ่ืนละเลยไป และมกัเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรเกิด
ใหมท่ี่มีข้อจ ากดัทางด้านทรัพยากร 
 

2.4.2 ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน (Competitive Strategy) 
ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ Michael Porter องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ต้อง

ประกอบด้วยโครงสร้างของอุตสาหกรรมและการวางต าแหน่งของธุรกิจไว้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
องค์กรจะต้องค านึงถึงหลายองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัในองค์กร
ของตน โดย Porter ได้เสนอตวัแบบส าหรับการมองถึงประเด็นหลกัท่ีมีอิทธิพลตอ่สภาพแวดล้อม
ทางการแขง่ขนัขององค์กร นัน่คือ ตวัแบบ Five Force Model (Porter, 1990) ซึง่ประกอบด้วย 

2.4.2.1 การอปุสรรคของคูแ่ขง่รายใหม ่(Potential Threat of New Entrants) 
บริษัทในอตุสาหกรรมหนึง่ ๆ มีความพยายามท่ีจะลดอปุสรรคของผู้ประกอบการท่ี

เข้ามาใหม่ ซึ่งหากธุรกิจท่ีบริษัทก าลังประกอบกิจการอยู่นัน้มียอดขายสูง มีก าไรดี ก็จะท าให้มี
คูแ่ข่งหน้าใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก เม่ือเป็นเช่นนัน้ส่วนแบ่งทางการตลาดและก าไรท่ี
เคยได้รับจะลดลง โดยส าหรับบริษัทรายใหญ่อาจไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนกั เพราะส าหรับ
บริษัทขนาดใหญ่มกัได้รับวตัถดุิบส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์ในราคาท่ีถกู จึงสามารถจะก าหนด
ราคาท่ีต ่าได้ รวมถึงกระบวนการท างานทัง้วิธีการจัดส่งและกระจายสินค้าของบริษัทท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู ท าให้ผู้ประกอบการท่ีเข้ามาใหมย่ากท่ีจะแยง่สว่นแบง่ทางการตลาดได้ 

แตส่ าหรับบริษัทรายยอ่ยหรือบริษัทขนาดเล็ก การสร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
ให้แข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จกัของผู้คนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เปิดตวัมา 
ผู้บริโภคก็จะยงัคงเลือกใช้สินค้าและบริการของเราตอ่ไป ดงันัน้หากบริษัทรู้ว่าอตุสาหกรรมของตน
ท่ีประกอบการอยู่นัน้สามารถมีคู่แข่งใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดอยู่ตลอดก็ควรจะให้ความส าคญักับ
การสร้างความโดดเด่นท่ีเลียนแบบได้ยากก็จะท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม
น้อยลง 
  



17 

2.4.2.2 อ านาจการตอ่รองของผู้ ซือ้หรือผู้บริโภค (Bargaining Power of Buyers) 
ผู้บริโภคมีอ านาจส่วนหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  ซึ่ง

ผู้บริโภคมีอ านาจท่ีจะก าหนดราคาของสินค้าให้ลดลงหรือก าหนดคณุภาพของสินค้าและบริการให้
สงูขึน้ได้ตามท่ีผู้บริโภคต้องการ โดยการลดราคาขายสินค้าจะท าให้รายได้ขององค์กรลดลง ส่วน
การเพิ่มคณุภาพก็ท าให้ต้นทนุนัน้สงูขึน้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจท่ีมีกลุ่มผู้บริโภคให้ความ
สนใจน้อยหรือไม่ค่อยเป็นท่ีต้องการของตลาด ผู้บริโภคจะยิ่งมีอ านาจในการต่อรองกับผู้ขายสูง 
และหากลกูค้ามีการรวมกลุม่กนัเพ่ือซือ้สินค้าในปริมาณมาก เพราะลกูค้าเหล่านัน้จะมีสิทธิในการ
เลือกท่ีจะไปเสนอซือ้กบัผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีสามารถให้ราคาและคณุภาพได้ในแบบท่ีผู้บริโภค
ต้องการ 

2.4.2.3 อ านาจในการตอ่รองกบัผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) 
ผู้บริโภคบางรายจะมีอ านาจในการตอ่รองกบัผู้ประกอบการ แตห่ากผู้ประกอบการ

มีการรวมกลุม่กนัก็จะท าให้ลดอ านาจในการตอ่รองกบัลกูค้าได้ ขายสินค้าได้ในราคาท่ีสงูขึน้หรือมี
คุณภาพท่ีน้อยลงโดยท่ีเราไม่มีสิทธิเลือกมากนัก  เพราะเม่ือองค์กรของตนท าข้อตกลงกับ
ผู้ ประกอบการอ่ืน ๆ ในเร่ืองราคาแล้ว ผู้ บริโภคก็จะไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าได้มากนัก 
เน่ืองจากผู้ขายแตล่ะรายมีราคาของสินค้าท่ีเทา่กนัหรือใกล้เคียงกนั ถ้าผู้ประกอบการท่ีต้องเจอกบั
ผู้ขายท่ีมีจ านวนน้อยท าให้อ านาจในการตอ่รองราคากบัผู้ขายขององค์กรย่อมน้อยลงตามไปด้วย 
และเม่ือองค์กรก าหนดราคาเองไม่ได้ก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการท าธุรกิจขององค์กรสูงขึน้ด้วย
เชน่กนั 

2.4.2.4 การอปุสรรคของสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Product) 
การคกุคามของสินค้าทดแทนขึน้อยู่กับความต้องการสินค้าทดแทนของผู้บริโภค 

ความสมัพนัธ์ระหว่างราคากบัประสิทธิภาพในการใช้งาน และระดบัการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดย
หากผู้บริโภคสามารถหาสินค้าท่ีมาแทนสินค้าของบริษัทได้ง่าย โดยสินค้าทดแทนนัน้อาจมีราคาท่ี
ถกูกว่าหรือมีคณุภาพบางส่วนท่ีดีกว่าบริษัทของเรา จนท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจท่ีจะเลิกซือ้สินค้า
หรือบริการของบริษัท แล้วหนัไปเลือกใช้สินค้าทดแทนแทน เช่น กล้องคอมแพคท่ีก่อนหน้านีเ้ป็น
นิยมอย่างมากส าหรับคนท่ีอยากมีกล้องเล็ก ๆ พกพาติดตวัได้ แต่ในปัจจุบนักลบัถูกแทนท่ีด้วย
สมาร์ทโฟนท่ีมีฟังก์ชัน่การถ่ายรูปซึ่งมีประสิทธิภาพท่ีใกล้เคียงกับกล้องคอมแพค นอกจากนีย้งัมี
ราคาท่ีใกล้เคียงกันอีกด้วย สมาร์ทโฟนยงัมีฟังก์ชัน่ต่างๆ อีกมากมาย อีกทัง้ยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีพก
ตดิตวัตลอดอยูแ่ล้ว ท าให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึน้และใช้กล้องคอมแพคลดลง  
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2.4.2.5 สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม (Industry Competitors) 
ความรุนแรงในการแข่งขันนัน้ประกอบไปด้วย ปัจจัยท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทัง้ 

อุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่ อ านาจต่อรองของผู้ ซือ้ อ านาจต่อรองของผู้ ขาย และอุปสรรคของ
สินค้าทดแทน ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผลตอ่ภาวะความรุนแรงในการแข่งขนั และยิ่งอตุสาหกรรมใดมี
ภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรง ผู้ประกอบการจะยิ่งมีความเส่ียงในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแขง่ขนัสงูตาม  

โดยยุทธศาสตร์พืน้ฐานทางการแข่งขนักับยุทธศาสตร์ในการแข่งขนั ดงัท่ีได้อธิบายถึง 3 
ยุทธศาสตร์พืน้ฐานข้างต้นท่ีจะช่วยให้เข้าถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรของตนได้ ส่วนยุทธศาสตร์ในการแข่งขันเป็น 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัขององค์กรถึงความรุนแรงและ
ผลกระทบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม ณ ขณะนัน้ โดยปัจจัยทัง้ 5 ปัจจัยและปัจจัยทาง
ยทุธศาสตร์พืน้ฐานนัน้เป็นการวิเคราะห์ด้านการแข่งขนัขององค์กรเพ่ือท่ีจะน ามาใช้ในการสร้าง
ยุทธศาสตร์และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในระยะยาว และท าให้สามารถหาช่องทางหรือ
โอกาสท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จทางการตลาดต่อไปด้วย ซึ่งหากน าความรู้
เหล่านีม้าใช้ส าหรับการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมได้ อาจจะสามารถท าให้เกิด
โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทางการตลาดในประเทศไทยได้ 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี ้
 
 Boeree (2006) นิยามว่า ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierachy of 
Needs) เป็นทฤษฎีความต้องการของมนษุย์ ซึ่งเสนอโดยนกัจิตวิทยา ช่ือ อบับราฮมั มาสโลว์ โดย
ได้จดัล าดบัความต้องการของมนษุย์ไว้ 5 ระดบั ได้แก่ 

1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้ต ่าเพ่ือความ
อยู่รอดของมนุษย์แต่ละบุคคล เช่น ความต้องการอาหาร ยา เสือ้ผ้า ท่ีอยู่อาศยั หรือท่ีเรียกว่า
ปัจจยัส่ี 

2) ความต้องการทางด้านความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการด้านความ
มัน่คง ความปลอดภยั ความมีเสรีภาพอนัปราศจากการคกุคามใด ๆ 

3) ความต้องการการเป็นสมาชิกของสงัคม (Belonging Needs) เป็นความต้องการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ต้องการความรัก ความผกูพนั ความเป็นเพ่ือนและมิตรภาพ 
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4) ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการระดบัท่ี 4 
เก่ียวกับการนับถือตนเองและการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อ่ืน เป็นความต้องการทาง
ความส าเร็จ ความมีเกียรตยิศศกัดิศ์รี ความยอมรับในการมีช่ือเสียง 

5) ความต้องการความส าเร็จหรือความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization) เป็นความ
ต้องการขัน้สูงสุดของมนุษย์ซึ่งเกิดขึน้หลังจากความต้องการขัน้อ่ืน ๆ ได้รับการตอบสนองอย่าง
ครบถ้วนแล้ว เป็นความต้องการท่ีมีคณุคา่สงูสดุของความเป็นมนษุย์ท่ีมีความสมบรูณ์แห่งตน ได้
ท าและได้ส าเร็จในทุกอย่างท่ีตนใฝ่ฝันและความปรารถนา การได้ใช้ความสามารถเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพของตนให้ถึงขีดสงูสดุ 

ซึ่งมาสโลว์ เช่ือว่า มนุษย์ต้องได้รับการตอบสนองขัน้พืน้ฐานก่อน คือความต้องการ
ทางด้านร่างกาย จึงจะเกิดแรงจูงใจให้หาความต้องการระดบัสงูต่อไปตามล าดบั เม่ือใดก็ตามท่ี
ความต้องการเหล่านัน้ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นพลังในการขับเคล่ือนความคิดและ
พฤตกิรรมของบคุคลนัน้ แตถ้่าความต้องการเหลา่นัน้ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดบั
นัน้จะไมเ่ป็นแรงจงูใจอีก ซึง่การเข้าใจพฤตกิรรมความต้องการของผู้บริโภคจะท าให้ทราบถึงความ
ต้องการในการเลือกใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

สุชาดา พลาชยัภิรมย์ศิล (2554) กล่าวถึง แนวโน้มการใช้งาน Mobile Device อย่าง
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการ
พัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยีของตวัเคร่ืองโทรศพัท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศพัท์
โดยเฉพาะการพฒันาตอ่ยอดแอพพลิเคชนับนอปุกรณ์ เคล่ือนท่ีของบริษัทตา่ง ๆ ท่ีแข่งขนักนัเพ่ือ
ชิงความเป็นหนึ่งในตลาดด้าน Mobile Application ซึ่งการพฒันาแอพพลิเคชัน่แบ่งเป็น การ 
พฒันาแอพพลิเคชนัระบบ (Operation System Development) และการพฒันาแอพพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์ท่ีตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ ประกอบกับในปัจจุบนัมีการพฒันาแอพพลิเคชัน
เพิ่มขึน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้ผู้ ใช้อปุกรณ์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มในการใช้โปรแกรมตา่ง  ๆ 
เพ่ือตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึน้ด้วย เช่น  การท าธุรกรรมทางการเงิน  
การสืบค้นข้อมลูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแม้แตก่ารเล่นเกม ซึ่งมี
ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์  นอกจากนีด้้วยอตัราการขยายตวัด้านการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
ท าให้บริษัทชัน้น าด้านโทรศพัท์มือถือหลายแห่งหนัมาให้ความส าคญักบัการพฒันาโปรแกรมบน
โทรศพัท์มือถือ โดยบริษัทชัน้น าเหล่านัน้เช่ือว่า ในอนาคตจะมีอตัราการดาวน์โหลดโปรแกรมบน
โทรศพัท์มือถือเพ่ือใช้งานท่ีเตบิโตอยา่งเห็นได้ชดั 
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จากการศึกษางานวิจยันีท้ าให้ทราบว่าการไล่ตามความสามารถทางเทคโนโลยี สามารถ
ท าให้เกิดโอกาสในการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมเพิ่มมากขึน้ตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ดงันัน้หากสามารถรู้ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตจะท าให้การพฒันาโปรแกรมมี
ศกัยภาพและสามารถยืดวงจรชีวิตของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมได้ 



 

บทที่ 3 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเป็น
เทคโนโลยีประเภทหนึง่ จงึมีวงจรชีวิตคล้ายกบัวงจรชีวิตของเทคโนโลยีซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (Rogers, 1995) ซึ่งหากต้องการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสังคมออกไปได้ จ าเป็นจะต้องค านึงถึงสิ่งท่ีจะส่งผลต่อการไล่ตามความสามารถทาง
เทคโนโลยีหรือส่วนแบ่งทางการตลาด โดยจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
พบวา่ การยืดวงจรชีวิตส าหรับผลิตภณัฑ์ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประสบความส าเร็จ ส่วน
ใหญ่ใช้หลกัการในการเลือกเป้าหมายท่ีต้องการไว้ก่อน แล้วท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือพฒันาเทคโนโลยี
ให้ไปอยู ่ณ จดุหมายท่ีต้องการ ซึ่งก็คือวิธีการพฒันาแบบก้าวกระโดดหรือการสร้างนวตักรรมใหม่
ขึน้มานัน่เอง (พลูสวสัดิ์ เผ่าประพธัน์, 2556) ดงันัน้การท่ีจะรู้ถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การยืดวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจึงต้องรู้แนวโน้มของระบบเทคโนโลยีและ รู้
ความได้เปรียบทางการตลาดท่ีจะท าให้เกิดศกัยภาพในการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคม (Swann and Gill, 1993)  

กรอบแนวคิดได้สะท้อนให้เห็นว่าระบบเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อโอกาสท่ีจะพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Breschi, Malerba and Orsenigo, 2000) ซึ่งระบบเทคโนโลยี
ประกอบด้วย การคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต ความถ่ีของการเกิดนวตักรรม การ
เรียนรู้จากภายนอก และโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยี  ส่วนแหล่งท่ีมาส าหรับความ
ได้เปรียบทางการแขง่ขนัมีอิทธิพลตอ่โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทางการตลาด (Porter, 1990) 
นอกจากนีย้ทุธศาสตร์ของประเทศซึ่งประกอบด้วย กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม เป็น
ต้น ยงัส่งผลตอ่โอกาสในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทาง
การตลาดด้วย (Swann and Gill, 1993) จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ถ้ารู้แนวโน้มของระบบเทคโนโลยี
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และรู้ความได้เปรียบทางการตลาดท่ีจะท าให้เกิดศกัยภาพในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสงัคม (พลูสวสัดิ์ เผ่าประพธัน์, 2556) โดยศกัยภาพในการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือข่ายสงัคมขึน้อยู่กับ 3 ปัจจยั (Lee and Lim, 2001) คือ โอกาสท่ีจะพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทางการตลาด และยทุธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งศกัยภาพ
ในการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ตามปัจจยัเหล่านี  ้ (Swann and Gill, 1993) คือ ปัจจยัมีความ
เป็นไปได้มากท่ีสดุท่ีจะท าให้โปรแกรมท่ีถกูพฒันาขึน้ประสบความส าเร็จทางการตลาด  และท าให้
เกิดการคิดนวัตกรรมใหม่หรือกระบวนการใหม่ ท่ีส่งผลให้เกิดการไล่ตามทัง้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีและส่วนแบ่งทางการตลาด (รังสฤษฏ์ ศรีเมือง, 2553) ด้วยเหตนีุก้ารรู้แนวโน้มของ
ระบบเทคโนโลยีและแหล่งท่ีมาส าหรับความได้เปรียบทางการตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
เทคโนโลยีในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว หากไม่มีการคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีใน
อนาคตและโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีให้แน่นอนจะเป็นการยากในการท่ีจะหาวิธีการไล่ตาม 
รวมถึงการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการตลาดท าให้สามารถรู้ถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
เพ่ือเป็นช่องทางในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ (Porter, 1990) ซึ่งช่องว่างระหว่างการไล่ตามทาง
เทคโนโลยีและการไล่ตามทางการตลาดของคูแ่ข่งนัน้ หากสามารถจดัการแก้ไขปัญหาได้จะส่งผล
ตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมได้ และการท าแบบนีย้งัท า
ให้ได้รับความรู้และแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ (Zuev et al., 1998) ท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรม
ประยกุต์ตอ่ไป  

โดยการได้รับความรู้และแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถืออ้างอิงจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
(Agarwal and Prasad, 1999; Teo, Lim and Lai, 1999; Venkatesh and Davis, 2000) ซึ่งเป็น
แบบแผนในการท าความเข้าใจและการพยากรณ์พฤติกรรมการยอมรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมนษุย์ โดยตวัแปรภายนอกท่ีเข้ามาสร้างการรับรู้ให้แก่คนแตล่ะคนแตกตา่งกนัไป ได้แก่ ความ
เช่ือ ประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมทางสงัคมซึ่งมีอิทธิพลต่อทศันคติด้านการใช้งาน
และความตัง้ใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีตวัแปรอยู ่2 ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การน าเทคโนโลยี
มาใช้ คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ถึงเทคโนโลยีท่ีง่าย
ต่อการใช้งาน โดยสามารถแบ่งเบาภาระการท างานให้มีความสะดวกสบายขึน้และได้รับการ
ยอมรับ จึงส่งผลให้เกิดความส าเร็จทางการตลาดนัน้ซึ่งก็คือการน าเทคโนโลยีนัน้ไปใช้ (Agarwal 
and Prasad, 1999; Teo, Lim and Lai, 1999; Venkatesh and Davis, 2000) การน าโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมาใช้งานจะก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้และแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือใหม่ 
(Swann and Gill, 1993) ส่งผลให้เกิดการพฒันาหรือปรับปรุงโปรแกรมประยกุต์ตอ่ไป และท าให้
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บริษัทใหม่ ๆ ไล่ตามบริษัทเก่าทัน ทัง้ในแง่การพัฒนาเทคโนโลยีและการได้รับส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

จากท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นท าให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยนีด้ังแสดงตามภาพท่ี 3.1 
ถึงแม้ว่าจะมีผู้ศึกษาความสมัพนัธ์เหล่านีใ้นต่างประเทศมาแล้ว (Lee and Lim, 2001) แต่
เน่ืองมาจากในแตล่ะประเทศมีการยอมรับโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีแตกตา่งกนั  ซึ่ง
อาจมีสาเหตมุาจากวฒันธรรม ความเช่ือ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลตอ่การยอมรับโปรแกรมประยกุต์
ทางเครือข่ายสังคมท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะ
สง่ผลตอ่การยอมรับโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมในบริบทของประเทศไทย 
 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดของการวิจยั  
แหล่งท่ีมา:  ดดัแปลงจาก Lee and Lim, 2001. 
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3.2 วิธีการวิจัย 
 

3.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการศกึษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยืดวงจรชีวิตของ

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษา ทบทวนและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การยืดวงจรชีวิตของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม 
ทัง้เอกสารทางวิชาการทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้ข้อมลูทางวิชาการท่ีได้จากการ
สืบค้นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ตา่ง ๆ จนได้เป็นกรอบแนวคดิของงานวิจยันี ้

เม่ือได้กรอบแนวคิดแล้วจึงได้สร้างค าถามส าหรับการสมัภาษณ์ตามกรอบแนวคิดของ
งานวิจยันี ้โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์จากนกัวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ทรงคณุวฒุิ และบคุลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการพฒันาซอฟต์แวร์
จากเครือข่ายอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์หรือองค์กรตา่ง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งการสมัภาษณ์
ได้มีการก าหนดชุดของค าถามไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยการสัมภาษณ์นัน้เป็นแบบรายบุคคลซึ่งผู้ ให้
สัมภาษณ์ส าหรับงานวิจัยนี มี้จ านวน 8 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้และแสดง
รายละเอียดการคดัเลือกผู้ให้สมัภาษณ์แสดงในภาคผนวก ก.1  

นอกจากนีข้้อค าถามของการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ค าถามท่ีเป็นประเภทค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นอิสระตามทศันคติของผู้ ให้สมัภาษณ์  และค าถามปลายปิดเพ่ือให้
ได้ข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง รวมถึงค าถามท่ีเกิดขึน้ ณ ขณะสัมภาษณ์เน่ืองจากผู้สัมภาษณ์เอง
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากค าตอบท่ียังไม่เข้าใจ เพ่ือให้ข้อมูลท่ีมีความครอบคลุม ถูกต้อง 
ครบถ้วน เท่ียงตรง และเกิดความชดัเจนในค าตอบ โดยผู้ วิจยัได้มีการตรวจสอบค าถามด้วยการ
พิจารณาข้อค าถามให้ถกูต้องตามโครงสร้าง และภาษาท่ีใช้ให้มีความเหมาะสมกบัผู้ ให้สมัภาษณ์ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาอีกครัง้ก่อนการน าไปสมัภาษณ์จริง หลงัจากนัน้
จงึน าไปสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์หรือผู้ เช่ียวชาญทัง้ 8 ทา่น ตอ่ไป 

ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญนัน้ท าโดยการบนัทึกข้อมูลของผู้ ให้สมัภาษณ์ด้วยวิธีการจด
บนัทึกข้อมูลและการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ข้อมูลซึ่งเสียงท่ีถูกบันทึกนัน้น ามาใช้ประกอบการ
ทบทวนกบัการจดบนัทกึข้อมลูขณะสมัภาษณ์ของผู้วิจยัเอง ซึง่ข้อมลูท่ีได้จากการบนัทึกข้อมลูด้วย
วิธีการเหล่านี ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์ของสมมตฐิานท่ีได้จากกรอบแนวคิดของงานวิจยันีเ้พ่ือน าไปสรุปผลของการวิจยั  
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3.2.2 นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
1) เครือข่ายสงัคม (Social Network) หมายถึง โครงสร้างทางสงัคมท่ีถกูสร้างขึน้

โดยกลุม่ของบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปหรือองค์กรท่ีอยู่รวมกนัเป็นสงัคม มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ของการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั และมีการแพร่ขยายเครือขา่ยทางสงัคมออกไปเร่ือย ๆ 

2) โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network Application) หมายถึง 
ซอฟต์แวร์ท่ีได้น าแนวคิดทางเครือข่ายสงัคมมาออกแบบและพฒันาให้มีหน้าท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง
โดยตรงส าหรับผู้ ใช้ในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลตอ่บคุคลจนก่อเกิดความสมัพนัธ์
เป็นลักษณะทางสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ บนแต่ละ
ระบบปฏิบัติการท่ีมีการรองรับทัง้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น  แท็บเล็ต 
โทรศพัท์มือถือ 

3) วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม หมายถึง การเติบโตของ
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเปล่ียนไปตามคาบเวลา ซึ่ง มีลักษณะเป็นวงจรของการ
พฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมเพ่ือสนองความต้องการของผู้ ใช้ โดยมีช่วงระยะเวลา
อยู่ 4 ช่วง ดงันี ้ช่วงการแนะน า (Introduction) ช่วงการเติบโต (Growth) ช่วงอ่ิมตวั (Maturity) 
และชว่งถดถอย (Decline) 

4) ปัจจยัด้านเทคโนโลยี หมายถึง ปัจจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีส่งผลตอ่การยืดวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม เช่น การคาดการณ์ทิศทางของ
เทคโนโลยีในอนาคต ความถ่ีของการเกิดนวตักรรม การเรียนรู้จากภายนอก และคณุลกัษณะของ
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

5) ปัจจยัด้านการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ
ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านต้นทุน ปัจจยัด้านความแตกต่าง และปัจจยัด้านการ
เจาะกลุม่เป้าหมาย 

6) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยั
ด้านเทคโนโลยีและปัจจยัด้านการตลาดท่ีส่งผลตอ่การยอมรับของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคม เชน่ พระราชบญัญตัทิางเทคโนโลยี กฎหมาย วฒันธรรม และคา่ความนิยม 

 
3.2.3 สมมตฐิานการวิจัย 

 จากกรอบแนวคดิของงานวิจยัดงัภาพท่ี 3.1 และการอธิบายกรอบแนวคิดข้างต้นท าให้พบ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรแตล่ะตวั ซึง่ท าให้ได้เป็นสมมตฐิานการวิจยัดงันี ้

1) ระบบเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์กบัโอกาสในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2) การวิเคราะห์โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมจากผู้ ให้สัมภาษณ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัโอกาสในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) การวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดจากผู้ ให้สัมภาษณ์มีความสัมพันธ์กับ
โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทางการตลาด 

4) แหล่งท่ีมาส าหรับความได้เปรียบทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีจะ
ประสบความส าเร็จทางการตลาด 

5) ยุทธศาสตร์ของประเทศมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6) ยทุธศาสตร์ของประเทศมีความสมัพนัธ์กบัโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทาง
การตลาด 

7) โอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนา
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

8) ยทุธศาสตร์ของประเทศส่งผลตอ่ศกัยภาพในการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือขา่ยสงัคม 

9) โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทางการตลาดส่งผลต่อศกัยภาพในการพฒันา
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

10) ศกัยภาพในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมมีความสมัพนัธ์
กบัการไลต่ามทางเทคโนโลยีและการไลต่ามทางการตลาด 

11) ความรู้และแหล่งข้อมูลท่ีน่าเ ช่ือถือ มีความสัมพันธ์กับการไล่ตามทาง
เทคโนโลยีและการไลต่ามทางการตลาด 

12) การไล่ตามทางเทคโนโลยีและการไล่ตามทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการยืด
วงจรชีวิตของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

13) การยืดวงจรชีวิตของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมมีความสมัพนัธ์กับ
ความรู้และแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ 

 
3.2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตามวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพคือ แบบสมัภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง (Structured Interview) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 ซึ่งแบ่งเป็น 2 หวัข้อ ได้แก่ ค าถาม
เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมและค าถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี
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อิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตของโปรแกรมซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
การตลาด และ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางท่ี 3.1  แบบสมัภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของ
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม 

 
แบบสัมภาษณ์ของงานวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม 
1.1 ทา่นรู้จกัโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม (Social Network Applications) อะไรบ้าง 
1.2 ทา่นคิดวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมที่มีอยูใ่นปัจจุบนัอยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ 

(Product Life Cycle) 
1.3 ท่านคิดว่าวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของแต่ละโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมที่มีอายุไม่เท่ากันนัน้ 

เป็นเพราะปัจจยัอะไรเป็นสาเหต ุ
1.4 ทา่นพอจะทราบหรือไมว่า่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมที่เกิดขึน้นัน้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามี

การเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 
1.5 ทา่นคิดวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมที่มีการพฒันาอยู่ในปัจจุบนั สามารถที่จะพฒันาตาม

กนัได้ยากหรือง่ายอยา่งไร 
1.6 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมเหล่านัน้มีการพัฒนาหรือน าไปใช้ในงานประเภทใดบ้าง ใช้

อยา่งไร 
1.7 ทา่นคิดวา่แนวโน้มในการน าโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

เป็นอยา่งไร 
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยดืวงจรชีวิตของโปรแกรม 

2.1 ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี
2.1.1. ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่  ถ้ามี มีเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้องในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม
อะไรบ้าง เก่ียวข้องอยา่งไร 

2.1.2. อะไรคือสิง่ที่ท าให้คนหนัมาสนใจใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมากขึน้ 
2.1.3. ทา่นคิดวา่อะไรเป็นสาเหตทุี่ท าให้ผู้ใช้มีการเลกิใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมอนัหนึ่ง 

และหนัไปใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีกอนัหนึง่ 
2.1.4. ถ้าทา่นต้องการจะผลติโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมให้กบัองค์กรหนึง่ ๆ ในประเทศไทย 

ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคุณลกัษณะ (Feature) ของโปรแกรม
อยา่งไร 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ่) 

แบบสัมภาษณ์ของงานวิจัย 
2.2 ปัจจัยด้านการตลาด 

2.2.1. ท่านคิดว่าอะไรคือข้อได้เปรียบในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสงัคมที่ส าคญัที่สุด ที่ท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ ใช้หรือมียุทธศาสตร์ในการขาย
อยา่งไร 

2.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
2.3.1. ในปัจจบุนัมีบริษัทใดบ้างที่มีการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมในประเทศไทย ทัง้

ที่น าไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 
2.3.2. ท่านคิดว่าจะมีบริษัทที่พฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทาง

เครือข่ายสงัคมมากหรือน้อยแค่ไหน และบริษัทในต่างประเทศมีจ านวนมากหรือน้อยแค่ไหนที่
จะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

2.3.3. ทา่นคิดวา่บริษัทท่ีพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมในประเทศไทยนัน้ มีความพร้อม
แคไ่หนในการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม ต้องมีการปรับปรุงประเด็นอะไรบ้าง
หรือไม ่และจดุแข็งของบริษัทเหลา่นัน้ในประเทศไทยคืออะไร 

2.3.4. ท่านคิดว่ามีความยากหรือง่ายแค่ไหน ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมใน
ประเทศไทย เพราะอะไร ในประเด็นตา่ง ๆ เช่น กฎหมาย แรงงาน เงินทนุ เทคโนโลยี ฯลฯ 

 
3.2.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูแยกเป็น 2 สว่น ตามกระบวนการวิจยั ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ์ ซึ่งใช้วิธีดชันีการประเมินความ
สอดคล้องหรือการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  (Index of 
Concordance: IOC) (Neilsen and Landauer, 1993) โดยการให้คณาจารย์ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญคนละกลุ่มกับผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้ 8 ท่าน ดงัแสดงคุณสมบตัิของคณาจารย์ 3 ท่านใน
ภาคผนวก ก.2 ซึง่คณาจารย์จะแสดงความคิดเห็นส าหรับข้อค าถามแตล่ะข้อว่ามีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ท่ีได้ทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดัง
ภาคผนวก ข 

2) การวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ โดยเม่ือน าแบบสมัภาษณ์ไปสอบถามผู้ ให้สมัภาษณ์
จ านวน 8 ท่าน (Macmillan, 1971: 52) จึงท าให้ได้บทสมัภาษณ์ของแต่ละท่านดงัภาคผนวก ค 
และน าบทสมัภาษณ์นัน้มาวิเคราะห์จ าแนกข้อมลูตามแตล่ะประเด็นของแบบสมัภาษณ์ ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์ตามประเด็นของแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ท าการสร้างแบบสัมภาษณ์ไว้จนได้เป็นผลการ
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วิเคราะห์ข้อมูล แล้วน ามาสรุปผลเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ วิจัยจะมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการ
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ข้อมลูท่ีได้มาโดยไมปั่กใจเช่ือข้อมลูนัน้ตัง้แตค่รัง้แรกท่ีได้รับข้อมลู ซึง่งานวิจยันีไ้ด้ใช้การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้นักวิจัยจ านวน 3 ท่าน มาฟังข้อมูลจากเทปบนัทึกเสียงของผู้ ให้
สมัภาษณ์เพ่ือดผูลลพัธ์ท่ีเกิดมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือขดัแย้งกนั (Graneheim and 
Lundman, 2004) ซึ่งจะสร้างความแน่ใจได้มากกว่าการวิเคราะห์ของผู้ วิจยัเพียงคนเดียว โดย
คณุสมบตัขิองนกัวิจยัอีก 3 ทา่นแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.3 ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมลู
จากผู้ให้สมัภาษณ์ผู้วิจยัเองได้น าข้อมลูจากท่ีได้จากการจดบนัทึกและเทปบนัทึกเสียงมาวิเคราะห์ 
และสง่เทปบนัทกึเสียงของผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดให้แก่นกัวิจยัแตล่ะท่าน โดยนกัวิจยัแตล่ะท่านจะ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่เผชิญหน้ากันแล้วส่งผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาให้ผู้ วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากนกัวิจยัทัง้ 3 ท่านและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้วิจยัเองไม่ตรงกนัจะท าประเมินความคิดเห็นกบันกัวิจยัทัง้หมดในแตล่ะประเด็นอีกครัง้ ถ้า
ประเด็นดงักล่าวได้รับการแสดงความคิดเห็นของนักวิจยัทัง้หมดในอัตราส่วนท่ีต ่าจะท าการตดั
ประเดน็นัน้ไป แล้วน ามาเป็นผลสรุปของการวิจยั 



 

บทที่ 4 

ผลการศกึษาวเิคราะห์ข้อมูล 

 ปัจจบุนัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทยก าลงัได้รับความนิยมอย่าง
มากเน่ืองจากโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมได้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารทัง้
ส าหรับบุคคลทัว่ไปและส าหรับองค์กรเพ่ือสนบัสนนุการท างานด้านต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบนัได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาโปรแกรม
เพิ่มเติมอยู่เ ร่ือย ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ ใช้ ท่ีเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น 
พฤตกิรรมการใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตได้อย่างแท็บเล็ต มือถือ และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา แตถ้่ากลา่วถึงการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศ
ไทยยงัเกิดขึน้น้อยมากและหากเกิดขึน้ก็จะพบในรูปแบบการใช้งานเฉพาะเจาะจงส าหรับองค์กร
หนึ่งองค์กรใดเพียงเท่านัน้ การวิจยัครัง้นีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยืด
วงจรชีวิตของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

ซึ่งการท่ีจะอธิบายถึงปัจจยัเหล่านัน้ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศ
ไทยท่ีส่งผลตอ่การขยายช่วงวงจรชีวิตของโปรแกรมประเภทนี ้งานวิจยันีไ้ด้น าข้อมลูท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องมาอภิปรายผล ซึ่งผลการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญทัง้ 8 คน แสดงอย่างละเอียดใน
ภาคผนวก ค  

โดยผลการสัมภาษณ์ท่ีได้จะถูกน ามาวิเคราะห์จ าแนกข้อมูลตามแต่ละหัวข้อของแบบ
สมัภาษณ์ตามกรอบแนวคดิ โดยท าการทวนสอบบทสมัภาษณ์การวิเคราะห์ของผู้วิจยักบับคุลากร
ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 ท่าน มาเปรียบเทียบข้อมลูกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดความเอนเอียงของข้อมลู แล้วได้เป็นผลในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยืด
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม และน าผลการวิเคราะห์เหล่านัน้ไป
เป็นผลสรุปของการวิจยั โดยผลการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์สามารถอภิปรายแยกเป็น 2 ประเด็น 
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ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไปของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยืดวงจร
ชีวิตของโปรแกรม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม 
 

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมปัจจุบนัได้รับความนิยมอย่างมาก ทัง้นักวิชาการ
และผู้ มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีระบวุา่ โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีก าลงัได้รับ
ความนิยมในปัจจบุนันัน้อยูใ่นชว่งการเติบโตของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ประเภทนี ้ดงันี ้ 

 
4.1.1 ช่วงการเตบิโตของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  
ทิศทางของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมก าลังอยู่ในช่วง ท่ีสองของวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือ ช่วงการเติบโตของผลิตภัณฑ์ โดยเป็นระยะเร่ิมต้นของช่วงการเติบโต ซึ่งผู้
บกุเบกิตลาดจะได้รับผลตอบแทนสงูในการประกอบการอย่างรวดเร็ว แตเ่ม่ือระยะเวลาผ่านไปสกั
ระยะเวลาหนึ่งจะเร่ิมมีคู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึน้  เน่ืองจากคู่แข่งเหล่านัน้
มองเห็นถึงผลก าไรท่ีคาดวา่จะได้รับจากการประกอบกิจการนี ้สง่ผลให้การเติบโตในภายหลงัเร่ิมมี
การแข่งขนัและได้รับผลตอบแทนท่ีช้าลงแต่ยงัคงมีอตัราการบริโภคผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึน้เร่ือย ๆ 
(กรรณิการ์ พรจิตรสุวรรณ, 2555) ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมในปัจจุบนัยังคงอยู่
ในชว่งกลางของชว่งการเตบิโตของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ดงัภาพท่ี 4.1 
 

 

ภาพท่ี 4.1  ชว่งวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมในปัจจบุนั 



32 

4.1.2 ความถี่ของการเกิดนวัตกรรม 
จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นักวิชาการและผู้ มีประสบการณ์ทางด้าน

เทคโนโลยี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมส่วนใหญ่เกิดขึน้
ประมาณปีละ 5-10 โปรแกรม ปีหนึง่ ๆ ในจ านวนโปรแกรมเหลา่นีมี้เพียง 1-2 โปรแกรมหรืออาจไม่
มีเลยท่ีได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย (Wikipedia, 2010) ซึ่งสามารถสงัเกตไุด้จากโปรแกรม
ประยกุต์แตล่ะตวัมีรูปลกัษณ์และลกัษณะการท างานท่ีคล้ายกนัของหลายโปรแกรม 
 

4.1.3 การเรียนรู้จากภายนอก 
ในการวิเคราะห์ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมจ าเป็น

จะต้องค านึงถึงระดบัของการเรียนรู้จากภายนอกขององค์กรหรือผู้พัฒนาท่ีมาทีหลังท่ีต้องการ
พัฒนาโปรแกรมให้สามารถไล่ตามผู้พัฒนาท่ีเข้ามาก่อนจะต้องรู้วิธีการพัฒนาโปรแกรม ท่ีตน
ต้องการจะแข่งขันเช่นเดียวกับผู้ พัฒนาท่ีเข้ามาก่อน โดยระดับของการเรียนรู้จากภายนอก 
หมายถึง การส่งผ่านทางเทคโนโลยี (Technology Transfer) หรือการท่ีโปรแกรมหนึ่ง ๆ จะ
สามารถลอกเลียนแบบโปรแกรมท่ีมีอยูเ่ดมิได้ง่ายหรือยาก  

จากการรวบรวมข้อมูลค าให้สัมภาษณ์และการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการเรียนรู้
ข้อมูลจากภายนอกของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ 
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย เน่ืองจากในปัจจบุนัการสร้าง
โปรแกรมหนึ่ง ๆ ท าโดยการน าเคร่ืองมือ (Tools) แต่ละตวัมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกันโดยการเขียน
เข้ารหสัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึน้มาเพ่ือให้เคร่ืองมือแตล่ะตวัสามารถท างานร่วมกนัได้จนออกมา
เป็นโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ๆ ด้วยเหตุนีท้ าให้การลอกเลียนแบบของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม
เป็นไปได้ง่าย ทัง้ในส่วนของลกัษณะการท างานและรูปลกัษณ์ของโปรแกรมท่ีมีหน้าตาท่ีคล้ายกนั 
มีการพฒันาโปรแกรมในลกัษณะเดียวกนักบัการพฒันาโปรแกรมอ่ืน ๆ ทัว่ไป 
 

4.1.4 การสนับสนุนการท างานในองค์กรต่าง ๆ 
1) องค์กรทางธุรกิจ ใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในรูปแบบของการ

สร้างภาพลกัษณ์ให้กับองค์กร ใช้ในการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลให้กับองค์กรและการติดต่อส่ือสาร
ภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) น าโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสงัคมมาใช้ในธุรกิจทัง้ในการสร้างภาพลกัษณ์ การติดต่อส่ือสารให้ค าแนะน ากับลูกค้า 
และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการติดต่อประสานงาน 
การท างานด้านความร่วมมือกนัภายในองค์กร  
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2) องค์การทางการศกึษา มีลกัษณะท่ีอาจารย์ได้ท าการติดตอ่ส่ือสารกบันกัศกึษา
ด้วยวิธีการโพสต์วิชาเรียนหรือเอกสาร และพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้กันผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

3) องค์กรด้านวงการบนัเทิงและการส่ือสารโทรคมนาคม ใช้โปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือขา่ยสงัคมในการบอกเลา่ขา่วสารและให้ข้อมลูแก่ประชาชนทัว่ไปในการตดิตามข้อมลูข่าวสาร
ได้ทนัตอ่เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ 
 
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตของโปรแกรม 
 

4.1.5 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
4.2.1.1 การคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต 
การคาดการณ์จะช่วยให้บริษัทรู้ทิศทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกับ

โปรแกรมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือท าให้โปรแกรมถูกปรับปรุงอย่างถูกทางและสามารถยืด
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมได้ ซึ่งจากท่ีได้สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ท าให้ทราบวา่ความคดิเห็นมีความแตกตา่งกนัไปตามความถนดัของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่าน ซึ่งการ
คาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาหรือปรับปรุง
โปรแกรมนัน้มีเพียงผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นนกัวิชาการเท่านัน้ โดยมีการคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีท่ีจะ
น ามาใช้ในอนาคต เช่น เทคโนโลยีแบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) อาทิ แว่นตาท่ีมอง
ภาพสามมิติได้ และเทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุการออกก าลงักายส าหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งท าให้พบว่า
ในประเทศไทยบริษัทยงัขาดการวิจยัและพฒันา (Research and Development (R&D)) ท าให้
บริษัทไม่ทราบถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ถึงแม้ว่าจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโปรแกรมอยูต่ลอดเวลาก็ตาม แตห่ากบริษัทปรับปรุงโปรแกรมไปในทิศทางท่ี
ผิดก็จะท าให้ไม่สามารถยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมออกไป
ได้ 

4.2.1.2 โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นไปได้ง่าย เม่ือการ

เข้าถึงอินเตอร์เน็ตง่าย ก็จะท าให้การใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมสะดวกมากขึน้ โดย
โทรศพัท์มือถือ (Mobile Phone) แท็บเล็ต (Tablet) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มี
ความเก่ียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอย่างมาก  ซึ่งการใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมในประเทศไทยปัจจบุนัมีเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ ตามจ านวนการ
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ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทัง้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (สชุาดา พลาชยัภิรมย์ศลิ, 2554) 

4.2.1.3 คณุลกัษณะของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม 
นอกจากนีปั้จจัยด้านการคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตและ

โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ยงัมีปัจจยัด้านคณุลกัษณะของโปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือข่ายสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาโปรแกรมและยังส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมของผู้ ใช้ ซึ่งคณุลกัษณะของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคมท่ีมีอิทธิพลนัน้มีดงันี ้

1) ความประทบัใจการใช้งานโปรแกรมครัง้แรก (การใช้งานง่าย) 
2) การเพิ่มแอพพลิเคชนัตา่ง ๆ เชน่ เกมส์ แผนท่ี ฯลฯ 
3) ความเป็นสว่นตวัหรือความเฉพาะกลุม่ 
4) สว่นท่ีแสดงสถานะความเป็นตวัตน อารมณ์ หรือความรู้สกึได้ 
5) ภาษาในการใช้งาน 
6) รูปลกัษณ์การใช้งาน 
7) ความเร็วในการใช้งาน 
8) การเช่ือมตอ่เข้าได้กบัทกุโปรแกรมหรือทกุอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
4.1.6 ปัจจัยด้านการตลาด 
โอกาสในการประสบความส าเร็จทางการตลาดท่ีนักการตลาดหลาย ๆ คนกล่าวถึงคือ 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งก่อนท่ีผลิตภัณฑ์จะออกสู่ตลาดจึงต้องมีการวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัเพ่ือลดความเส่ียงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์นัน้ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์
ทางเครือขา่ยสงัคมก็เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ง จึงถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหนึ่ง โดยตามทฤษฎี
ความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Porter, 1990) ประกอบด้วยความได้เปรียบทางด้านต้นทนุ ความ
ได้เปรียบทางความแตกต่าง และความได้เปรียบในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย จึงได้แบ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความได้เปรียบทางการแขง่ขนัตามทฤษฎีของพอตเตอร์ ดงันี ้
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4.2.2.1 ด้านต้นทนุ 
เน่ืองจากโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมแตล่ะโปรแกรมสามารถพฒันาและ

ลอกเลียนแบบกันได้ง่าย โดยการสร้างโปรแกรมหนึ่งเป็นเพียงการน าเคร่ืองมือ (Tools) แต่ละตวั
มาเช่ือมต่อเข้าด้วยกันโดยการเขียนเข้ารหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึน้มาให้เคร่ืองมือแต่ละตัว
สามารถท างานร่วมกนัได้ จงึท าให้ทัง้ในส่วนของลกัษณะการท างานและรูปลกัษณ์ของโปรแกรมมี
หน้าตาท่ีคล้ายกนั ดงันัน้การแขง่ขนัทางด้านต้นทนุจงึไมรุ่นแรงและไมส่ง่ผลตอ่การแขง่ขนัมากนกั 

4.2.2.2 ด้านความแตกตา่ง 
ความแตกตา่งของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมแต่ละโปรแกรมส่งผลต่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขนั เน่ืองจากการเติบโตของเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
หากไมมี่การปรับปรุงโปรแกรมตามสถานการณ์อยู่ตลอดอาจท าให้คูแ่ข่งสามารถแย่งส่วนแบง่ทาง
การตลาดได้ แตใ่นทางกลบักนั คูแ่ขง่ท่ีเพิ่งเร่ิมต้นเข้าสูต่ลาดแม้จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา แต่
หากไม่มีความโดดเด่นหรือไม่มีความแตกต่างจากโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีถูก
พฒันาขึน้มาก่อน ก็จะไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้  ซึ่งผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดได้ให้
ความเห็นว่า การปรับปรุงโปรแกรมอย่างตอ่เน่ืองของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมส่งผล
อย่างมากต่อการแข่งขนัในตลาด เน่ืองจากโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมเป็นเทคโนโลยี
ประเภทหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีเหล่านีมี้ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว หากขาดการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองคู่แข่งจะสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้โดยง่าย ในท านองเดียวกัน  หาก
โปรแกรมนัน้เข้าสู่ตลาดก่อนและมีการปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเน่ืองก็จะยังคงสามารถรักษา
สว่นแบง่ทางการตลาดไว้ได้ด้วยเชน่กนั (กรรณิการ์ พรจิตรสวุรรณ, 2555) 

4.2.2.3 ด้านการเจาะกลุม่เป้าหมาย 
การท าการตลาดควรเจาะกลุ่มเป้าหมายของกิจการรายย่อยเน่ืองจากการจะ

แขง่ขนักบักิจการรายใหญ่ท่ีเป็นผู้น าทางการตลาดเป็นไปได้ยาก ดงันัน้การแข่งขนัท่ีเป็นได้คือ การ
หายุทธศาสตร์ของการหาน่านน า้ท่ีมีการแข่งขันน้อย แต่ในช่วงระยะหลังกิจการรายใหญ่ ให้ใช้
วิ ธีการแข่งขันด้วยการซือ้กิจการรายย่อยท่ีได้รับความนิยมเพ่ือลดการแข่งขันในอนาคต 
ตวัอย่างเช่น เฟสบุคได้ซือ้กิจการของวอทส์แอปแล้วน าระบบกล่องข้อความเข้ามาพัฒนาและ
น ามาใช้ในเฟสบคุ (เดลินิวส์, 2557) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความได้เปรียบทางการแขง่ขนัตามทฤษฎีข้างต้น ท าให้
ทราบว่ายทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับความได้เปรียบทางการตลาดของโปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือข่ายสังคมในประ เทศไทย คือ ความได้เปรียบด้านความแตกต่าง  ซึ่ งบ ริษัทหรือ
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ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องให้ความส าคัญ ส่วนความได้เปรียบด้านการเจาะกลุ่มเป้าหมายเหมาะ
ส าหรับบริษัทรายยอ่ยหรือผู้พฒันาท่ีเข้ามาทีหลงั 
 

4.1.7 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของโอกาสในการพฒันาเทคโนโลยีและโอกาสท่ีจะประสบ

ความส าเร็จทางการตลาด ท าให้ได้ปัจจยัหรือคณุลกัษณะจ านวนมากของโปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือข่ายสังคมในประเทศไทย แต่เ น่ืองจากปัจจัยบางอย่างอาจมีข้อจ ากัดในเ ร่ืองของ
สภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาเก่ียวข้อง จึงได้รวบรวมข้อมลูการสมัภาษณ์จากนกัวิชาการและผู้ มี
ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีแต่ละท่าน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีอาจสง่ผลตอ่ปัจจยัด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด ดงันี ้

4.2.3.1 ด้านการเมืองและกฎหมาย 
กฎหมายของกระทรวงอาจไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง

เครือข่ายสงัคม ซึ่งกฎหมายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีได้ประกาศไว้มี
เพียงแนวทางการพัฒนาเว็บท่ีทุกคนเข้าถึงได้ และพระราชบัญญัติว่าด้วยเร่ืองการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์คือมีการล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จหรือมี
ลกัษณะอนัลามกอนาจาร ยอ่มก่อให้เกิด ความเสียหาย กระทบกระเทือนตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และ
ความมัน่คงของรัฐ รวมทัง้ความสงบสุขและศีลธรรมอนัดีของประชาชน (พระราชบญัญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) และถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้มีข้อจ ากดัใด 
ๆ แตรั่ฐบาลของประเทศไทยก็ไมค่อ่ยได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีมากนกั 

4.2.3.2 ด้านสงัคมและวฒันธรรม 
ทศันคติหรือค่านิยมของคนในสังคมไทยทัง้ในภาคครัวเรือนและองค์กรส่วนใหญ่

มองวา่โปรแกรมหรือสิ่งท่ีถกูพฒันาขึน้จากตา่งประเทศมีประสิทธิภาพมากกว่าโปรแกรมหรือสิ่งถกู
ท่ีพฒันาขึน้จากประเทศไทยเอง ท าให้ไม่คอ่ยได้รับความนิยมจากคนในประเทศเท่าท่ีควร ดงันัน้
ประเทศไทยจึงไม่ค่อยมีการพฒันาโปรแกรมขึน้มาเน่ืองจากผู้ ใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมมีตวัเลือกจากโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มาจากตา่งประเทศอยู่แล้ว ซึ่งผู้ ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด ท าให้หากประเทศไทยจะมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมจะไม่
คุ้มคา่ตอ่การลงทนุในการพฒันา 
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นอกจากนีน้กัวิชาการและผู้ มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีแต่ละท่านได้แสดง
ความคิดเห็นถึงปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรมแตกตา่งกัน เช่น กลุ่มเพ่ือน ดาราหรือศิลปินท่ีตน
ช่ืนชอบมีผลอย่างมากต่อการเลือกใช้งาน ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ผู้ ท่ี
ใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมีระดบัความต้องการอยู่ในส่วนของความต้องการการเป็น
สมาชิกของสงัคม (Belonging Needs) เป็นความต้องการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ต้องการความ
รัก ความผูกพนั ความเป็นเพ่ือนและมิตรภาพ รวมถึงบางส่วนมีความต้องการอยู่ในระดบัความ

ต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการระดบัท่ี 4 เก่ียวกับการนับถือ
ตนเองและการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อ่ืน เป็นความต้องการทางความส าเร็จ ความมี
เกียรติยศศกัดิ์ศรี การยอมรับในความมีช่ือเสียง จึงท าให้ทราบว่าแนวโน้มของโปรแกรมประยุกต์
ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีสามารถดงึดดูผู้ใช้งานได้ (Boeree, 2006) 

4.2.3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง

เครือข่ายสงัคมทัง้เร่ืองของบุคลากรท่ีเป็นผู้พฒันา เทคโนโลยีท่ีรองรับ ข้อกฎหมายท่ีไม่กีดกันใน
การพัฒนา และเงินทุนส าหรับการพัฒนา แต่เน่ืองจากแหล่งเงินทุนของไทยแตกต่างจาก
ต่างประเทศเพราะลักษณะของการสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยยังมีน้อยไม่เท่ากับการ
สนบัสนนุในตา่งประเทศ ซึ่งการพฒันาโปรแกรมแตล่ะครัง้ต้องใช้ระยะเวลานานและใช้เงินทนุสูง
พอสมควร 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม สามารถสรุปเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามผู้ เช่ียวชาญท่ีให้สมัภาษณ์
แตล่ะคนได้ดงัตารางท่ี 4.1 ดงันี ้

ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบสรุปปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์
ทางเครือขา่ยสงัคมจ าแนกตามผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่าน 

 

ปัจจยัที่เก่ียวข้อง 
ทา่นที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 

ปัจจยัด้านเทคโนโลย ี

1) การคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต         

2) โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลย ี         

อปุกรณ์สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ามารถ
เช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตได้ 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ่) 
 

ปัจจยัที่เก่ียวข้อง 
ทา่นที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 

ปัจจยัด้านเทคโนโลย ี

3) คณุลกัษณะของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคม 

        

ความประทบัใจในการใช้งานครัง้แรก         

การเพิ่มแอพพลิเคชนัตา่ง ๆ เชน่ เกมส์ แผนที่ 
ฯลฯ 

        

ความเป็นสว่นตวัหรือความเฉพาะกลุม่         

สว่นที่แสดงสถานะความเป็นตวัตน อารมณ์
หรือความรู้สกึได้ 

        

ภาษาในการใช้งาน         

รูปลกัษณ์การใช้งาน         

ความเร็วในการใช้งาน         

การเชื่อมตอ่เข้าได้กบัทกุโปรแกรมหรือทกุ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

        

ปัจจยัด้านการตลาด 

1) ด้านต้นทนุ         

2) ด้านความแตกตา่ง         

3) ด้านการเจาะกลุม่เป้าหมาย         

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

1) ด้านการเมืองและกฎหมาย         

2) ด้านสงัคมและวฒันธรรม         

การบริโภคสินค้าตามกลุม่คนทีต่นชื่นชอบ         

การบริโภคสินค้าที่ผลิตจากตา่งประเทศ
มากกวา่สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ 

        

3) ด้านเศรษฐกิจ         

เงินทนุสนบัสนนุ         

 
หมายเหตุ:    มีอิทธิพลมาก    มีอิทธิพลปานกลาง    มีอิทธิพลน้อย    ไมมี่อิทธิพล 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า เม่ือพิจารณาท่ีปัจจยัด้านเทคโนโลยีพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการ
คาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตมีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี และปัจจยัยอ่ยด้านคณุลกัษณะของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม โดย
ปัจจัยย่อยด้านคุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมผู้ เช่ียวชาญมีมุมมองท่ี
แตกตา่งกนัไป โดยบางทา่นเน้นวา่คณุลกัษณะด้านความประทบัใจในการใช้งานครัง้แรกมีอิทธิพล
ตอ่การยืดวงจรชีวิต ในขณะท่ีบางท่านเน้นว่าคณุลกัษณะด้านความเป็นส่วนตวัหรือความเฉพาะ
กลุ่มมีอิทธิพลมากกว่า ซึ่งแตกตา่งจากปัจจยัย่อยด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีท่ีเห็น
ว่าอุปกรณ์ส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้เป็นปัจจัยหลักของ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอิทธิพลตอ่การยืดวงจรชีวิตเท่านัน้ 

ส่วนปัจจัยด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยย่อยด้านความแตกต่างมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัด้านการเจาะกลุม่เป้าหมาย สว่นปัจจยัด้านต้นทนุ ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า
ไมมี่อิทธิพลใด ๆ ตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม 

ในขณะท่ีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าตามกลุ่มคนท่ีตนช่ืนชอบมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจ ซึง่ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่ได้ให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกนั ซึง่แตกตา่งจากปัจจยัด้าน
การเมืองและกฎหมาย ซึ่งผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเล็กน้อยโดยบางท่านเห็นว่ามี
อิทธิพลน้อย แตบ่างท่านเห็นว่าไม่มีอิทธิพลใด ๆ เลยตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคมท่ีมีความโดดเด่นหรือมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์แต่ละท่านให้ความเห็นคือ ปัจจัย
ด้านการตลาดทางด้านความแตกต่าง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคมและ
วฒันธรรมส าหรับทศันคตขิองการบริโภคสินค้าคามกลุม่คนท่ีตนช่ืนชอบ และปัจจยัด้านเทคโนโลยี
ส าหรับการคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต รองลงมาคือ ปัจจัยย่อยด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยี ปัจจยัย่อยด้านคณุลกัษณะในส่วนของความประทบัใจในการใช้งาน
ครัง้แรก ปัจจัยด้านการตลาดทางด้านการเจาะกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอ่ืน ๆ เชน่ คณุลกัษณะด้านความเป็นส่วนตวัหรือ
ความเฉพาะกลุ่ม คณุลกัษณะด้านความเร็วในการใช้งาน คณุลกัษณะด้านการเช่ือมตอ่เข้าได้กับ
ทกุโปรแกรมหรือทกุอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลตอ่การยืดวงจรชีวิตแตไ่ม่มากเท่ากับ
ปัจจยัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แตอ่ย่างไรก็ตามมีบางปัจจยัท่ีไม่ส่งผลหรือส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อการยืด
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วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม นัน่คือ ปัจจยัย่อยด้านคุณลกัษณะ
ด้านรูปลักษณ์ของการใช้งาน ปัจจัยทางการตลาดด้านต้นทุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านการเมืองและกฎหมาย 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงสรุปผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยืดวงจรชีวิตของโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะของงานวิจยัท่ีอาจน าไปปรับปรุงและเพิ่มเติมใน
อนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
5.1 สรุปผลของการวิจัย 
 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยืดวงจรชีวิตของ
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์จาก
นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรท่ีมีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการพฒันาซอฟต์แวร์จากเครือขา่ยอตุสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์หรือองค์กรตา่ง 
ๆ ในประเทศไทย และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมลูแยกได้เป็น 4 ส่วน ส่วนแรก
คือ การวิเคราะห์เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยอ้างอิงจากกรอบแนวคิด
เพ่ือน าไปใช้สร้างแบบสมัภาษณ์ ส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ์ 
โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน แสดงความคิดเห็นซึ่งผลการวิเคราะห์ท่ีได้ทกุข้อมีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ ส่วนท่ีสามเป็นการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์จากการน าแบบสมัภาษณ์ไปสอบถาม
ผู้ ให้สัมภาษณ์ แล้วน าบทสัมภาษณ์นัน้มาวิเคราะห์จ าแนกข้อมูลตามแต่ละหัวข้อของแบบ
สมัภาษณ์ตามกรอบแนวคิดและได้เป็นบทสมัภาษณ์ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยืด
วงจรชีวิต สว่นสดุท้ายคือการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการวิเคราะห์ของผู้วิจยักบับคุลากรผู้ ท่ี
มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 ท่าน มาเปรียบเทียบข้อมลูกนัเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดความเอนเอียงของข้อมลูแล้วน าไปเป็นผลสรุปของการวิจยั 
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ภาพท่ี 5.1  สรุปผลสมมตฐิานจากกรอบแนวคดิของการวิจยั 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สมมติฐานของงานวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดในบทท่ี 3 ตามภาพท่ี 5.1 โดยปัจจัยทางเทคโนโลยีด้านการคาดการณ์ทิศทางของ
เทคโนโลยีในอนาคตมีอิทธิพลอย่างมากต่อโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Breschi et al., 1998) สว่นปัจจยัทางการตลาดด้านความแตกตา่งเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ
ตอ่โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จทางการตลาด (Porter, 1990) รวมถึงปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางด้านสงัคมและวฒันธรรมโดยเฉพาะทศันคติการบริโภคสินค้าตามคนท่ีตนช่ืนชอบมี
อิทธิพลมากท่ีสดุตอ่โอกาสในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ
ทางการตลาด (Swann and Gill, 1993) ซึง่ปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยัส่งผลการเกิดศกัยภาพในการพฒันา
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทย (Lee and Lim, 2001) นอกจากนีปั้จจยั
เหล่านีย้ังเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดช่องว่างระหว่างการไล่ตามทางเทคโนโลยีและการไล่ตามทางการ
ตลาดแล้วท าให้เกิดการยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม ซึ่งการ
ยืดวงจรชีวิตนัน้หมายถึงการท่ีโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมถกูน าไปใช้งานจึงท าให้ได้เกิด
องค์ความรู้และแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือใหม่ (Swann and Gill, 1993) ส่งผลให้เกิดการพฒันา
ปรับปรุงโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมตอ่ไป  
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ภาพท่ี 5.2  สรุปผลปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือข่ายสงัคม 

 
จากผลการสรุปข้อสมมติฐาน ปัจจยัท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเป็นท่ีมีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิต

ผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมมากท่ีสดุ แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี
มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม ดงัภาพท่ี 5.2 
ดงันี ้ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม
ท่ีมีความโดดเด่นหรือมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการตลาดทางด้านความแตกต่าง  
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสงัคมและวฒันธรรมส าหรับทัศนคติของการบริโภค
สินค้าคามกลุ่มคนท่ีตนช่ืนชอบ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีส าหรับการคาดการณ์ทิศทางของ
เทคโนโลยีในอนาคต  

รองลงมาเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธพลปานกลางคือ ปัจจยัย่อยด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยย่อยด้านคุณลักษณะในส่วนของความประทับใจในการใช้งานครัง้แรก  
ปัจจัยด้านการตลาดทางด้านการเจาะกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะ 
ด้านความเป็นส่วนตวัหรือความเฉพาะกลุ่ม คณุลกัษณะด้านความเร็วในการใช้งาน คณุลกัษณะ
ด้านการเช่ือมตอ่เข้าได้กบัทกุโปรแกรมหรือทกุอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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นอกจากนีย้งัมีปัจจยัท่ีไมส่ง่ผลหรือส่งผลเพียงเล็กน้อยตอ่การยืดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของ
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม นั่นคือ ปัจจัยย่อยด้านคุณลักษณะด้านรูปลักษณ์ของ 
การใช้งาน ปัจจยัทางการตลาดด้านต้นทนุ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง
และกฎหมาย 
 
5.2 ข้อจ ากัดในการท างานวิจัย 
 

งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยการสมัภาษณ์จากผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ จึงมีข้อจ ากดัในการหาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือท่ีจะให้ข้อมลูกับ
งานวิจัยนี  ้ เ น่ืองจากในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีบุคลากรท่ีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง 
เครือขา่ยสงัคมอยา่งจริงจงั 
  
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 

การท างานวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมส าหรับการวิจัยในเชิงปริมาณโดยการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ ใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมโดยตรง ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูล
ครบทุกมิติและท าให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน้ต่อผู้พฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม 
ซึง่หากผู้พฒันาสามารถน าปัจจยัและข้อเสนอแนะเหลา่นีม้าปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมจะช่วยท าให้
โปรแกรมสามารถเตบิโตได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 

คุณสมบัตขิองผู้ให้สัมภาษณ์ คณาจารย์ และนักวจิัย 

 งานวิจัยนี ้ได้แบ่งประชากรของงานวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มของผู้ ให้
สมัภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมลูมาวิเคราะห์แล้วสรุปผล กลุม่ท่ีสอง กลุม่ของคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้พิจารณา
ความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปสัมภาษณ์ผู้ ให้สัมภาษณ์ กลุ่มสุดท้าย กลุ่มของ
นกัวิจยัท่ีมาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของผู้ วิจยัในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้แสดงรายละเอียด
คณุสมบตัขิองประชากรทัง้ 3 กลุม่ ดงันี ้ 
 
ก.1 คุณสมบัตขิองผู้ให้สัมภาษณ์ 8 ท่าน 
 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ ให้สัมภาษณ์ไว้ โดยคุณสมบัติ ท่ีใช้ในการเลือก  
ผู้ให้สมัภาษณ์ มีดงันี ้

1) จบวฒุิการศกึษาในระดบัปริญญาโทขึน้ไป 

2) มีประสบการณ์การท างานในสายงานท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 
5 ปีขึน้ไป 

3) เป็นผู้ มีทกัษะหรือความรู้ความสามารถทางการพฒันาโปรแกรมหรือสามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

4) เป็นผู้ มีทกัษะหรือความรู้ความสามารถทางการตลาด 

5) เป็นผู้ มีผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยี  
โดยการคดัเลือกผู้ให้สมัภาษณ์นัน้ หากผู้ เช่ียวชาญนัน้มีคณุสมบตัิเข้าเง่ือนไขอย่างน้อย 3 

ข้อขึน้ไป จะท าการคัดเลือกมาเป็นผู้ ให้สัมภาษณ์ส าหรับงานวิจัยนี ้โดยคุณสมบัติของผู้ ให้
สมัภาษณ์แตล่ะทา่นแสดงรายละเอียดดงัตาราง ก.1  



51 

 

ตาราง ก.1  แสดงรายละเอียดคณุสมบตัขิองผู้ให้สมัภาษณ์แตล่ะท่าน 
 

คณุสมบตั ิ
ทา่นที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) จบวฒุกิารศกึษาในระดบัปริญญาโท         

2) มีประสบการณ์การท างานในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปีขึน้ไป 

        

3) เป็นผู้ มีทกัษะหรือความรู้ความสามารถทางการพัฒนา
โปรแกรมหรือสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

        

4) เป็นผู้ มีทกัษะหรือความรู้ความสามารถทางการตลาด         

5) เป็นผู้ มีผลงานทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         

 
 จากการคดัเลือกผู้ ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านประกอบด้วย นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ บริหารและพัฒนาซอฟแวร์ ซึ่งผู้ ให้สัมภาษณ์มีทักษะในการพัฒนาและเขียน
โปรแกรมได้ รวมถึงทกัษะในการวิเคราะห์บริหารจดัการทางการตลาดด้วย  
 
ก.2 คุณสมบัตขิองคณาจารย์ 3 ท่าน 
 
 คุณสมบัติของคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ มีประสบการณ์การท างานวิชาการใน
มหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา  
อยา่งน้อย 5 ปี 
 
ก.3 คุณสมบัตขิองนักวจิัย 3 ท่าน 
 

ก.3.1 บุคลากรท่านที่หน่ึง 
ง.2.1.1 เป็นผู้จบการศกึษาทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ 
ง.2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ง.2.1.3 เป็นผู้จบการศกึษาด้านการจดัการระบบสารสนเทศ 
ง.2.1.4 ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือการประยกุต์ใช้

ข้อมลูสารสนเทศได้  
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ก.3.2 บุคลากรท่านที่สอง 
ง.2.2.1 เป็นผู้จบการศกึษาด้านการจดัการระบบสารสนเทศ 
ง.2.2.2 ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือการประยกุต์ใช้

ข้อมลูสารสนเทศได้ 
ก.3.3 บุคลากรท่านที่สาม 

ง.2.3.1 เป็นผู้จบการศกึษาด้านการจดัการระบบสารสนเทศ 
ง.2.3.2 ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือการประยกุต์ใช้

ข้อมลูสารสนเทศได้ 



 

ภาคผนวก ข 

การหาความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ 

ผลการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  (Index of 
Concordance: IOC) โดยการหาความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ์ท าโดยการน าแบบสมัภาษณ์
ไปให้ผู้ เช่ียวชาญอย่างน้อย 3 คน พิจารณาให้คะแนนว่าข้อค าถามแตล่ะข้อในแบบสมัภาษณ์นัน้ 
ตรงกบัวตัถปุระสงค์หรือเนือ้หาของประเด็นท่ีจะศกึษาหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนน
คา่ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  ดงันี ้

+1 คะแนน หมายถึง ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือเนือ้หา 
  0 คะแนน หมายถึง ข้อค าถามนัน้อาจสอดคล้องหรือไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือเนือ้หา 
 -1 คะแนน หมายถึง ข้อค าถามนัน้ไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือเนือ้หา 

 จากสตูร  

𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 

               เม่ือ    IOC    คือ   ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ 
            R     คือ   คะแนนของผู้ เช่ียวชาญ             

            R     คือ   ผลรวมของคะแนนผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน 
           N      คือ   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป (Neilsen and  
Landauer, 1993) 
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 เม่ือน าแบบประเมินไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบั
วตัถปุระสงค์ ได้ผลดงัตาราง 
 
ตารางท่ี ข.1  แสดงผลความสอดคล้องของข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ 
 

 
 

1 2 3
1.1.    ทา่นรู้จกัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ย

สงัคม (Social Network Applications) 

อะไรบ้าง

1 1 1 1 ผ่าน

1.2.   ทา่นคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทาง

เครือขา่ยสงัคมที่มีอยู่ในปัจจบุนัอยู่ในชว่งใด

ของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle)

1 1 1 1 ผ่าน

1.3.    ทา่นคิดว่าวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของแตล่ะ

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมที่มีอายุ

ไมเ่ทา่กันนัน้ เป็นเพราะปัจจยัอะไรเป็นสาเหตุ

1 1 1 1 ผ่าน

1.4.    ทา่นพอจะทราบหรือไมว่่าโปรแกรม

ประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมที่เกิดขึน้นัน้ 

ในชว่งหลายปีที่ผ่านมามีการเกิดขึน้บอ่ยแค่

ไหน ปีละก่ีครัง้

1 1 1 1 ผ่าน

1.5.    ทา่นคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทาง

เครือขา่ยสงัคมที่มีการพฒันาอยู่ในปัจจบุนั 

สามารถที่จะพฒันาตามกันได้ยากหรือง่าย

อย่างไร

1 1 1 1 ผ่าน

1.6.    โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคม

เหล่านัน้มีการพฒันาหรือน าไปใช้ในงาน

ประเภทใดบ้าง ใช้อย่างไร

1 1 1 1 ผ่าน

1.7.   ทา่นคิดว่าแนวโน้มในการน าโปรแกรม

ประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมไปใช้ในภาคธุรกิจ

และภาคครัวเรือนเป็นอย่างไร

1 1 1 1 ผ่าน

ผู้ เช่ียวชาญ
IOC ผล

วตัถปุระสงค์หรือ

เนือ้หา
ข้อค าถาม

1. ข้อมลูทัว่ไปของ

โปรแกรมประยุกต์

ทางเครือขา่ยสงัคม
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ตารางท่ี ข.1  (ตอ่) 
 

 

1 2 3

2.1.1.  ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถ

คาดการณ์ทศิทางเทคโนโลยีในอนาคต

ได้หรือไม ่ถ้ามี มีเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้องในการ

พฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ย

สงัคมอะไรบ้าง เก่ียวข้องอย่างไร

1 0 1 0.67 ผ่าน

2.1.2.  อะไรคือสิ่งที่ท าให้คนหนัมาสนใจ

ใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคม

มากขึน้

1 1 1 1 ผ่าน

2.1.3.  ทา่นคิดว่าอะไรเป็นสาเหตทุี่ท าให้

ผู้ ใช้มีการเลิกใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง

เครือขา่ยสงัคมอนัหนึ่ง และหนัไปใช้

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีก

อนัหนึ่ง

1 1 1 1 ผ่าน

2.1.4.  ถ้าทา่นต้องการจะผลิตโปรแกรม

ประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมให้กับ

องค์กรหนึ่ง ๆ ในประเทศไทย ทา่นคิดว่า

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมจะ

มีคณุลกัษณะ (Feature) ของโปรแกรม

อย่างไร

1 1 1 1 ผ่าน

2.2.1.  ทา่นคิดว่าอะไรคือข้อได้เปรียบใน

การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการผลิต

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมที่

ส าคญัที่สดุ ที่ท าให้ได้รับความนิยมจาก

ผู้ ใช้หรือมียุทธศาสตร์ในการขายอย่างไร

1 1 1 1 ผ่าน

2.1 ปัจจยัด้านเทคโนโลยี

วตัถปุระสงค์หรือ

เนือ้หา
ข้อค าถาม

ผู้ เช่ียวชาญ
IOC ผล

2.2 ปัจจยัด้านการตลาด

2. ปัจจยัที่มีอิทธิพล

ตอ่การยืดวงจรชีวิต

ของโปรแกรม



56 

ตารางท่ี ข.1  (ตอ่) 
 

 

  

1 2 3

2.3.1.  ในปัจจบุนัมีบริษัทใดบ้างที่มีการ

พฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ย

สงัคมในประเทศไทย ทัง้ที่น าไปใช้ในภาค

ธุรกิจและภาคครัวเรือน

1 1 1 1 ผ่าน

2.3.2.  ทา่นคิดว่าจะมีบริษัทที่พฒันา

ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันา

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคม

มากหรือน้อยแคไ่หน และบริษัทใน

ตา่งประเทศมีจ านวนมากหรือน้อยแค่

ไหนที่จะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยุกต์

ทางเครือขา่ยสงัคม

1 1 1 1 ผ่าน

2.3.3.  ทา่นคิดว่าบริษัทที่พฒันา

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือขา่ยสงัคมใน

ประเทศไทยนัน้ มีความพร้อมแคไ่หนใน

การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทาง

เครือขา่ยสงัคม ต้องมีการปรับปรุง

ประเด็นอะไรบ้างหรือไม ่และจดุแข็งของ

บริษัทเหล่านัน้ในประเทศไทยคืออะไร

1 1 1 1 ผ่าน

2.3.4. ทา่นคิดว่ามีความยากหรือง่ายแค่

ไหน ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทาง

เครือขา่ยสงัคมในประเทศไทย เพราะ

อะไร ในประเด็นตา่ง ๆ เชน่ กฎหมาย 

แรงงาน เงินทนุ เทคโนโลยี ฯลฯ

1 1 0 0.67 ผ่าน

2.3 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

วตัถปุระสงค์หรือ

เนือ้หา
ข้อค าถาม

ผู้ เช่ียวชาญ
IOC ผล

2. ปัจจยัที่มีอิทธิพล

ตอ่การยืดวงจรชีวิต

ของโปรแกรม
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จากผลในตารางสรุปได้ว่า แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยืด
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม” ค าถามทกุข้อมีความสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 



ภาคผนวก ค 

ค าให้สัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ 

ค.1 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 
 

ค.1.1 ท่านรู้จกัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network – based 
Program)* อะไรบ้าง 

“…facebook, twitter, Line, Whatsapp, Instagram…” 
ค.1.2 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ใช้มีการเลิกใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย

สงัคมอนัหนึง่ และหนัไปใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีกอนัหนึง่ 
“…ถ้าตราบใดยงัไมมี่เทคโนโลยีตวัใหมเ่ข้ามาแทน คือ เครือข่ายสงัคมนัน้ไม่หมดไปหรอก

แต่เทคโนโลยีท่ีใช้ในการท าเครือข่ายสังคมนัน้มนัตายไป การท่ีโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมจะถกูทดแทน คือ ต้องมีเทคโนโลยีอะไรใหมเ่ข้ามาทดแทน…” 

ค.1.3 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 

“…ผมก็ไม่ทราบนะ ว่าจะมีตวัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอะไรเกิดขึน้ใหม่
เม่ือไหร่ แตผ่มรู้ว่ามีการพฒันาอยู่ตอนนี ้แตจ่ะออกมาเม่ือไหร่น่ีผมก็ไม่ทราบหรือไปพยากรณ์การ
เกิดใหมข่องเทคโนโลยีใหมไ่ด้…” 

ค.1.4 ในปัจจบุนัมีบริษัทใดบ้างท่ีมีการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมใน
ประเทศไทย ทัง้ท่ีน าไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

“…มีสิ  ก็ใช้อยู่ทุกวันและอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า NIDA เอง ก็จะมี application ท่ีให้
นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน เข้ามาตรวจสอบห้องเรียนอะไรต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีก็้มีอยู่แล้วท่ีจะ
พฒันาอยู ่



59 

คณุต้องเข้าอยา่งหนึ่งว่าโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมนัน้ คือ เคร่ืองมืออย่างหนึ่ง 
เคร่ืองมือในการส่ือสารกนั งัน้เคร่ืองมือส่ือสารก็สามารถน าไปใช้ได้ทกุรูปแบบ ข้อจ ากดัมีอยู่เพียง
อยา่งเดียว คือ นวตักรรมของมนษุย์ท่ีมีไมถ่ึง…” 

ค.1.5 ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถท่ีจะพฒันาตามกนัได้ยากหรือง่ายอย่างไร 

“…ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ เราจะผลิตรถยนต์ชิน้ใหม่เองหรือไม่ ก็คงไม่ก็ใช้การ
ลอกเลียนแบบของเดมิของผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรมรถยนต์มาแล้วท าการแปลงสภาพไป…” 

ค.1.6 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 
ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…ขึน้อยูก่บัอปุนิสยัหรือทศันคตขิองแตล่ะคน…” 
ค.1.7 ทา่นคดิวา่จะมีบริษัทท่ีพฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันาโปรแกรม

ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมากหรือน้อยแคไ่หน และบริษัทในตา่งประเทศมีจ านวนมากหรือน้อย
แคไ่หนท่ีจะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

“…ตวัอยา่ง ซิตีแ้บงค์ แตก่่อนไมไ่ด้มีอะไรเลยตอ่มาบริษัทได้มีการพฒันาระบบ ATM ท่ีใช้
กนัอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่แนวคดิในการพฒันาระบบนัน้มีความส าคญั ถ้ามีแนวคิดมาว่าจะพฒันาอะไร 
อย่างไร ก็จะเป็นแรงผลกัดนัให้คนในอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีขึน้มาใหม่เพ่ือมา
รองรับในสิ่งเหลา่นัน้ท่ีผู้ใช้ต้องการ เพราะไมเ่ชน่นัน้แล้วก็ไมรู้่วา่ผลิตไปเพ่ืออะไร ผลิตท าไม ถ้าไม่รู้
แนวคดิของบริษัท ซิตีแ้บงค์ ก็จะไมท่ าการผลิตเพราะผลิตแล้วก็ไมรู้่จะไปขายใคร…” 

ค.1.8 ท่านคิดว่ามีความยากหรือง่ายแค่ไหน ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสังคมในประเทศไทยเพราะอะไร ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กฎหมาย, แรงงาน, เงินทุน, 
เทคโนโลยี 

“…ไม่มีปัญหาเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี แรงงาน เงินทุน และกฎหมายซึ่งประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีเสรีทางกฎหมาย 

แตร่ะดบัการเกิดใหมข่องเทคโนโลยีตา่งกนั บางอนัคิดว่าจะประสบความส าเร็จแตก่ลบัไม่
ประสบความส าเร็จ ระดบัการประสบความส าเร็จก็แตกตา่งกนั  ถามว่าท าไมในประเทศไทยอตัรา
การใช้งาน facebook ถึงสูงมากเน่ืองจากเหตผุลอะไรจึงสูงกว่าในอเมริกา สูงกว่าในยุโรป หรือ
แม้แต ่line อตัราการเตบิโตก็คอ่นข้างสงูในประเทศไทยเชน่กนัเพราะอะไร 



60 

เร่ืองเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองของสงัคมของวฒันธรรมในแตล่ะประเทศท่ีแตกตา่งกนั ในประเทศอ่ืน 
line กบั facebook คอ่นข้างจะมีปัญหาเพราะไม่มีอกัขระของตน เขาต้องใช้ภาษาองักฤษแตไ่ทย
เรามีอกัขระไทยเอง ซึ่งวฒันธรรมต่าง ๆ อะไรต่าง ๆ ภายนอกนัน่มีผลทัง้นัน้ ผมว่าทัง้วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมต้องศกึษาจากผู้ ใช้โปรแกรมเหล่านัน้มากกว่า ผู้ ใช้โปรแกรมเหล่านีท้ าให้โปรแกรม
อยูไ่ด้ยาวนานกวา่ ไมใ่ชใ่นสว่นของผู้พฒันาโปรแกรมเป็นผู้ก าหนด อีกอยา่งหนึง่คือเทคโนโลยีใหม่
ท่ีเขามาทดแทน…” 
 
ค.2 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 
 

ค.2.1 ท่านรู้จกัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network – based 
Program)* อะไรบ้าง 

“…facebook, twitter, line, whatsapp, foursquare, instagram…” 
ค.2.2 ทา่นคดิวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยู่ในช่วงใดของ

วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product life cycle) 
“…line, twitter, facebook อยู่ในช่วง growth แตต้่องบอกไว้ก่อนว่า โปรแกรมแตล่ะตวั

เกิดขึน้มาไม่พร้อมกนั เช่น Hi5 เกิดก่อน พอ facebook เกิด Hi5 ก็ตาย twitter กบั line ก็ขึน้มา
แทนด้วยเช่นกนั สรุปคือ มองว่าวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของแตล่ะตวันัน้ไม่เท่ากนั ในส่วนของ Hi5 มี
อายท่ีุสัน้มาก ประมาณ 3-4 ปี แล้วปรากฎวา่เจอ facebook ท่ีมีพฒันาการท่ีดีกวา่…” 

ค.2.3 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 

“…ในช่วง 7-8 ปีมานี ้หลงัจาก Hi5 เกิดขึน้ ก็เห็นการเกิด - ดบั ของ social network อยู่
บอ่ยพอสมควร ปีละ 4-5 โปรแกรมได้ 

ตวัอย่างเช่น hi5 ท่ีเจอ facebook เข้ามาแทนท่ี เพราะ facebook ตา่งจาก hi5 ตรงท่ีเม่ือ 
hi5 มีการพัฒนาขึน้มาแล้วไม่มีการพัฒนาต่อ ไม่มี feature อะไรใหม่ๆ เกิดขึน้ ในขณะท่ี 
facebook ก็เร่ิมเชน่เดียวกบั hi5 แตเ่ร่ิมมีคณุลกัษณะท่ีเช็คอิน (check in) สถานท่ีได้ ใส่วีดิโอได้ มี 
Timeline มี เกมส์ เร่ิมมีลูกเล่นต่างๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้ยงัเป็น application ท่ี
สามารถให้คนอ่ืน ๆ ท าอะไรต่าง ๆ ได้บนแอพลิเคชนัคล้ายกบัเป็นระบบปฏิบตัิการบางอย่างให้ 
app ต่าง ๆ เข้ามาเล่นได้ อีกกระแสหนึ่งท่ีมาแรงคือ Line มีการท าคล้าย ๆ กับ Facebook คือ
เม่ือก่อนก็เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีไว้ chat กันอย่างเดียวต่อมาก็ได้เพิ่ม 
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feature อย่างสติ๊กเกอร์เข้ามา พอคนว่าสติ๊กเกอร์เร่ิมธรรมดาแล้วก็เกิดมีเกมส์เข้ามาบน line ซึ่งก็
เทา่กบัวา่มีการพฒันาตวัโปรแกรมไปเร่ือย ๆ สรุปวา่ product life-cycle จะยาวเท่าไหร่อยู่ท่ีมีอะไร
ใหม ่ๆ เกิดขึน้มา โดยเฉล่ีย 2 ปี ถ้าไมมี่อะไรใหม ่ๆ ออกมาก็ตาย…” 

ค.2.4 อะไรคือสิ่งท่ีท าให้คนหนัมาสนใจใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมากขึน้ 
“…ปัจจุบนัมองวิวฒันาการเปล่ียนไปค่อนข้างเยอะนะ คนมกัจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน

จริง (virtual world) กนัเยอะ แทนท่ีจะคยุกนัแบบ face-to-face เหตผุลหนึ่งเป็นเพราะว่าการคยุ
แบบนีส้ามารถคดิได้ก่อนท่ีจะส่ือสารออกไป คือ มีเวลาส าหรับตกแตง่ความคดิ 

อีกส่วนคือ mobile ท าให้เกิดโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอ่ืน ๆ ตามขึน้มานะ 
ประเด็นคือ พอ mobile สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้และเล่นได้ตลอดเวลาก็กลายเป็นว่า
อินเตอร์เน็ตกับ mobile เกิดไปพร้อม ๆ ไปด้วยกันแล้ว พอมีอินเตอร์เน็ตบน mobile พอมีโลก 
mobile เข้ามา ท าให้เกิด social อ่ืนๆ ตามขึน้มาเลย ประเด็นคือพอ mobile เล่นเน็ตได้ตลอดเวลา
ก็กลายเป็นว่าเน็ตกับ mobile มันไปด้วยกันแล้ว พอมี mobile เข้ามาเน่ีย ทัง้ line twitter 
instagram หรือแม้กระทัง่ facebook เอง ก็ต้องเปล่ียนมา run บน mobile เพราะฉะนัน้ mobile ก็
เทา่กบัวา่เป็นคล่ืนอีกลกูหนึ่งท่ีเข้ามา และเป็นช่วง peak ส าหรับ social ท่ี run ได้บน mobile และ
เป็นช่วงตกต ่าของ social ท่ี run ได้เฉพาะบน PC อีกส่วนคือ เพ่ือน หรือคนส่วนใหญ่เล่น จริงๆ 
ต้องเรียกวา่ ตามกระแสของสงัคมมากกว่า เช่นถ้าเพ่ือนเราเล่น line group แล้วถ้าเราไม่เล่น เราก็
จะไมรู้่เร่ืองท่ีอยูใ่น group นัน้ แล้วพอคนก็เร่ิมเล่นเยอะก็เกิดเป็น model ของธุรกิจเข้าไปประกอบ 
เช่น การขายสติ๊กเกอร์ บริษัททัว่ไปพอท าสติ๊กเกอร์ได้ก็เหมือนบริษัทใช้ช่องทางนีเ้ป็นการโฆษณา
อยา่งหนึง่ เพราะบริษัทเหล่านีถ้้าต้องการท าสติ๊กเกอร์ก็จะต้องจ่ายเงินให้ line เป็นเงินประมาณ 5 
ล้านบาท line จงึมีรายได้เข้าไปพฒันาโปรแกรมตอ่…” 

ค.2.5 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ใช้มีการเลิกใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคมอนัหนึง่ และหนัไปใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีกอนัหนึง่ 

“…hi5 ไม่ได้มีอะไรเกิดขึน้มาใหม่ และประกอบกับ facebook เกิดขึน้มาจึงถูกแทนท่ี 
สงัเกตจาก facebook ใน 1 ปีท่ีผ่านมา เห็นการเปล่ียนแปลงบ่อยนะ ทัง้ Timeline, facebook 
place, upload file ตา่ง ๆ จากท่ีแตก่่อน upload ได้แตรู่ปภาพแล้วกลายมา upload video ตอนนี ้
มาเป็น file เขามีการเพิ่มตลอดเวลา อนันีคื้อความนา่สนใจของ facebook เพราะวา่ไมห่ยดุนิ่ง 

อย่าง google+ ในความคิดของผม ผมคิดว่ามนัไม่ได้รับความนิยม เพราะไม่ได้ต่างจาก 
facebook ไมมี่อะไรท่ีโดดเดน่กวา่และประกอบกบัการท่ี google+ พฒันาขึน้มาทีหลงั แตไ่ม่ได้ฉีก 
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feature ไปเหมือน linkedin ท่ีท าเป็นการใช้งานเฉพาะด้านอาชีพไปเลย แต่ถ้าในเร่ืองของการ
ส่ือสารก็คงต้องพฒันากนัตอ่ไป 

Hi5 ตกเน่ืองจาก feature ของมนัไม่ได้มีอะไรใหม่และ facebook ก็แทนขึน้มา Google+ 
ก็พยายามสร้างกระแสพยายามสร้างแวดวง ท ากรุ๊ปขึน้มาแต่มันไม่ได้มีความโดดเด่นพอท่ีจะ
เอาชนะ facebook มนัก็เลยยงัไม่ค่อยเกิดมาก เพราะโดยธรรมชาติคนก็ไม่ได้อยากเปล่ียนมาก 
และคนก็มีเพ่ือนใน facebook เยอะแล้วก็ไมอ่ยากเลน่หลายส่ือ…” 

ค.2.6 ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถท่ีจะพฒันาตามกนัได้ยากหรือง่ายอย่างไร 

“…ลอกเลียนแบบได้ไม่ยากหรอก เพราะไอเดียไม่ได้มีอะไรมาก แต่ดเูหมือนว่ามนัมีการ
กีดกนัทางการค้า (Barriers to entry) ถ้ามองตามโมเดลของพ็อตเตอร์ คือ เหมือนมีคูแ่ข่งยาก
เหมือนกันเพราะมันพัฒนาง่ายมันจึงมีการพัฒนา feature ใหม่ ๆ ได้ง่ายเร่ือย ๆ พอมี feature  
ใหม่ ๆ ง่าย คู่แข่งก็จะเร่ิม start ยากเพราะผู้ ท่ีเข้ามาก่อนเองก็พัฒนาง่ายและเร็วขึน้ แต่ถ้าเม่ือ
ผู้พฒันาท่ีเข้ามาก่อนเหลา่นัน้หยดุเม่ือไหร่ก็จบเหมือนกนั…” 

ค.2.7 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 
ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…ตอนนี ้application ใหม่ ถ้าจะให้เกิดขึน้มาก็ต้องหาจุดต่างท่ีจะท าให้คนสนใจใช้
ขึน้มาซึ่งไม่ใช่แค่การ talk อย่างเช่น โปรแกรม beetalk เจาะกลุ่มส าหรับคนหาคู่ ด้วยวิธีการหา
เพ่ือนจากบริเวณท่ีใกล้เคียง โดยการใช้ GPS หา แตถ้่าโปรแกรม beetalk ท าได้แคนี่ม้นัก็อาจตาย
เหมือนกนั…” 

ค.2.8 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเหล่านัน้มีการพฒันาหรือน าไปใช้ในงาน
ประเภทใดบ้าง ใช้อยา่งไร 

“…มีเร่ิม apply ไปในหลาย ๆ องค์กร หลายประเภท อย่างเช่นงานท่ีผมท าอยู่ คือ 
ส่ือการศกึษาก็มีการน า LMS (Learning Management System) เช่น moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment), blackboard ท่ีมีลักษณะของ learning 
management system มาผสมกับ social network คือแทนท่ีอาจารย์จะโพสต์วิชาเรียน โพสต์
เอกสาร ลงไปอย่างเดียวก็เร่ิมท าเป็นหลักทาง social มากขึน้ หรือติดต่อกับนกัศึกษาผ่านทาง 
facebook ก็คือมาใช้ในมมุของการศกึษา 
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ส่วนองค์กรธุรกิจก็มีการใช้ facebook ในลักษณะของการท า fan page ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร คือ องค์กรธุรกิจแต่ก่อนใช้โฆษณาทางทีวีในการสร้างภาพลักษณ์ แต่
เดี๋ยวนี ้fan page เป็นอีกลกัษณะหนึง่ในการโฆษณา ถ้าผลิตภณัฑ์ใดมีคนกด like เยอะก็แสดงว่า
ผลิตภัณฑ์นัน้ได้รับความนิยม เพราะฉะนัน้องค์กรส่วนใหญ่จึงเร่ิมหนัมาสนใจโปรแกรมประยุกต์
ทางเครือข่ายสงัคมไปโดยอตัโนมตัิเลยเพราะเขามองว่าเป็นช่องทางในการขายผลิตภณัฑ์ของเขา 
แต่ไม่ได้ขายเหมือนกับ e-commerce แต่เป็นขายในการเชิงโฆษณามากกว่าเป็นเหมือนการ
ส่งเสริมการขายใช้ในส่วนงานด้านการขาย แตถ้่าไม่ใช้ในการขายก็จะใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
ส่ือสารในองค์กร สร้างกรุ๊ปในองค์กร เช่น facebook ใช้กันเยอะ แต่ถ้า line จะเห็นใช้ตามฝ่าย 
แผนก หรือคนในองค์กร…” 

ค.2.9 ทา่นคดิวา่จะมีบริษัทท่ีพฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมมากหรือน้อแค่ไหน และบริษัทในตา่งประเทศมีจ านวนมากหรือน้อย
แคไ่หนท่ีจะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

“…ผมคดิวา่น้อยนะ เพราะองค์กรมอง IT เป็นแคเ่คร่ืองมือ การท่ีจะสร้างเคร่ืองมือใหม่เอง
เราต้องใช้เงินลงทุนท่ีสูง ต้องมีโปรแกรมเมอร์ มีการ maintain code เยอะแยะ แต่ในเม่ือมี
โปรแกรมท่ีได้รับความนิยมอยูแ่ล้วก็ใช้โปรแกรมนัน้เลยจะง่ายกว่า บริษัทก็ไม่ต้องเสียอะไรสกับาท 
แตถ้่าบริษัทต้องเสียอะไรสกัอยา่งในการท่ีจะใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมนัน้ เขาถึงจะ
เร่ิมคดิวา่จะพฒันาเองดีหรือไม่ 

ถ้าสมมตเิราไมไ่ด้มีโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีถกูกบัวฒันธรรมของเรา เราจึง
ค่อยอยากจะพฒันาเอง แต่ถ้าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมใช้ได้กับคนไทยอยู่แล้วซึ่งก็
เห็นได้ชดัวา่คนไทยบ้าโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูต่อนนี ้เพราะฉะนัน้จึงยงัมองไม่
เห็นว่าจะมีคนสร้างโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมไปแข่งขนัและท่ีส าคญัตอนนีก้ารพฒันา
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมนัน้ peak แล้ว ถ้าเราเพิ่งเร่ิมต้นตอนนีถื้อว่าช้าไปเลยทีเดียว 
ยกเว้นจะมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมไปใช้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น 
พฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีใช้ในรถยนต์หรือใช้กบัเคร่ืองเสียงหรือมีการ device 
ใหม ่ๆ ไปเลย ท่ีไมไ่ด้ใช้กบั mobile และ PCs…” 
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ค.3 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 
 

ค.3.1 ท่านรู้จกัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network – based 
Program)* อะไรบ้าง 

“…pantip, facebook, linkedin, google+, tarad.com และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในองค์กร เช่น 
บริษัท อิเกีย และ บริษัท โคคาโคลา่…” 

ค.3.2 ทา่นคดิวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยู่ในช่วงใดของ
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product life cycle) 

“…ชว่งการเตบิโต (growth) นะ เน่ืองจากลกัษณะการท างาน ความชอบของคน และอ่ืน ๆ 
อย่างเช่น ถ้าลักษณะของโปรแกรมท่ีเป็นสาธารณะ ผู้ พัฒนาอย่าง facebook เขามอง
กลุม่เป้าหมายกว้างจากประชากรทัว่โลก ณ ขณะนีย้งัมีผู้ เข้ามาใช้งานยงัไม่ถึง 50% ของประชากร
ทัว่โลก เพราะฉะนัน้ผมจึงคิดว่าตลาดของเขายงัเติบโตไปได้อีกนาน โตไปเร่ือย ๆ แตอ่าจจะไม่ได้
เติบโตรวดเร็วนกัเหมือนการพฒันาในช่วงแรกแรก แต่ถ้าลกัษณะของโปรแกรมประเภทนี ใ้นการ
น าเข้าไปใช้ในองค์กรจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง จะอยู่ในช่วงไหนของวรจรชีวิตขึน้อยู่กบัความต้องการ
ในการใช้งานของแตล่ะองค์กร ถ้าเม่ือมีโปรแกรมท่ีสามารถทดแทนท่ีดีกว่าเกิดขึน้ในการตอบสนอง
ต่อการบริหารจดัการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ องค์กรเหล่านัน้อาจเปล่ียนเพ่ือไปใช้โปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมตวัใหมแ่ทน…” 

ค.3.3 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน (ปีละก่ีครัง้) 

“…เกิดบอ่ย เกิดบอ่ย แตผ่มวา่จะได้รับความนิยมหรือไม ่เป็นอีกเร่ืองนะ…” 
ค.3.4 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเหล่านัน้มีการพฒันาหรือน าไปใช้ในงาน

ประเภทใดบ้าง ใช้อยา่งไร 
“…มีทัง้ท่ีเป็นสาธารณะท่ีใช้ทั่วไปในการส่ือสารกัน และส่วนขององค์กรหรือธุรกิจ  ก็

แล้วแตเ่ฉพาะงานท่ีใช้นะ สว่นใหญ่แล้วจะเป็น collaborative ใช้ในการประสารงานในองค์กร…” 
ค.3.5 ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน 

สามารถท่ีจะพฒันาตามกนัได้ยากหรือง่ายอย่างไร 
“…เน่ืองจากการท าโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมเป็นการหยิบ tools แตล่ะตวัท่ีมี

อยู่แล้วมาประกอบการสร้างโปรแกรมหนึ่ง ๆ จึงท าให้ไม่เป็นการยากในการสร้างโปรแกรมใด
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โปรแกรมหนึ่งขึน้มา เพียงแค่เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมให้สามารถให้ tool เหล่านัน้
ท างานร่วมกนัออกมาเป็นโปรแกรมได้…” 

ค.3.6 ท่านคิดว่า อะไรคือปัจจยัของข้อได้เปรียบในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการผลิต
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ ใช้มากท่ีสดุ หรือมี
ยทุธศาสตร์ในการขายอยา่งไร 

“…การเข้ามาสู่ตลาดก่อนผมว่าส าคญัมาก เช่น facebook กับ google+ ถ้าให้เทียบกัน
ไม่ได้มีอะไรแตกต่าง แต่การท่ี facebook เข้ามาตีตลาดในเร่ืองของการมีกรุ๊ปกับ แวดวงของ 
google+ ท าให้ facebook มีกลุ่มของสังคมมาก และเม่ือ google+ เกิดส่วนนีเ้ข้ามา คนก็ไม่
อยากจะเปล่ียนย้ายกลุม่สงัคมเดมิ…” 

ค.3.7 อะไรคือสิ่งท่ีท าให้คนหนัมาสนใจใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมากขึน้ 
“…จากเพ่ือน กลุ่มคนใช้งาน วงสังคมท่ีเรามีอยู่ ถ้าคนเหล่านัน้ใช้อะไร เราก็จะใช้

โปรแกรมนัน้…” 
ค.3.8 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ใช้มีการเลิกใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย

สงัคมอนัหนึง่ และหนัไปใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีกอนัหนึง่ 
“…ถ้าในลกัษณะของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีเป็นสาธารณะยงัมองไม่เห็น

เพราะการท่ีคนเลิกใช้เพียงแคค่นหรือสองคนไม่ได้ส่งผลอะไรตอ่ผู้พฒันาโปรแกรม แตถ้่าในแง่ของ
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีใช้ในองค์กร ผมว่าขึน้อยู่กับความต้องการในการใช้งาน
ขององค์กรถ้ามีโปรแกรมท่ีตอบสนองความต้องการขององค์กรได้มากกว่าก็จะเปล่ียนไปใช้
โปรแกรมตวันัน้…” 

ค.3.9 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 
ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…ตวัอย่างเช่น กรมศุลกากร การใช้งานเวลาเราใช้โปรแกรมแล้วเราไม่เข้าใจ การใช้
เทคโนโลยีก็จะเกิดปัญหา แตเ่ม่ือดงึในส่วนของการเช่ือมโยงข้อมลูโดยผ่านโปรแกรมประยกุต์ทาง
เครือขา่ยสงัคมมาใช้ก็จะสามารถท างานตา่ง ๆ ได้ง่ายขึน้…” 

ค.3.10 ท่านคิดว่าแนวโน้มในการน าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมไปใช้ในภาค
ธุรกิจและภาคครัวเรือนเป็นอยา่งไร 
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“…ใช้ในรูปแบบการท างานท่ีเช่ือมไปยังส่วนต่าง ๆ โดยการดึงโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสงัคมเข้าไปประกอบกบัโปรแกรมอ่ืน และแนวโน้มในอนาคตจมีักฎหมายมาควบคมุแต่
ผมก็ยงัมองแนวโน้มไมอ่อกวา่จะไปทิศทางไหน…” 

ค.3.11 ในปัจจบุนัมีบริษัทใดบ้างท่ีมีการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมใน
ประเทศไทย ทัง้ท่ีน าไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

“…พอมีอยู่บ้าง แตไ่ม่ค่อยมีผลิตเพราะคิดว่าท าไปแล้วไม่คุ้มและเรามีตวัเลือกจากท่ีเขา
ผลิตมาอยูแ่ล้ว…” 

ค.3.12 ทา่นคดิวา่จะมีบริษัทท่ีพฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมมากหรือน้อแค่ไหน และบริษัทในตา่งประเทศมีจ านวนมากหรือน้อย
แคไ่หนท่ีจะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

“…สว่นใหญ่จะไมมี่การผลิต จะเป็นการ out-source มากกวา่…” 
ค.3.13 ทา่นคดิวา่บริษัทท่ีพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทยนัน้ 

มีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม ต้องมีการปรับปรุง
ประเดน็อะไรบ้างหรือไม ่และจดุแข็งของบริษัทเหลา่นัน้ในประเทศไทยคืออะไร 

“…มี มี มีความพร้อมในตวัของบคุลากรอยู่แล้ว แต่ถ้าท าไปแล้วไม่ใช้ผมว่าก็ไม่รู้จะผลิต
ไปท าไมนะ…” 

ค.3.14 ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่  ถ้ามี 
มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมอะไรบ้าง เก่ียวข้องอยา่งไร 

“…mobile phone เป็นเทคโนโลยีหลกั ๆ เลย จะเห็นได้จาก whatsapp line รวมถึง 
facebook ก็มีการใช้บน mobile phone แล้วเชน่กนั…” 

ค.3.15 ท่านคิดว่ามีความยากหรือง่ายแค่ไหน ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสังคมในประเทศไทยเพราะอะไร ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กฎหมาย, แรงงาน, เงินทุน, 
เทคโนโลยี 

“…ผมว่าง่ายนะ เรามีความพร้อมในทุกด้านทัง้บุคลากร เทคโนโลยี เงินทุน และความมี
เสรีทางด้านกฎหมายไอทีจะมีจ ากดัก็ในเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ่ความเป็นระเบียบของสงัคมนิดหน่อยซึ่ง
ไมไ่ด้เป็นปัญหาตอ่การพฒันา แตเ่น่ืองจากสงัคมของไทยมีทศันคตท่ีิจ ากดั ซึ่งแตกตา่งไปจากแถบ
ยโุรปท าให้เม่ือไมมี่ผู้ ท่ีต้องการให้พฒันาขึน้มาก็จะไม่ลงทนุท่ีจะท าเพราะตอ่ให้ท าไปก็ไม่มีคนใช้ก็
ขาดทนุกนัไป…” 
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ค.4 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 
 

ค.4.1 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 

“…ไม่คอ่ยบอ่ย แต่ก่อนเร่ิมแรกจะเป็น forum  ก่อนนีเ้ข้าเรียกว่า New group ซึ่งสมยัท่ี 
internet ยังไม่มีเบราว์เซอร์จะเป็น text mode คนก็จะใช้ New group คุยแลกเปล่ียนกันใน 
internet จะเป็นแบบนี ้แตถ้่าไม่ใช่ท่ีใช้กนัทาง internet คนก็จะใช้ AOL (American On-Line) เป็น
เหมือนกับโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมแต่เป็นกลุ่มเล็กและยังเป็นต้นแบบในการท า 
forum ในปัจจุบัน โดยต้องเสียค่าสมาชิกซึ่งต่อคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ ท่ีบ้านกับโมเดมผ่าน
สายโทรศพัท์ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายหลายรอบ แต่ในปัจจุบนัเป็นอินเตอร์เน็ตสามารถท าทกุอย่างได้ฟรี
เสียเพียงแคค่า่ใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตเป็นรายเดือนอยา่งเดียวเท่านัน้ ดงันัน้ AOL จงึได้ตายไป 

ผมว่าความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์นัน้ท าให้คนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึน้ 
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมในไทยท่ีผมว่าดงัมาก่อน facebook คือ twitter น่ีเกิดก่อน 
แต่ twitter คือ twit ท่ีแปลว่าเสียงนกท่ีร้องแป๊บเดียวก็หยุด เปรียบการส่ือสารท่ีใช้วิธีการให้ใส่
ข้อความสัน้ บอกเลา่เร่ืองราวสัน้ ๆ ผา่นตวัหนงัสือเพียงไมก่ี่ค า และให้มีการเข้าไปติดตามกนัได้แต่
เราไม่สามารถท่ีจะจ ากัดกลุ่มได้ ปฏิเสธคนท่ีจะเข้ามาติดตามเราไม่ได้ ซึ่งต่างจาก facebook ท่ี
สามารถจ ากัดกลุ่มได้มีความเป็นส่วนตวัมากกว่า เกิดโอกาสเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมแบบใหม่ท่ีจ ากัดเฉพาะกลุ่ม เพราะในสมยัก่อนเป็นแบบท่ีใครใครก็เห็นได้หมด facebook 
จงึเกิดแรงกระตุ้นในการท ากรุ๊ปของเพ่ือนร่วมชัน้ 

ต่อมาก็มี Linkedin มีลักษณะคล้าย facebook แต่จะเฉพาะเจาะจงกว่า เป็นแบบ 
professional เข้ามาตอบค าถามใช้ปัจจยัทางด้านนีเ้ข้ามาเพ่ือเงคนเข้าไปใช้ในการท่ีจะสมคัรงาน 
หลงัจากนัน้ก็เกิดโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมอย่าง Instagram ขึน้ ซึ่งเน้นในการส่ือสาร
ผ่านรูปภาพ อีกตวัหนึ่งคือ youtube เป็นการโพสต์วิดีโอให้ผู้คนเข้าไปชมดยูอดผู้ชมท่ีเข้าไปเปิดด ู
ปัจจบุนัมีการแสดงความคดิได้ทางด้านลา่งของวิดีโอเหลา่นัน้…” 

ค.4.2 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ใช้มีการเลิกใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคมอนัหนึง่ และหนัไปใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีกอนัหนึง่ 

“…โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมนัน้จะยัง่ยืนหรือไม่ยัง่ยืน ผมว่ามนัอยู่ท่ีความสด
ใหมอ่ยูเ่สมอ อยา่ง facebook ถ้ามีการใช้งานไปนานนาน ผู้ใช้ก็จะเร่ิมชินและเร่ิมเบื่อ เพราะฉะนัน้ 
facebook จึงได้มีการท า service เพิ่ม คือปรับปรุงรูปแบบของโปรแกรมอยู่ตลอด ในการปรับปรุง
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ก็อยู่ท่ีการคิด การออกแบบ ในการใช้งานว่าสิ่งไหนคนใช้ก็ปรับไ ว้ สิ่งไหนไม่ใช้ ไม่จ าเป็นก็ปรับ
ออกไป น า feature มาใส่ใหม่ให้ใช้สะดวกขึน้ อย่าง Line โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ี
เพิ่งเกิดใหม่ มีลกัษณะท่ีคล้ายกบั twitter ผสมกบั facebook แตจ่ะมีลกัษณะการส่งข้อความแบบ 
push คือไม่ต้องมานัน้รีเฟรช (refresh) หน้าใหม่เพ่ือให้ข้อความใหม่ขึน้ แต ่Line จะ push เข้ามา
ท่ีมือถือทันทีคือใครโพสต์ปุ๊ บก็ขึน้มาท่ีหน้าจอทันที น่ีคือ feature ท่ี twitter อาจไม่มีแต่ต่อไป
อาจจะต้องปรับเปล่ียน Whatsapp กบั Line ก็ไมเ่หมือนกนั…” 

ค.4.3 โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมมีการใช้ในงานส่วนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ใช้ส่ือสาร
ทัว่ไปไหมคะ 

“….ใช้ในการขายของ เชน่ facebook มีการขายมีการใช้ในการขายของเยอะ แตผ่มว่าเป็น
การขายท่ีไม่คอ่ยดี เพราะ facebook กบั Line จดัหมวดหมู่ตามวนั เวลา แต่การขายของนัน้ตาม
จริงต้องจดัตามหมวดหมูส่ินค้า ถ้าจะให้ใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสังคมได้หลายอย่าง ใน
งานหลายประเภท ผมว่าต้องมีการท า view ให้ได้หลายมุมมอง หลายมิติ เช่น มองตามมิติเวลา 
มองตามมิตติามหมวดหมู ่แตใ่นอนาคตผมวา่เขาคงท าให้มนัใช้ง่ายขึน้ 

การท่ีจะส ารวจ จะต้องคนคิดใหม่ ๆ เจอปัญหาท่ีคนอ่ืนยงัไม่ได้ท า มีความต้องการอย่าง 
whatsapp และ Line ท่ีเพิ่งเกิดเห็นช่องว่างของ facebook  ซึ่ง facebook ก็ท าได้ แตไ่ม่ push ได้
แบบ line ซึง่จะเห็นได้วา่ชว่งหลงั facebook เร่ิมมีการแชท (chat) เกิดขึน้มาตาม Line แต ่line นัน้
จะเน้นในการใช้บนมือถือแต ่facebook ส่วนใหญ่จะเน้นบนคอมพิวเตอร์ แตผ่มว่า ณ ตอนนีอ้ะไร
ท่ี device บนมือถือได้ ผมว่าดี เพราะแนวโน้มของคนก็ใช้กนัเยอะกว่าคนใช้คอมพิวเตอร์ และท า
ให้คนท่ีท าบริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้เยอะมาก ซึง่ตอนนี ้whatsapp ก็ได้ถกู facebook ซือ้ไป…” 

ค.4.4 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 
ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…ผมว่าสิ่งหนึ่งในโปรแกรม Line ท่ีว่าไม่คอ่ยดี คือ search ไม่ได้ พอเวลามีเพ่ือนเยอะ
หรือโพสต์กนัเยอะมากขึน้ แล้วท าการค้นหาล าบาก ข้อความอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ ผมว่าคงจะต้อง
มีความสามารถในการจดัหมวดหมู่ได้ ท า trace ให้ search ได้ แตจ่ะท ายงัไงให้ใช้ง่ายนัน้อีกเร่ือง 
การ index ค าจะยากกับทัว่โลกเพราะมีเร่ืองของภาษาเข้ามาเก่ียวข้องส าหรับภาษาไทยจะยาก
หนอ่ยแตส่ าหรับภาษาองักฤษจะง่ายกว่า 

ในสหรัฐ whatsapp คนใช้เยอะ แต่ในประเทศไทย Line เป็นโปรแกรมท่ีครองตลาด 
google ก็พยายามท า google+ ขึน้มาเลียนแบบ facebook แตไ่ม่สามารถสู้ ได้ ไม่คอ่ยมีคนใช้คือ 
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เม่ือติดตลาดแล้วเราก็ต้องท าการส ารวจเพ่ือท่ีจะหนีบริษัทใหญ่ เพราะบริษัทใหญ่มีแหล่ง
ทรัพยากรมาก จะให้ง่ายต้องคิดนวตักรรมอย่างเช่น Line ก็ท าการน าสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งเป็นช่องว่าง
ท่ีไม่มีใครมีคือการส่ือสารโดยการ push และเน้นการท างานบนมือถือ ใช้พืน้ท่ีเล็กเล็กในการ
แสดงผลข้อความได้เยอะเยอะ ในขณะท่ี facebook โพสต์ข้อความยาวยาวได้ แตไ่ม่สะดวกในการ
อา่นข้อความยาวเหลา่นัน้บนมือถือ 

Line กบั whatsapp ก็เช่นเดียวกนัเหมือนน าเอา twitter รวมกบั facebook โดยยคุนีผู้้คน
ต้องตดิตอ่ส่ือสารกนัตลอดเวลาเลยท าให้ application เหล่านีไ้ด้รับความนิยมขึน้มา ผมว่าในท่ีสดุ
จะต้องท าให้มัน่คงขึน้ บริษัทใหญ่มาซือ้บริษัทเล็ก การท านวตักรรมเกิดจากโอกาสหรือจดุแข็งท่ีมี
อยู่ของ application เหล่านัน้ แล้วคิดตวัใหม่ท่ีท าให้ผู้ ใช้สะดวก จดุอ่อนหรืออปุสรรคท่ีบริษัทใหญ่
มองไมอ่อกแตบ่ริษัทเล็กอาจมองออกและเขียน application ใหมข่ึน้…” 

ค.4.5 แล้วบริษัทเล็กจะแขง่ขนัสู้บริษัทใหญ่ได้อยา่งไร 
“…บริษัทเล็กเล็กไมไ่ด้แขง่ขนัสู้กบับริษัทใหญ่หรอก แตใ่ช้วิธีการขายสิ่งท่ีขึน้มาใหม่ให้กบั

บริษัทใหญ่ ง่ายง่ายคือบริษัทใหญ่มีแหล่งทรัพยากรแล้วท าการขยายออกไปเร่ือย ๆ แนวคิดคือ
บริษัทท่ีพฒันาโปรแกรมเหล่านีจ้ะยัง่ยืนได้คือต้องขยายบริการออกไปเร่ือย ๆ หาแหล่งรายได้แบบ
ใหม ่หาแหลง่บริการแบบใหม่ เพ่ือดงึดดูให้คนเข้ามาใช้และสร้างรายได้ให้กบับริษัทซึ่งรายได้ก็มา
จากการท่ีมีคนเข้ามาใช้เยอะเยอะ…” 

ค.4.6 อยา่งบริษัทใหญ่ในไทยมีการน าโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมเข้าไปใช้ใน
ธุรกิจของบริษัทนัน้ ๆ บ้างไหมคะ แล้วน าไปใช้ในลกัษณะอยา่งไร 

“…มี  บ ริษัทมีน าไปใช้ในลักษณะของการท าการจัดการความ รู้  (acknowledge 
management) ให้ลกูค้าเข้าไประบายแล้วบริษัทเข้าไปตอบเพ่ือบริษัทจะได้น าข้อคิดเห็นเหล่านัน้ท่ี
ลูกค้ามาแสดงความคิดเห็นไปปรับปรุง ซึ่งการท าแบบนีก็้เหมือนกับธุรกิจทัว่ ๆ ไป ต้องมีความ
แตกตา่งจากคูแ่ขง่ ต้องมีสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีดีซึ่งดจูากผู้ ใช้และต้องท าการปรับปรุงสิ่งใหม่ไป
เร่ือย ๆ เพ่ือไม่ให้คู่แข่งตามทันหรือมีทิศทางของผู้ ประกอบการรายใหม่ท่ีจะสร้างบริการท่ีมา
ทดแทนได้ เน่ืองจากโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมไม่คอ่ยมีเร่ืองเงินส่วนแบง่ หรือการท่ีเรา
เก็บข้อมูลของผู้ ใช้ในระบบไว้เยอะ การท่ีให้ผู้ ใช้เก็บข้อมูลไว้ท่ีเราไว้มากมากจะท าให้ย้ายไปใช้
โปรแกรมอ่ืนยากเป็นการผกูมดัลกูค้าไว้กบัเรา ถึงแม้จะมีบริการแบบใหมผู่้ใช้ก็อาจจะไมอ่ยากไป 

ส่วนในส่วนของราชการนัน้ ผมว่าไม่ค่อยมีใช้ แตอ่ย่างบริษัท มี เช่น บริษัทรถยนต์ เวลา
เขาพบผลิตภณัฑ์ไม่ดีหรือมีปัญหา ลกูค้าของเขาจะมาระบายบนอินเตอร์เน็ต เขาจึงน าโปรแกรม
ประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมนีเ้ข้ามาใช้ให้ลกูค้าวิพากวิจารณ์ถึงปัญหาของผลิตภณัฑ์ เพราะถ้าพดู
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ออกไปก็ท าให้ช่ือเสียงของบริษัทเขาเสียหาย เขาจึงน าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมมา
เป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้ามาโต้ตอบกับบริษัท ท าให้บริษัทมีภาพลักษณ์ท่ีดีได้  ผมว่าโปรแกรม
เหล่านีก็้เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไปนะ ท่ีต้องพยายามหาบริการ หาสิ่งต่าง ๆ เร่ือยเร่ือย เพ่ือให้
ลกูค้าอยูก่บับริษัทอยูก่บัโปรแกรมนัน้ ๆ…” 

ค.4.7 ทา่นคดิวา่จะมีบริษัทท่ีพฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมมากหรือน้อแค่ไหน และบริษัทในตา่งประเทศมีจ านวนมากหรือน้อย
แคไ่หนท่ีจะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

“…เมืองไทยมีความพยายามท ากนัอยูแ่ตไ่มเ่ยอะ…” 
ค.4.8 ทา่นคดิวา่บริษัทท่ีพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทยนัน้ 

มีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม ต้องมีการปรับปรุง
ประเดน็อะไรบ้างหรือไม ่และจดุแข็งของบริษัทเหลา่นัน้ในประเทศไทยคืออะไร 

“…ยากนะ ยากตรงท่ีตอนนีค้นสว่นใหญ่หนัมาเล่นบนมือถือ ในอนาคตอาจจะต้องเปล่ียน
มาเล่นบนนาฬิกาแทน เพราะมือถือคนก็เล่นกันหมดแล้ว คือต้องเล่นจากความต้องการท าอะไร
บางอยา่งกบับริการปกตยิงัไม่มี หรือยงัไม่เหมาะกบัเคร่ืองมือนัน้ ๆ ฉะนัน้สิ่งท่ีส าคญัท่ีจะต้องมีใน
การพฒันาสิ่งเหล่านีคื้อโปรแกรมเมอร์ แตก่ารพฒันาไม่ใช่ว่าจะส าเร็จในชัว่ข้ามคืน เมืองไทย ถ้า
จะให้ท าได้น่าจะเร่ิมจากการท า application บนมือถือก่อน เพราะการจะตัง้เว็บไซต์ขึน้มาให้คน
เข้าไปใช้นัน้ต้องลงทนุสงู คนไทยไมค่อ่ยมีทนุสนบัสนนุเร่ืองเหลา่นี ้

อย่างแรกเลยคือเร่ืองของแหล่งเงินทุน ในต่างประเทศ คนพฒันาโปรแกรมเหล่านีจ้ะมี
เงินทนุท่ีเป็นการระดมทนุกนัเรียกว่า “venture capital” ธุรกิจท่ีเกิดขึน้ใหม่ ธุรกิจไหนน่าสนใจก็จะ
น าเงินทุนส่วนนีม้าลงทุน แต่ส าหรับเมืองไทยการระดมทุนแบบนีไ้ม่มีหรือมีก็น้อยมาก กลุ่ม 
venture capital กลุ่มนีจ้ะยอมรับความเส่ียงได้มากกว่าธนาคาร ไม่ต้องมีหลกัทรัพมาค า้ประกัน
แตอ่ย่างใด แตมี่แนวคิดดีดีดแูล้วท าเงินได้เขาก็ยอมลงทนุถ้าไม่ประสบความส าเร็จก็ไม่เป็นไร อีก
เร่ืองสภาพของตลาดหุ้นไทย ยงัไม่มีลกัษณะของการสนบัสนุนการลงทนุแบบนี ้อย่าง facebook 
ชว่งแรกแรกเกิดได้ก็ต้องมีนกัลงทนุประเภทนีม้าเป็นทนุ 

ส่วนในเร่ืองของนโยบายหรือกฏหมายไทยไม่ได้มีปัญหาใดใดต่อการพฒันา ถ้าจะมีก็จะ
เป็นกฎหมายเก่ียวกับการส่ือสารทางโทรเลขและโทรศัพท์ท่ีต้องไปขอสัมปทาน แต่ส าหรับ
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมเป็นการท างานท่ีใช้บนอินเตอร์เน็ตซึง่ผา่นทางโทรศพัท์อีกทีท่ี
เขาได้ซือ้สมัปทานกนัมาแล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนนี ้แตผ่มว่าโปรแกรมเหล่านีเ้กิดยาก ถ้ามี
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แนวคิดดีดีก้ต้องไปตัง้ web server ต่างประเทศ ไปจดทะเบียนอยู่ต่างประเทศดีกว่าเพราะ
สภาพแวดล้อมในไทยไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาลกัษณะนี…้” 
 
ค.5 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5 
 

ค.5.1 ท่านรู้จกัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network – based 
Program)* อะไรบ้าง 

“…Academia.edu, Facebook, Flickr, Foursquare, Google+, Hi5, Instragram, 
Line, LinkedIn, Myspace, Pinterest, Tumblr, Twitter, Whisper, Secret…” 

ค.5.2 ทา่นคดิวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยู่ในช่วงใดของ
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product life cycle) 

“…ถ้าให้ผมกล่าวถึงตวัของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมรายใหญ่ ๆ ผมคิดว่า
น่าจะอยู่ในช่วง Maturity อย่างเช่น Facebook ท่ีจ านวนผู้ ใช้ไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเช่น
หลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา ส่วนโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดขึน้มาใหม่ ผมคิดว่า
ยงัอยูใ่นชว่ง Introduction หรือ Growth…” 

ค.5.3 ทา่นคดิวา่วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของแตล่ะโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีมี
อายไุมเ่ทา่กนันัน้ เป็นเพราะปัจจยัอะไรเป็นสาเหต ุ

“…สาเหตท่ีุเป็นเช่นนัน้ เพราะ การรักษาฐานลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การขาด
นวตักรรมใหม ่ๆ การถกูคูแ่ขง่ลอกเลียนแบบและสามารถท าโปรแกรมออกมาได้ดีกว่า…” 

ค.5.4 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 

“…โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมนัน้ ผมคิดว่าเกิดขึน้บ่อยมาก ปีหนึ่ง ๆ น่าจะมี
โปรแกรมประเภทนีม้ากถึง 5-10 โปรแกรมขึน้ไป…” 

ค.5.5 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเหล่านัน้มีการพฒันาหรือน าไปใช้ในงาน
ประเภทใดบ้าง ใช้อยา่งไร 

“…ผมมองว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
(web application) และ แบบโปรแกรมประยกุต์บนระบบปฏิบตัิการ (native application) ซึ่งใน
ปัจจบุนัผมเห็นมีทัง้ 2 แบบ โดยบางรายเร่ิมจาก native application ก่อนแล้วคอ่ยพฒันาไปเป็น 
web application บางรายเป็น web application ก่อนแล้วคอ่ยพฒันาไปเป็น native application 
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ถ้าเป็นการใช้แบบทั่วไปจะเป็นโปรแกรมท่ีใช้สาธารณะอย่าง Facebook, Twitter, Tumblr, 
Google+ ใช้ในการโพสต์เร่ืองทั่วไป ส่วน Academia.edu จะเน้นนักวิจัย นักวิชาการ ทาง
การศกึษาเอกสาร งานวิจยัต่าง ๆ แตถ้่าเป็น Instagram, Fricker จะเน้นการโพสต์รูปภาพส่วน
ใหญ่เป็นท่ีนิยมในหมู่ดารา นกัแสดง Linkedin เน้นการพฒันาบคุคลในการค้นหา ใช้ในการสมคัร
งานตา่ง ๆ สดุท้ายคือ Pinterest ใช้ในการค้นหาแรงบนัดาลใจในการท างานตา่ง ๆ …” 

ค.5.6 ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถท่ีจะพฒันาตามกนัได้ยากหรือง่ายอย่างไร 

“…ผมว่าสามารถเลียนแบบได้ง่าย โดยเฉพาะฟังก์ชั่นทั่ว ๆ ไปของการเป็น Social 
network service เช่น profile, friends และ messages แตใ่นการรักษาฐานหรือการดงึฐานผู้ ใช้
เป็นเร่ืองท่ียาก…” 

ค.5.7 ท่านคิดว่า อะไรคือปัจจยัของข้อได้เปรียบในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการผลิต
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ ใช้มากท่ีสดุ หรือมี
ยทุธศาสตร์ในการขายอยา่งไร 

“…ประเด็นแรกคือการเข้ามาเป็นเจ้าแรกในตลาดคือความได้เปรียบอย่างหนึ่งแต่สิ่งท่ี
ส าคญัคือการปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมอย่างตอ่เน่ืองท่ีดคูวามต้องการของผู้ ใช้อยู่ตลอดเวลา 
ตวัอย่างเช่น MySpace ท่ีเข้ามาก่อนแตเ่ม่ือ facebook ท่ีเข้ามาแล้วมีการพฒันาอยู่อย่างตอ่เน่ือง
แม้มีการเจาะตลาดทีหลงั และได้กลายเป็นโปรแกรมทางเครือข่ายสงัคมรายใหญ่ในตลาด ส่วน
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมรายย่อยใช้กลยุทธ์ของการหาน่านน า้ท่ียงัมีการแข่งขนัน้อย
โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายในการท าการตลาด และท่ีผมเห็นส าหรับโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสังคมรายใหญ่ใช้วิธีการแข่งขันด้วยการซือ้กิจการท่ีได้รับความนิยมเพ่ือตัดคู่แข่งใน
อนาคต อย่างเช่น facebook ท่ีท าการซือ้ Whatsapp โดยเป็นการตดัคูแ่ข่งและยงัดงึฐานผู้ ใช้เข้า
ไปใช้ facebook ด้วย…” 

ค.5.8 อะไรคือสิ่งท่ีท าให้คนหนัมาสนใจใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมากขึน้ 
“…สิ่งท่ีท าให้คนสนใจอย่างแรกเลยคือการมีกลุ่มเพ่ือน ดารา ศิลปินท่ีตนช่ืนชอบใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมประเภทนีอ้ยู่ ประเด็นถัดมาคือเร่ืองของอุปกรณ์ส่ือสารท่ีมี
ราคาถูกลงโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบปฏิบตัิการ android อีกอย่างคือราคาโมบาย
อินเตอร์เน็ต (mobile internet) มีราคาถกูจงึสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย…” 

ค.5.9 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ใช้มีการเลิกใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคมอนัหนึง่ และหนัไปใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีกอนัหนึง่ 
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“…1) กลุม่เพ่ือนในเครือขา่ยสงัคมนัน้เลิกเล่น และย้ายคา่ย ในกรณีของ Hi5 เปล่ียนไปใช้ 
Facebook ชดัเจนมาก 

2) ไมมี่ดารา ศลิปิน หรือบคุคลท่ีเราสนใจใช้งาน 
3) ใช้งานครัง้แรกแล้วไมมี่ความประทบัใจ 
4) มีโปรแกรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนได้และใช้งานได้ดีกว่า 
5) ภาษาในการใช้งาน 
6) ขาดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองของผู้พฒันา…” 
ค.5.10 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 

ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…ใช้งานง่าย มีสว่นท่ีสามารถชว่ยแก้ปัญหาให้กบัองค์กรได้อยา่งตรงประเด็น…” 
ค.5.11 ท่านคิดว่าแนวโน้มในการน าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมไปใช้ในภาค

ธุรกิจและภาคครัวเรือนเป็นอยา่งไร 
“…ในธุรกิจประเภท SMEs มีการใช้กนัเยอะ เช่น facebook ในการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า 

ใช้ในการติดต่อส่ือสารเพ่ือขายสินค้า ส่วนในองค์กรอ่ืน ๆ ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นใน
เร่ืองของการสนบัสนุนการท างานร่วมกันแทนท่ีจะใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีเป็น
สาธารณะ เขาอาจมีโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมประจ าองค์กรเองเพ่ือไม่ให้ข้อมูล
ร่ัวไหล…” 

ค.5.12 ในปัจจบุนัมีบริษัทใดบ้างท่ีมีการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมใน
ประเทศไทย ทัง้ท่ีน าไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

“…ในประเทศไทย มีโปรแกรมช่ือว่า “Molome” จะมีลกัษณะคล้าย ๆ กบั Instagram เน้น
การถ่ายรูปและแบง่ปันรูปภาพของบริษัท หวัล าโพง จ ากดั และมีโปรแกรมช่ือว่า “Storylog” ท่ีเพิ่ง
มีการส่งแข่งขนัของ Dtac Accelerate เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีให้ผู้ ใช้มา
แบง่ปันความทกุข์ ความสขุภายใน แตจ่ากท่ีผมเห็นคือเพียงแคพ่อมีบ้างแตเ่ป็นส่วนน้อย ส่วนมาก
จะเป็นการ outsource จากภายนอกประเทศมากกวา่…” 

ค.5.13 ทา่นคดิวา่จะมีบริษัทท่ีพฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมมากหรือน้อแค่ไหน และบริษัทในตา่งประเทศมีจ านวนมากหรือน้อย
แคไ่หนท่ีจะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 
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“…ในไทยคิดว่ามีน้อยอย่างท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผมมองว่าการพัฒนาโปรแกรมแต่ละ
โปรแกรมรวมถึงโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีแรกท่ีมีการพฒันา 
อาจจะยงัไมมี่รายได้แตอ่าจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเข้ามาถ้ามีฐานของผู้ใช้มากขึน้ก็ต้องมีคา่ใช้จ่ายในการ
ดแูลรักษาฐานลกูค้า ถ้าไมมี่เงินทนุท่ีดีท่ีจะคอยสนบัสนนุตรงนีแ้บบในตา่งประเทศ บริษัทในไทยก็
เหมือนไมอ่ยากจะท าเน่ืองจากไมมี่เงินทนุสนบัสนนุในการจา่ยเงินเดือนพนกังาน บางทีบริษัทนัน้ก็
ต้องพบัโครงการนีล้ง แตโ่ปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในขณะนีเ้ร่ิมมีการขายโฆษณาเพ่ือ
หารายได้เข้าสูบ่ริษัท…” 

ค.5.14 ทา่นคดิวา่บริษัทท่ีพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทยนัน้ 
มีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม ต้องมีการปรับปรุง
ประเดน็อะไรบ้างหรือไม ่และจดุแข็งของบริษัทเหลา่นัน้ในประเทศไทยคืออะไร 

“…ผมว่าเมืองไทยมีความพร้อมพอท่ีจะสามารถผลิตโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมท่ีดีได้ แตข่าดเร่ืองการปรับปรุงโปรแกรมอย่างตอ่เน่ือง ส่วนจดุแข็งนัน้บริษัทในไทยมีคา่แรง
ท่ีไมแ่พงมากและมีคณุภาพงานท่ียอมรับได้…” 

ค.5.15 ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่  ถ้ามี 
มีเทคโนโลยีหรือนวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมอะไรบ้าง เก่ียวข้องอยา่งไร 

“…ยกตวัอย่าง Facebook ไปซือ้เทคโนโลยีการแทร็ก (track) พฤติกรรมของผู้ ใช้ เช่น 
mood และ Oculus rift เป็นเทคโนโลยีแบบ Virtual reality เป็นแว่นตาท่ีมองสามมิติได้ แตผ่มไม่
ทราบว่าเขาจะน าเทคโนโลยีเหล่านีไ้ปพัฒนาออกมาในรูปแบบใด แต่ในอนาคตของโปรแกรม
ประยุกต์ผมว่าน่าจะมีการเกิดโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเฉพาะกลุ่มมากขึน้ เช่น 
อปุกรณ์ท่ีสนบัสนนุการออกก าลงักายในปัจจบุนั อาจจะมีโปรแกรมท่ีเน้นส าหรับคนรักสขุภาพขึน้ก็
ได้หรือแทร็กพฤตกิรรมของสตัว์ซึง่สามารถขยายไปสูก่ารแบง่ปันข้อมลูได้ในอนาคต…” 

ค.5.16 ท่านคิดว่ามีความยากหรือง่ายแค่ไหน ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายสังคมในประเทศไทยเพราะอะไร ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กฎหมาย, แรงงาน, เงินทุน, 
เทคโนโลยี 

“…ในส่วนของตัวโปรแกรมเองนัน้สามารถพัฒนาได้ง่ายแต่สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันามีดงันี ้ 

1) ทศันคตขิองคนไทย อยา่งเชน่คนไทยนิยมของนอก เม่ือมีการพฒันาออกมาแล้วไม่มีคน
ใช้เพราะมีความคดิวา่เป็นของไทย  
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2) รัฐบาล ในเร่ืองของการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ไม่ค่อยมีการ
สนบัสนนุในเร่ืองนี ้

3) เงินทุน เร่ืองเงินทุนเป็นเร่ืองท่ีท าให้โปรแกรมอย่างโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมเตบิโตได้เพ่ือท่ีจะรองรับผู้ใช้ในอนาคต 

4) แรงงาน ในประเทศไทย อาชีพโปรแกรมเมอร์ถกูให้ความส าคญัน้อย…” 
 
ค.6 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6 
 

ค.6.1 ท่านรู้จกัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network – based 
Program)* อะไรบ้าง 

“…Blogger, Facebook, Twitter, Exteen, WriteJournal…” 
ค.6.2 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 

ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 
“…บอ่ยนะ พ่ีวา่ตวัใหม ่ๆ นา่จะมีมากถึง 10 ตวั แตท่ี่ดงัระดบัท่ีคนทัว่ไปจะรู้จกันัน้มีเพียง

แค ่1-2 ตวั…” 
ค.6.3 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเหล่านัน้มีการพฒันาหรือน าไปใช้ในงาน

ประเภทใดบ้าง ใช้อยา่งไร 
“…ส่วนใหญ่ผู้คนจะใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในรูปแบบการเขียน blog 

diary เลา่เร่ืองราวสว่นตวัของตนเองหรืออ่านบทความของผู้ ใช้คนอ่ืน ๆ อย่างในบริษัทเอสซีจีพอมี
ใช้อยู่บ้าง ใช้ในลกัษณะเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และการประชาสมัพนัธ์ (PR) 
เช่น โฆษณา โปรโมชนั และโฆษณาดแูลสงัคมอะไรประมาณนีม้ากกว่า เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้
บริษัท หรืออาจจะใช้ในการตอบค าถามปัญหาของลกูค้า ลกูค้ามีประเดน็หรือข้อเรียกร้องอะไรก็จะ
เข้าไปตอบประมาณนี ้ซึง่จะมีการใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมแล้วแตบ่คุคลในการคยุ
กบัลกูค้า เชน่ facebook แตถ้่าของภายในองค์กรใช้เองจะเป็น Microsoft Lync…” 

ค.6.4 ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถท่ีจะพฒันาตามกนัได้ยากหรือง่ายอย่างไร 

“…ง่ายนะ เพราะเห็นจากลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีในโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม
สาธารณะท่ีได้รับความนิยมกนั…” 
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ค.6.5 ท่านคิดว่า อะไรคือปัจจยัของข้อได้เปรียบในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการผลิต
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ ใช้มากท่ีสดุ หรือมี
ยทุธศาสตร์ในการขายอยา่งไร 

“…ความแตกตา่งของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม แตท่ี่จะเห็นได้คือการท่ีมีการ
ปรับปรุงอยูต่ลอดเพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ในขณะนัน้…” 

ค.6.6 อะไรคือสิ่งท่ีท าให้คนหนัมาสนใจใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมมากขึน้ 
“…พ่ีตอบในมุมมองของบริษัทแล้วกันนะคะ ก็ในตอนนีก็้เข้าใจว่าคนทัว่ไปเข้าถึงข้อมูล

ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเนอะ เพราะฉะนัน้ บริษัทท่ีตอบสนองต่อตัว
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมช้า ก็คงเป็นอะไรท่ีท าให้แนวโน้มในภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ี
ไมดี่ และอาจได้รับความเสียหายในกรณีท่ีลกูค้าโพสต์วา่นะคะ เพราะฉะนัน้เราก็จะต้องตอบสนอง
ให้ทันก่อนท่ีปัญหานัน้จะเกิดขึน้ โดยการเข้าไปให้ความรู้ผ่านโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมหรือเข้าไปตอบข้อร้องเรียนของลกูค้า…” 

ค.6.7 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ใช้มีการเลิกใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่าย
สงัคมอนัหนึง่ และหนัไปใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอีกอนัหนึง่ 

“… (ตอบรวม) สิ่งแรกเลยท่ีวา่ตวัไหนจะดงัหรือไมข่ึน้อยูก่บั 
1) การใช้งานยากหรือง่าย 
2) การโฆษณา คือถ้ามีการโฆษณาท่ีดีท่ีชักชวนคนหมู่มากให้หันมาสนใจ มีการ

ประชาสมัพนัธ์ การท าการตลาดท่ีดี เช่น ชกัชวนคนดงัในแวดวงสงัคมมาใช้งานหรือโฆษณาได้ก็
ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ท่ีท าให้คนเข้ามาใช้งาน  

3) การมีชมุชน (community) ของเขาเอง พอชมุชนใหญ่ขึน้ก็จะมีผู้มาใช้งานมากขึน้ 
4) เร่ืองความเป็นสว่นตวั อาจเป็นการตอบโจทย์ของคนเฉพาะกลุ่ม เช่น นกักล้อง กลุ่มนกั

ท าเพลง…” 
ค.6.8 ทา่นคดิวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยู่ในช่วงใดของ

วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product life cycle) 
“…พ่ีว่า facebook ยงัอยู่ในช่วง Growth เพราะเข้าใจว่าตลาดของโปรแกรมประยกุต์ทาง

เครือข่ายสังคมยังมีการขยายไปได้เร่ือย ๆ อยู่ ยังไม่ถึงกับนิ่งเพราะไม่ว่าวัยใดพอมีแท็บเล็ต 
(Tablet) ก็จะมีการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม พ่ีจึงมองว่า facebook ยังมีการ
ขยายตวัของผู้ ใช้อยู่ ยงัเติบโตอยู่ ส่วน Instagram มีการโตควบคูไ่ปกบั facebook คืออยู่ในช่วง 
Growth นะ และโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมอย่าง Twitter พ่ีมองว่าโปรแกรมนีอ้ยู่ในช่วง
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ของ Maturity เพราะเร่ิมมีการน่ิง ๆ ซึง่ดจูากสว่นตวัเป็นคนท่ีใช้โปรแกรมเหล่านีค้อ่ยข้างเร็วกว่าคน
อ่ืน ๆ และก็เลิกใช้โปรแกรมนีก้่อนคนอ่ืน ๆ เน่ืองจากการใช้งานการใช้ประโยชน์ไม่ค่อยแตกต่าง
จาก facebook หรือ Line…” 

ค.6.9 ทา่นคดิวา่วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของแตล่ะโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีมี
อายไุมเ่ทา่กนันัน้ เป็นเพราะปัจจยัอะไรเป็นสาเหต ุ

“…อย่างท่ีได้ตอบไปเนอะ สิ่งท่ีจะท าให้โปรแกรมไหนดงัหรือไม่ดงัพ่ีคิดว่าน่าจะขึน้อยู่กับ
ปัจจยัเหลา่นัน้…” 

ค.6.10 ท่านคิดว่าแนวโน้มในการน าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมไปใช้ในภาค
ธุรกิจและภาคครัวเรือนเป็นอยา่งไร 

“…พ่ีว่าโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในช่วงนีน้ัน้พีค (peak) เนอะ มีใช้มากขึน้
เร่ือย ๆ จากเดิมท่ีมีเข้ามาแล้วนิ่งไปช่วงหนึ่ง แต่ ณ ตอนนีใ้นไทยถือว่าพีคมาก มีคนใช้เยอะขึน้
ตามจ านวนแท็บเล็ตหรืออปุกรณ์อ่ืนท่ีตอ่โซเชียลได้ 

ในองค์กรส่วนใหญ่แล้วท่ีพ่ีเห็นจะใช้ในเร่ืองของการโฆษณาสินค้า เช่น มีเร่ืองของทีวี
ดิจิตอลด้วย เพราะตัง้แต่มีการท าทีวีดิจิตอลใน facebook หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ก็เร่ิมมีการท า
โฆษณามากขึน้ ส่วนในครัวเรือนก็ใช้ในการติดต่อส่ือสารกันพ่ีว่าการเติบโตยังคงท่ีเนอะ ตาม
จ านวนอปุกรณ์…” 

ค.6.11 อย่างบริษัทของพ่ีมีการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีผลิตขึน้มา
โดยเฉพาะกบัองค์กร หรือใช้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมทัว่ไปท่ีเป็นโปรแกรมสาธารณะ
คะ 

“…บริษัทพ่ีมีทัง้ 2 แบบคะ่ ส่วนใหญ่เอสซีจีใช้อปุกรณ์ (tools) ท่ีเป็นระดบัโลกหน่อย เช่น 
Microsoft Lync แบบท่ี 2 คือ ผู้พฒันาในไทย แต่ต้องดวู่าผู้พฒันานัน้มีฝีมือท่ีจะพฒันาไหม เช่น 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) เข้ามาพฒันาโปรแกรมตวันีไ้ด้ เราก็จะให้เขา
พฒันาให้ ส่วนบางตวัท่ียงัใหม่ อย่าง Microsoft Lync พ่ีก็ต้องมีการเดินทางไปดงูานตา่งประเทศ
ด้วย และมีการติดต่อผู้พฒันาจากต่างประเทศมาบ้างเหมือนกัน บริษัทก็จะดูในเร่ืองของความ
น่าเช่ือถือและความสามารถของผู้พฒันาซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจากภายนอกท่ีบริษัทติดต่อมาจาก
ประเทศสิงคโปร์…” 

ค.6.12 ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่  ถ้ามี 
มีเทคโนโลยีหรือนวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมอะไรบ้าง เก่ียวข้องอยา่งไร 
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“…มีเร่ืองของการจัดการไฟล์ข้อมูล (file management) เร่ืองของเมตาดาต้า (meta 
data) การแทร็กข้อมูล (track) เร่ืองการจัดการข้อมูล (data management) ท่ีมีปริมาณมาก  
เร่ืองการจดัระเบียบในการค้นหาข้อมลู (search) ท่ีค้นหาง่าย เร่ืองของการแบง่ปันข้อมลู (share) 
และการเข้ากนัได้ (compatibility) กบัอปุกรณ์ทกุอปุกรณ์…” 

ค.6.13 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 
ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…1) การใช้งานยากหรือง่าย 
2) การมีชมุชน (community) ของเขาเอง พอชมุชนใหญ่ขึน้ก็จะมีผู้มาใช้งานมากขึน้ 
3) เร่ืองความเป็นสว่นตวั อาจเป็นการตอบโจทย์ของคนเฉพาะกลุ่ม เช่น นกักล้อง กลุ่มนกั

ท าเพลง…” 
 
ค.7 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 
 

ค.7.1 ท่านรู้จกัโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคม (Social Network – based 
Program)* อะไรบ้าง 

“…รู้จกั facebook, twitter, instagram, Line…” 
ค.7.2 แล้วอยา่งบริษัทของพี่มีการผลิตซอฟต์แวร์ประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์คบ้างไหมคะ 
 “…อย่างบริษัทของพ่ีส่วนใหญ่ท่ีผลิต คือ จะเป็น application ท่ีเป็นข้อมูลหรือ

เป็นเคมเปญของบริษัท ในส่วนของโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมไม่คอ่ยมีคนติดตอ่มาให้
ผลิต เน่ืองจากไมมี่ใครอยากไปแขง่ขนักบัสิ่งท่ีเขามีอยูแ่ล้ว ไม่ต้องมาเสียตงัค์พฒันาใหม่ ท่ีไม่คอ่ย
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเพราะค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูงและคนไทยก็ใช้
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเยอะอยู่แล้ว พ่ีเลยมองว่าเขาก็ไม่ต้องการ
ท าโปรแกรมประเภทนีข้ึน้มาใหมห่รอก ก็เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ในโปรแกรมท่ีมีอยูน่ัน้ง่ายกว่า…” 

ค.7.3 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 

“…พ่ีคดิวา่ปี ๆ หนึง่ก็เกิดขึน้เยอะนะ เพียงแตว่า่คนละจดุประสงค์ของแตล่ะโปรแกรม…” 
ค.7.4 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเหล่านัน้มีการพฒันาหรือน าไปใช้ในงาน

ประเภทใดบ้าง ใช้อยา่งไร 
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“…พ่ีเคยเจออยู่ท่ีหนึ่ง เขามีโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมใช้แต่ไม่ได้ใช้ในการ
ติดตอ่กบัภายนอก ใช้ติดตอ่กนัภายในองค์กรอย่างเดียว ท างานผ่านกนัภายในนัน้เป็นโปรแกรมท่ี
ใช้ใน office ในการประสานงานกนัในองค์กร เป็นโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมเล็กเล็กท่ี
สร้างมาเพ่ือองค์กรโดยเฉพาะ…” 

ค.7.5 ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถท่ีจะพฒันาตามกนัได้ยากหรือง่ายอย่างไร 

“…พฒันาได้แตจ่ะให้เหมือนทัง้หมดคงเป็นไปไมไ่ด้ เพราะไมรู้่วา่แนวคดิในการพฒันาของ
โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูใ่นตลาด…” 

ค.7.6 อะไรคือสิ่งท่ีท าให้คนหันมาสนใจหรือคนไม่สนใจใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือขา่ยสงัคม 

“…คนไมอ่ยากเปล่ียนอะไรใหม่ใหม่ เพราะโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมเดิม เขา
ก็มีเพ่ือนมีอะไรอยูแ่ล้วก็คดิวา่อยูท่ี่เดมิดีกวา่ แตก็่มีอีกกลุม่หนึ่งท่ีอยากลอง งัน้ขอลองเปล่ียนไปใช้
โปรแกรมอีกอนัดีกวา่ เชน่ เด๋ียวนีมี้โปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมอย่าง beetalk เขาอาจจะ
คดิวา่ ‘ฉนัอยากลองหาเพ่ือนใหม่ ไปเล่นโปรแกรมนัน้ดดีูกว่า facebook ก็คงเจอแตเ่พ่ือนหน้าเดิม
เดมิ’ อะไรลกัษณะนี…้” 

ค.7.7 ทา่นคดิวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยู่ในช่วงใดของ
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product life cycle) 

“…คิดว่าอย่าง facebook ยงัสามารถอยู่ได้อีกนานและยงัอยู่ในช่วงเติบโต (growth) แต่
เป็นการเติบโตอย่างช้าช้า ไม่ได้รวดเร็วเหมือนเรกเร่ิมและมีคณุลกัษณะใหม่ใหม่เพิ่มขึน้มาพอ
ไมใ่ห้ผู้ใช้เปล่ียนใจไปใช้โปรแกรมอ่ืน มีการปรับปรุงอยูเ่ร่ือย ๆ …” 

ค.7.8 ในปัจจบุนัมีบริษัทใดบ้างท่ีมีการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมใน
ประเทศไทย ทัง้ท่ีน าไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

“…การพฒันาท่ีเห็นคือพอมีบ้าง แตไ่ม่เยอะ เป็นแคโ่ปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม
เล็กเล็กท่ีใช้เฉพาะทางมากกวา่ ไมไ่ด้ใหญ่โตแบบ facebook ท่ีใช้แบบ global…” 

ค.7.9 ทา่นคดิวา่บริษัทท่ีพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทยนัน้ 
มีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม ต้องมีการปรับปรุง
ประเดน็อะไรบ้างหรือไม ่และจดุแข็งของบริษัทเหลา่นัน้ในประเทศไทยคืออะไร 

“…มีนะ ในเร่ืองของความสามารถท่ีมี คนท่ีจะพฒันาวอฟต์แวร์ประเทศไทยมีพออยู่แล้ ; 
แต่เงินทุนคงต้องใช้มากพอสมควรเลย เท่าท่ีพ่ีรู้คือในเร่ืองของกฏหมายประเทศไทยไม่มีปัญหา
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เร่ืองนี ้แม้จะมีข้อกฏหมายท่ีจ ากดับ้างข้อแตค่นท่ีพฒันาก็จะมีขอบเขตท่ีไม่ไปล่วงละเมิดในส่วนนี ้
อยูแ่ล้ว…” 

ค.7.10 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 
ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…เร่ืองของความท่ีท าให้ผู้ ใช้แสดงความเป็นตวัของตวัเองได้ การอพัโหลดรูปภาพ วีดิโอ 
สเตตสั พ่ีวา่น่ีเป็นสว่นส าคญัท่ีคนไทยนิยมมาก…” 

ค.7.11 ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่  ถ้ามี 
มีเทคโนโลยีหรือนวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมอะไรบ้าง เก่ียวข้องอยา่งไร 

“…การใช้โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต มีความเก่ียวข้องอย่างมากท าให้มีคนใช้ PCs น้อยลง 
การท่ีจะสร้างเว็บไซท์หนึง่เด๋ียวนี ้ต้องรองรับการท างานบนโทรศพัท์มือถือด้วย…” 
 
ค.8 ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 8 
 

ค.8.1 ทา่นคดิวา่โปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยู่ในช่วงใดของ
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product life cycle) 

“…facebook ยงัอยู่ในช่วงเติบโต (growth) อยู่ แตย่งัไม่ถึงกบัช่วงอ่ิมตวั (maturity) นะ 
ส่วน twitter อยู่ในช่วงอ่ิมตวัแล้ว แตถ้่าในตา่งประเทศ เช่น อเมริกา facebook น่าจะถึงช่วงอ่ิมตวั
แล้ว…” 

ค.8.2 ทา่นคดิวา่วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ของแตล่ะโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีมี
อายไุมเ่ทา่กนันัน้ เป็นเพราะปัจจยัอะไรเป็นสาเหต ุ

“…ผมดูว่าช่วงของการเติบโตนัน้ไม่มีการเติบโตแ ล้ว เน่ืองจากฐานของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ใหญ่แล้วอีกอย่างความนิยมหรือทัศนคติของคนก็ถือเป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง แม้แต่
วฒันธรรมก็มีส่วน อย่างเช่น คนไทยจะชอบเล่นโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีใช้รูปภาพ 
สติก๊เกอร์ แตอ่ยา่งอเมริกาจะเน้น text เยอะ ไมไ่ด้เน้นรูปภาพมาก…” 

ค.8.3 ท่านพอจะทราบหรือไม่ ว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมท่ีเกิดขึน้นัน้ 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน ปีละก่ีครัง้ 

“…มีตวัใหมใ่หมเ่กิดขึน้ตลอดเวลาอยูแ่ล้ว เพียงแตว่า่จะดงัขึน้มาหรือเปล่าเท่านัน้เองและ
เห็นมีรายใหมใ่หมเ่กิดขึน้มาตลอด…” 
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ค.8.4 ทา่นคดิวา่จะมีบริษัทท่ีพฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจะหนัมาพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมมากหรือน้อแค่ไหน และบริษัทในตา่งประเทศมีจ านวนมากหรือน้อย
แคไ่หนท่ีจะหนัมาพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือขา่ยสงัคม 

“…ไมค่อ่ยเห็นนะ สว่นใหญ่จะเป็นจากเมืองนอกมากกวา่…” 
ค.8.5 โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเหล่านัน้มีการพฒันาหรือน าไปใช้ในงาน

ประเภทใดบ้าง ใช้อยา่งไร 
“…ใช้ในการส่ือสารทั่วไป แต่ถ้าไม่ใช่ในลักษณะนีก็้มี จะใช้ในการตลาดก็ใช้โปรแกรม

ประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมกัน ในการเรียน การศึกษาก็มีนะเห็นอาจารย์ในหลาย ๆ ท่ี หลาย
มหาวทิยาลยัใช้กนัในลกัษณะของการพดูคยุกบันกัเรียน นกัศกึษา เป็นท่ีท่ีให้อาจารย์ใช้ส่ือสารกบั
นกัเรียน นกัศกึษา อยา่ง facebook ใช้เลน่ ส่ือสารกนัในหมู่เพ่ือน twitter ส่วนใหญ่นกัข่าวจะใช้กนั
ตามส านกัขา่วทัง้หลาย…” 

ค.8.6 Hi5 เป็นโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมท่ีลกัษณะการท างานเช่นเดียวกับ 
facebook ใชไ่หมคะ 

“…Hi5 เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมเหมือนกนั แต่รูปลกัษณ์การใช้งานไม่
เหมือนกนั…” 

ค.8.7 Hi5 มีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์อยูใ่นชว่งไหนคะ 
“…ตายไปแล้วนะ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีหายไปแล้ว…” 
ค.8.8 ตายเพราะสาเหตใุดคะ 
“…ตายเพราะคนเปล่ียนไปใช้ facebook กันหมด เหมือนว่า facebook เหมือนกับว่า 

facebook ยดึครองตลาดหมด…” 
ค.8.9 Facebook มีอะไรท่ีเดน่กวา่ Hi5 ผู้ใช้จงึกนัไปใช้ facebook 
“…มี application ตา่ง ๆ มีเกมส์ให้เล่น เช่น เวลาเล่นเกมส์ก็ต้องมีการชกัชวนเพ่ือนผ่าน 

facebook เข้าไปเล่นจึงจะผ่านด่านได้ ก็เลยเหมือนเป็นการดึงคนจากโปรแกรมอ่ืนอย่าง hi5 มา 
กลับกัน hi5 ไม่มีอะไรเข้ามาดึงดูดเลยมีแค่เพียงแปะตามหน้าบอร์ดไปเร่ือย ๆ คนจึงหันมาใช้ 
facebook กนัหมด…”  
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ค.8.10 Line อยูใ่นชว่งไหนของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์คะ 
“…line น่าจะอยู่ในช่วงการเติบโตนะ ช่วงท่ีก าลังโต ถ้าเปรียบเทียบกับ whatsapp ก็

เหมือนกนักบักรณีของ hi5 โดน line แย่งตลาดไปหมดในส่วนของในประเทศไทยนะ ท่ีเป็นแบบนี ้
อาจเป็นเพราะวา่ line ออกมาแล้วถกูกบัทศันคตขิองคนไทยมากกว่า…” 

ค.8.11 ทา่นคดิวา่บริษัทท่ีพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมในประเทศไทยนัน้ 
มีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคม ต้องมีการปรับปรุง
ประเดน็อะไรบ้างหรือไม ่และจดุแข็งของบริษัทเหลา่นัน้ในประเทศไทยคืออะไร 

“…ได้ครับ แต่ปัญหาก็มีอยู่ เ ป็นปกติอยู่ แล้วครับ ส่วนจุดแข็งอย่างท่ีบอกไป คือ 
application การสร้างเกมส์ สร้างแอพให้คนเข้าไปเล่น ไปใช้กัน พอมีสิ่งดึงดูดก็เลยหันไปใช้กัน
เยอะขึน้…” 

ค.8.12 ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่  ถ้ามี 
มีเทคโนโลยีหรือนวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่าย
สงัคมอะไรบ้าง เก่ียวข้องอยา่งไร 

“…application คือนวตักรรมอยู่แล้วของ facebook เอง line เอง ก็รดึงคนมาใช้กนัแบบ
นี…้” 

ค.8.13 ในปัจจบุนัมีบริษัทใดบ้างท่ีมีการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมใน
ประเทศไทย ทัง้ท่ีน าไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

“…ก็เห็นมีความพยายามอยู่นะในการสร้างโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคม หลาย
คนอยู่เหมือนกัน แตอ่าจจะยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ติดปัญหาท่ีว่าท าแล้ว คนไม่ใช้ คน
ไมเ่ลน่กนั ท าออกมาแล้วไมถ่กูกบัทศันคตขิองคนไทยหรือมีการท าการตลาดท่ียงัไม่ดีพอ เลยท าให้
คนไมค่อ่ยใช้…” 

ค.8.14 ถ้าท่านต้องการจะผลิตโปรแกรมประยกุต์ทางเครือข่ายสงัคมให้กบัองค์กรหนึ่ง ๆ 
ในประเทศไทย ท่านคิดว่าโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสงัคมจะมีคณุลกัษณะ (feature) ของ
โปรแกรมอยา่งไร 

“…ทศันคต ิถ้าถกูกบัทศันคตขิองคนไทย พอเร่ิมมีคนเข้าไปใช้แล้วดี ก็จะเร่ิมชกัชวนเพ่ือน 
ชวนคนอ่ืนเข้าไปใช้มากขึน้ มากขึน้ ส่วนในเร่ืองรูปลกัษณ์ของ application ไม่ได้เก่ียวทางตรง 
อาจจะเก่ียวข้องหรือไมเ่ก่ียวก็ได้ อยูท่ี่ประสบการณ์การใช้งานมากกวา่…” 
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