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การวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การแบ่ ง ปั น วิ ดี โ อคลิ ป สํา หรั บ การตลาดแบบไวรั ล (Viral
Marketing)โดยใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ได้ความนิยมใน
การแบ่งปั นวิดีโอออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิดีโอคลิปบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ การวิจยั ครั้งใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Method) กล่าวคือ ส่ วนที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูเ้ กี่ยวข้องด้านสื่ อ
ดิจิตอล (Digital Media) จํานวน 5 คน เพื่อศึกษาถึงแนวทางลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่ วิดีโอ
ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิดีโอคลิปและการ
วิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูท้ ี่ใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (Facebook) จํานวน 200 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า ลัก ษณะเนื้ อ หาโฆษณาแบบใดที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการแบ่ ง ปั น วิ ดี โ อ
ออนไลน์ตราสิ นค้า Burger king และ Snickers ดึงเอาลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้าที่สนุกสนาน ขี้เล่น
และซุกซน และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้เนื้ อหารสาร (Content) ผ่านกลยุทธ์ทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก (Emotional) แบบรุ นแรง
ในขณะที่ตราสิ นค้าอย่าง True Move และ Samsung นั้นเลือกใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่ องในเชิ ง
อ้างอิงจากประสบการ์ จริ ง หรื อข้อเท็จจริ งที่สะท้อนสังคม (Base on True Story) เพื่อทําให้เข้าถึงใจ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นเนื้ อหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ งของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ส่ งผลให้การนําเสนอ

(4)

เนื้อหาของสาร (Content) สามารถชักจูงผูบ้ ริ โภคหรื อผูบ้ ริ โภคได้ดีผา่ นการดําเนิ นเรื่ องโดยมีตราสิ นค้า
(Brand Character) เป็ นแกนนํา กล่าวคือ เนื้ อหา (Content) และวิธีการนําเสนอเนื้ อหาที่เข้ากับ Brand
Character และจะมีตอ้ งเนื้ อหาที่สร้างให้เกิดความรู ้ เกี่ยวกับตราสิ นค้า (Product Knowledge) เป็ น
จุดสําคัญในการสร้างไวรัลคลิป
ซึ่ งสอดคล้องกับสรุ ปผลการวิจยั เชิ งปริ มาณที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 65.5 มี
พฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอคลิปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการแบ่งปั นวิดีโอคลิปเฉลี่ย 1-5
ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 1 คลิป ซึ่ งแต่ละคลิปมีความยาวเฉลี่ย 1-3 นาที โดยส่ วนใหญ่จะทําการแบ่งปั นมา
จาก YouTube ลักษณะเนื้ อหาที่นิยมแบ่งปั นมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ ละคร/ภาพยนตร์ /มิวสิ ควิดีโอ/
เกมส์ โ ชว์ ย้อนหลัง, คลิ ป ที่ มีเ นื้ อหาตลก ล้อเลี ย น และอัน ดับ สุ ด ท้ายคลิ ป วิ ดี โ อที่ มีเ นื้ อ หารที่ เป็ น
ข่าวสารสาระความรู้
ส่ วนเนื้อหาวิดีโอคลิปที่ไม่นิยมแบ่งผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 อันดับ ได้แก่ คลิปวิดีโอที่มี
เนื้ อหารุ นแรง มากที่ สุด รองลงมา คื อ เนื้ อหาคลิ ปวิดีโอที่ มีลกั ษณะโป๊ ลามก อนาจาร และอันดับ
สุดท้าย คือ รี วิวโฆษณาสิ นค้า
นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32 ไม่มีพฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอคลิปผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เนื่องจากต้องการความเป็ นส่วนตัว

กิติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ คงไม่สมบรู ณ์ง่ายๆ ถ้าไม่ได้รับกําลังใจ แรงใจและคําปรึ กษาจากหลายๆ
คนด้วยกัน ก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ กุลทิพย์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ที่อดทน ให้
คําแนะนํา คําปรึ กษาและตรวจแก้ขอ้ ผิดพลาดต่างๆ และขอกราบพระคุณ อาจารย์อศั วิน และอาจารย์
อัญชลี ที่กรุ ณาสละเวลามาเป็ นคณะกรรมการวิทยานิ พนธ์ รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษา ข้อแนะนําทางวิชาการ
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นิ เทศฯ ที่ ช่ วยเหลื อผูว้ ิ จยั มาตลอดไม่ว่าจะเป็ นการติ ดต่ อประสานงานต่ างๆ ให้คาํ ปรึ กษาและแจ้ง
กําหนดการส่ งและสอบวิทยานิพนธ์มาตลอด
ขอบคุณเพื่อนแก็งลูกหมูทุกคน หงส์ ปั ด ท๊อป จิ๊บ จี ส้มจีน รี่ ช้อป อัน๊ และแบงค์ ที่อยูด่ ว้ ยกัน
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มันมีความหมาย
สุ ดท้ายขอบคุณคุณแม่ดวงใจ คุณอัตตพล สามี และคุณปิ ยรัตน์ ผูจ้ ดั การส่ วนตัว ที่เป็ นกําลังใจ
ให้ความห่วงใยและสนับสนุนให้เรี ยนอย่างเต็มความสามรถ สุ ดท้ายขอขอบคุณตัวเองที่ทาํ ทุกอย่างอย่าง
ตั้งใจและเต็มที่ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับบนี้จบอย่างสมบรู ณ์
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4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ทาํ ไม่แบ่งปันวิดีโอ
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แบ่งปันวิดีโอออนไลน์
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคที่การตลาดมีการแข่งขันอย่างรุ นแรงนักการตลาดจึงต้องมีการวางแผนการตลาดอัน
ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มอัตราการขายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและผลกําไรให้กบั
บริ ษ ทั ได้ด้วยการเลื อกแผนการตลาดที่ เหมาะสม ในอดี ตการวางแผนทางการตลาดมัก จะวาง
ร่ วมกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยเน้นที่ปริ มาณและความถี่ของการประชาสัมพันธ์มาช่ วย
สร้างให้เกิดการจดจําตราสิ นค้าจนกระทัง่ เกิดความพึงพอใจและตัดสิ นใจซื้ อตราสิ นค้าในที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดของคอตเลอร์ (2554) ที่กล่าวไว้ว่า การที่จะบรรลุเป้ าหมายหลัก
ขององค์กรได้น้ นั จําเป็ นต้องมีการผสมผสานเครื่ องมือทางการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
คู่แข่งขันและมุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ซึ่งนักการตลาดในปั จจุบนั
มีเครื่ องมือในการสื่ อสารทางการตลาดที่ หลากหลายมากขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยีทาง
สังคม
โดยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการตลาดยุคปั จจุบนั คือ การสื่ อสารการตลาด
ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจําวัน อัตราการ
ใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับอินเตอร์ เน็ตสู งขึ้นทุกปี ผนวกกับอินเตอร์ เน็ทที่มีความเร็ วสู งมากขึ้นทําให้
อัตราการใช้อินเตอร์ เน็ตยิ่งเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ในทุกระดับ โดยผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม
ออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Chat หรื อ Social Media เช่น Facebook Twitter Instagram หรื อ Blog
เป็ นต้น
คอตเลอร์, การตะจายา และเซเตียวาน (2554) ได้เรี ยกการตลาดในปั จจุบนั ว่า การตลาด 3.0
หรื อ Digital Marketing โดยการตลาดในยุค 1.0 เน้นการตลาดที่ยดึ สิ นค้าเป็ นหลัก (The Product
Centric Era)โดยใช้เครื่ องจักรเป็ นเทคโนโลยีหลัก มุ่งเน้นการผลิตตราสิ นค้าในปริ มาณมาก ต่อมา
ได้พฒั นาไปสู่ การตลาดยุค 2.0 ที่เน้นให้ความสําคัญของผูบ้ ริ โภค (The Consumer Era) เป็ นยุคที่
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นตัว ขับ เคลื่ อ นหลัก การตลาดในยุค นี้ มุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารตอบสนองที่
หลากหลายของผูบ้ ริ โภค แต่ยงั คงมองผูบ้ ริ โภคเป็ นผูร้ ับสารจากตราสิ นค้าเพียงเท่านั้น
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ลักษณะการสื่ อสารทางการตลาดจึงเป็ นแบบการสื่ อสารทางเดียว (One-Way Communication) และ
พัฒนาก้าวมาสู่ ยุคการตลาด 3.0 ซึ่ งเป็ นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคโดยมีเทคโนโลยีเป็ นตัวเชื่อมต่อการมีส่วนร่ วมและการตลาดความร่ วมมือ (The Age of
Participation and Collaborative Marketing) กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
สามารถแพร่ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากการผูบ้ ริ โภคเพียงอย่างเดียว
กลายเป็ นผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในคนเดียวกัน (Prosumer)
ในยุคที่การตลาดดิจิตอลเติบโตการตลาดรู ปแบบไวรัล (Viral Marketing) กลายมาเป็ น
รู ป แบบการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม ทัศ นคติ แ ละการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค โดย
Reichheld และ Sasser (Ennew, 1990: Banerjee and Li, 2000 อ้างถึงใน ชินพล ธัญญเจริ ญ, 2554)
พบว่า คําแนะนําจากเพื่อนที่คุน้ เคยมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากกว่าการโฆษณาถึงสอง
เท่าตัว อีกทั้งผลงานวิจยั ของ Still, Barnes and Kooyman (1984 อ้างถึงใน ชินพล ธัญญเจริ ญ, 2554)
พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์จากคําแนะนําของบุคคลอื่นมากถึงร้อยละ 70 และ อ่อนอุษา
ลําเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่ งประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่า ปั จจุบนั การทําการตลาดนั้นเป็ น
การทําการตลาดกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคในแง่ความรู ้สึกมากกว่าจากการสร้างให้ผบู ้ ริ โภคชื่นชอบในตรา
สิ นค้า แต่ ทาํ อย่างไรให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการบอกต่ อให้กันเพราะผูบ้ ริ โภคมักเชื่ อเพื่อนของตนเอง
มากกว่าโฆษณา
ซึ่งสอดคล้องกับผลสํารวจจากรายงาน Trust in Advertising (ความเชื่อถือในโฆษณา) ที่
จัดทําโดยบริ ษทั ACNielsen ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2556 ผูเ้ ข้าสํารวจออนไลน์มากกว่า
29,000 คนใน 58 ประเทศ แถบ เอเชียแปซิฟิก, ยุโรป, ละตินอเมริ กา, ตะวันออกกลาง, แอฟริ กา
และอเมริ กาเหนื อ ผลสํารวจพบดังนี้ ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ให้ความเชื่ อใจ
Earn Media จากการแนะนําของคนรู ้จกั มากที่สุด 84% ซึ่ งเพิ่มขึ้น 6% จากปี 2007 และยังทําการ
สํารวจในประเด็น “รู ปแบบโฆษณาใดที่ทาํ ให้เกิด Action” ผลสรุ ปว่า Earn Media ที่เป็ นการแนะนํา
จากคนรู ้จกั มานําเป็ นอันดับแรก คือ 84% รองลงมาคือ ความคิดเห็นที่โพสบนออนไลน์ 70% ,
โฆษณาโทรทัศน์ 68% ,เว็บไซต์แบรนด์ 67% และโฆษณานิตยสาร 65%
จากผลสํา รวจดัง กล่ า วพบว่า สื่ อออนไลน์ทาํ ให้พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ ย นไปเกิ ด การ
สื่ อสารสองทางผูบ้ ริ โภคมีการพูดคุยและแบ่งปั นซึ่ งกันและกัน การวัดผลทางตลาดของตราสิ นค้า
เองก็เปลี่ยนไปเช่นกันจากการกดไลค์น้ นั ไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งวัดผลที่การถูกพูดถึง หรื อ Talk of the
Town ของตราสิ นค้า โดยการทําการตลาดแบบไวรัล นั้นมีอยูห่ ลากหลายวิธีดว้ ยกันได้แก่
1) E-mail Marketing เป็ นการส่ ง E-mail ไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของตราสิ นค้า
เพื่อให้เกิดการส่ งต่อในรู ปแบบ Forward Mail
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2) VDO Marketing จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ E-mail Marketing โดยการใช้วิดีโอ
เป็ นสื่ อในการส่ งข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยทัว่ ไปมักจะใช้ YouTube เป็ นช่องทางในการ
นําเสนอ
3) Social Network คือ เว็บไซต์ที่มีผใู ้ ช้ตอบโต้กนั จนเกิดเป็ นสังคม (Social)
จนกระทัง่ กลายเป็ นเครื อข่าย (Network) ที่โยงใยไปทัว่ โลก ยกตัวอย่างเช่น Facebook, MySpace,
Twitter เป็ นต้น ซึ่ งเครื่ องมือสําหรับการสร้าง Viral Marketing โดยนําเอาเครื่ องมืออย่างวิดีโอและ
E-mail Marketing มาใช้ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
(องค์กรมหาชน), 2556)
ช่ อ งทางอิ น เตอร์ เ น็ ต จึ ง ถื อ เป็ นสื่ อ กลางสํา คัญ ในการทํา การตลาดแบบไวรั ล (Viral
Marketing) และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการเติบโตของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยสํานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (2556)ได้
สํารวจประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไปทั้งสิ้ นประมาณ 63.3 ล้านคน ในจํานวนนี้มีผใู ้ ช้อินเตอร์ เน็ตมากถึง
18.3 ล้านคน (ร้อยละ 28.9) นอกจากนี้ Zocial Rank (2556) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์เก็บข้อมูลสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับ Social Network ได้สาํ รวจพบว่า ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน มีผใู ้ ช้
อินเตอร์ เน็ต 25 ล้านคน โดยผูใ้ ช้ Social Network 18 ล้านคน พบว่า ผูใ้ ช้ Facebook คิดเป็ น 85%
,Twitter 10% และ Instagram 5% และยังทําการสํารวจจํานวนการโพสต์ที่เป็ นแบบสาธารณะ
(Public) ต่อวันดังนี้ Facebook 31ล้านโพสต์ต่อวัน มีค่าการปฏิสัมพันธ์ (Likes, Comments, Shares)
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 624,000 ครั้งต่อวัน ,Twitter 5 ล้าน ทวีตต่อวัน มีการรี ทวีต เฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.2 ล้าน ครั้งต่อวัน
,YouTube 4 แสนคลิปต่อวัน มีการ Comment เฉลี่ยอยูท่ ี่ 84,000 ครั้งต่อวัน และInstagram 124,000
รู ปต่อวัน มีการ Comment และกด Likes เฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.3 ล้านครั้งต่อวัน โดยแบ่งออกเป็ นการใช้งาน
จากโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 64% และจากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 36%
จากสถิติเกี่ยวกับความนิ ยมใช้อินเตอร์ เน็ตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคดังที่ได้กล่าวมาแล้วทําให้การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมีความน่าสนใจอย่างมาก
ดังนั้น ผูว้ ิ จยั จึ ง ได้นําสถิ ติเ กี่ ยวกับการโฆษณาบนอิ น เตอร์ เ น็ ตในสหรั ฐอเมริ ก ามาเป็ น
เหตุ ผ ลประกอบการคาดคะเนแนวโน้ม ความเป็ นไปได้เ กี่ ย วกับ อนาคตของการโฆษณาบน
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางเดียวกันโดยสังเกตจากความนิยม
ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
Hallerman (2010a) กล่าวว่า “สหรั ฐอเมริ กามี การใช้จ่ายเกี่ ยวกับการโฆษณาบน
อินเตอร์ เน็ตที่กาํ ลังจะเข้ามาแทนที่การโฆษณาบนหนังสื อพิมพ์ โดยมีการประเมินว่าในปี 2014 จะ
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มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมากกว่า 25.7 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ” ซึ่ งจะทําให้
มูลค่าการใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต มีมูลค่ารองจากกการโฆษณาบนสื่ อโทรทัศน์
นอกจากนี้ Hallerman (2010c) ยังให้ 3 เหตุผลหลักที่ทาํ ให้การโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องคือ
1) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) นักการตลาดเชื่อว่า การผันผวนทางเศรษฐกิจจะยิง่
ทํา ให้ ก ารใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ การโฆษณาบนอิ น เตอร์ เ น็ ต เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากการโฆษณาบน
อินเตอร์ เน็ ตมี หลายรู ปแบบและถูกมองว่าเป็ นสื่ อโฆษณาที่ให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าการใช้สื่อดั้งเดิ ม
(Traditional Media)
2) มูลค่าการใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ก็ยงั คงเป็ นสัดส่ วนน้อยเมื่อ
เทียบกับยอดการใช้จ่ายการโฆษณาผ่านสื่ อดั้งเดิม (Traditional Media)
3) การหลัง่ ไหลเข้ามาของธุ รกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเนื่ องจากการเกิดช่อง
ทางการขายแบบใหม่ ซึ่งทําให้บางธุรกิจไม่จาํ เป็ นต้องมีหน้าร้านและราคาแบนเนอร์ที่สมเหตุสมผล
และประกอบกับผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั บริ โภคสื่ อดั้งเดิมน้อยลง
การใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตในสหัฐอเมริ กานั้น สามารถแบ่งตามรู ปแบบ
ของการโฆษณาได้ 2 รู ปแบบที่มีความโดดเด่นมาก คือการโฆษณาผ่าน Search Engine และการ
โฆษณาผ่าน Rich Media หรื อการโฆษณาในรู ปแบบของคลิปวิดีโอออนไลน์เนื่องจากการโฆษณา
ผ่าน Search Engine มีสัดส่ วนที่มากที่สุด ในขณะที่การโฆษณาผ่าน Rich Media หรื อการโฆษณา
ในรู ปแบบของคลิปวิดีโอออนไลน์มีการคาดคะเนอัตราการเติบโตสูงที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโฆษณาในรู ปแบบของคลิปวิดีโอออนไลน์ซ่ ึ งมีการประเมินว่าน่าจะ
มีอตั ราการเติ บโตที่สูงมากเนื่ องจากเป็ นสื่ อที่อยู่ในช่ วงที่เพิ่งจะได้รับความนิ ยมส่ งผลให้การใช้
การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) มีความรุ นแรงและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้นในขณะที่ใช้ค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับการสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ
Megan (2009) และ SysComm Team (2010) ได้กล่าวถึงข้อดีของไวรัลวิดีโอดังนี้
1) ต้นทุน (Cost) คลิปวิดีโอออนไลน์มีตน้ ทุนที่ค่อนข้างตํ่าและสร้างได้ง่ายไม่
ต้องการการตัดต่อหรื อเทคนิคพิเศษ (Special Effects) ที่มากมายเพื่อจะทําให้ดูน่าสนใจเนื่องจาก
วิดีโอคลิป จะถูกชมบนอินเตอร์เน็ตดังนั้นจึงไม่ตอ้ งการคุณภาพการผลิตที่สูง
2) ความน่าสนใจ (Interesting) ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ค่อนข้างที่จะมองเนื้อหาบน
เว็บไซต์เพียงผ่านๆ แต่เมื่อคลิปวิดีโอออนไลน์เข้ามามีบทบาทก็จะช่วยดึงดูดความสนใจได้มากกว่า
การอ่านข้อความเพียงอย่างเดียว
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3) ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) คลิปวิดีโอออนไลน์ยงั
เป็ นเรื่ องใหม่สําหรั บเจ้าของตราสิ นค้าดังนั้นถ้าหากเจ้าของตราสิ นค้าสามารถสร้ างคลิปวิดีโอ
ออนไลน์ที่มีคุณภาพออกมาได้กจ็ ะเป็ นการได้เปรี ยบคู่แข่งในตลาดออนไลน์
4) ความสามารถในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคจํานวนมากในปั จจุบนั ถ้าหากผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต ก็จ ะคาดคะเนได้ว่ า ผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมายก็จ ะดู ค ลิ ป วิ ดี โ อออนไลน์
เช่ นเดี ยวกันจากการวิจยั ของ Comscore (2009) ร้ อยละ76.8 ของผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตใน
สหรัฐอเมริ กาดูวิดีโอออนไลน์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย (More
Personal Interaction) โดยวิดีโอออนไลน์จะเป็ นช่องทางที่สามารถให้ผบู ้ ริ โภคติดต่อกับตราสิ นค้า
ได้
5) ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ ว (Information Delivered Fast)
6) เพิ่มจํานวนคนเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ (Drive More Traffic to Your Website) ถ้า
หากผูบ้ ริ โภคสนใจเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ก็จะทําการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ
ให้เว็บไซต์มียอดเข้าชม (Traffic) สูงมากขึ้น
7) ความสามารถที่จะเกิดการส่ งต่อ (Viral) ซึ่งเป็ นผลทําให้ขอ้ ความถูกแพร่ กระจาย
ไปอย่างรวดเร็ วและมีอิทธิพลอย่างมากในการบอกต่อจากคนที่รู้จกั
Duermyer (2013) ได้ให้คาํ นิยามของ Viral Marketing หรื อ Internet Viral Marketing คือ
“การกระจายข้อมูลข่าวสาร หรื อผลิตภัณฑ์ที่ผใู ้ ช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ใช้แล้ว บอกต่อให้กบั เพื่อนและคน
รู ้จกั ทัว่ ไป หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า การพูดปากต่อปาก” ส่ วน Wilson (2012) กล่าว่า “Viral Marketing
เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบที่มีการกระจาย หรื อส่ งต่อข้อความทางการตลาดจากคนหนึ่ งถึงคน
จํานวนมาก ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัล ที่แพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว เป็ น
ลักษณะเท่าทวีคูณ” และ Velazquez (2013) กล่าวว่า “คําว่า Viral Marketing กลายเป็ นคําที่คุน้ หู ใน
ยุคของการตลาดแบบดิจิตอล จึงทําให้ตราสิ นค้าต่างๆ นําข้อได้เปรี ยบของการตลาดแบบไวรัล ไป
ใช้ในการโฆษณาสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ” แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นการที่จะสร้างเนื้ อหาโฆษณาเพื่อให้
เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก จนกระจายไปทัว่ แบบไวรัล และนิวฒั น์ ชาตะวิทยากูล และไกรชิต
สุ ตะเมือง (2555) ได้ให้ความหมายของ การตลาดแบบไวรัลว่า “เป็ นเทคนิคการทําการตลาดที่ใช้สื่อ
เครื อค่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยูแ่ ล้วได้แก่ Facebook Twitter และ Instagram” เป็ นต้น ในการสร้าง
ให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้นหรื อเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดด้านอื่นๆ เปรี ยบเสมือน
กับกระบวนการแพร่ ไวรัลเป็ นโครงข่ายใยแมงมุม ซึ่งมีลกั ษณะการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Wordof-Mouth : WOM) โดยอาศัยอินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการส่ งผ่านข้อมูล ซึ่ งข้อมูลมักมีความ
น่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่ส่งมาจากบุคคลที่รู้จกั
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จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา แสดงให้เห็ นว่าอัตราการเติ บโตทางอิ นเตอร์ เน็ตส่ งผลให้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เติบโตและกลายเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สําคัญ โดยเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่าง Facebook จึงเป็ นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในยุคปั จจุบนั
แต่การทําการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) นั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ช่องทางการสื่ อสาร
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ข้ ึนอยูก่ บั 6 ปั จจัย ได้แก่ 1) ปั จจัยผูส้ ่ งสาร 2) ปั จจัยเนื้อหาข่าวสาร
3) ปัจจัยด้านช่องการสื่ อสาร 4) ปั จจัยผูร้ ับสาร โดยพิจารณาปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านสังคมและ
วัฒ นธรรม และปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยาของผู ้รั บ สาร 5) ปั จ จัย ด้า นผลตอบกลับ คื อ การวัด ผล
ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร และ 6) ปั จจัยต่อสิ่ งรบกวน คือ สิ่ งที่อาจจะส่ งผลให้เกิดการสื่ อสาร
แปลความหมายสารผิด หรื อทําให้การสื่ อสารการตลาดล้มเหลว
อย่างไรก็ตามถึงแม้ไวรั ลวิดีโอจะมีขอ้ ดี มากมายแต่อาจจะทําได้กบั ตราสิ นค้าบางกลุ่มที่
ประสบความสําเร็ จอย่างมากจากการนําไวรัลวิดีโอมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในแคมเปญการสื่ อสารทาง
การตลาดแต่นักการตลาดส่ วนใหญ่ก็ยงั มองว่าไวรัลวิดีโอเป็ นแค่วิดีโอคลิป ที่มีเนื้ อหาขําขันหรื อ
การโฆษณาสําหรับตราสิ นค้าตลาดล่างๆ ในทางกลับกันผูบ้ ริ โภคกลับมอง Viral Video ในสองแง่
คือ ถ้าทําได้ดีกจ็ ะกลายเป็ นความบันเทิงที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถา้ ทําไม่ดีก็จะกลายเป็ นข้อความที่ทาํ ให้
เกิดความรําคาญ Viral Marketing จึงเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาศัยความเข้าใจในตัวผูบ้ ริ โภค
(Kulp, 2007)
ในส่ วนของประเทศไทยนั้นไวรัลวิดีโอถือว่าเป็ นเทคนิ คทางการตลาดที่กาํ ลังได้รับความ
สนใจอย่างมากเช่นเดียวกันมีตวั อย่างที่แสดงให้เห็นทั้งความล้มเหลวและประสบความสําเร็ จ
กรณี ศึกษาที่น่าสนใจสําหรับประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น วิดีโอคลิปของโดม ปกรณ์ลมั ที่
สาธิ ตการจัดทรงผม, การล้างหน้าที่ถูกวิธี โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของลอรี อลั โดยจากวันที่ 23 กันยายน
2553 วันแรกที่ได้มีการอัพโหลดคลิปลง YouTube จนถึงต้นเดือนธันวาคม 2553 ระยะเวลาแค่ 2
เดือน ก็มี Channel View เกิน 1 ล้านครั้งและมี Subscribers ราว 7,000 คน ซึ่งจากความสําเร็ จของ
ไวรัลคลิปดังกล่าว ส่ งผลให้จาํ นวน Follower ใน Twitter@domepakornlam มียอด Follower เกือบ
70,000 คน (Top 15) ถึงแม้ว่าทางบริ ษทั ลอรี อลั ประเทศไทย จะออกมาปฎิเสธว่า ไวรัลคลิปโดม
สาธิ ตการล้างหน้า-เซตผม ไม่ได้เป็ น Viral Marketing ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างลอรี อลั เมน เอ็กซ์
เพิร์ท และโดม แต่เป็ นคลิปที่โดมทําออกมาเอง แต่ก็ยอมรับว่า คลิปเหล่านี้ ทาํ ให้ลอรี อลั เมน เอ็กซ์
เพิร์ทได้ Brand Awareness ไปเต็มๆ กับยอดวิวทั้ง 2 คลิปกว่า 700,000 วิว (อรรถสิ ทธิ์ เหมือนมาตย์,
2554)
จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า ผลิ ตภัณฑ์ลอรี อลั อาจจะเป็ นผูส้ ่ งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยใช้โดม ปรกรณ์ลมั เป็ นผูน้ าํ ความคิดในการดูแลตนเอง โดยการสร้างวิดีโอ
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ของตนเองขึ้นเพื่อให้เกิดการส่ งต่อลักษณะวิดีโอนั้นเน้นไปทางการใช้อารมณ์ร่วมกับพรี เซนเตอร์
เห็นแล้วก่อให้เกิดโน้มน้าวใจให้เกิดการทําตามและส่ งต่อไปยังสังคมออนไลน์
นอกจากนั้นยังมีกรณี สินค้าฟาสฟู๊ ดอย่าง เบอร์ เกอร์ คิง ได้ผลิตไวรัลคลิปวิดีโอในชื่ อชุ ด
“ครู ฟิวส์ ขาด บีบีแหลกยับคาห้องเรี ยน” โดยเนื้ อหาเป็ นนักเรี ยนนัง่ เล่นโทรศัพท์มือถือซึ่ งมีเสี ยง
รบกวนจากโทรศัพท์ตลอดเวลาการเรี ยนการสอน ทําให้คุณครู โมโหหยิบโทรศัพท์ออกจากมือของ
นักเรี ยนแล้วขว้างลงพื้นอย่างรุ นแรง โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดผูบ้ ริ โภคกว่า 2 ล้านวิว ซึ่งต่อมา
ในภายหลังทางเบอร์เกอร์คิงได้ออกมาเฉลยว่าเป็ นการผลิตวิดีโอจากทางตราสิ นค้าเอง เพียงต้องการ
สร้างการรับรู ้ในตราสิ คา้ (Brand Awareness) เท่านั้นแต่กลับได้รับเสี ยงตอบรับในแง่ลบจากการ
หลอกให้คนดูเชื่อว่าเป็ นเรื่ องจริ ง (สุ รัชฎา สว่างเนตร, 2553) โดยดึงเอา Viral Marketing มาเป็ น
เครื่ องมือสะท้อนความโกรธ ซึ่งถือเป็ นบุคลิคลักษณะแทนตราสิ นค้า Burger King
อีกทั้งยังมีวิดีโอไวรัลที่ประสบความสําเร็ จได้แก่ กรณี ศึกษาของ True Move ชุด การให้ คือ
การสื่ อสารที่ดีที่สุด ที่เล่าเรื่ องราวผ่านเด็กชายคนหนึ่งที่ไปขโมยยาในร้านขายยา แล้วถูกเจ้าของร้าน
จับได้ แต่แล้วก็มีคนขายก๋ วยเตี๋ยวในละแวกใกล้เคียงกันออกมาสอบถามว่าทําไมถึงขโมย ซึ่ งเด็กก็
บอกว่าต้องการเอาไปให้แม่ที่ป่วย ชายคนดังกล่าวจึงจ่ายค่ายาให้เด็กแทน เรื่ องราวผ่านไป 30 ปี
เจ้า ของร้ า นก๋ วยเตี๋ ย วเกิ ด ล้ม ลงขณะกํา ลัง ขายก๋ วยเตี๋ ย วและป่ วยหนั ก จนต้อ งเข้า รั ก ษาตัว ที่
โรงพยาบาล แต่ค่าใช้จ่ายสู งมากจนลูกสาวต้องประกาศขายร้านค้าเพื่อนําเงินมารักษาพ่อแต่แล้วจู่ๆ
แพทย์ผทู ้ าํ การรักษาพ่อของเธอเป็ นผูจ้ ดั การให้หมด เพราะเป็ นเด็กชายที่พ่อเธอเคยช่วยเหลือเมื่อ 30
ปี ก่อน แม้ในคลิปดังกล่าวจะไม่มีคาํ พูดสักคํา แต่กลับเป็ นคลิปที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างมากโดยถูก
ปล่อยออกมาเมื่อวันแรก 11 ก.ย.56 (มติชนออนไลน์, 2556) และมีผเู ้ ข้าชมคลิปนี้กว่า 14 ล้านวิว
(YouTube, 2556) และยอดการแชร์กว่า 1.26 ล้านแชร์
ผลสํารวจจากรายงาน Trust in Advertising (ความเชื่อถือในโฆษณา) ที่จดั ทําโดยบริ ษทั
ACNielsen ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2556 ที่มีผเู ้ ข้าสํารวจออนไลน์มากกว่า 29,000 คน 58
ประเทศ แถบ เอเชียแปซิฟิก, ยุโรป, ละตินอเมริ กา, ตะวันออกกลาง , แอฟริ กา และอเมริ กาเหนือ ยัง
สํารวจพบว่า เนื้อหาโฆษณาที่ขบขันเป็ นโดนใจผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกมากที่สุด (47%) รองลงมา เนื้อหา
สะท้อนภาพชีวิตจริ ง” (46%) ส่ วน เนื้อหาที่เน้นไปด้านครอบครัว สุ ขภาพ หรื อ ราคา (ประเภทละ
38%) และเซเลบริ ต้ ี (12%) สุ ดท้าย นักกีฬา (8%)
จากข้อมูลและกรณี ศึกษาทั้ง 3 ที่กล่าวมานั้นทําให้เห็นถึงบทบาทและแนวโน้มการตลาด
แบบไวรัลว่ามีอตั ราเติบโตสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ก่อให้เกิดการ
แบ่งปั นวิดีโอคลิป โดยใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เป็ นสื่ อหลักในการแบ่งปั น
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วิดีโอคลิปในรู ปแบบไวรัล ว่าผูบ้ ริ โภคสื่ อดังกล่าวมีพฤติกรรมการแบ่งปั นออนไลน์และมีส่วนร่ วม
ให้เกิดการแบ่งปันอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ งานวิจยั
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ได้ความนิยมในการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์
1.2.2 เพือ่ ศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์

1.3 ปัญหานําวิจยั
1.3.1 ลักษณะเนื้อหาโฆษณาแบบใดที่ได้รับความนิยมในการแบ่งปั นวิดีโอออนไลน์
1.3.2 ปั จจัยใดที่ก่อให้เกิดแบ่งปันวิดีโอออนไลน์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์

1.4 ขอบเขตงานวิจยั
การศึ กษาเรื่ องปั จจัย ที่ ก่อให้เกิ ดการแบ่งปั นวิดีโอคลิ ปบนสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook) ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยในขั้นแรกจะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูเ้ กี่ยวข้องด้าน
Digital Media จํานวน 5 คน เพื่อศึกษาถึงแนวทางลักษณะเนื้ อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่ วิดีโอคลิป
ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิดีโอคลิป
จากนั้น นํา แนวคํา ตอบจากผลการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพมาพัฒ นาเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลกับผูท้ ี่ใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Facebook) จํานวน 200 ตัวอย่าง และใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานคงที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรื อ One Way ANOVA ในการวิเคราะห์ผล
ข้อมูลการวิจยั
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ทําให้ทราบถึงข้อมูลด้านสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
1.5.2 ทําให้ทราบถึงข้อมูลด้านสถานการณ์และพฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
1.5.3 ทําให้ทราบถึงข้อมูลด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิดีโอออนไลน์
1.5.4 ทําให้ได้ขอ้ มูลไปใช้เพื่อประกอบแนวคิดสร้างสรรค์ในการผลิตวิดีโอแบบไวรัล
(Viral clip) เพื่อวางแผนรณรงค์การโฆษณษาทางการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)

1.6 นิยามศัพท์
การแพร่ กระจายข่าวสารทางการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) หมายถึง เทคนิ คทาง
การตลาดรู ปแบบหนึ่ งโดยใช้ Social Network ที่มีอยู่ก่อนแล้วมาเสริ มสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้า
(Brand Awareness) หรื อทําเพื่อวัตถุประสงค์อื่นทางการตลาด การแพร่ กระจายข่าวสารการตลาด
แบบไวรัล (Viral Marketing) เป็ นคําที่นกั การตลาดรู ้จกั กันเป็ นอย่างดีและเป็ นคําที่สร้างขึ้นมาใหม่
แท้ที่จริ งก็ คือการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) ต่างกันตรงที่การตลาดแบบ
ไวรั ลใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นตัวกระจาย ซึ่ งเทคนิ คการทําการตลาดแบบไวรั ลมีหลากหลาย ไม่มีกฎ
ตายตัวและไม่มีที่สิ้นสุ ด
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) คือเว็บไซต์ที่ผคู ้ นสามารถติดต่อสื่ อสารกับ
เพื่อนทั้งที่รู้จกั มาก่อนหรื อรู ้จกั ภายหลังทางออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ ง
มีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที่มีเหมือนกัน คือ โปรไฟล์ (Profiles-เพื่อ
แสดงข้อมูลส่ วนตัวของเจ้าของบัญชี) การเชื่อมต่อ (Connecting-เพื่อสร้างเพื่อนกับคนที่รู้จกั และไม่
รู ้ จกั ทางออนไลน์) และการส่ งข้อความ (Messaging-อาจเป็ นข้อความส่ วนตัว หรื อข้อความ
สาธารณะ) เป็ นต้น โดยมี Facebook เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด
ในปัจจุบนั ผูว้ ิจยั จึงเน้นศึกษาเฉพาะ Facebook เท่านั้น
คลิปวิดีโอคลิป หรื อวิดีโอคลิป หมายถึงไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็ นภาพยนตร์ ส้ ัน
มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ อง ซึ่ งมีขนาดความยาวปกติคลิปมักจะเป็ นส่ วนที่สําคัญหรื อ
ต้องการนํามาแสดง มีความขบขันหรื ออาจเป็ นเรื่ องความลับที่ตอ้ งการนํามาเผยแพร่ จากต้นฉบับ
เดิมแหล่งของวิดีโอคลิปได้แก่ ข่าวข่าวกีฬามิวสิ กวิดีโอ รายการโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ ปั จจุบนั มี
การใช้วิดีโอคลิปแพร่ หลายเนื่ องจากไฟล์คลิปวิดีโอคลิปนี้ มีขนาดเล็กสามารถส่ งผ่านอีเมล์หรื อ
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ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก ยกตัวอย่างนามสกุลไฟล์คลิปวิดีโอคลิป ที่ใช้อพั โหลดเช่น avi,
mpg,mpeg, mp4, ram, mov, wmv เป็ นต้น
การแบ่งปั นสื่ อทางออนไลน์ (Media Sharing) คือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปั นเป็ นสื่ อ
ทางออนไลน์ เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ผใู ้ ช้สามารถทําการอัพโหลด (Upload) ไฟล์สื่อผสม (Multimedia)
ขึ้นสู่ เว็บไซต์เพื่อแบ่งปั นข้อมูลแก่ผใู ้ ช้ทวั่ ไป ซึ่ งในปั จจุบนั ได้รับความนิ ยมมากเพราะด้วยความที่
เป็ นสื่ อผสมเองไม่ว่าจะเป็ นรู ปสไลด์หรื อวิดีโอ รวมทั้งการใช้งานง่ายขึ้นของกล้องดิ จิตอล และ
กล้องวิดีโอ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่นาํ มาสู่ การได้ไฟล์สื่อผสมแบบต่างๆออกมา เว็บไซต์ประเภทนี้ ที่
ได้รับความนิ ยม คือ YouTube (http://www.YouTube.com - สําหรับแบ่งปั นไฟล์วิดีโอคลิป) และ
Facebook

บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษาวิจ ัยปั จ จัยที่ ก่อให้เกิ ดการแบ่ งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ัน ผูว้ ิจัยได้
ทําการศึกษาวรรณกรรม งานวิจยั และแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)
2.2 แนวคิดเกี่ยวการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผูร้ ับสาร
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร (Media exposure)
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)
คอตเลอร์ , การตะจายา และเซเตียวาน (2554) ได้เรี ยกการตลาดยุคนี้ ว่า การตลาด 3.0 หรื อ
Digital Marketing โดยแบ่งทั้งหมดออกเป็ น 3 ยุคด้วยกัน
การตลาดในยุค 1.0 เน้นการตลาดที่ยึดสิ นค้าเป็ นหลัก (The Product Centric Era)โดยใช้
เครื่ องจักรเป็ นเทคโนโลยีหลัก มุ่งเน้นการผลิตตราสิ นค้าในปริ มาณมากจากโรงงานที่ให้ความสําคัญกับ
การลดต้นทุนด้านการผลิตให้ต่าํ ที่สุด ด้วยการผลิตสิ นค้าในมาตรฐานเดียวกันเพื่อขายในราคาที่ถูกกว่า
ตลาดยุค 2.0 เน้นให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ โภค (The Consumer Era) เป็ นยุคที่เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก ผูบ้ ริ โภคมีความรอบรู ้และสามารถเปรี ยบเทียบข้อเสนอของสิ นค้าที่มี
ความคล้ายคลึงกันได้ไม่ยาก ตลอดจนผูบ้ ริ โภคยังมีรสนิ ยมและชื่ นชอบส่ วนตัวที่แตกต่างกันออกไป
การตลาดในยุคนี้มุ่งไปที่การตอบสนองที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค ทั้งแบบให้ความสําคัญกับการใช้งาน
และแบบทางเลือกอื่นๆ นักการตลาดในยุคนี้ จึงพยายามเข้าถึงความคิด (Mind) และจิตใจ (Heart) แต่
ยังคงมองผูบ้ ริ โภคเป็ นผูร้ ับสารจากตราสิ นค้าเพียงเท่านั้นลักษณะการสื่ อสารทางเดี ยว (One Way
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Communication) ทําให้เกิ ดพัฒนาการสู่ การตลาดยุค 3.0 จึ งเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางพฤติ กรรมและ
ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคโดยมี เ ทคโนโลยี เ ป็ นตัว เชื่ อ มต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มและการตลาดความร่ ว มมื อ
(The Age of Participation and Collaborative Marketing) กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ โภคสามารถแพร่ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาจากผูบ้ ริ โภค
เพียงอย่างเดียวแต่กลายเป็ นผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในคนเดียวกัน (Prosumer)
เวอร์ ไทม์และเฟนนิ ค (2551) ได้ให้ความหมายของการตลาดเชิงดิจิตอลไว้ว่า “เป็ นพัฒนาการ
ของการตลาดที่ดาํ เนินกิจการทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอล โดยที่สื่อดิจิตอลนั้นเป็ นสื่ อที่มีรหัสระบุ
ตัวผูใ้ ช้ได้ (Addressable) จึงเกิดเป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) กับผูบ้ ริ โภคอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นรายบุคคล และข้อมูลที่ได้จากการสื่ อสารจะใช้เป็ นการเรี ยนรู ้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ผูบ้ ริ โ ภค จากเดิ มที่ ตอ้ งซื้ อพื้นที่ สื่อ โดยคํานึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพของสื่ อจากการเข้าถึ ง (Reach) และ
ความถี่ (Frequency) มาให้ความสําคัญกับการมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภค การสื่ อสารสองทางและการ
แพร่ กระจายจึงเกิดขึ้นได้ง่าย (Potentially Viral)”
นอกจากนี้ อุไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุล (2554) ยังได้กล่าวเพิ่มเติ มถึ งการตลาดเชิ งดิ จิตอลไว้ว่า
“การตลาดเชิงดิจิตอลเป็ นนิ ยามใหม่ของการสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้าและ
ผูบ้ ริ โภค โดยที่เทคโนโลยีทาํ ให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ด้วยจํานวนผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตกว่า 2
ล้านคนทัว่ โลก ที่ใช้เวลากับอินเตอร์ เน็ตวันละหลายชัว่ โมง ทําให้ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรั บสื่ อโฆษณาดั้งเดิ ม
ลดลงและเปิ ดรับสื่ อโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตมากขึ้น”
การตลาดแบบดั้งเดิม
1.
ผูบ้ ริ โภค คือ ผูฟ้ ั ง
2.
จํานวนครั้งที่เห็น (ความถี)่
3.
สื่ อแพร่ กระจายเสี ยง
4.
มีตารางเวลาเผยแพร่ ชดั เจน
5.
นักการตลาดเป็ นผูช้ ้ ีนาํ
6.
การตลาดแบบยัดเยียดทางเดียว
7.
8.
9.
10.
11.

การวางแผนสื่ อแบบดั้งเดิม
พีอาร์ แบบสั่งได้
การตลาดเชิงบูรณาการ
ใช้ประโชยน์จากข้อมูลเพียงครั้งคราว
วัดผลเมื่อจบแผนการตลาด

การตลาดดิจิตอล
ผูบ้ ริ โภค คือ ผูม้ ีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม การตอบโต้
สื่ อเจาะถึงผูบ้ ริ โภครายบุคคล
ไม่มีขอ้ จํากัดเรื่ องเวลา
ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
การตลาดแบบการขอคํายินยอม
และเรี ยนรู ้ร่วมกัน
การวางแผนสื่ อรู ปแบบใหม่
อิทธิพลของโลกดิจิตอล
การตลาดแบบมีเอกภาพ
ใช้ขอ้ มูลเป็ นตัวขับเคลื่อน
วัดผลทันทีแบบเรี ยลไทม์

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของการตลาดเชิงดิจิตอลเปรี ยบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิม
แหล่ งทีม่ า: เวอร์ ไทม์มและเฟนวิค, 2551: 65.
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2.1.1 ลักษณะของการตลาดดิจิตอล
เวอร์ ไทม์และเฟนวิค (2551)ได้กล่าวถึง แนวคิดการตลาดดิจิตอลไว้ 12 ข้อ
1) ผูบ้ ริ โ ภคเปลี่ ยนบทบาทจากผูเ้ ฝ้ าดูเพีย งอย่างเดี ยวเข้ามาเป็ นผูม้ ี ส่วนร่ วม จึ งเป็ น
หน้าที่หลักของนักการตลาดที่จะต้องพยายามดึงให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมทางการตลาด เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุคใหม่ โดยการทําให้ผบู้ ริ โภคเป็ นผู ้
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อเป็ นผูว้ ิจารณ์ตราสิ นค้าหรื อบริ การ
2) การเปลี่ยนแปลงจากการมุ่งสร้ างความประทับใจมาเป็ นการสร้างความเกี่ ยวพันกับ
ผูบ้ ริ โภค นักการตลาดต้องเปลี่ยนแนวคิดจากเรื่ องสื่ อแบบดั้งเดิ ม คือ การเข้าถึง (Reach) และความถี่
(frequency) มาเป็ นการให้ความสําคัญกับการวางแผนการตลาดที่สามารถจูงใจผูบ้ ริ โภคให้อยากเข้ามามี
ส่ วนร่ วมกับตราสิ นค้า อย่า งต่ อเนื่ อง ซึ่ งประสิ ท ธิ ภาพของสื่ อดิ จิตอลขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณการโต้ตอบ
(Interaction)และการมีส่วนร่ วม (Engagement or Involvement) ของผูบ้ ริ โภคกับสื่ อนั้นๆ โดยนักการ
ตลาดจะต้องทําหน้าที่สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายอย่างสมํ่าเสมอ
3) จากสื่ อที่เน้นการแพร่ กระจายในวงกว้างมาเป็ นสื่ อที่เจาะถึงตัวผูบ้ ริ โภค นักการตลาด
ต้องเลือกช่องทางการสื่ อสารที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและมีเนื้ อหาที่สามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ให้อยากมีส่วนร่ วมในแผนการตลาด โดยเน้นจากการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายจํานวนมากมาเป็ นการ
เจาะถึงผูบ้ ริ โภคแบบรายบุคคลที่ก่อให้เกิดการสื่ อสารสองทาง
4) จากข้อ จํา กัด ด้า นเวลาและสถานที่ ใ นระบบของสื่ อ ยุค เก่ า มาสู่ ยุค ที่ เ นื้ อ หาไม่ มี
ข้อจํากัดด้านสถานที่และเวลา แผนการโฆษณาแบบดั้งเดิมนั้นมีขอ้ กําจัดที่ตอ้ งระบุในการนําเสนอเวลา
และสถานที่ แต่ลกั ษณะเด่นของเนื้ อหาสื่ อดิจิตอล คือ 1) ไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา คือ ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เลือกชมเนื้อหาได้ในเวลาที่ตอ้ งการ 2) ไม่มีขอ้ กําจัดด้านพรมแดน เนื้อหาจากสื่ อดิจิตอลสามารถรับชม
ได้ทวั่ โลกในระยะเวลาอันรวดเร็ ว 3)
ไม่มีขอ้ จํากัดด้านขนาด คือ นักการตลาดสามารถเข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายด้วยการปรับย่อขนาดเครื อข่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจง
4) ไม่มีขอ้ กําจัดด้านรู ปแบบ เพราะสื่ อดิจิตอลมีลกั ษณะเป็ นคลิป สามารถจะมีความยาวเท่าไหร่ กไ็ ด้
5) การเปลี่ยนแปลงมาสู่ยคุ ที่ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูเ้ ริ่ มสร้างและควบคุมเนื้ อหาด้วยตนเองแทน
นักการตลาด ซึ่ งถือเป็ นจุดเด่นของเนื้ อหาเชิงดิจิตอล ที่ใครก็สามารถเป็ นผูส้ ร้างสรรค์เนื้ อหาขึ้นมาได้
อย่างอิสระ ดังนั้นนักการตลาดมีหน้าที่เพียงแค่เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคสร้างสรรค์เนื้อหาให้สอดคล้อง
กับตราสิ นค้า
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6) เปลี่ยนจากการตลาดแบบยัดเยียดเป็ นการตลาดแบบมีส่วนร่ วม ในช่องทางการตลาด
ดิจิตอลนั้นผูบ้ ริ โภคเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ตัดสิ นใจเองว่าจะเลือกเข้ามามีส่วนร่ วมกับตราสิ นค้าหรื อไม่ ดังนั้น
นักการตลาดจึงต้องเปลี่ยนจากการยัดเยียดให้บริ การเป็ นการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยเนื้อหาที่
ส่งไปยังผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดการส่งต่อ
7) เปลี่ยนจากการวางแผนสื่ อแบบเก่ามาสู่การวางแผนสื่ อแบบใหม่ เนื่ องจากสื่ อดิจิตอล
ไม่ได้เป็ นสื่ อดั้งเดิมที่กระจายแค่ภาพและเสี ยง เพื่อให้เกิดการรับรู ้ (Awareness) เท่านั้น แต่สื่อดิจิตอลมี
หน้าที่ในส่วนของการโต้ตอบกับผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
8) จากยุคที่ ก ารประชาสัมพันธ์ สามารถควบคุ มได้ท้ งั หมด มาเป็ นยุคที่ สื่อดิ จิต อลมี
อิทธิ พลต่อความคิดของผูบ้ ริ โภค เนื่องด้วยผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงและส่ งต่อข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ ว
ประกอบกับผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ไม่เชื่อการโฆษณาแบบดั้งเดิม แต่จะหันมาใช้วิธีถามจากเพื่อน คนรู ้จกั หรื อ
คนที่เคยใช้ตราสิ นค้านั้นมาก่อน
9) การเปลี่ ยนแปลงจากการตลาดเชิ งบรู ณาการเป็ นการตลาดเชิ งเอกภาพ โดยเน้นที่
ความเสมอต้นเสมอปลายของการส่ งสารโฆษณาไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เน้นการสร้ างประสบการณ์
ร่ วม ตั้งแต่การรับรู้ การตัดสิ นใจซื้อไปจนถึงการรักษาความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค
10) จากยุคที่ ไม่สนใจข้อมูลมาเป็ นยุคการตลาดที่ ขบั เคลื่ อนด้วยข้อมูล ข้อมูลเป็ นสิ่ ง
สําคัญในการใช้ประโยชน์จากสื่ อดิจิตอลเพื่อการเจาะเข้าถึงผูบ้ ริ โภครายบุคคล โดยการใช้เทคโนโลยี
เป็ นตัวเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค โดยมีเป้ าหมายเพื่อการ
เรี ยนรู้ร่วมกับผูบ้ ริ โภค
11) จากการวัดผลหลังแคมเปญที่จบลงไปสู่ การวัดผลแบบทันทีทนั ใด สื่ อดิ จิตอลนั้น
สามารถส่ งข้อมูลแบบทันทีทนั ใด (Real Time) ทําให้นกั ารตลาดทราบได้ในทันทีวา่ แผนการตลาดนั้น
ได้รับการตอบกลับเป็ นอย่างไร
12) จากการวัดผลตอบแทนที่ได้เพียงบางส่ วนสู่ การวัดผลตอบแทนที่สามารถวัดได้คุม้
ค่าสูงสุ ด ด้วยช่องทางการสื่ อสารที่เจาะจงถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นรายบุคคลทําให้ส่วนผสมทางการตลาดวัดผล
ได้
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2.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทําการตลาดดิจิตอล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เ พื่ อ การสื่ อ สารทางการตลาดดิ จิ ต อลมี ห ลากหลาย และแต่ ล ะเครื่ อ งมื อ มี
ความสําคัญในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันจึงเป็ นหน้าที่ของนักการตลาดที่ตอ้ งศึกษารายละเอียดเ ครื่ อง
มือแต่ละชนิด
1) เว็บ (Web) เวอร์ ไทม์และเฟนวิค (2551) กล่าวว่า เว็บเป็ นช่องทางหลักในการสื่ อสาร
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับนักการตลาดจากในระยะแรกที่เรี ยกว่าเว็บ 1.0 ซึ่ งเปรี ยบเสมือนห้องสมุดขนาด
ใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสเข้ามาในเว็บเพียงแค่อ่านหรื อดูขอ้ มูลข่าวสารเท่านั้น
โดยวิลาศ ฉํ่าเลิศวัฒน์ (2554) กล่าวเพิ่มเติมว่า “เว็บ 1.0 เป็ นยุคของเว็บเนื้ อหาข่าวสาร ซึ่ งเป็ นยุคที่
นักการตลาดสามารถสอดแทรกโฆษณาเข้าไปในเว็บได้เต็มที่ จากการที่พ้ืนที่ในเว็บมีไว้สาํ หรับแบน
เนอร์ ต่างๆ แต่ก็เป็ นแค่ช่องทางในการสื่ อสาร” ซึ่ งสารในการโฆษณานั้นไม่แตกต่างจากสื่ อออฟไลน์
ซึ่ งการนําเสนอรู ปแบบการสื่ อสารจากสื่ อออฟไลน์มาใช้ในสื่ ออนไลน์น้ ัน ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2552)
กล่าวว่า “มักไม่ประสบความสําเร็ จ ด้วยเหตุผลจากวัฒนธรรมการใช้สื่อที่แตกต่างกัน”
ต่อมาในยุคเว็บ 2.0 ได้มีการพัฒนามาเป็ นเว็บที่มีเนื้ อหาที่สามารถปรั บได้ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคสามารถปรับเปลี่ยนเนื้ อหาให้ได้ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่
ละคน และยังเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคสามารถสร้ างเนื้ อหาขึ้นมาเองได้ ไม่ว่าจะเป็ นการโพสรู ปภาพ
หรื อวิดีโอ การแสดงความคิดเห็นแล้วติดป้ ายระบุเนื้อหา (Tag) ทําให้เว็บเกิดการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
สะท้อนความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี (เวอร์ ไทม์และเฟนวิค, 2551) จึงเกิดเป็ นการสื่ อสาร
สองทางที่เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมและโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักการตลาดจาก
เนื้อหาที่นกั การตลาดสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วม (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2552)
ลักษณะสําคัญของเว็บ 2.0 คือการป็ นชุมชุนสังคม โดยมีเนื้อหาของเว็บไซด์ที่ถูกสร้าง
ตามความต้องการและความสนใจของผูบ้ ริ โภคที่มีความคิดและความสนใจคล้ายคลึงกัน เว็บไซด์ได้
กลายเป็ นเครื่ องมื อถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการแบ่งปั นกับเพื่อนในชุ มชุ นออนไลน์ (เวอร์ ไทม์
และเฟนวิ ค ,
2551) ดัง นั้น เว็บ ไซด์เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ จึ ง เป็ นเว็บ ที่ เ น้น การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Collaborative) ในการผลิตเนื้ อหาของผูบ้ ริ โภค และเรี ยกเนื้ อหาที่ผบู้ ริ โภคสร้ างขึ้นว่า UGC (User
Generated Content) แต่เมื่อมองเว็บไซด์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในแง่สื่อสังคม (Social Media) จะเห็น
ถึงความแตกต่างจากสื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารทาง
เดี ย ว แต่ สําหรั บสื่ อเครื อข่ า ยสังคมออนไลน์ถื อว่าเป็ นสื่ อที่ ใ ช้เพื่ อการสื่ อสารสองทาง ที่ ผูบ้ ริ โ ภค
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สามารถทําหน้าที่ เป็ นผูส้ ่ งสาร ผลิ ต แลกเปลี่ ยน แบ่ งปั นข้อมูลข่าวสารได้ เว็บไซด์เครื อข่ายสัง คม
ออนไลน์จึงถูกนํามาเป็ นเครื่ องมือในการตลาดยุคใหม่
นอกจากเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะถู กนํามาใช้ทางการตลาดแล้ว เว็บไซต์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ก็สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการรณรงค์ทางสังคมประเภท Corporate
Social Responsibility (CSR) โดยเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อกลางในการมีปฏิสมั พันธ์กบั
กลุ่มเป้ าหมาย โดยมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการใช้สื่อสังคมสําหรั บองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกําไรได้กาํ หนด
ขั้นตอนในการใช้สื่อสังคมไว้ดงั นี้ 1) เริ่ มจากการฟั ง (Listening) คือการเฝ้ าติดตามการพูดคุยเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับแผนรณรงค์จากเครื่ องมือที่มีอยูจ่ าํ นวนมากในโลกออนไลน์ เช่น Google, RSS Feed ข่าว,
เว็บ บอร์ ด หรื อ ในทวิ ต เตอร์ 2) การพูด คุ ย ที่ มี ส่ว นร่ ว มกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย 3) แบ่ ง ปั น เรื่ องราวหรื อ
กิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้ (Sharing your Story) ด้วยภาษาเรี ยบง่าย พูดคุยแสดงความเป็ น
กัน เอง และกระตุ ้น ให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายอยากมี ส่ ว นร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ขอ้ มูลหรื อรู ปภาพ 4) สร้างกระแสบอกต่อ (Spreading Buzz) โดยการคิดกิจกรรม รู ปคลิป
วิดีโอ หรื อแผนการรณรงค์ทางการตลาดให้กลุ่มเป้ าหมาย สามารถนําไปบอกต่อหรื อเป็ นตัวจุดกระแส
ให้เกิดการตื่นตัวในกิจกรรมรณรงค์ 5) สร้างชุมชนหรื อเครื อข่ายออนไลน์ (Social Networking) เป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้ายที่ทาํ ขึ้นเมื่อมีสมาชิกจากการกระทํา 4 ขั้นตอนแรกที่จะเกิดการปฏิสมั พันธ์กนั ได้
2) เนื้อหาที่สร้างโดยผูบ้ ริ โภค (Consumer-Created Content) เกิดจากสื่ อที่สร้างขึ้นโดย
ผูบ้ ริ โภค (Consumer-Generated Media) ทําให้เกิดกระแส (Online Buzz) หรื อกระแสปากต่อปาก
(Online World-of-Mouth) และสิ่ งที่เอื้อให้ผบู ้ ริ โภคได้สร้างเนื้อหาด้วยตนเอง ซึ่ งมีการนําเสนอเนื้อหาที่
หลากหลายรู ปแบบตามความถนัดของผูบ้ ริ โภคเอง เช่น 1) การโพสข้อความ (Text Postings) ประกอบ
ไปด้วย ข้อความ ภาพ หรื อไฟล์ ที่ ถูกโพสลงกระดานข่าวต่างๆ ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาของกลุ่มคนที่ มีความ
สนใจร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเว็บไซด์ชุมชนออนไลน์ หรื อในเว็บไซด์ของตราสิ นค้าก็จะมีกระดานข่าวที่
เตรี ยมไว้สาํ หรับผูบ้ ริ โภคได้แสดงความคิดเห็น 2) วิกิ (Wikis) เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ผบู้ ริ โภคสามารถ
ร่ วมกันสร้างเนื้อหาขึ้นมาได้เอง ทั้งการเขียนบทความขึ้นมาใหม่ หรื อการแก้บทความที่มีอยูใ่ ห้สมบูรณ์
มากขึ้น (Collaborative Authoring)
แนวทางสําหรับนักการตลาดในการใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผูบ้ ริ โภค มีดงั นี้ 1) นอกจาก
พยายามให้เนื้อหาของตราสิ นค้าไปอยูใ่ นเนื้ อหาของผูบ้ ริ โภคแล้ว หรื ออาจเลือกเนื้ อหาของผูบ้ ริ โภคมา
ไว้ในเว็บไซต์สิน ค้า ของตราสิ น ค้าตามกลยุทธ์ ที่ ไ ด้วางไว้ 2) การไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งในเนื้ อ หาของ
ผูบ้ ริ โภค โดยต้องมีความจริ งใจและกลมกลืนไปกับเนื้ อหาและแนวทางของเนื้ อหานั้นๆ 3) ทําความ
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เข้าใจลักษณะของรายละเอียดและเนื้ อหาของผูบ้ ริ โภค 4) เปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการ
สร้างเนื้ อหาให้กบั ตราสิ นค้า เช่น ให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์โฆษณาสิ นค้า การแข่งขัน
ออกสิ นค้า การให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วมร่ วมเป็ นการแสดงถึงการยินดีรับฟั งความคิดเห็นของพวกเขา (เวอร์
ไทม์และเฟนวิค, 2551)
3) บล็อก (Blogs) เป็ นการให้บริ การพื้นที่บนอินเตอร์ เน็ตแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ งบล็อก
ส่ วนใหญ่เป็ นของบุคคลทัว่ ไปทําขึ้นเพื่อเป็ นงานอดิเรก จนเกิดเป็ นบล็อกที่มีอิทธิ พลต่อความคิดขึ้นมา
จึงทําให้ตราสิ นค้าต้องหันมาทําบล็อกของตนเอง
4) สื่ ออินเตอร์ เน็ต (Internet Media) การโฆษณาผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตมี รูปแบบที่
หลากหลาย ไม่ได้เพียงแต่ดิสเพลย์แอด (Display Ads) แบนเนอร์ (Banners) หรื อปุ่ มกด (Buttons) อย่าง
ที่ เ คยเห็ น ในเว็บยุค แรกๆ ในปั จ จุ บ ัน ได้พ ฒ
ั นาไปสู่ ยุค ของการใช้โ ปรแกรมสื บ ค้น ข้อ มูล (Search
Engine) เป็ นสื่ อโฆษณาอีกด้วย เนื่ องจากในยุคแรกผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตจะใช้เว็บท่า (Portal Sites) เป็ น
ทางเข้าสู่ เว็บไซด์อื่นๆ แต่เมื่อมีเว็บไซต์มากขึ้นโปรแกรมสื บค้นข้อมูลก็พฒั นาขึ้น ทําให้โปรแกรมการ
สื บค้นข้อมูลถูกใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณร้อยละ 90 ของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต จะใช้โปรแกรมการ
สื บค้นข้อมูลเพื่อหาสิ่ งที่ ตนเองต้องการ และจากวิวฒ
ั นาการของเว็บไซด์ทาํ ให้รูปแบบช่ องทางการ
โฆษณาบนเว็บหลากหลายขึ้น จึงสามารถแบ่งช่องทางในการโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตจึงแบ่งออกเป็ น 4
กลุ่ม ดังนี้ (เวอร์ ไทม์และเฟนวิค, 2551)
(1) ดิสเพลย์แอด (Display Ads) รู ปแบบของดิสเพยล์แอดในอินเตอร์ เน็ตได้ถูก
กําหนดให้มีมาตราฐานเดียวกัน เช่น ขนาดของแบนเนอร์ โฆษณา แต่สิ่งที่พฒั นาต่อไปก็คือเนื้อหาที่จะ
บรรจุไว้ในดิสเพลย์แอดนั้นๆ โดยได้มีการนํา Rich Media มาใช้ในดิสเพยล์แอด ยกตัวอย่างเช่น การใช้
ภาพเคลื่อนไหว (Flash Animation) มาใส่ไว้ในดิสเพลย์
(2) โปรแกรมสื บค้นข้อมูลบนอิ นเตอร์ เน็ต มี 2 รู ปแบบคื อ Search Engine
Optimization (SEO) คือการทําให้เว็บไซต์อยูใ่ นตําแหน่งที่ดีของโปรแกรมสื บค้นข้อมูล และ Search
Engine Marketing (SEM) คือการซื้อที่ให้เว็บไซต์อยูใ่ นลําดับที่ดีตามต้องการ โดยปกติน้ นั ผูใ้ ช้บริ การ
โปรแกรมสื บค้นข้อมูลมักจะไม่ดูเกินสองหน้าการสื บค้น นักการตลาดจึ งต้องหันมาใช้กลยุทธ์ SEO
เพื่อให้เว็บไซด์ของตนเองอยูใ่ นหน้าแรกของการสื บค้น ด้วยการปรับโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์
ให้ง่ายต่อการค้นหา วิธีการนี้ จะไม่เสี ยค่าใช้จ่าย แต่ในส่ วนของการใช้ SEM นั้นต้องทําการประมูล
คําหลัก (Keyword) เพื่อซื้ อพื้นที่ให้หน้าเวปไซต์ให้อยูใ่ นอันดับต้นๆของการสื บค้น
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(3) การตลาดแบบพันธมิตรธุรกิจ (Affiliate Program) ประโยชน์ของรู ปแบบการ
ทําโฆษณาในรู ปแบบนี้ คือ การเจาะเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็กและมีกลุ่มเป้ าหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ซึ่ งโดยปกติจะไม่ได้รับการสนใจจากเว็บท่าเหมือนเว็บไซต์ขนาดใหญ่ แต่ถา้ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ตรง
ตามตลาดเป้ าหมาย ย่อ มมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี ก ว่า ผูท้ ี่ เ ข้า มาจากโปรแกรมการสื บ ค้นข้อมู ล วิ ธี ก ารเป็ น
พันธมิตรกัน คือการแลกการเชื่ อมโยงระหว่างเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อพื้นที่เพื่อ
วางดิสเพลย์แอดให้กบั เจ้าของเวปไซต์ เว็บไซต์พนั ธมิตรจะเป็ นผูใ้ ห้พ้ืนที่สาํ หรับวางดิสเพลย์แอดโดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะรับค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อมีผใู ้ ช้บริ การเข้าไปกระทําการบางอย่างตามที่ตกลงกันไว้
เช่น การคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์โดยมีตน้ ทางจากเว็บไซต์พนั ธมิตร
(4) การเป็ นผูส้ นับสนุนและการเจรจาต่อรองพื้นที่โฆษณา (Sponsorships and
Negotiated Space) การเป็ นผูส้ นับสนุนในการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นเป็ นสิ่ งที่ทาํ เพื่อการซื้ อพื้นที่สาํ หรับ
การแสดงโลโก้ตราสิ นค้าบนสื่ อ หรื อในกิจกรรมต่างๆ ทําให้มีการขาดความเชื่อมโยงถึงเจ้าของธุรกิจที่
เป็ นผูส้ นับสนุน แต่การเป็ นผูส้ นับสนุนในสื่ อดิจิตอลนั้น สามารถเน้นไปที่การมีความเชื่อมโยงระหว่าง
ผูส้ นันสนุ นกับสื่ อหรื อรายการสนันสนุ นได้ โดยการเป็ นผูส้ นับสนุ นในเนื้ อหาช่ ว งใดช่ ว งหนึ่ งใน
เว็บไซต์ที่เห็นว่าตรงกับตราสิ นค้า และกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เช่น สายการบินเป็ นผูส้ นับสนุนเนื้ อหา
ในเว็บท่าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยมีการเจรจาต่อรองถึงสิ ทธิ ประโยชน์ในระยะยาวต่อเนื่ องไปด้วย
เช่น เมื่อมีสายการบินเป็ นผูส้ นับสนุนเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้ว ต่อรองให้เว็บท่านั้นเลือก
สายการบินเป็ นผูส้ นับสนุ นรายแรกของการจัดโปรแกรมท่องเที่ ยว เป็ นต้น (เวอร์ ไทม์และเฟนวิค ,
2551)
5) อีเมล (Email) เป็ นพัฒนาการของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ต่าํ และมีความรวดเร็ ว ประกอบกับผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตมากกว่าร้อยละ 90 รู้จกั และใช้อีเมล โดย
มากกว่าครึ่ งใช้อีเมลทุกวัน จึงทําให้อีเมลเป็ นสื่ อยอดนิ ยมของนักการตลาดและยังสามารถใช้ได้ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการตลาด เช่น ใช้ในการมอบข้อเสนอพิเศษ การแจ้งข้อมูลสิ นค้าใหม่ เป็ นต้น
ทั้งนี้ท้ งั นั้นการใช้อีเมลต้องได้รับการยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่อนที่จะทําการส่ งไป (เวอร์ ไทม์และเฟนวิค,
2551) นอกจากนี้อีเมลยังเป็ นช่องทางการสื่ อสารเชิงดิจิตอลที่ใช้กนั มาอย่างยาวนานและให้ผลตอบแทน
การลงทุน (ROI) สู งที่ สุดรองลงมาจากการตลาดบนโปรแกรมสื บค้นข้อมูล ในปั จจุบนั นักการตลาด
สามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงประเด็น หรื อใส่รูปแบบของสื่ อสังคมเพิ่มเข้าไปในอีเมลและยังมีผใู้ ห้บริ การ
อีเมล (Email Service Provider) ที่ทาํ หน้าที่ออกแบบ บริ หารจัดการและส่ งอีเมลสําหรับผูใ้ ห้บริ การกับ
องค์กรที่ยงั ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อีกด้วย (อุไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุล, 2554)
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6) การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) คือการทําให้ผบู ้ ริ โภคพูดถึงและส่ งต่อ
เนื้อหาออกไปให้เพื่อนหรื อคนที่คิดว่าน่าจะสนใจ โดยมีแนวทางในการสร้างการตลาดแบบบอกต่อให้
ประสบความสําเร็ จได้ดงั นี้
(1) เนื้อหาโดนใจผูบ้ ริ โภค (Compelling Content) คือ เนื้อหาที่มีคุณภาพ มีภาพ
หรื อข้อความที่น่าสนใจ ดูแล้วเกิดความสนุกและได้รับประโยชน์ไม่ใช่มีเพียงแต่มุขตลกเท่านั้น แต่ควร
มีการหักมุมน่าสนใจและก่อให้เกิดความประทับใจ จนอยากจะส่ งต่อเพราะเชื่อว่าเพื่อนของตนเองก็คง
จะชอบเหมือนกัน โดยทั้งหมดต้องคํานึ งถึงเนื้อหาว่าแบบใดที่จะโดนใจ ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อหาที่มีอยูแ่ ล้ว
หรื อสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น เชื่ อว่าเนื้ อหาที่โดนใจผูบ้ ริ โภคคือ การได้เห็นสิ่ งที่ไม่เคยได้เห็นก็นาํ วิดีโอ
คลิปที่เป็ นเบื้องหลังของการถ่ายทําหนังโฆษณาที่มีดาราเป็ นพรี เซ็นเตอร์ มาเผยแพร่ ในแผนการตลาด
แบบบอกต่อ แต่ตอ้ งคํานึ งถึงว่าเนื้ อหาที่ส่งออกไปนั้นว่าต้องมีความเกี่ยวข้องและช่วยส่ งเสริ มจุดยืน
ทางการตลาดของตราสิ นค้านั้นๆ
(2) การใช้งานต้องง่าย (Make it User Friendly) การตลาดแบบบอกต่อไม่มี
ข้อจํากัดด้วยรู ปแบบมาตราฐานของสื่ อ เช่ น ถ้าวิดีโอคลิ ปออกไป ก็ไม่มีขอ้ จํากัดด้านความยาวของ
วิดีโอคลิป แต่สิ่งที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ ความยาวแค่ไหนจึงจะเหมาะสมให้ผบู ้ ริ โภคดูจนจบหรื อมีขนาดของ
ไฟล์เหมาะสม
(3) สามารถส่ งต่อได้ง่าย (Prompt the Viral Pass-on) เช่น การมีปุ่มเพื่อกดส่ งต่อ
ให้เพื่อน หรื อมีช่องให้กรอกอีเมลแอดเดรสของเพื่อน เพื่อให้เกิดความง่ายในการส่ งต่อ เพราะมีผศู้ ึกษา
ว่าผูท้ ี่ใช้อินเตอร์ เนตนั้น มักจะส่ งต่ออีเมลร้อยละ 80 และมากกว่าร้อยละ 60 ส่ งต่ออีเมลมากกว่าสัปดาห์
ละหนึ่งครั้ง (เวอร์ ไทม์และเฟนวิค, 2551)
ในขณะที่ นิ วฒั น์ ชาตะวิทยากุล (2554) ได้ให้คาํ แนะนําในการทําเนื้ อหาในรู ป
วิดีโอคลิปให้เกิดกระแสบอกต่อไว้ว่า 1) มีความยาวเหมาะสม ความยาวของวิดีโอคลิป นั้นขึ้นกับ
เนื้ อหาที่ตอ้ งการนําเสนอ สําหรับในประเทศไทย วิดีโอที่มียอดการเข้าชมสู งกว่า 1ล้านครั้ง ความยาว
ของวิดีโอจะอยูร่ ะหว่าง 2-5นาที 2) ต้องทําการทดลองก่อนที่จะปล่อยออกสู่ตลาด โดยการทดสอบกับ
กลุ่มย่อยจะได้รู้ว่าสั้นหรื อยาวไป มี ความน่ าสนใจมากน้อยเพียงใด เพื่อทําการแก้ไขปรั บปรุ งก่ อน
เผยแพร่ 3) มี แนวความคิ ดในการสร้ างสรรค์และมีเนื้ อหาที่ดี 4) ปล่อยวิดีโอคลิ ปในช่ วงเวลาที่
เหมาะสม สําหรั บคนไทยคือ 7-9โมงเช้าก่อนเริ่ มงาน ช่ วงเที่ยงก่อนเริ่ มงานช่วงบ่าย และช่ วงเย็นถึ ง
หัวคํ่า 5) ปล่อยวิดีโอคลิปในที่ที่เหมาะสม ต้องเริ่ มปล่อยจากเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ก่อน แล้ว
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ค่อยกระจายไปสู่เว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้ าหมายย่อยอยู่ เช่น สิ นค้ากลุ่มไอทีกไ็ ปปล่อยในเว็บไซด์ของสิ นค้า
ไอที และ6) ใช้กระแสสังคมในช่วงนั้นให้เป็ นประโยชน์
7) แพลตฟอร์ ม เคลื่ อ นที่ (Moblie Platforms) โทรศั พ ท์ ที่ เ ป็ นแพลตฟอร์ ม ที่ มี
ความสําคัญจนมีผกู ้ ล่าวว่า คือ จอที่สาม (The Third Screen) รองจากโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ โดยที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่นบั เป็ นอุปกรณ์สื่อสารที่มีความเป็ นส่ วนตัวสูงที่สุด ผูบ้ ริ โภคมีอาํ นาจในการควบคุม
และตัดสิ นใจในการมีส่วนร่ วมในแผนการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถื อเต็มร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ทําให้สิ่งที่
สําคัญที่สุดสําหรับนักการตลาดที่ตอ้ งคํานึ งถึง คือ การได้รับการยินยอมจากเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสี ยก่อน (เวอร์ ไทม์และเฟนวิค, 2551) ในปั จจุบนั การทําการตลาดผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็ น
สิ่ ง ที่ ท รงพลัง ในการเข้า ถึ ง ตัว บุ ค คล และสามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบให้ มี ค วามเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายหรื อเฉพาะบุคคล และยังสามารถให้กลุ่มเป้ าหมายตอบรั บได้ดว้ ยการกระทําใดๆ เช่ น
Click-to-Call โดยมีเครื่ องมือในการทําการตลาดทางโทรศัพท์มือถือ ดังนี้ 1) การตลาดผ่านข้อความสั้น
(SMS Marketing) เป็ นเครื่ องมือที่ตน้ ทุนถูก เหมาะสําหรับการแจ้งข่าวสาร หรื อการประชาสัมพันธ์
รวมถึ งเพื่อแจ้งสิ ทธิ พิเศษต่างๆ ในการเข้าถึ งเป็ นรายบุคคลโดยที่สามารถจํากัดงบประมาณได้ตาม
จํานวนกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ 2) โฆษณาทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Ads) ใช้ในการสร้างการรับรู ้
ของตราสิ นค้าและเป็ นการดึงกลุ่มเป้ าหมายเข้าสู่ เว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ได้มากกว่า SMS และ 3) แอพ (App) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสร้ างความผูกพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค โดย
สามารถแทรกข้อมูลของตราสิ นค้าเข้าไปในแอพได้ (วรวิสุทธิ์ ภิญโญยา, 2554)
8) เกมส์ (Games) การทําการตลาดผ่านเกมส์ นักการตลาดต้องคํานึ งถึ งการไม่
ขัดจังหวะการเล่นเกมส์ โดยต้องแน่ ใจว่าสื่ อโฆษณานั้นเข้ากับเกมส์กนั อย่างกลมกลื น โดยการเลือก
เกมส์ ให้เหมาะสมกับตราสิ นค้า ไม่ใช่ การเลื อกพื้นที่ ในเกมส์ เพื่อโฆษณาตราสิ นค้า แต่ตอ้ งมี ความ
แนบเนี ยนไปกับตัวเกมส์และทําให้ผูเ้ ล่นเกมส์ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากแง่มุมที่ เหมาะสมของตรา
สิ นค้า (เวอร์ ไทม์และเฟนวิค, 2551)
ในยุคของสังคมออนไลน์ จึ งเป็ นที่ มาของโซเชี ยลเกมส์ ที่ มีการพัฒนาตลาดอย่า ง
รวดเร็ ว โดยเริ่ มต้นจากเฟซบุก๊ และแพร่ กระจายความนิยมไปสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย ซึ่ งมีขอ้ มูลทาง
สถิติพบว่าร้อยละ 53 ของผูใ้ ช้เฟสบุก๊ จะเล่นเกมส์ โดยกลุ่มช่วงอายุที่เล่นเกมส์มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 1824 ปี รองมาคือช่วง 25-34 ปี และเมื่อโซเชียลเกมส์ (Social Game) ได้รับความนิยม บรรดาตราสิ นค้าจึง
นําโซเชียลเกมส์มาเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดไปยังผูบ้ ริ โภค เช่น เกมส์ KBank Millionaire
ของธนาคารกสิ กรไทย ที่ประสบความสําเร็ จทางด้านการสร้ างสังคมออนไลน์ จนมาถึงเกมส์เพื่อการ

211
สส่ งเสริ มภาพลลักษณ์ทางด้าานการสนับสสนุ น SMEs ขของธนาคารกกสิ กรนั่นก็คือ เกมส์ SME Start-Up
น
นอกจากนี
้ โอออิชิก็ยงั สร้างตราสิ นค้าโดดยการสร้างเกกมส์ผ่านทางเฟสบุ๊กด้วยเช่ช่นกัน (อภิศิศิลป์ ตรุ งกา
น , 2554) ซึ่ งเกมส์ทาํ หน้
นนท์
ห าที่เป็ นตัวชช่วยลดความนน่าเบื่อของตราสิ นค้า และยัยังช่วยให้ผเู ้ ล่นคุ
น น้ เคยกับ
ต นค้าจากกเกมส์ ก่อให้ห้เกิ ดแรงจูงใจจในการอยากกใช้สินค้าหรื อบริ การจากตตราสิ นค้านั้นนๆ มากกว่า
ตราสิ
ป (อุไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุลล, 2554)
ปกติ
2.1.33 ปัจจัยสํ าคัญ
ญทีต่ ้ องคํานึงถึงในการสื่ อสสารการตลาดดิดิจิตอล
Dunccan (2002) ได้เสนอแบบจําลองกระบวนการสื่ อสารการตลาด
ส
แบบมีปฏิสัมมพันธ์โดยมี
อ ประกอบของการสื่ อสสารได้แก่ผสู ้ ่ งสาร (Sourcee) สาร (Message) ช่องทาางการสื่ อสาร (Channel)
องค์
ผูผร้ ับสาร (Recceiver) ผลตออบกลับ (Feeddback) และสิ่ งงรบกวนในกการสื่ อสาร (NNoise) ซึ่ งมีคววามแตกต่าง
จ
จากกระบวนก
การสื่ อสารแบบบดั้งเดิมไว้ดดังั ภาพ

ภภาพที่ 2.2 แบบบจําลองกระะบวนการสื่ อสารการตลาด
ส
ดแบบมีปฏิสมมพั
ั นธ์
แ งทีม่ า: DDuncan, 2002..
แหล่
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และสามารถนํา กระบวนการสื่ อ สารการตลาดนี้ มาใช้ใ นการกํา หนดแนวทางการสื่ อ สาร
การตลาดดิจิตอลได้ดงั นี้
1) ผูส้ ่ งสาร (Source) ในการสื่ อสารการตลาดผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ส่งสารหรื อเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นใน
การสื่ อสารคือ บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั ตัวแทนโฆษณาเป็ นผูม้ ีหน้าที่เข้ารหัส (Encoding)
หรื อส่ งสารที่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์จุดดีของสิ นค้าหรื อบริ การโดยมีเป้ าหมายที่จะสร้างความเข้าใจ
จูงใจให้ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเกิ ดพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อตราสิ นค้าผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ต คื อความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (อภิชยั เรื องศิริปิยะกุล, 2544: 62) เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายไม่มีโอกาส
ที่จะได้จบั ต้องสิ นค้าก่อนได้เห็นแต่เพียงรู ปภาพและคําบรรยายเท่านั้น นัน่ หมายถึงเจ้าของตราสิ นค้า
จะต้องสื่ อสารให้ผบู้ ริ โภคเป้ าหมายเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจในตราสิ นค้า
2) สาร (Message) คือทุกสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารได้ทาํ การสื่ อสารออกไปในการสื่ อสารการตลาด
สารได้แก่ ข่าวสารตราสิ นค้า (Brand Message) หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าทั้งหมด
ที่บริ ษทั หรื อเจ้าของตราสิ นค้าส่ งไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย (Customer) หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
(Stakeholder) อาทิ เนื้ อหาเสี ยงคําพูดภาพประกอบสัญลักษณ์ ดังนั้นในการสื่ อสารนักการตลาดควรจะ
ให้ค วามสํา คัญ กับ สารโดยการกํา หนดโครงสร้ า งของสารที่ จ ะทํา การสื่ อ สารไปยัง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภค
เป้ าหมาย เช่น การเลือกสรรข้อความภาพประกอบเสี ยงลีลาและเทคนิค การนําเสนอข่าวสารตราสิ นค้า
นั้นจะต้องมี ความน่ าสนใจและดึ งดูดความสนใจผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้ ทั้งนี้ ในการสื่ อสารการตลาด
บางครั้งผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งทางตรงและทางอ้อม (Direct & Indirect
Contact) จากบริ ษทั โดยเป็ นข่าวสารที่วางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned Message) ข่าวสารที่ไม่ได้วางแผน
ไว้ล่วงหน้า (Unplanned Message) ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Message) และข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริ การ (Service Message) เช่น การที่ผบู้ ริ โภคเป้ าหมายเห็นภาพสิ นค้าในเว็บไซต์เห็นราคาขายเห็น
แบนเนอร์ โฆษณาทราบเรื่ องราวที่เป็ นข่าวหรื อนโยบายการรับประกันสิ นค้าและการชําระเงิน เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่มีผลกับการรับรู ้ต่อเว็บไซต์ได้ท้งั สิ้ นซึ่งสอดคล้องกับที่ Duncan (2002) กล่าวไว้วา่ ทุกสิ่ งทุก
อย่างสามารถนําเสนอผ่านเนื้อหาสารได้ท้ งั สิ้ น (Everything Communicates)
3) ช่องทางการสื่ อสาร (Channel) คือสื่ อกลาง (Mediaor Medium) ซึ่ งทําหน้าที่เป็ น
ช่องทางในการส่ งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าบริ การหรื ออื่นๆไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เช่ น
จดหมายวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ นกั การตลาดจะต้องเลือกสื่ อ
หรื อเลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารที่มีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย สําหรับการตลาด
ดิ จิตอลจะมี ระบบเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ตเป็ นช่ องทางการสื่ อสาร ซึ่ งมี ขอ้ ดี คือสามารถสื่ อสาร
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เฉพาะเจาะจงบุคคลได้สามารถสร้ างการโต้ตอบหรื อปฏิ สัมพันธ์ได้ทนั ทีและสามารถเปลี่ยนบทบาท
ของผูร้ ับสารและส่ งสารได้ในเวลาเดียวกัน(Albert and Sanders, 2003) โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ออนไลน์จะต้องนําเสนอเนื้อหาสาร (Brand Message) ทั้งหมดผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตดังกล่าว ดังนั้น
การเลือกใช้เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตใดจะต้องคํานึงถึงความรวดเร็ วของระบบเครื อข่าย (Speed) เช่น การ
โหลดภาพการค้นหาข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็ นต้น ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล (Size) และ
สามารถรองรับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้จาํ นวนมากในเวลาเดียวกันรวมทั้งระบบจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์
ได้ เช่น ระบบมีการส่ งอีเมลอัตโนมัติไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายทันทีเมื่อมีการสัง่ ซื้ อสิ นค้า หรื อมีอีเมล
แจ้งไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายทุกครั้งที่มีการตอบในกระทูท้ ี่ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายได้ต้ งั ไว้ที่เว็บไซต์ เป็ นต้น
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย (Target Audience) ได้แก่ ผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายที่มีศกั ยภาพหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าซึ่ งทําหน้าที่ในการถอดรหัส (Encoding) ข่าว
สารตราสิ นค้า (Brand Message) ที่นกั สื่ อสารการตลาดได้สื่อสารออกไปโดยผูส้ ่ งสารต้องคํานึงถึงการ
รับรู ้ความเชื่อและประสบการณ์เดิมของผูร้ ับสาร ทั้งนี้ นกั สื่ อสารการตลาดต้องคํานึ งถึง การถอดรหัส
ข่าวสารตราสิ นค้า (Brand Message) ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย 2 คนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายแต่ละคนอาจเคยได้รับข่าวสารของตราสิ นค้า มีประสบการณ์เดิ มหรื อความรู ้ ที่
เกี่ยวกับตราสิ นค้าแตกต่างกัน จึงทําให้กลุ่มเป้ าหมายบางคนมีการถอดรหัสสารหรื อแปลความหมาย
สารผิดเพี้ยนไปจากที่นกั สื่ อสารการตลาดต้องการ พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นานุกูลและถิรนันท์
อนวัชศิริวงศ์ (2541) ได้กล่าวว่า “การสื่ อสารของมนุ ษย์โดยทัว่ ไปจะเกิ ดขึ้นต้องประกอบด้วย
ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ระหว่างคนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปแต่การสื่ อสารจะดําเนินไปได้กต็ ่อเมื่อทั้ง
ผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสารอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางสังคมร่ วมกันหรื อมีขอบข่ายของประสบการณ์บางส่ วน
ร่ วมกันจึงจะเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันได้”
นอกจากการมีขอบข่ายของประสบการณ์ร่วมกันแล้วการสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารและ
ผู้รั บ สารสํ า หรั บ ตลาดดิ จิ ต อลจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากน้ อ ยเพี ย งใดขึ้ นอยู่ ก ับ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
(Demographic) ปั จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม Socio-Cultural จาก ผูน้ าํ ความคิด (Influencer) ได้แก่
ครอบครัว เพื่อน ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอายุฐานะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และปั จจัยด้านจิตวิทยา
(Psychological Factors) ได้แก่ การรับรู ้แรงจูงใจบุคลิกภาพทัศนคติและอารมณ์ของผูส้ ่ งสาร (Smith
and Rupp, 2003)
ผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายในตลาดดิจิทอล McKinsey and Media Metrix (ภิเษก ชัย
นิ รันดร์ , 2551) ได้วิจยั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ของชาวอเมริ กนั โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
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ที่ใช้บริ การออนไลน์อย่างสมํ่าเสมอ จํานวน 50,000 คน พบว่าสามารถแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ออกได้เป็ น 6 กลุ่มคือ 1) กลุ่ม Simplifier เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เข้าเว็บไซต์โดยมีเป้ าหมายในการทํา
ธุรกรรม เช่น หวังจะซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยที่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเกือบครึ่ งหนึ่ งมาจากคนกลุ่มนี้ กลุ่ม
Simplifier จะเป็ นพวกที่ ไม่ตอ้ งการเว็บไซต์ที่สวยงามซับซ้อนแต่จะเน้นประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า
ดังนั้นหากต้องการทําตลาดกับคนกล่มุน้ ี เว็บไซต์จะต้องง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งานโดยจะต้องมี
รายละเอียดของข้อมูลสิ นค้าและการบริ การผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญ 2) กลุ่ม Surfers เป็ น
บุคคลที่เน้นการท่องเว็บไซต์เป็ นหลักไม่ค่อยอยูเ่ ว็บใดเว็บหนึ่งนานเฉลี่ยแล้วจะมีจาํ นวนหน้าเว็บไซต์ที่
ถูกเปิ ดมากกว่ากลุ่มอื่นๆถึง 4 เท่ากลุ่ม Surfers เข้ามาเว็บไซต์มีหลายจุดประสงค์ต้ งั แต่การหาข้อมูล
ความบันเทิง ซื้ อสิ นค้า สําหรั บการทําตลาดกับกลุ่มนี้ จะต้องออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม มีขอ้ มูลที่
ทันสมัยเสมอ สิ นค้าและบริ การต้องมีความหลากหลายทําให้เกิดความสนใจที่จะซื้ อ รวมถึงการมีเกมส์
แชท ไดอารี่ วิดีโอคลิปเพลง หรื ออื่นๆที่ทาํ ให้คนกลุ่มนี้ กลับมาใช้บริ การที่เว็บไซต์อีกครั้ง เว็บไซต์ที่
เน้นผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีรายได้มาจากการโฆษณา 3) กลุ่ม Bargainers เป็ นบุคคลที่มี
ความสุ ข ในการควบคุ ม การทํา ธุ ร กรรมค้นหาราคาที่ ดี ที่ สุด และชอบการเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชน
ออนไลน์ คนกลุ่มนี้ชอบเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการประมูล เช่น www.ebay.com จะทําการตลาดกลับกลุ่ม
นี้ ได้น้ นั จะต้องตั้งราคาสิ นค้าและบริ การสมเหตุสมผล สร้างความตื่นเต้นในการค้นหาและสร้างชุมชน
ออนไลน์ข้ ึนที่เว็บไซต์ของตน 4) กลุ่ม Connectors เป็ นพวกหน้าใหม่สาํ หรับอินเตอร์ เน็ต กําลังค้นหา
ว่า ต้อ งการอะไรในการเข้า สู่ โ ลกออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต ในการพูด คุ ย สื่ อ สารผ่ า น
โปรแกรม MSN นอกจากนี้ยงั ชอบส่ง E-Card บุคคลกลุ่มนี้ยงั กล้าๆ กลัวๆ ในการใช้อินเตอร์ เน็ตในการ
ทําธุ รกรรมต่างๆและมักจะเชื่อมัน่ ต่อตราสิ นค้าที่รู้จกั อยูแ่ ล้ว การทําการสื่ อสารการตลาดออนไลน์กบั
คนกลุ่มนี้ ควรมีการทําโฆษณาเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ ควรมีการชี้ แจงเหตุผลอย่างชัดเจนว่าทําไม
ควรเข้ามาเยี่ยมชมและทําไมต้องกลับเข้ามาใหม่ การเชื่อมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆหรื อชุมชนออนไลน์
จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ลดความกลัวอินเตอร์ เน็ตลง 5) กลุ่ม Routiners และ 6) กลุ่ม Sportsters บุคคลทั้ง
สองกลุ่มนี้ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลกลุ่ม Routiners จะเข้าเว็บไซต์เฉพาะเจาะจงชอบอ่านข่าวและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินสนใจเว็บไซต์หนังสื อพิมพ์ที่มีขอ้ มูลเชิงลึกส่ วนกลุ่ม Sportsters ก็จะมีพฤติกรรม
เหมือนกลุ่ม Routiners ทุกอย่างแต่จะสนใจเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิงเว็บไซต์ จึงต้องมี
สี สันและโต้ตอบได้คนทั้งสองกลุ่มนี้ ไม่นิยมซื้ อของออนไลน์ เว็บไซต์ที่จบั สองกลุ่มนี้ จะมีรูปแบบ
รายได้จ ากการโฆษณาเป็ นหลักหรื ออาจจะมี เ นื้ อหาส่ วนที่ ฟรี ให้อ่านแต่ อีก ส่ ว นอาจจะต้องเสี ย ค่ า
สมาชิกจึงจะอ่านได้ เป็ นต้น
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5) ผลตอบกลับ (Feedback) ในการสื่ อสารการตลาดผลตอบกลับอาจจะเป็ นการซื้ อ
สิ นค้าหรื อการไม่ซ้ื อสิ น ค้าก็ได้ แต่ อย่างไรก็ต ามการวัด ผลตอบกลับ ของการสื่ อ สารการตลาดไม่
จําเป็ นต้องเป็ นการซื้ อสิ นค้าเสมอไป การที่ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายสนใจการสาธิ ตสิ นค้ามีการขอตัวอย่าง
สิ นค้า โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้ามาที่โชว์รูม หรื อร้านขายสิ นค้าก็ถือว่าเป็ นผล
ในเชิงบวกของการสื่ อสารการตลาด Rowley (2001: 203-212) กล่าวว่า “การวัดผลการสื่ อสารการตลาด
ดิจิตอลสามารถวัดได้จากจํานวนผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์ (Traffic) ระยะเวลาที่เยี่ยมชม (Visit Duration)
จํานวนผูเ้ ข้าซื้ อ (Visit to Purchase) จํานวนสิ นค้าที่สงั่ ซื้ อจากแคตตาล๊อก (Catalog Size) มูลค่าของ
ยอดขาย (Sale Value) จํานวนการทําธุรกรรม (Number of Transactions) และจํานวนของผูใ้ ช้เว็บไซต์
วัดจากการลงทะเบียน”
6) สิ่ งรบกวน (Noise) ในการสื่ อสารการตลาด คืออะไรก็ตามที่ทาํ ให้เกิดผลในทางลบ
ต่อการแปลความหมายข้อมูลข่าวสารที่เจ้าของตราสิ นค้าได้ทาํ การส่ งไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่ทาํ การสื่ อสารออกไปนั้นมีมากเกินไป (Clutter) หรื อข่าวสารที่นาํ เสนอออกไปมีความขัดแย้ง
กันเอง (Message Conflict) หรื อไม่มีความคงเส้นคงวา (Inconsistency) ในข่าวสาร และส่ งผลให้การ
สื่ อสารการตลาดล้มเหลว
ดังที่กล่าวมาการสื่ อสารการตลาดดิจิตอลให้ประความสําเร็ จได้น้ นั เจ้าของตราสิ นค้า นัก
สื่ อสารการตลาด หรื อเจ้าของเว็บไซต์ควรให้ความสําคัญกับองค์ประกอบของการสื่ อสารการตลาด
ได้แก่ ผูส้ ่ งสาร (Source) สาร (Message) ช่องทางการสื่ อสาร (Channel) ผูร้ ับสาร (Receiver) ผลตอบ
กลับ (Feedback) และสิ่ งรบกวนทางการสื่ อสาร (Noise) เนื่องจากทุกองค์ประกอบของการสื่ อสารล้วน
แล้วแต่มีอิทธิพลในการสร้างการรับรู ้ความเชื่อมัน่ ความรู้สึกนิยมชมชอบในสิ นค้าและบริ การตลอดจน
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ในที่สุด

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแบบบอกต่ อทางออนไลน์ (Online Viral Marketing)
Cakim (2010) ได้กล่าวว่า “ในปั จจุบนั การสื่ อสารแบบบอกต่อมีอิทธิ พลต่อการตลาดเพิ่มมาก
ขึ้น สื บเนื่องมาจากการเจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีทางอินเตอร์ เน็ต โดยมีการพัฒนาการมาจาก Web 1.0
เป็ น Web 2.0 และ Web 3.0 ซึ่ งเป็ นยุคการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) ซึ่ งดังกล่าว
ได้ถูกพัฒนามาเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Network) จึงทําให้อิทธิ พลของการสื่ อสารแบบบอกต่อ
สามารถกระจายตัวไปยังกลุ่มของผูบ้ ริ โภคได้เร็ วขึ้นกว่าในยุคก่อนหน้านี้”
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ด้วยยุคแห่ งข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคมี สิทธิ์ ในการเลือกรั บข้อมูลข่าวสารด้วย
ตนเอง หรื อ รั บฟั งคํา แนะนําความคิ ดเห็ น มาจากบุ ค คลอื่ น ที่ เคยลองใช้สิน ค้า หรื อบริ ก ารนั้นๆ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะเลือกเชื่อใจจากการบอกต่อของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนบ้าน E-mail จากเพื่อนร่ วมงาน
หรื อแม้กระทัง่ การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากบทวิจารณ์ของผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองตามเว็บไซต์ต่างๆ และ
ด้วยประสบการณ์จากการรับรู ้ขอ้ มูลแบบบอกต่อของผูบ้ ริ โภคนั้นเอง ทําให้การตลาดแบบบอกต่อเป็ น
เครื่ อ งมื อ ทางการอย่างหนึ่ งที่ มีศกั ยภาพในการจะให้ขอ้ มูล ข่ า วสารเกี่ ย วกับตราสิ นค้า และบริ การ
(Cakim, 2010)
ความหมายของ Viral Marketing ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Juvertson และ Draper (1997) อธิ บายถึง
ลักษณะการประชาสัมพันธ์การให้บริ การ Free E-mail ของ Hotmail โดยมีวิธีการแจก E-mail Account
ให้คนทัว่ ไปโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย แล้วทําการแนบข้อความที่ใต้ E-mail ทุกฉบับที่ถูกส่ งออกไปว่า “Get
your private free email at http://www.hotmail.com” จากนั้นเมื่อ E-mail ถูกส่ งออกไปแล้วก็ทาํ ให้มีผู ้
ได้รับข้อความมาสมัครเป็ นสมาชิกใช้บริ การของ Hotmail จํานวนมากส่ งผลให้จาํ นวน Viral massage
ของ Hotmail ถูกส่ งต่อมากขึ้นเรื่ อยๆภายในเครื อข่ายสังคมของผูใ้ ช้บริ การเดิม โดย Juvertson และ
Draper ได้จาํ กัดความหมายของ Viral Marketing ไว้ว่า Network-Enhanced Word-of-Mouth หรื อ
กระบวนการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ผ่านการใช้เครื อข่าย
นอกจากนี้ ยงั มีอีกนักวิจยั อีกหลายคนจํากัดความหมายของ Viral Marketing ในอีกหลากหลาย
บทความ อาทิเช่น Interactive Marketing (Blattberg and Deighton, 1991) Internet Word-of-Mouth
หรื อ Word-of-Mouse, Stealing Marketing (Kaikati, 2004) หรื อ Buzz Marketing เป็ นต้น
นอกเหนือจากนี้ยงั มีการแสดงความเห็นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับ Viral Marketing ในอีกหลาย
บทความอาทิเช่น (Welker, 2002) ซึ่ งเปรี ยบเทียบ Viral Marketing คล้ายกับการจามบนโลกดิจิตอล
(Digitalized Sneeze) (Wilson, 2000,) ได้จาํ กัดความ Viral Marketing ไว้ว่า “กลยุทธ์อะไรก็ตามที่
กระตุน้ ให้บุคคลส่ งข้อความทางการตลาดให้แก่บุคคลอื่น ซึ่ งสร้ างโอกาสให้ขอ้ ความสามารถที่จะถูก
พบเห็นและมีผลกระทบมากขึ้น Viral Marketing ถือเป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้ขอ้ ความมีความน่าเชื่อถือสู ง
แต่กต็ อ้ งแลกกับความยากในการควบคุมและคาดคะเนผลลัพธ์จากการส่งสารที่จะเกิดขึ้นได้”
สรุ ปได้ว่า Viral Marketing มีลกั ษณะคล้ายกับการบอกต่อ (Word of Mouth) แต่มีการกระจาย
ของข้อมูลที่ กว้างและรวดเร็ วกว่าและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุ บนั ทําให้ Viral
Marketing สามารถทําได้ในหลากหลายรู ปแบบมากขึ้นโดยออกมาในลักษณะวิดีโออนไลน์
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ด้วยเหตุน้ ี นกั การตลาดจึงหันมาสนใจทําการตลาดแบบบอกต่อผ่านสื่ อสังคมออนไลน์(Online
Viral Marketing) มากยิ่งขึ้นเพราะศักยภาพที่สูงในต้นทุนที่ต่าํ โดย Sernovitz (Harden and Heyman,
2009) ได้แบ่งการทําการตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์ออกเป็ น 4 ขั้นตอน
1) ผูก้ ระจายข่าวสาร (Talker) ค้นหาบุคคลที่สามารถกระจายข่าวสารได้ โดยบุคคล
เหล่านี้ จะเป็ นผูม้ ี อิทธิ พลทางความคิดของผูร้ ั บสาร ซึ่ งอาจจะเป็ นได้ท้ งั บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลก็ได้ ที่
สามารถส่งต่อข่าวสารจากตราสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยลักษณะการกระจายข่าวสารนั้นอาจจะ
เป็ นได้ท้ งั บล็อกเกอร์ หรื อวิดีโอคลิป กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้สินค้าและบริ การ หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่คลัง่ ไคล
(Rabid Fan) ก็สามารถเป็ นคนที่กระจายข่าวสารได้
2) ประเด็นที่ตอ้ งการสื่ อสาร (Topic) เลือกหาประเด็นที่ตอ้ งการที่จะสื่ อสารไปยังผูร้ ับ
สารที่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยเนื้อหาสารนั้นๆจะต้องเป็ นประเด็นที่เข้าใจง่ายและสามารถส่ งต่อ
ได้ง่าย เช่น การแจกคูปองส่ วนลด เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นประเด็นที่เข้าใจง่าย จะสามารถถูกส่ งต่อไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้น ค้นหาเครื่ องมือที่ใช้สื่อสาร (Tool) เทคโนโลยีดิจิตอล ช่วย
ทําให้นกั การตลาดสร้างการตลาดแบบบอกต่อให้มีพลังมากยิง่ ขึ้น นักการตลาดจึง
3) จํา เป็ นที่ จ ะต้อ งหาเครื่ องมื อ ทางการตลาดให้เ หมาะสมกับ กิ จ กรรมการตลาดที่
วางแผนไว้ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ E-mail ส่ งต่อข้อมูลการลดราคาสิ นค้าสิ นค้า การสร้างบล็อก (Blog)
เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายโดยตรง หรื อการสร้ างวิดีโอบอกต่อ (Viral Video)
เพื่อสร้างกระแสการบอกต่อออกไปเป็ นวงกว้าง
4) ติดตามและตอบโต้บทสทนาอย่างต่อเนื่อง (Take Part) เป็ นส่ วนที่ตอ้ งสร้างบทบาท
แบบโต้ตอบกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับตราสิ นค้า
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายจะคาดหวังให้เจ้าของตราสิ นค้ามีการตอบกลับหรื อแจ้งข้อมูลข่าวสารในประเด็น
ที่ผบู ้ ริ โภคต้องรู้ รวมทั้งกระตุน้ ให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเป็ นผูภ้ กั ดีต่อตราสิ นค้า
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับ Viral Video
นิ ยามของคําว่า Viral Video คือ วิดีโอคลิปที่ได้รับความนิ ยมจากกระบวนการส่ งต่อบน
อินเตอร์ เน็ต จุดเริ่ มต้นของ Viral Video มีข้ ึนในช่วงก่อนที่จะมี Video sharing website อย่าง YouTube,
Funny or Die และ College Humor โดยในยุคแรก Viral Video จะถูกส่ งต่อๆ กันผ่าน E-mail เช่น
Dancing baby ซึ่ งเป็ น 3D Animation ในรู ปแบบของเด็กทารกกําลังเต้น Chacha ผูท้ ี่สร้าง Dancing baby
คือ Ron Lussier โดย Ron ได้กระจายวิดีโอคลิป นี้ใน Lucas Arts ซึ่ งเป็ นที่ทาํ งานของเค้า วิดีโอคลิป
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ได้รับความนิ ยมอย่างมากในช่วงกลางถึงปลายของยุคปี 90 หลังจากนั้นการเกิดขึ้นของ Video Sharing
Website รวมถึงราคาที่ถกู ลงของกล้องดิจิตอลก็ทาํ ให้วฒั นธรรมการสร้าง UGC และการส่ งต่อออนไลน์
วิดีโอคลิปขยายวงกว้างมากขึ้น
ตามพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้บญ
ั ญัติ ศพั ท์เรี ย กวิ ดี โ อว่า วี ดิ ทศั น์
หมายถึ ง แสงและภาพ ออกเสี ยงคล้ายศัพท์เดิ มคือ วิดีโอ ในภาษาอังกฤษ แต่หลายแห่ งใช้คาํ เรี ยกที่
แตกต่างกันไปบางแห่ งจึ งใช้คาํ ว่า แถบวิดีทศั น์ ,ภาพทัศน์ ,แถบบันทึกภาพ,เทปโทรทัศน์,วิดีโอเทป
ดังนั้นคําว่า วิดีทศั น์ หรื อภาพทัศน์ จึงความหมายเดียวกับวิดีโอ (Video) (นภาภรณ์ และพิไลพรรณ,
2542:1056)
Video Clips คือการใช้คลิปวิดีโอในการทําการตลาด เช่น ใช้ YouTube หรื อ Facebook ในการ
แชร์ วิดีโอคลิป(ณัฐพล ขาวสําลี, 2556)
Video Clips คือ ไฟล์หนังที่ถูกแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ หรื ออาจจะเป็ นไฟล์หนังที่มีระยะเวลาใน
การเล่นไม่นาน โดยคลิปวิดีโอจะเป็ นไฟล์ที่มีรูปแบบการบีบอัดข้อมูลที่แตกต่างกันไป ตามโปรแกรมที่
ผูผ้ ลิตสร้างขึ้น
กล่าวสรุ ปความหมายโดยรวมได้วา่ คลิปวิดีโอ คือไฟล์วิดีโอความยาวประมาณ 10-15 นาทีที่
ถูกอัพโหลดขึ้นไปไว้ในระบบอินเตอร์ เน็ตทั้งหมด ซึ่ งให้ผูท้ ี่ใช้อินเตอร์ เน็ตทัว่ โลกสามารถชมคลิ ป
วิดีโอสั้นๆ ที่ ถูกอัพโหลดได้ทนั ที ซึ่ งในงานวิจ ยั ชิ้ นนี้ มุ่งศึ กษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โ ภคคลิ ปวิ ดีโอผ่าน
Facebook ดังนั้นความหมายของสื่ อวิดีโ อคลิ ปที่ จ ะศึ กษาจะหมายถึ งวิดี โอที่ ถูก อัพโหลดไว้ใ น
Facebook เท่านั้น
สิ่ งที่ทาํ ให้วิดีโอคลิปออนไลน์ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง เพราะความง่ายในการอัพโหลดและ
ถ่ายวิดีโอคลิปของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต (Vorhuas, 2007 อ้างถึงใน พิมพ์พร พุฒิสาร, 2553) กล่าวคือใครๆก็
สามารถนําวิดีโอคลิปที่ตวั เองถ่ายนั้นไปแบ่งปันและแพร่ กระจายผ่าน Facebook ได้โดยง่าย
การใช้บริ การการแบ่งปั นวิดีโอคลิปออนไลน์น้ นั เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้งานผ่าน Facebook
ชมวิดีโอคลิปออนไลน์และร่ วมแบ่งปั น (Share) วิดีโอคลิปนั้นๆให้กบั คนอื่นๆต่อไปได้ทนั ที ไม่ว่าจะ
เป็ นข่าวคลิ ปวิดีโอที่ ตนให้ความสนใจ ข่าวสารทางด้านการเมือง หรื อแม้กระทัง่ วิดีโอคลิ ปโฆษณา
สิ นค้า
Gaoet (2010 อ้า งถึ งใน พิม พ์พร พุฒิสาร, 2553) กล่ าวว่า YouTube เป็ น Vlog Site
(Video+Blog) คือ ให้บริ การคล้ายบล็อคแต่ขอ้ มูลที่อยูบ่ นเว็บไซด์เป็ นวิดีโอคลิป ที่ได้รับความนิ ยม
สูงสุ ดเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้อพั โหลด แท็ก (Tag) และแบ่งปั นวิดีโอคลิปต่อมายัง Facebook โดยวิดีโอคลิป
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สามารถให้ขอ้ มูลได้มากกว่าตัวอักษร จึงเป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพในการแสดงออกมากกว่าบล็อคที่ให้
ข้อมูลได้เพียงแค่ตวั อักษร ข้อได้เปรี ยบดังกล่าวจึงดึงดูดกลุ่มผูใ้ ช้งาน Facebook ได้มากกว่าปกติเพราะ
ความเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ ว
Cheng and Liu (2010 อ้างถึงใน พิมพ์พร พุฒิสาร, 2553) ทําการศึกษาเรื่ อง NetTube
:Exploring Social Network for Peer-to-Peer Short Video Sharing อธิ บายว่าการเกิดขึ้นของระบบ
เครื อข่ายแบ่งปันไฟล์เคลื่อนไหว (Network Video Sharing) ทําให้เกิดชุมชนการสื่ อสารผ่านวิดีโอคลิป
ขึ้นในระบบเว็บ โดยระบบเว็บดังกล่าวที่ใช้สื่อสาร คือ Web 2.0 นอกจะทําให้เกิดเว็บรับแบ่งปั นวิดีโอ
คลิปอย่าง YouTube แล้วยังทําให้เกิดการสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายสังคมอื่นๆอีก เช่น Blogs Wikis
และ Facebook ซึ่ งเท่ากับเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้งานเข้ามาสร้างสรรค์ ปรับปรุ งและแบ่งปั นเนื้ อหา
ของวิดีโอคลิปอย่างแพร่ หลาย
2.2.2. นิยามความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับ User-Generated Content (UGC)
การที่ Viral Marketing และ Viral Video กลายเป็ นเทคนิ คทางการตลาดที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากในปั จจุบนั เนื่องมาจากการพัฒนาของโลกอินเตอร์ เน็ตเข้าสู่ยคุ Web 2.0 ซึ่ งเอื้อให้การทํา Viral
Marketing มีความสามารถในการแพร่ กระจายของข้อความที่รวดเร็ วและกว้างขวางเพราะในยุค Web
2.0 โลกอินเตอร์ เน็ตเปลี่ยนจากเดิมที่เป็ นการสื่ อสารทางเดียว (One Way Communication) เป็ นการ
สื่ อสารแบบสองทาง (Two Ways Communication) ยุค Web2.0 เป็ นยุคที่ผใู้ ช้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ผูส้ ร้างสรรค์เนื้อหาข่าวสารต่างๆเองเรี ยกว่า User Generated Content (UGC) และกลายเป็ นสื่ อที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสู ง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ UGC ที่ผบู ้ ริ โภคผลิตขึ้นและเผยแพร่ ผา่ น
อินเตอร์ เน็ต
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บอร์ ดสนทนา (Discussion boards)
บล็อก (Blogs)
สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย (Wikis)
เครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ต่ า งๆ
(Social
networking sites)
เว็บไซต์ข่าวต่างๆที่มีช่องทางให้ผใู้ ช้สามารถ
แสดงความเห็นได้ (News Sites)
การวิ จ ารณ์ สิน ค้า และบริ ก ารของผูบ้ ริ โ ภค
ตามเว็บไซต์ต่างๆ (Customer review sites)
เว็บไซต์ที่เปิ ดให้แบ่งปั นรู ปภาพ
(photo sharing sites)
การให้บริ การแผนที่หรื อการระบุสถานที่

www.pantip.com
www.blogger.com
www.wiki.org
www.Facebook.com
www.twitter.com
www.cnn.com
www.bbc.co.uk
www.amazon.com
www.apple.com
www.flickr.com
Instagram
Pinterest
http://maps.google.com

ภาพที่ 2.3 แสดง UGC ที่ผบู ้ ริ โภคผลิตขึ้นและเผยแพร่ ผา่ นอินเตอร์ เน็ต
อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ UGC จะมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วจนทําให้ Viral Video กลายเป็ น
หนึ่ งในเครื่ องมือทางการตลาดที่ได้รับความสนใจอย่างสู งในตลาดการโฆษณาแต่ก็ยงั มีนกั การตลาด
บางส่ วนที่ยงั ไม่กล้าที่จะใช้ Viral Video เป็ นเครื่ องมือในการทําการตลาด เนื่องจากเกรงกลัวว่าจะเป็ น
การล่วงลํ้าเข้าไปยังพื้นที่ส่วนตัวผูบ้ ริ โภคประกอบกับยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของ
ผูบ้ ริ โภคและยากแก่การควบคุมเนื้อหาของโฆษณาที่จะส่ งไปยังผูบ้ ริ โภค
2.2.3 งานวิจัยเกีย่ วกับลักษณะเนือ้ หาทีผ่ ้ ูบริโภคนิยมส่ งต่ อกัน
จากที่กล่าวมานักการตลาดจํานวนมากยังไม่กล้าที่จะนํา Viral Video มาใช้เนื่ องจากยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเนื้ อหาที่ผบู ้ ริ โภคนิยมส่ ง
ต่อกันผูว้ ิจยั จึงค้นคว้าวรรณกรรมในอดีตที่ศึกษาวิจยั ถึงลักษณะเนื้ อหาที่คนนิ ยมส่ งต่อกันโดยผูว้ ิจยั ได้
ศึกษางานวิจยั ในขอบเขตการกระจายแบบปากต่อปาก (Word of Mouth and Viral Marketing) ซึ่ งมี
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ความสามารถในการแพร่ กระจายของข้อความที่ค่อนข้างเร็ วเพื่อศึกษาถึงลักษณะของเนื้อหาของ Viral
Video ที่ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะส่งต่อกัน
Porter and Golan (2006: 26-33) ได้วิเคราะห์การโฆษณาแบบอาศัยการบอกต่อ (Viral
Advertisement) จํานวน 266 ชิ้นและโฆษณาทางโทรทัศน์จานวน 235 ชิ้นเพื่อหาความแตกต่างระหว่าง
การโฆษณาทั้งสองรู ปแบบ โดยสรุ ปว่าการโฆษณาแบบอาศัยการบอกต่อนั้นมักจะมีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องเพศ (sex) และความรุ นแรงมากกว่าการโฆษณาทางโทรทัศน์เนื่ องจากการโฆษณาแบบอาศัย
การบอกต่อมักจะใช้เนื้อหาที่ยวั่ ยุอารมณ์เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคส่ งต่อโฆษณา
Golan and Zaidner (2008: 959-972) ได้ทาํ การศึกษาต่อเนื่องจาก Porter and Golan (2006: 2633) เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะของการโฆษณาแบบอาศัยการบอกต่อ (Viral Advertising) โดยนํา Model 6
Segment Massage Strategy Wheel ของ Taylor มาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โดยรวบรวมโฆษณาแบบ
อาศัยการบอกต่อมาจานวน 360 ชิ้นและแบ่งวิธีการดึงดูดผูบ้ ริ โภคตาม Model ของ Tylor โดยแบ่ง
ออกเป็ นการดึงดูดด้วยความต้องการข้อมูล (Information Need), ความต้องการแบบเฉี ยบพลัน (Acute
Need), การที่เป็ นสิ นค้าที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายใช้ประจํา, การเติมเต็มความรู ้สึก (Sensory Fulfillment)
และการมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคม (Social Interaction) ได้ผลว่าร้อยละ 91 ของโฆษณาแบบอาศัยการบอก
ต่อใช้อารมณ์ขนั เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย ร้อยละ 51 มีการใช้ Ego Message เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายด้วย
การแสดงสิ่ งที่กลุ่มเป้ าหมายต้องการหรื อลักษณะบุคคลที่กลุ่มเป้ าหมายอยากจะเป็ น และร้อยละ 24.4
ใช้ขอ้ ความที่เป็ นเหตุเป็ นผลเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการข้อมูล จากงานวิจยั จึงสามารถสรุ ปได้ว่า
การโฆษณาแบบอาศัยการบอกต่อมักจะใช้วิธีการดึ งดูดกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวกับด้านอารมณ์ความรู ้สึก
มากกว่าด้านเหตุผล
Izawa (2010) ได้กล่าวว่าจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าเนื้ อหาที่มีลกั ษณะทําให้มีความสุ ข
(Enjoyable), เข้มข้นรุ นแรง (Intense) และมีขอ้ มูลที่น่าสนใจ (Informative) จะมีแนวโน้มที่ทาํ ให้คนส่ ง
ต่อสู งขึ้นในขณะที่ เนื้ อหาซึ่ งมี ลกั ษณะยัว่ ยุอารมณ์ (Provocative) สามารถที่ จะทําให้คนไม่ส่งต่อ
ออนไลน์วิดีโอคลิปนั้นๆ
จากวิจยั ทั้ง 3 ชิ้นดังกล่าว พบว่าการสร้างเนื้ อหาและรู ปแบบของวิดีโออนไลน์ถือเป็ นส่ วน
สําคัญในการที่จะก่อให้เกิ ดการบอกต่อ โดยเจ้าของตราสิ นค้าจะต้องเลือกรู ปแบบการนําเสนอให้ตรง
กับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยเว็บไซด์ Tubemogul (Harden andHeyman,2009) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการ
นําเสนอวิดีโอที่ได้รับความนิยมซึ่งส่งผลต่อการบอกต่อมาที่สุด ดังนี้
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1) แนวตลกขบขัน (Humor) มี ฐานมนุ ษย์ คื อต้องการมี ความสุ ขและหัวเราะ จึ งมี คน
จํานวนมากต้องการส่งต่อความตลกนั้นๆให้กบั คนอื่น นัน่ จึงเป็ นเหตุผลว่าทําไมวิดีโอที่เป็ นเรื่ องตลกจึง
ถูกบอกต่อได้ง่าย
2) แนวคิ ด อาว๊อ ง-การ์ ด (Avant-garde) วิ ดี โ อแนวลํ้า สมัย ที่ แ ปลกและแตกต่ า งจาก
รู ปแบบประเพณี และวัฒนธรรมเดิมๆ สามารถเป็ นวิดีโอที่ถูกบอกต่อได้ดี
3) การแสดงความสามารถพิเศษ (Talent) ความสามารถพิเศษที่หาดูได้ยากและมีเสน่ ห์
โดยนําเสนอในลักษณะที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ จะได้รับความนิยมส่ งต่อเช่นกัน
4) การใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ยง (Celebrities) ผูบ้ ริ โภคจะหลงไหลกับดาราที่ ตนชื่ นชอบ
ดังนั้นวิดีโอที่มีดารานักแสดงที่โด่งดังสามารถกลายเป็ นวิดีโอที่ถูกบอกต่อและยังมีอิทธิ พลโน้มน้าวใจ
ให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายตัดสิ นใจซื้อตราสิ นค้าอีกด้วย
5) การใช้ศิลปะการเล่าเรื่ องสไตล์คิทช์ (Kitsch) การล้อเลียนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
ในแง่ศิลปะ แบ่งได้หลากหลายแบบด้วยกัน เช่น การใส่ เทคนิ คพิเศษ (Special Effect), การแสดง
ความสามารถพิเศษของสัตว์ต่างๆ (Animal /Pet Trick), ความน่ารักของเด็ก (Cute Kids), การใช้ดนตรี ที่
จดจําได้ง่ายและใช้ต่อเนื่ อง (Repetitive, Catchy Music), ภาพวิดีโออุบตั ิเหตุที่เกิดความพิเรนทร์
(Pranks), ภาพวิดีโอการหยอกล้อ (Spoofs) และเรื่ องราวของเซ็กซ์ (Sex)

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ สื่อของผู้รับสาร
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรม
โกลเดนสัน ( Goldenson, 1984: 90 อ้างถึงใน รัตนา พุ่มสุ วรรค์, 2544: 19) ให้คาํ จํากัดความ
ของคําว่าพฤติ กรรมไว้ว่า เป็ นการกระทําหรื อตอบสนองทางจิ ตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็ น
ปฏิสมั พันธ์ในการตอบสนองสิ่ งกระตุน้ จากภายในหรื อจากภายนอก ที่เป็ นกิจกรรมหรื อกระทําต่างๆที่
เป็ นไปอย่างมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส ามารถสัง เกตเห็ น ได้ หรื อเป็ นกิ จกรรมหรื อการกระทํา ที่ ไ ด้ผ่า นการ
ใคร่ ครวญมาแล้ว หรื ออาจเป็ นไปโดยไม่รู้สึกตัว
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําที่สามารถสังเกตได้ เช่น การพูด การเดิน ความรู ้สึกรับรู้ การคิด
และการจดจํา การกระทําที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น การกระทําไปโดยที่ไม่รู้ตวั ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคลโดนจะมีความสัมพันธ์กบั สิ่ ง
กระตุน้ ทั้งภายในและภายนอก (อัครฤทธิ์ หอมประเสริ ฐ, 2543:10)
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พฤติกรรม (Behavior) คือ กริ ยา, อาการที่แสดงออกหรื อปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่ งเร้า
(Stimulus) หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ อาจเป็ นการเคลื่อนไหวที่สงั เกตได้หรื อวัดได้ เช่น การเดิน การพูด
การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็ นต้น จากที่ได้กล่าวไปสิ่ งเร้าที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอาจเป็ นได้ท้ งั
สิ่ งเร้าจากภายใน (Internal Stimulus) และสิ่ งเร้าจากภายนอก (External Stimulus)
1) สิ่ งเร้าภายใน (Internal Stimulus) ได้แก่ สิ่ งเร้าที่เกิดจากความต้องการทางกายภาพ
เช่น ความหิว ความกระหาย สิ่ งเร้าภายในนี้จะมีอิทธิ พลสูงสุ ดในการกระตุน้ ให้เกิดแสดงพฤติกรรม จะ
มีผลมากในกลุ่มของเด็กและจะลดความสําคัญลงเมื่อเด็กเหล่านั้นเดิบโตขึ้น แต่สิ่งเร้าภายนอกที่เกิดจาก
การเรี ยนรู ้จากสังคมและสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิ พลมากกว่า
2) สิ่ งเร้าภายนอก (External Stimulus) ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้สิ่งแวดล้อม
ทางสังคมที่อยูร่ อบตัวบุคคลนั้น ที่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยประสาททั้ง 5 คือ หู ตา คอ จมูกและการสัมผัส
จะเป็ นสิ่ งเร้าที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมจากการที่ได้เผชิญสิ่ งเร้านั้น
จากเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งมี ผู ้ใ ห้ค วามหมายคํา ว่ า “พฤติ ก รรม” โดยมี ผู ้ที่ ใ ห้
ความหมายที่คล้ายกันและแตกต่างกันดังต่อไปนี้
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต (2528:45) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึงสิ่ งที่บุคคลกระทํา
แสดงออก ตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง สามารถได้ยนิ หรื อสังเกตเห็น
ได้ อีกทั้งสามารถวัดได้ตรงกันด้วยเครื่ องมือที่เป็ นวัตถุนิสยั ไม่ว่าการแสดงออกหรื อการตอบสนองนั้น
จะเกิดขึ้นภายในหรื อภายนอกร่ างกาย
ชุดา จิตพิทกั ษ์ (2525:25) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลไม่
นับเฉพาะที่ แสดงออกมาภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่ งที่ อยู่ภายในจิ ตใจของบุคคลนั้นที่ ไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น ทัศนคติหรื อเจตคติที่เขามีต่อสิ่ งต่างๆ ความคิดเห็น ความเชื่ อ รสนิ ยม และ
สภาพจิตใจ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น
โสภา ชูพิกุลชัย (2521:82) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระทําหรื อกิ จการต่างๆของมนุ ษย์หรื อ
สิ่ งมีชีวิตกระทําลงไปหรื อแสดงออกด้วยกิริยา ความคิด เช่น กิน เดิน นอน พูด แสดงความรู ้สึก แสดง
ความคิดเห็น เป็ นต้น โดยสิ่ งที่แสดงออกมานั้นสามารถสังเกตและใช้เครื่ องมือทดสอบได้
ข้อมูลจากผลงานวิจยั Connections Panel ของ Initiative เปรี ยบเทียบพฤติกรรมระหว่างปี 2010
กับ 2012 แล้วพบว่าในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาสัดส่วนของคนไทยที่ทาํ กิจกรรมต่างๆ บนอินเตอร์ เน็ตสูงขึ้น
ในทุกกิจกรรมหลักๆ โดยคนไทยใช้อินเตอร์ เน็ตโดยทัว่ ไปอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพิม่ ขึ้นถึง 39%
จากเดิมที่มีสดั ส่ วน 28% ในปี 2010 มาเป็ น 39% ในปี 2012 ซึ่ งกิจกรรมที่คนไทยทําเพิ่มขึ้นสูงมากเป็ น
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อันดับแรกก็คือ การดูวิดีโอออนไลน์ ที่มีการเติบโตสู งถึง 123% หรื อจาก 14% ในปี 2010 มาเป็ น 31%
ในปี 2012 ซึ่ งจํานวนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมานี้ ส่วนหนึ่ งมาจากการดูละครย้อนหลังหรื อซี รีส์ต่างๆ
รวมทั้งเรื่ องราวที่เป็ นกระแสสังคมต่างๆ ที่มกั จะเริ่ มเกิดขึ้นจากFacebook และ YouTube เช่นเรื่ องของ
"คุณครู องั คณา" "เนวัดดาว" รวมไปถึงคลิป "กังนัมสไตล์" ใน YouTube ที่ทาํ ให้คนต้องหันมาเล่น หัน
มาดูเพื่ออัพเดตตัวเองให้ทนั กระแสสังคม อันดับ 2 ก็คือ การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริ มาณการ
ใช้เพิ่มขึ้นถึง 98% หรื อจาก 16% ในปี 2010 มาเป็ น 32% ในปี 2012 ซึ่ งส่ วนหนึ่งมาจากการตามกระแส
สังคมที่เกิดขึ้นจาก Facebook เช่น แก่ สปอร์ ต ใจดี กทม. หรื อการตามเป็ นแฟนเพจเพื่อติดตามข้อมูล
ของบุคคลสําคัญต่างๆ เป็ นต้น (กนกกาญจน์และสุรสี ห์, 2556)
ด้วยกระแสการใช้เครื อข่า ยสังคมออนไลน์ผูบ้ ริ โภคที่ เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง จึ งทําให้สินค้า
หลากหลายตราสิ นค้าต่างก็เริ่ มหันมาทํากิจกรรมทางการตลาดบนออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็ นช่องทาง
ใหม่ให้ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้ติดต่อ และสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ตราสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะ
เป็ นการรับข่าวสารหรื อเล่นเกมส์ล่ารางวัลต่างๆ กับตราสิ นค้าเหล่านั้น
โดย Opify.net ทําการสํารวจถึงพฤติ กรรมของกลุ่มผูใ้ ช้งานและทําการสรุ ปออกมาได้เป็ น
ผูใ้ ช้งานรวมทั้งหมด 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1) กลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการติดตาม
และสังเกตความเคลื่ อนไหวของเพื่อนหรื อผูใ้ ช้งานคนอื่ นๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ ยในการใช้งาน
Facebook มากกว่าผูใ้ ช้งานทัว่ ไปถึง 14 เท่า
2) กลุ่มผูส้ ู งอายุ (The Baby Boomer) กลุ่มผูส้ ู งอายุนบั ว่าเป็ นอีกหนึ่ งที่เริ่ มให้ความ
สนใจและหันมาใช้งาน Facebook เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเป็ นกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 55-65 ปี ขึ้นไป
ซึ่งการใช้งานส่ วนใหญ่เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับลูกหลาน
3) กลุ่มผูเ้ ล่นหน้าใหม่ (The Newbie) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็กวัยรุ่ นที่เพิ่ง
หัดใช้งาน ซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมถ่ายตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผลการสํารวจพบว่าผู ้
เล่นหน้าใหม่กลุ่มนี้มีการกด Like สูงถึง 5 แสนครั้งภายในระยะเพียงแค่ 2 นาที
4) กลุ่มที่รักการโพสและแชร์ เป็ นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของผูใ้ ช้งานใน
กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่รักและชื่นชอบการเช็คอิน โดยผลการสํารวจพบว่าผูใ้ ช้งานประเภทนี้มีจาํ นวนมากถึง
4.8 ล้านคน
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5) กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ (The Brand Promoter) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นพนักงาน
ของตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั ซึ่ งมีหน้าที่ในการใช้งาน Facebook เพื่อโปรโมท ประชาสัมพันธ์และแชร์
เฉพาะสิ นค้าขององค์กรเท่านั้น
6) กลุ่มที่กลัวเสี ยความเป็ นส่ วนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้
ค่อนข้างมีความลึกลับและไม่ค่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวสู่ สาธารณะ ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั ใช้ชื่อสมมุติ
ในการใช้งานรวมถึงยังไม่ค่อยกดรับเพื่อนจากคนแปลกหน้าอีกด้วย โดยผลการสํารวจพบว่าผูใ้ ช้งานที่
มีพฤติกรรมลึกลับเหล่านี้มีจาํ นวมมากถึง 13 ล้านคน
7) กลุ่มที่ชอบโพสและแชร์ เพื่อสร้างกระแส (The Curator) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ ชอบโพสรู ป
ภาพหรื อวิดีโอคลิป ไม่ว่าจะเป็ นแมว, สุ นขั , เด็กรวมถึงมุขตลกและคําคมที่ได้รับความนิ ยมเพื่อสร้าง
กระแสและได้ยอดกด Like โดยการโพสในรู ปแบบนี้พบว่าเป็ นรู ปแบบที่คนส่ วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด
8) กลุ่มนักเล่นเกมส์ (The Gamer) กลุ่มนี้ เน้นการใช้งานเพื่อการเล่นเกมส์บน Facebook
เท่านั้น ซึ่ งบนหน้าโปรไฟล์ของผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้มกั มีเพียงแค่การอัพเดทคะแนนและสถิติในการเล่นเกมส์
ต่างๆ
9) กลุ่มที่มี Facebook ไว้เฉยๆ (The Non-User) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่มีบญั ชีแต่ไม่
เคยใช้งานหรื อมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมอะไรเลยและบางส่ วนยังใช้เป็ นบัญชีสาํ หรับสัตว์เลี้ยงอย่าง น้อง
หมาน้องแมวอีกด้วย โดยผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ คิดเป็ นสัดส่ วนมากถึง 18% ของจํานวนผูใ้ ช้งาน Facebook
ทั้งหมด(Thumbsup, 2013)
พฤติกรรมทั้ง 9 ประเภทนี้ พบว่าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน Facebook
ในแต่ละกลุ่มว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่มีพฤติกรรมในการใช้งานที่เอื้อต่อการทําการตลาด เพื่อเป็ นประโยชน์
สําหรับนําไปต่อยอดและปรับใช้ในกลยุทธ์การตลาดต่อไป

2.4 ทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิ ดรับข่ าวสาร (Media Exposure)
การสื่ อสารนั้นจัดได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญปั จจัยหนึ่ งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนื อจากปั จจัยสี่ ที่
มีความจําเป็ นต่อความอยูร่ อดของมนุษย์ ซึ่ งได้แก่ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้วา่
การสื่ อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็ นความตายของ มนุษย์เหมือนกับปั จจัยสี่ แต่การ
ที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่ เหล่านั้นย่อมต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
ดําเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพื่ออยูร่ ่ วมกับคนอื่นๆ ในสังคม การสื่ อสารเป็ นพื้นฐานของการติดต่อ
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ของกระบวนการสังคม ยิง่ สังคมมีความสลับซับซ้อนมากและประกอบด้วยคนจานวนมากขึ้นเท่าใดการ
สื่ อสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคม
จะนํามาซึ่ งความสลับซับซ้อนจนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้น
จึงต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ยุพดี ฐิติกลุ เจริ ญ, 2537: 3)
ข่าวสารจึ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในกิ จกรรมต่ าง ๆ ของมนุ ษย์ ความ
ต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสิ นใจ หรื อไม่แน่ใจในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง นอกจากนั้น ข่ า วสารยัง เป็ นสิ่ ง ที่ ท ํา ให้ ผู ้เ ปิ ดรั บ มี ค วามทัน สมัย สามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
สถานการณ์ของโลกปั จจุบนั ได้ดียงิ่ ขึ้น ดังที่ชาร์ ลส์ เค อัทคิน (Atkin, 1973: 208 อ้างถึงใน ยุพดี ฐิติกุล
เจริ ญ, 2537) ได้กล่าวว่า “บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและเป็ นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย”
อย่างไรก็ตามบุ ค คลจะไม่ รั บ ข่ า วสารทุ ก อย่า งที่ ผ่า นมาสู่ ต นทั้ง หมด แต่ จ ะเลื อกรั บรู ้ เพี ย ง
บางส่ วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้นข่าวสารที่หลัง่ ไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ
นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูร้ ับ
สารจะเป็ นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสําเร็ จในการสื่ อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533: 46-47)
การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงพฤติกรรมการสื่ อสารของแต่ละบุคคลว่า
ความแตกต่ า งกัน ทางสภาพส่ ว นบุ ค คลหรื อสภาพจิ ต วิ ท ยามี ผ ลต่ อ การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร โดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่างกัน
โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, 1960: 19-25) กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อ
เปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้ของมนุษย์ ซึ่ งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง
4 ขั้นตามลําดับดังต่อไปนี้
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่ อสาร
บุ ค คลจะเลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อ และข่ า วสารจากแหล่ ง สารที่ มี อ ยู่ด้ว ยกัน หลายแหล่ ง เช่ น การเลื อ กซื้ อ
หนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิ ดวิทยุกระจายเสี ยงสถานีใดสถานี หนึ่งตามความสนใจและความ
ต้องการของตน อีกทั้งทักษะและความชํานาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกัน บางคนถนัดที่
จะฟังมากกว่าอ่าน ก็จะชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสื อ เป็ นต้น
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ ง โดยมักเลื อกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุ น
ทัศนคติ เดิ มที่มีอยู่และหลีกเลี่ ยงสิ่ งที่ ไม่สอดคล้องกับความรู ้ ความเข้าใจหรื อ ทัศนคติเดิ มที่มีอยู่ เพื่อ
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ไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจ ที่เรี ยกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความ
เข้าใจ (Cognitive Dissonance)
3) การเลือกรับรู ้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคล
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู ้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่ งสารเสมอไปเพราะ
คนเรามักเลือกรับรู ้ และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความ
เชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้น
แต่ ล ะคนอาจตี ค วามเฉพาะข่ า วสารที่ สอดคล้อ งกับลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลดัง กล่ าว นอกจากจะทําให้
ข่าวสารบางส่ วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็ นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย
4) การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่ วนที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรื อไม่นาํ ไปถ่ายทอดต่อในส่ วนที่
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรื อเรื่ องที่ขดั แย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจําไว้
นั้นมักมีเนื้ อหาที่จะช่วยส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนความรู ้สึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม หรื อความเชื่อของแต่
ละคนที่มีอยูเ่ ดิมให้มีความมัน่ คงชัดเจนยิ่งขึ้นและ เปลี่ยนแปลงยากขึ้นเพื่อนําไปใช้เป็ นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป
สําหรับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รู
เบน (Hunt and Ruben, 1993: 65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดงั นี้
1) ความต้องการ (Need) ปั จจัยที่สาํ คัญในกระบวนการเลือกของมนุษย์ คือความต้องการ
ทุกอย่างของมนุษย์ท้งั ความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการระดับสู งและความต้องการระดับตํ่า
ย่อมเป็ นตัวกําหนดการเลื อกของเรา เราเลื อกตอบสนองความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่
ต้องการเพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ
2) ทัศนคติและค่านิ ยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่ องต่างๆ ส่ วนค่านิ ยม คือหลักพื้นฐานที่เรายึดถือ เป็ นความรู ้สึก
ที่ ว่าเราควรจะทําหรื อไม่ควรทําอะไรในการมี ความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและคนซึ่ งทัศนคติ และ
ค่านิ ยมมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ สื่ อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการ
เลือกจดจํา
3) เป้ าหมาย (Goal) มนุ ษย์ทุกคนมี เป้ าหมาย มนุ ษย์ทุกคนกําหนดเป้ าหมายในการ
ดําเนินชีวิตทั้งในเรื่ องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้ าหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่เรากําหนดขึ้นนี้
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จะมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อ
สนองเป้ าหมายของตน
4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิ พลต่อเราในการที่จะเลื อกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5) การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการที่จะเข้าใจและจดจําข่าวสารที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
6) ลีลาในการสื่ อสาร (Communication Style) การเป็ นผูร้ ับสารนั้นส่ วนหนึ่ง ขึ้นอยูก่ บั
ลีลาในการสื่ อสาร คือ ความชอบหรื อไม่ชอบสื่ อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟั งวิทยุ บางคนชอบ
ดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
7) สภาวะ (Context) สภาวะในที่น้ ีหมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูใ่ นสถานการณ์
การสื่ อสาร สิ่ งต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิ พลต่อการเลือกของผูร้ ับสาร การมีคนอื่นอยูด่ ว้ ย มีอิทธิ พลตรงต่อการ
เลื อกใช้สื่อและข่าวสาร การเลื อกตี ความหมายและเลื อกจดจําข่าวสาร การที่ เราต้องถูกมองว่าเป็ น
อย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดว่าคน
อื่นคิดว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิ พลต่อการเลือกของเรา
8) ประสบการณ์และนิ สยั (Experience and Habit) ในฐานะของผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารแต่ละ
คนพัฒนานิสยั การรับสารอันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนาความชอบ
สื่ อชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง สนใจ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจําเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ส่ วน ขวัญเรื อน กิติวฒั น์ (2531: 23-26) มีความเห็นว่า ปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลมีการเปิ ดรับข่าวสาร
ที่แตกต่างกันคือ
1) ปั จจัยด้านบุคลิ กภาพและจิ ตวิทยาส่ วนบุคคล มี แนวคิ ดว่าคนเราแต่ ละคนมี ความ
แตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่ งส่ งผลกระทบถึง
ระดับสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู ้การจูงใจ
2) ปั จจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่ องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่
ตนสังกัดอยูเ่ ป็ นกลุ่มอ้างถึง (Reference Group) ในการตัดสิ นใจที่จะแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมใดๆก็ตาม
นัน่ คือ มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม
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3) ปั จ จัย ด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่ อสาร เชื่ อว่าลักษณะต่ างๆ ได้แ ก่ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ทําให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิ ดรับเนื้ อหาของการสื่ อสาร รวมถึง
การตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย
นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Schramm, 1973:121-122) ยังได้ช้ ีให้เห็นถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดังนี้
1) ประสบการณ์ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผรู ้ ับส่ งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน
2) การประเมิ น สาระประโยชน์ ข องข่ า วสารที่ ผู ้รั บ สารแสวงหาเพื่ อ ตอบสนอง
จุดประสงค์ของตนอย่างหนึ่งอย่างใด
3) ภูมิหลังที่แตกต่างกันทําให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน
4) การศึกษาและสภาพแวดล้อมทําให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร
5) ความสามารถในการรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจที่ทาํ ให้พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสารแตกต่างกัน
6) บุคลิกภาพทําให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจและพฤติกรรมของ
ผูร้ ับสาร
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูร้ ับสาร จะทําให้เข้าใจความหมายของข่าวสาร หรื อ
อาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้
8) ทัศนคติ จะเป็ นตัวกําหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่ งเร้า หรื อข่าวสารที่ได้
พบเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารนั้น
จะเห็นได้ว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อย เช่น ข่าวสารต่างๆ ที่
อยูใ่ กล้ตวั สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสาระประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนั้นอาจมีสาเหตุอื่นๆ อีก
เช่น ประสบการณ์ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ตลอดจนสภาวะทาง
สังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วย
สําหรับความหมายของการเปิ ดรับข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Becker, 1972) ได้ให้
ความหมายของการเปิ ดรับข่าวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร คือ
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหา ข้อมูลเมื่อ
ต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป
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2) การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสารเพื่อ
ทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู ้ สนใจ หากมีขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่
อ่านหรื อดูหรื อ ฟังเป็ นพิเศษ
3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จะเปิ ดรั บ
ข่าวสารเพราะต้องการกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
ผูว้ ิ จัย ได้นําแนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเปิ ดรั บข่ า วสารมาใช้ศึก ษาถึ งพฤติ ก รรมของผูใ้ ช้สัง คม
เครื อข่ายที่เป็ นผูเ้ ลือกรับสารตามความพึงพอใจของตนเอง ในกรณี น้ ี หมายถึงการเลือกรับชมสื่ อวิดีโอ
คลิปบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุในการแบ่งปั นหรื อไม่แบ่งปั น
วิดีโอคลิปของผูใ้ ช้สงั คมเครื อข่าย

2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
วิมลพรรณ อาภาเวท (2554) ได้ทาํ การศึกษาพฤติ กรรมการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) ความ
คาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ค ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คาดหวัง การใช้ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ เฟซบุ๊ ค กับ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารในเฟซบุ๊ค ของ
นักศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีเชิงสํารวจ จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากผล
วิจยั พบว่า นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสื่ อสารในเฟซบุ๊คและความ
คาดหวังในการเล่นเฟซบุ๊คไม่แตกต่างกัน ส่ วนนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวที่แตกต่างกัน จะมีการใช้
ประโยชน์จากเฟซบุค๊ แตกต่างกัน โดยความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊คมีค
วาสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติ กรรมการสื่ อสารในเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ ยงั พบว่านักศึ กษาเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครมีการใช้เฟซบุ๊คทุกวัน และมีความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากและปาน
กลาง ส่วนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “พฤติ กรรมและผลกระทบจากการใช้
เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ค ดอทคอม (www.Facebook.com) มี ว ตั ถุ ประสงค์ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ดอทคอม และศึกษาถึง
ผลกระทบที่ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ การได้ รั บ จากการใช้ เ ครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค ดอทคอม
(www.Facebook.com) การศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) จากผลการศึกษา
พบว่า จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอมของ
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กลุ่มตัวอย่าง โดยมีผลกระทบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจ และ 3) ด้านจิตใจ ผลการศึกษา
ปรากฏดังนี้ ด้านสังคม โดยรวมมีผลกระทบต่อการใช้เครื อข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดับมาก โดย
ผลกระทบจากการใช้เครื อข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมสู งที่สุด คือ ทําให้การสนทนาติดต่อสื่ อสารสะดวกและ
ง่ายขึ้น ทําให้รับทราบข่าวสารอัพเดทได้รวดเร็ วขึ้น ลําดับต่อมา คือ ทําให้ขยายกลุ่มเพื่อน มีเพื่อนมาก
ขึ้น ด้านเศรษฐกิ จ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผลกระทบจากการใช้เครื อข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม ทําให้ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ในระดับปาน ด้านจิตใจ โดยรวมมีผลกระทบต่อการใช้เครื อข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม
ในระดับปานกลาง โดยรวมมีผลกระทบต่อการใช้เครื อข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดับปานกลาง โดย
ผลกระทบจากการใช้เครื อข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมสู งที่ สุด คือ ทําให้อยู่ในโลกส่ วนตัวมากเกิ นไป (ไม่
สนใจสิ่ งรอบข้างมากนัก) รองลงมา คือ ทําให้ไม่มีสมาธิ ในการทํางาน (สมาธิ ส้ นั ลง) และลําดับต่อมา
คือ ทําให้เกิดการล่วงละเมิดสิ ทธิ์ ของคนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
นุ ชรี ย ์ แผ่นทอง (2555) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการใช้บริ การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์บน Facebook ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้เฟซบุ๊คและปั จ จัย รู ป แบบการให้บ ริ ก ารที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการใช้เ ฟซบุ๊ค จากผลการวิ จ ัย พบว่า
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญ ในระดับ มากในส่ ว นของฟี เจอร์ (feature) แอปพลิ เ คชั่น (Application)
รองลงมาคือ ส่ วนของบุคคล (Profile)
ลักขณา ลักษณ์สิริกุล (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การโฆษณาภาพยนตร์ ทาง Facebook มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ของผูใ้ ช้ในกรุ งเทพมหานคร 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูใ้ ช้
ในกรุ งเทพมหานครที่เปิ ดรับการโฆษณาภาพยนตร์ ผ่านทาง Facebook 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
Facebook ของผูใ้ ช้ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อเปิ ดรับการโฆษณาภาพยนตร์ ผา่ นทาง Facebook 3) เพื่อ
ศึกษาการติดต่อสื่ อสารทาง Facebook ระหว่างผูโ้ ปรโมทภาพยนตร์ และผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย 4) เพื่อศึกษา
วิธีใช้คลิปวิดีโอ ภาพ ข้อความที่ใช้โฆษณาภาพยนตร์ ของผูใ้ ช้ Facebook เพื่อการแบ่งปั น และ5) เพื่อ
ศึกษากิจกรรมพิเศษที่จดั สําหรับผูใ้ ช้Facebook เพื่อการโฆษณาภาพยนตร์ จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้
Facebook ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25-32 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั มี รายได้ต่อเดื อน 10,001-20,000 บาท มี การเปิ ดรั บการโปรโมทภาพยนตร์ ผ่านทาง
Facebook มากที่สุด พฤติกรรมการใช้ Facebook ของผูใ้ ช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ส่งต่อสื่ อ
ภาพยนตร์ สู่ เพื่อน ทําให้ไม่สามารถกระจายสื่ อโฆษณาภาพยนตร์ ทาง Facebook ไปในวงกว้างกว่าที่
เป็ นอยูไ่ ด้การติดต่อสื่ อสารทาง Facebook ระหว่างผูโ้ ปรโมทภาพยนตร์ และผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายพบว่า
ระดับความสัมพันธ์ของคําพูดอยูใ่ นระดับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ับข้อมูล ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มีความรู ้สึกดีที่
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ได้รับข่าวสารจากผูโ้ ปรโมท และพบว่า ส่ วนใหญ่ไม่มีการแจ้งความต้องการของตนสู่ ผโู ้ ฆษณา วิธีใช้
คลิปวิดีโอ ภาพ ข้อความที่ใช้โปรโมทภาพยนตร์ ของผูใ้ ช้ Facebook เพื่อการแบ่งปั นพบว่า ส่ วนใหญ่
เลือกวิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็ วในการแบ่งปั น ซึ่ งมีความคิดเห็นว่าการแบ่งปั นด้วยภาพและข้อความ
เป็ นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ วในขณะเดี ยวกัน หากต้องการแบ่งปั นด้วยวิดีโอก็จะเลื อกใช้การแนบ Link
วิดีโอซึ่ งรวดเร็ วและง่ายเช่นกัน กิจกรรมพิเศษที่จดั สําหรับผูใ้ ช้ Facebook เพื่อการโฆษณาภาพยนตร์
พบว่า การที่ผใู ้ ช้เข้าร่ วมกิจกรรมเนื่องจากต้องการของรางวัลพิเศษ และในการร่ วมกิจกรรมดังกล่าวผูใ้ ช้
ต้องการการดูแลอย่างดี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
Skågeby (2008) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง Gifting Technologies – Ethnographic Studies of EndUsers and Social Media Sharing เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของผูใ้ ช้ในการแชร์ เนื้ อหาบนสังคมเครื อข่าย
ออนไลน์ และเหตุผลเชิงลึกของผูใ้ ช้ผ่านมุมมองที่เป็ นกิจกรรมทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า การแชร์
หรื อการแบ่งปั นเนื้ อหาผ่านสังคมออนไลน์น้ นั มี เหตุผลที่ใกล้เคียงกับเหตุผลในการแบ่งปั นในโลก
ออฟไลน์ โดยต่างที่การแบ่งปั นบนโลกออนไลน์จะทําได้รวดเร็ วกว่าและมีความสัมพันธ์ในเชิ งสังคม
กับคนแปลกหน้ามากกว่าในโลกออฟไลน์ การแบ่งปั นเนื้ อหาบนโลกออนไลน์น้ นั ผูท้ ี่ทาํ การแบ่งปั นจะ
รู ้ สึก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสังคมที่ ก ว้า งกว่า ในโลกออฟไลน์ เนื่ อ งมาจากขอบเขตในโลกออนไลน์ ที่
เชื่อมต่อกับผูค้ นเป็ นจํานวนมาก
Cheng and Liu (2007) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “Understanding The Characteristics of Internet
Short Video Sharing: YouTube as a Case Study” เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของวิดีโอคลิป ขนาดสั้น
บนเว็ปไซค์ YouTube จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของวิดีโอคลิป ที่ส้ ัน กระชับ และความง่ายใน
การเข้าถึงและอัพโหลดข้อมูลวิดีโอคลิป บน YouTube คือสาเหตุหลักของความนิ ยมในการแชร์ วิดีโอ
คลิป และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดการแบ่งปั นวิดีโอคลิ ปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ น
งานวิจยั แบบผสม (Mix Method) โดยในขั้นแรกผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ทาํ งานด้าน
Digital Media จํานวน 5 คน เพื่อศึกษาถึงแนวทางลักษณะเนื้ อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่ วิดีโอคลิป
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั คุณภาพมาเป็ นแนวทาง
สําหรั บแบบสอบถามเพื่อศึกษาโจทย์วิจยั ข้อที่ 2 ปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดการแบ่งปั นวิดีโอคลิปและใช้
วิธีการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Method) ที่เน้นการประยุกต์ใช้สถิติตวั เลขสําหรับการ
วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนผลวิจยั ที่จะได้จากการวิจยั เชิงคุณภาพ

3.1 งานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
3.1.1 ประชากรและการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ จะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ผูเ้ กี่ยวข้องด้าน Digital Media จํานวน 5 คน ได้แก่
1) ทีมผูผ้ ลิตไวรัลคลิป คลิปครู ขว้างบีบี burger king และ ทรู ชุดการให้ คือ การ
สื่ อสารที่ดีที่สุด บริ ษทั Ogilvy & Mather Advertising จํานวน 3 คน ประกอบด้วย
(1) คุณเมธา ลิมเพชรา ตําแหน่ง Digital Director บริ ษทั mInteraction
(2) คุณพจน์ สุ ขประเสริ ฐ ตําแหน่ง Account Executive บริ ษทั Ogilvy &
Mather ขอบข่ายความรับผิดชอบ Client service management
(3) คุณชวนพ ศรี อาํ ภัย ตําแหน่ง Account Executive บริ ษทั Ogilvy & Mather
ขอบข่ายความรับผิดชอบ Client Service Management
2) ทีมผูผ้ ลิตไวรัลคลิป Samsung Galaxy Tab 7.7 ชุด Souel in Love และ Galaxy
SII ชุด Taxi Porsche In Bangkok Thailand จํานวน 2 คน ประกอบด้วย
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(1) คุณชัยยศ ผลภาษี ตําแหน่ง ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั Splash up (Production House)
(2) คุณคมกฤษ ตรี มล ตําแหน่ง ผูก้ าํ กับภาพยนตร์โฆษณา
3.1.2 เครื่องมือในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เชิง
คุณภาพ โดยจะเน้นการถามข้อเท็จจริ ง (Facts) เกี่ยวกับแนวทางลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่
วิดีโอคลิปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) และปั จจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิดีโอคลิป
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์โดยใช้ลกั ษณะของคําถามปลายเปิ ด (Open-end Question) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ มีอิสระในการตอบและขยายความในจุ ดต่างๆเพื่อให้ได้คาํ ตอบในแง่ ต่างๆซึ่ งอาจอยู่
นอกเหนื อจากการคาดคะเนของผูว้ ิจยั โดยในการทําการสัมภาษณ์ จะเป็ นการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผูว้ ิจยั จะมีการเตรี ยมแนวคําถามและกรอบของการ
สัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่
ได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ 2 และเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนในการสัมภาษณ์จะมีการ
ใช้เครื่ องมือเช่นเครื่ องอัดเสี ยงและการจดบันทึก
3.1.3 ขั้นตอนการสั มภาษณ์
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์และแนวคําถามที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อนําไปสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) เนื่ องจากต้องการความยืดหยุ่น
สําหรับการเก็บข้อมูล
โดยในขั้นแรกการเชิ ญผูใ้ ห้สัมภาษณ์เข้ามาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการศึกษาครั้ง จะทําการ
ติดต่อขอสัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์ E-mail การเข้าพบโดยตรงหรื อการติดต่อผ่านทางคนรู ้จกั
โดยจะมีการเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นแก่
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์และแจ้งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทราบว่าหลังจากการสัมภาษณ์ในรายงานการศึกษาอาจจะมี
การเปิ ดเผยข้อมูลบางส่ วน เช่นข้อมูลส่ วนตัวหลังจากที่ได้รับการยอมรับจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
จากนั้นจึงจะนัดพบ ณ สถานที่และเวลาที่พิจารณาจากความสะดวกของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
เป็ นหลักจะเริ่ มการสัมภาษณ์ผสู ้ ัมภาษณ์จะมีการสอบถามและบันทึกข้อมูลทางประชากรศาสตร์
และข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ รวมทั้งพูดคุยเรื่ องทัว่ ๆไปและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การ
สัมภาษณ์อีกครั้ง เพื่อสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ รวมทั้งเพื่อไม่ทาํ ให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์รู้สึก
เครี ยดและวางใจที่จะตอบคําถามอย่างจริ งใจ ในการสัมภาษณ์จะเป็ นไปในลักษณะของการพูดคุย
เพื่อให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมองต่างๆได้อย่างอิสระโดยผูว้ ิจยั จะมีการ
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จดบันทึกบันทึกเสี ยงและมีการพูดคุยตอบโต้บา้ งตามความเหมาะสม ผูว้ ิจยั จะมุ่งถามคําถามไปตาม
แนวทางคําถามที่ได้เตรี ยมไว้เป็ นหลักและอาจจะมีการซักถามเพิ่มเติมในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ไม่
สามารถตอบคําถามหรื อยังได้ขอ้ มูลไม่ครบตามกรอบคําถามนําวิจยั
3.1.4 การเตรียมข้ อมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วผูว้ ิจยั ได้จะมี
กระบวนการเตรี ยมข้อมูล 3 ขั้นตอนดังนี้
1) การจัด เตรี ย มข้อมู ลจากการสัง เกตโดยเริ่ ม จากนําบัน ทึ ก ย่อข้อมูลและข้อมู ล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ห้สัมภาษณ์มาตรวจสอบความครบถ้วนแล้วนํามาจัดเรี ยงตามลําดับเวลา
และสถานที่
2) การจัดเตรี ยมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในเทประหว่างการ
สัมภาษณ์มาตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลและหากมีขอ้ ความที่สาํ คัญจะใช้วิธีการถอดข้อมูลเฉพาะ
บางส่ วน
3) การรวบรวมข้อมูลที่ ได้ท้ งั หมดโดยนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตระหว่างการ
สัมภาษณ์รวมทั้งข้อมูลจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นาํ มารวบรวมเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

3.2 วิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Method)
3.2.1 ประชากร(Population)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย
จํานวน 18,271,480 ล้านคน (อ้างอิงจาก wwwsocialbakers.com)
3.2.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย
จํานวน 18,271,480 ล้านคน ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตาราง Taro Yamane
(1973,Statistics:An Introductory Analysis) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมีระดับความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้ง
นี้ผวู ้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง
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3.2.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1) สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านการ
แบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากรศาสตร์
ตัวแปรตาม คือปั จจัยด้านการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2) สมมติ ฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยด้านการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปรตาม คือปัจจัยด้านการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3) สมมติ ฐ านที่ 3 พฤติ ก รรมการแบ่ ง ปั น วิ ดี โ อบนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปรตาม คือปัจจัยด้านการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3.2.4 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ใช้ตวั เลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกลิงค์
ของแบบสอบถามผ่านทางหน้า Facebook เพื่อให้ผทู ้ ี่ใช้งาน Facebook สามารถเข้าไปตอบ
แบบสอบถามได้อย่างสะดวก
2) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถาม
3) ให้คะแนนและลงรหัส (Coding) เพื่อให้ขอ้ มูลอยู่ในรู ปตัวเลข (รหัส) ที่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้
4) นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วไปลง Coding และป้ อนข้อมูลลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
5) ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistic Package for Social Science)ในการ
ประมวลผลข้อมูลและจัดทําตารางวิเคราะห์ทางสถิตติต่างๆ
6) แปลความหมายข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว เพื่อจัดทํารายงานวิจยั ต่อไป
3.2.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยผูว้ ิจยั ทําแบบสอบถามทั้งชนิ ดปลายปิ ด (Closed-Ended Questions) แบบมี
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ตัวเลือกและชนิดปลายเปิ ด (Open-Ended Questions) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบ แบบสอบถาม
เอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อวิดีโอบนอินเตอร์เน็ต
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิดีโอ
3.2.6 การวัดค่ าตัวแปร
1) ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
2) ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อวิดีโอบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เหตุผลหลักในการ
ใช้งานในแต่ละวัน (ได้แก่ Chat, ค้นหาเพื่อน/คนรู ้จกั , กด Like / Comment, อ่านความคิดเห็นของ
บุคคล, ค้นหาข้อมูลจาก Fanpage, ฆhare รู ปภาพ/วิดีโอคลิป), ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน, มีการแบ่งปัน
วิดีโอจากแหล่งใด
3) ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่ ด้าน
รู ปแบบประเภทเนื้อหา ได้แก่ ข่าว, สาระความรู ้,สัมภาษณ์บุคคล, ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์โชว์/
Reality, โฆษณาสิ นค้า/รี ววิ สิ นค้า, กีฬา/การออกําลังกาย, ความรุ นแรง, ตลก ล้อเลียน, โป๊ ลามก
อนาจาร
3.2.7 เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวแปร
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปรที่ใช้การศึกษา ดังต่อไปนี้ รูปแบบของพฤติกรรม
การเปิ ดรั บสื่ อวิดีโอบนอินเตอร์ เน็ ต, พฤติ กรรมการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์,
ความรู ้สึกที่ได้รับหลังจากการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในส่ วนที่ 2,3,4 ของ
แบบสอบถามมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
มากที่สุด
ได้
5
คะแนน
มาก
ได้
4
คะแนน
ปานกลาง
ได้
3
คะแนน
น้อย
ได้
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ได้
1
คะแนน
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3.2.8 สั ญลักษณ์ ทางสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั กําหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้ในการแปลความหมาย ดังนี้
n
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน ค่าเฉลี่ย (คะแนนค่าเฉลี่ย)
S.D.
แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน (t-test : Independent
Samples)
F
แทน สถิติที่ใช้พิจารณาความมีนยั สําคัญจากการแจกแจงแบบ
(F-Distribution)
Sig.
แทน นัยสําคัญทางสถิติ (Significant)
LSD
แทน วิธีผลต่างมีนยั สําคัญน้อยที่สุด
*
แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.9 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics)
ใช้บ รรยายลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ระบุค่าข้อมูลเป็ นร้อยละ ค่าเฉลี่ย
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามที่ได้ต้ งั สมมุติฐานไว้ โดยใช้สถิติในการิ วเคราะห์ดงั นี้
(1) ค่า t (t-test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
(2) ค่า F (F-test) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
(3) Pearson Correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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3.3 กรอบงานวิจยั
ลักษณทางประชากรศาสตร์
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ
รายได้

พฤติกรรมการใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
เหตุผลหลักในการใช้ งานในแต่ ละวันได้แก่
Chat, ค้นหาเพื่อน /คนรู้จกั , กด Like /
Comment, อ่านความคิดเห็นของบุคคล,
ค้นหาข้อมูลจาก Fanpage, Share รู ปภาพ/
วิดีโอคลิป
ระยะเวลาเฉลีย่ ต่ อวัน
มีการแบ่ งปันวิดีโอจากแหล่ งใด
ปัจจัยด้ านวิดโี อคลิป
ด้ านรู ปแบบประเภทเนือ้ หา
ได้แก่ ข่าว / สาระความรู้,
สัมภาษณ์บุคคล,ละคร/
ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์โชว์/
Reality, โฆษณาสิ นค้า/รี ววิ
สิ นค้า, กีฬา/การออกําลังกาย,
ความรุ นแรง, ตลก ล้อเลียน,
โป๊ ลามก อนาจาร

ปัจจัยด้านการแบ่งปั นวิดีโอ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิดีโอคลิปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถ
แบ่งเป็ นผลการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน คือ 1. ผลวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูท้ ี่ทาํ งานด้าน Digital Media จํานวน 5 คน เพื่อ
ศึกษาถึงแนวทางลักษณะเนื้ อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่ วิดีโอออนไลน์ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook) และปั จ จัยที่ ก่ อให้เ กิ ดการแบ่ งปั นวิดีโอคลิ ป การวิจ ัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จาํ นวน 200 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลในช่วงเวลา มีนาคม 2556 เมษายน 2556 เพื่อศึกษาถึ งแนวทางลักษณะเนื้ อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่ วิดีโอคลิปผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Facebook) และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิป

4.1 ส่ วนที่ 1 ผลวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จากสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องที่ทาํ งานด้าน Digital Marketing จํานวน 5 คน พบประเด็นหลักๆ
2 ประเด็นด้วย ดังนี้
4.1.1 แนวโน้ มและแนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)
4.1.1.1 แนวคิดและที่มาของไวรัลคลิป
แนวคิดและที่มาของการทําไวรัลคลิปของทั้ง 4 ตราสิ นค้านั้น มาจากข้อจํากัดของ
เจ้าของตราสิ นค้าที่มีงบประมาณในการทําโฆษณาที่นอ้ ยแต่ตอ้ งการให้เกิดการรับรู ้ (Awerness) ใน
จํานวนที่มาก
โดยคุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ์,11 มีนาคม 2557) ได้กล่าวถึง การตลาดแบบไวรัล
ของตราสิ นค้า Burger King ชุด Angry Whopper นั้นเริ่ มจากที่เจ้าของตราสิ นค้า Burger King กําลัง
จะออกผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของภาวะการทางตลาดที่มีคู่แข่งเยอะ บวกกับทาง Burger
King นั้นมีงบประมาณทางการตลาดที่จาํ กัด และต้องการทําให้ตราสิ นค้าเป็ นที่พูดถึงให้มากที่สุด
ทางทีมสร้างสรรค์จึงมองว่าควรใช้กลยุทธ์การทําคลิปไวรัล ซึ่ งกําลังเป็ นที่นิยมในการทําการตลาด
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ของต่างประเทศ และทางที มสร้างสรรค์มองว่าในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็ นที่ นิยม โดย Burger
King ถือเป็ นตราสิ นค้ารายแรกที่ทาํ การตลาดในแนวไวรัล (เมื่อช่วงประมาณปี 2553) โดยเลือก
สร้างเรื่ องราวของ Burger King ผ่านสิ่ งที่กาํ ลังอยูใ่ นกระแสนิ ยมในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมาสรุ ปจบ
ลงที่กระแสโทรศัพท์มือถือ Blackberry (BB) ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในช่ วงเวลานั้น จน
บางครั้งเกิดความรําคาญให้แก่ผอู ้ ื่น จึงยกประเด็นดังกล่าว มาเล่าเป็ นเรื่ องราวผ่านนักเรี ยน ซึ่ งถือ
เป็ นหนึ่งในกลุ่มเป้ าหมายและเลือกการแสดงอาการโกรธของครู เป็ นตัวแทน Angry Whopper ที่เผ็ด
ร้อน โดยวิธีการสร้างไวรัลนั้น อาศัยทางทีมสร้างสรรค์ช่วยกันเผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น Facebook, YouTube และTwitter แต่ก็ถือเป็ นความโชคดีอย่างหนึ่งที่เมื่อเผยแพร่ ลงไป
ทางทวิตเตอร์ บงั เอิญมีนกั ข่าวคนนึ งนําคลิปดังกล่าวไปรี ทวิตต่อเพราะเชื่อว่าคลิปดังกล่าวเป็ นคลิป
เหตุการณ์จริ ง จึงทําให้เกิดกระแสขึ้นและคลิปดังกล่าวก็ได้รับการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว จะเห็น
ได้ว่าถ้าคลิปดังกล่าวมีการส่ งต่อจากผูน้ าํ ความคิด (Influencer) กระแสการส่ งต่อคลิปก็จะกระจาย
ได้รวดเร็ วกว่า
คุณพจน์ สุ ขประเสริ ฐ (สัมภาษณ์,15 มีนาคม 2557) ได้กล่าวถึงการทําไวรัลคลิปนั้น
มีความแตกต่างในเรื่ องของเนื้ อหาและกลุ่มเป้ าหมายอย่างชัดเจนอย่างที่เห็นว่าในแต่ละคลิปจะมี
วิธีการสื่ อสาร,กําหนดลีลาและอารมณ์ (Mood and Tone) ของโฆษณา และกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
อาทิจากตราสิ นค้า Snickers จะพบว่าได้พยายามคุยกับวัยรุ่ นและจําลองสถานการณ์มาจากความ
เป็ นไปได้ในการใช้ชีวิตของวัยรุ่ นที่มีการแสดงออกความรุ นแรง โดยใช้เรื่ องความรุ นแรงเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการส่ งต่อให้มากๆและใช้ 4 คลิปในเวลาเดียวกัน โดยเน้นหนักที่คลิปน้อง ออม
สุ ชาร์เหวี่ยงแฟนคลับเป็ นคลิปหลักในการเผยแพร่ พร้อม Key Message “หิ ว” เนื่ องจากน้องออม
สุ ชาร์ เป็ นนักแสดงและมีแฟนคลับติดตามจํานวนมาก ซึ่ งจะทําให้การแพร่ กระจายคลิปเกิดขึ้นได้
ง่ายและรวดเร็ วกว่า
คุ ณชวนพ ศรี อาํ ภัย (สัมภาษณ์ ,15 มี นาคม 2557) กล่าวเสริ มไว้ว่า แตกต่ างจาก
ทางทรู น้ นั ตั้งใจสร้างให้เกิดเป็ นไวรัลคลิป เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคนําไปแพร่ กระจายกันเอง ทรู มีแนวคิด
การทํา โฆษณาเพื่ อ สั ง คม ดัง นั้น การนํา เสนอเรื่ อ งราวมาจึ ง มุ่ ง เน้น เพื่ อ สั ง คม และลัก ษณะที่
ประทับใจต่อเรื่ องราว และไม่รู้อึดอัดต่อการแบ่งปั นเพราะเป็ นการโฆษณาสิ นค้า โดยเน้นไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นครอบครั ว เพื่อสร้างให้เกิ ดความอิ่มใจอบอุ่นใจเมื่อได้ชมคลิปดังกล่าว เพียง
เพื่อให้เห็นว่า ทรู มุ่งเน้นให้คนเป็ นคนดีของสังคมและเป็ นตราสิ นค้าที่ห่วงใยต่อสังคม
คุณชัยยศ ผลภาษี (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) ได้กล่าวถึง การตลาดแบบไวรัลของ
Samsung ชุด Taxi Porsche Boxster 987 ว่าทางเจ้าของตราสิ นค้าต้องการให้สินค้า Samsung
Galaxy SII ใช้สื่อออนไลน์ในสร้างการรั บรู ้ ตราสิ นค้า (Awareness) โดยทําการกําหนด
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กลุ่มเป้ าหมายที่แน่นอน คือ กลุ่มที่อยากได้สมาร์ทโฟนเพื่อใช้อินเตอร์ เน็ต เข้า Social Media กลุ่มนี้
ต้องหาข้อมูลออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ ซัมซุงจึงมีผนู ้ าํ ทางความคิด (Influencer) คือ
กลุ่มบล็อกเกอร์ ช่วยบอกต่อเป็ นหลัก นอกเหนือจากการใช้งบประมาณซื้อสื่ ออย่าง Facebook และ
คําค้นหาโฆษณา แบนเนอร์ในเว็บไซด์ต่างๆ
คุณคมกฤษ ตรี มล (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2556) ได้กล่าวถึง การทําไวรัลซี่รี่ยข์ อง
Samsung Galaxy Tab 7.7 ว่า ทาง Samsung ต้องสร้างซี่ รี่ยโ์ ซล อิน เลิฟ (Seoul In Love) เพื่อเป็ น
การโปรโมท Samsung Galaxy Tab 7.7 ให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากขึ้นและสร้างการเรี ยนรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค
ว่าสมาร์ ทแท็บเล็ตช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นได้อย่างไร แคมเปญนี้ ถือเป็ นการสานต่อจากความสําเร็ จของ
อินเตอร์ แอคทีฟ มูฟวี่ เรื่ อง เลิฟ แอท เฟิ ร์ ท ไฟลท์ (Love at First Flight) ที่สร้างทอล์ค ออฟ เดอะ
ทาวน์ให้ Samsung Galaxy Tab 10.1 เมื่อปี ที่แล้วด้วยจํานวนคลิกกว่า 1 ล้านคลิกภายในเวลาเพียง 4
สัปดาห์
จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องที่ทาํ งานด้าน Digital Marketing จํานวน 5 คน พบว่า การนํา
ตราสิ นค้า Burger King และ Snickers มาใช้ในการทําการตลาดแบบไวรัลก็ได้เลือกใช้กลยุทธ์การ
นําเสนอตราสิ นค้าในทิศทางเดี ยวกัน กล่าวคือ เลือกใช้การจําลองเหตุการ์ จริ งโดยอิงกับกระแส
สังคมที่ได้รับความนิ ยมในขณะนั้น ในขณะที่ตราสิ นค้าอย่าง True Move และ Sumsung นั้น
เลือกใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่ องในเชิงอ้างอิงจากประสบการ์ จริ ง หรื อข้อเท็จจริ งที่สะท้อนสังคม(Base
On True Story) เพื่อทําให้เข้าถึงใจผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นเนื้อหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ งของ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ส่ งผลให้การนําเสนอเนื้ อหาของสาร (Content) สามารถชักจูงผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีผา่ นการดําเนินเรื่ องโดยมีตราสิ นค้า (Brand Character) เป็ นแกนนํา
4.1.1.2 เนื้อหาและวิธีการนําเสนอตราสิ นค้าผ่านไวรัลคลิป
เนื้ อหา (Content) ในการนําเสนอไวรัลถือเป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่สุดสําหรับการ
ผลิตสื่ อออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบนั จากคํากล่าวที่ว่า “Content is King” บ่งบอกได้ถึงคุณค่า
ของการสร้างเนื้ อหาที่มีคุณภาพ ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มให้ตราสิ นค้ามีความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น โดย
ปั จจัยในการจัดทําเนื้ อหาที่ มีคุณภาพคื อ ความสามารถในการสร้ างสรรค์เนื้ อหาในเชิ งลึ ก การ
นําเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ ยวกับตราสิ นค้าเพื่อสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และเข้าใจในตรา
สิ นค้านั้น
คุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) กล่าวถึง ลักษณะเนื้ อหาการ
นําเสนอ Burger King โดยการนึ กถึงลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้า (Brand Character) คืออะไร
จุดเด่นของตราสิ นค้าคืออะไร และกระแสทางสังคมเป็ นอย่างไร โดยการดึงเอาลักษณะเฉพาะของ
ตราสิ นค้าที่สนุกสนาน ขี้เล่นและซุกซน รวมถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่คือ รสชาติเผ็ดร้อน จึง
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นํามาผนวกรวมกับกระแสของโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ดัง Blackberry จึงเกิดเป็ นไวรัลคลิปขึ้นมา โดย
ทําภายใต้แนวคิดหลัก การไม่แสดงถึงตราสิ นค้า (Unbranded) แล้วเลือกแนวทางการนําเสนอผ่าน
สื่ อออนไลน์อย่าง Facebook โดยให้ผผู ้ ลิตช่วยกันแบ่งปั นและส่ งต่อไปเรื่ อยๆ และสิ่ งที่ Burger
King ได้รับจากไวรัลคลิป ชุด Angry Whopper คือ สร้าง Product Knowledge ว่า Burger King เป็ น
ตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Brand character) กล้าและสนุ กสนาน สร้างการบอกต่อแบบ Viral
Marketing เพราะคลิปดังกล่าวดูเสมือนเป็ นเหตุการณ์จริ ง เพราะทําภายใต้แนวคิด (Concept) การไม่
แสดงตราสิ นค้า (Unbranded) และสร้างประสบการณ์ร่วม (Experience) ผสมกับสร้างความสัมพันธ์
(Engagement) จากการที่ผบู ้ ริ โภคได้ดูคลิปดังกล่าวอยากทดลองสิ นค้าว่าตนนั้นจะมีอาการเหมือน
ในคลิปหรื อไม่
คุณพจน์ สุ ขประเสริ ฐ (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) กล่าวว่า กรณี ของ Snickers ทาง
ลูกค้าตั้งใจทําออกมาให้เป็ นไวรัลคลิปเพราะเชื่อว่า เนื้อหาดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่สามารถทําให้ตราสิ นค้า
และผู ้บ ริ โภคเป้ าหมายเชื่ อ มต่ อ และสื่ อ สารถึ ง กัน ได้ โ ดยการเลื อ กสร้ า งเนื้ อ หาให้ เ ข้า กั บ
กลุ่มเป้ าหมายและสถานการณ์ ปัจจุ บนั และเลือกใช้การนําเสนอแบบ การไม่แสดงถึงตราสิ นค้า
(Unbranded) กล่าวคือ ไม่มีการพูดตราสิ นค้าหรื อแสดงลักษณะของตราสิ นค้าให้เห็น แต่เลือกใช้
Key Message คําว่า หิ ว ลงไปยํ้าๆในไวรัลคลิปเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคไม่รู้สึกถูกยัดเยียดว่าคือการโฆษณา
คุณชวนพ ศรี อาํ ภัย (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) กล่าวว่า “ไวรัลคลิปที่ดีควรมุ่งหวัง
ตอบสนองให้ผทู ้ ี่ได้รับสารเกิดความรู ้สึกดี ,รับรู ้ถึงคุณค่า หรื อมูลค่าของแบรนด์น้ นั ๆ ที่ตอ้ งการสื่ อ
ออกไป ลักษณะสารไม่ควรซับซ้อน มุ่งให้ร้ายผูอ้ ื่นหรื อสังคม ที่สาํ คัญต้องไม่เป็ นการยัดเยียดขาย
ของเด็ดขาด เพราะนัน่ จะทําให้ผบู ้ ริ โภคคิดว่าเป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ สําหรับรู ปแบบ หรื อ Mood
and Tone ควรจะตรงกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่เราต้องการสื่ อสารด้วย โดยการที่ผสู ้ ่ งต้องทราบถึง
Insight และความนึ กคิดของ Consumer ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งช่ องทางหรื อสื่ อที่ผบู ้ ริ โภค
เป้ าหมายได้เสพ หรื อรับสารอยูเ่ ป็ นประจํา อย่างกรณี ทางทรู ตัวตราสิ นค้าต้องการสร้างความรู ้สึกที่
ดีและอบอุ่นให้กบั ผูบ้ ริ โภค จึงนําเอาเรื่ องราวที่น่าประทับใจที่เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ งมาสร้างเป็ น
วิดีโอคลิป เพื่อสร้างให้เกิดความรู ้สึกที่ดี และรอคอยที่จะดูคลิปตัวใหม่ๆของตราสิ นค้าอีก
คุณชัยยศ ผลภาษี (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) ได้กล่าวถึง Samsung Galaxy SII ว่า
ทางเจ้าของตราสิ นค้าต้องการความเป็ น Viral Marketing ดังนั้น key message ของแคมเปญนี้ จึง
ต้องการสื่ อให้เห็นว่า SII มีคุณสมบัติเครื่ องที่เร็ ว เปรี ยบเสมือนกับเครื่ องยนต์ของรถสปอร์ตอย่าง
Porsche แต่ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อในราคาที่จบั ต้องได้โดยทําการปล่อย Taxi Porsche Boxster 987
โชว์ตวั บนท้องถนนแถวสยาม เพื่อให้เกิดการรับรู ้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ งผลให้มีผูบ้ ริ โภคดูในหลัก
แสนครั้งภายใน 4 วันเท่านั้น

54
คุณคมกฤษ ตรี มล (สัมภาษณ์,13 มีนาคม 2556) ได้กล่าวถึง Samsung Galaxy Tab
7.7 บอกเล่าเรื่ องราวโรแมนติกของคนคู่รักคู่หนึ่ งที่เริ่ มต้นที่เมืองโรแมนติกอย่างโซล แต่มีอุปสรรค
มาขัดขวาง แต่ความรักของทั้งคู่ก็ได้ตวั ช่วยอย่าง Samsung Galaxy Tab 7.7 มาช่วยไว้ ด้วย
คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้งานโทรศัพท์ กล้องหลักความละเอียด 3 ล้านพิกเซล
พร้ อมแอลอี ดี แฟลช และกล้อ งหน้าความละเอี ย ด 2 ล้า นพิกเซลสํา หรั บ ใช้ง านวิดี โ อคอล
ความสามารถในการใช้งาน flash player การใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ และกูเกิ้ลเซอร์ วิสต่างๆ
เป็ นเรื่ องราวความรักที่น่าประทับใจที่รับรองว่าผูบ้ ริ โภคจะต้องแอบอมยิม้ ไปกับตัวละครในเรื่ อง
จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องที่ทาํ งานด้าน Digital Marketing จํานวน 5 คน พบว่า
ทางด้านเนื้ อหา (Content) และวิธีการนําเสนอเนื้ อหาที่เข้ากับ Brand Character และจะมีเนื้ อหา
(Content) ที่สร้างให้เกิดความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า (Product Knowledge) เป็ นจุดสําคัญในการสร้าง
ไวรัลคลิป ดังจะเห็นได้ว่า ตราสิ นค้า Burger King ดึงเอาลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้าที่สนุกสนาน
ขี้เล่นและซุกซน และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่คือ รสชาติเผ็ดร้อน ผ่านกลยุทธ์ทางด้านอารมณ์
ความรู ้สึก (Emotional) แบบรุ นแรง ซึ่ ง Snickers เลือกใช้กลยุทธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ การนํา Key
message ที่เป็ นลักษณะทางอารมณ์ หิ ว จนโมโห มาสร้างเป็ นเรื่ องราวในสถานการณ์จริ ง โดยทั้ง
Burgerking และ Snickers ใช้เรื่ องอารมณ์ความรุ นแรง มาเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการส่ งต่อผูร้ ับสาร
ในจํานวนมาก
ในขณะที่ True Move และ Sumsung ใช้กลยุทธ์ดา้ นอารมณ์ดว้ ยการดําเนินเรื่ องราวผ่าน
ชี วิ ต จริ ง ไปพร้ อ มๆกับ การสร้ า งให้ ผูบ้ ริ โ ภครั บ รู ้ ถึ ง ตราสิ น ค้า ทั้ง การใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ละสร้ า ง
ความรู ้สึกที่ดีให้ผบู ้ ริ โภค
วิธีการนําเสนอของแต่ละตราสิ นค้าที่กล่าวมานั้นก็แตกต่างคือ Burger King และ Snickers
เลือกการนําเสนอในแบบเสมือนเหตุการณ์จริ ง โดยที่ Snickers เลือกใช้ดารา (Celebrity) มาเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการแพร่ กระจาย หรื อการเลือกนําเสนอเนื้ อหาที่ดี ช่วยสังคมนั้นเป็ นหนึ่ งในแนว
ทางการกําหนดลีลา (Tone) และอารมณ์ (Mood) ในโฆษณา คือการกําหนดภาพ คําพูด สิ่ งต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับบุคลิกของสิ นค้า เช่น สวยงาม น่าเชื่อถือ จริ งจัง แล้วจึงมีการกําหนดอารมณ์ (Mood)
การสร้างความพร้อมในอารมณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายทําให้เกิดความรู ้สึกอยากกิน อยากซื้ อ
ซึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความพร้อมของอารมณ์ ได้แก่ สี (Color) แสง (Lighting) ภาษาคําพูด
ภาพ (Wording or Visual) ดนตรี (Music) สถานการณ์ (Situation) และเวลา (Timing)
ดังนั้น Mood & Tone จะช่ วยการสร้างบุคลิกของตราสิ นค้านั้นๆ ผ่านทางโฆษณา
นอกจากนั้น Mood and Tone ยังสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้เกิดการรับรู ้ตราสิ นค้า
(Awareness) ที่เหมาะกับการทําไวรัลคลิป เพราะสร้างให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตัวผูบ้ ริ โภคและสิ่ งที่
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ผูบ้ ริ โภคคนไทยนิ ยมชอบคือ หนังสั้นที่มีกลยุทธ์ดา้ นอารมณ์ดว้ ยการดําเนิ นเรื่ องราวผ่านชี วิตจริ ง
(Emotional แบบ Base On True Story) มักประสบความสําเร็ จสู งกว่า เพราะทําให้ผบู ้ ริ โภคที่รับสาร
นั้นๆเกิดความรู ้สึกดี และไม่รู้สึกโดนยัดเยียดให้ชมโฆษณาสิ นค้า ในลักษณะการนําเสนอของ True
Move และ Sumsung โดยที่ท้ งั 3 ตราสิ นค้าเลือกเสนอผ่านผูน้ าํ ความคิด (Influnecer) ทั้งนักข่าว
บล๊อกเกอร์ และ Celebrity Endorsement
4.1.1.3 แนวทางที่ทาํ ให้ไวรัลคลิปประสบความสําเร็ จและเกิดการแบ่งปั นผ่านสื่ อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
คุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) กล่าวว่า ไวรัลคลิปจะสําเร็ จได้น้ นั
ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เนื้ อหา (Content) ของคลิปดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยงั หมายถึงการรู ้จกั วางไวรัล
คลิปเหล่านั้นให้ถูกช่องทางสื่ อสาร (Channel) ที่จะส่ งไปถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ เพราะหากว่า
ไวรัลคลิปนั้นจะมีเนื้อหาดีเพียงใดแต่นาํ เสนอผ่านสื่ อที่ผิดก็ยากที่จะประสบความสําเร็ จ และต้องมี
แผนประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับหากเกิดความผิดพลาด
นอกจากนี้คุณเมธา ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางเนื้อหาของไวรัลที่มกั ได้ความนิยมใน
การแบ่งปั นกันต่อๆ ได้แก่ ความรุ นแรง (นักเรี ยนตบตีกนั ) เซ็กซี่ เรื่ องลี้ลบั และบันเทิง (ตลก) แต่
การเลือกเนื้อหาใดมาทําต้องเหมาะสมกับตราสิ นค้านั้นๆ ด้วย
คุณพจน์ สุ ขประเสริ ฐ (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) กล่าวว่า แน่นอนว่าเนื้ อหาเรื่ อง
เพศ (Sex) และความรุ นแรง (Violence) เป็ นเรื่ องที่ผคู ้ นส่ งต่อกันได้ง่ายเพราะมันตื่นเต้นมันเร้าใจแต่
ด้วยเราไม่สามารถคัดกรองผูบ้ ริ โภค (Screen Consumer) ในโลกออนไลน์ได้จึงทําให้เนื้ อหา
ประเภทดังกล่าวถูกส่ งต่อแต่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อผูบ้ ริ โภคหรื อกระทัง่ สิ่ งที่จะสะท้อนกลับมาหา
ตราสิ นค้าเองจึงต้องระวังในการเลือกเนื้อหาดังกล่าวมาทําเป็ นไวรัลคลิป
คุณชวนพ ศรี อาํ ภัย (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) กล่าวว่า Viral Clip Online หรื อ
Social จะเป็ นช่ องทางที่สามารถเข้าถึงได้กบั ทุกกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี ความคิดของงาน
สร้างสรรค์ (Creative Work) ที่เยีย่ มยอดจะช่วยดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายเข้าใจ และสนใจสารได้
ง่ายขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เนื้ อหา (Content) ที่เหมาะสมซึ่ งสอดคล้องกับ
บริ บทของสังคม, แนวคิดของตราสิ นค้าและต้องโดนใจ Insight ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายอีกด้วย
คุณชัยยศ ผลภาษี (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) กล่าวถึง พฤติกรรมของคนไทยนิยม
แบ่งปั นไวรัลคลิปที่มีความรุ นแรง (ตบตี แย่งชิง) อารมณ์ดราม่า (Drama Addict) หรื อแบบตลกร้าย
ในแง่ไม่สุภาพ ไวรัลคลิปส่ วนใหญ่จึงออกมาในทางด้านอารมณ์เป็ นส่ วนใหญ่ หลายๆตราสิ นค้าจึง
เลือกใช้ไวรัลคลิปเพื่อการโยนหิ นถามของการตลาด (Marketing) ของตราสิ นค้า เนื่ องจากทําง่าย
เข้าถึงง่าย ใช้ทุนไม่มากและแพร่ กระจายได้เร็ ว ดังนั้นการผลิตไวรัลคลิปให้ออกมาในเชิงสรรค์น้ นั
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จึงยาก แต่ถา้ ทําได้จะเกิ ดเป็ นผลดี กบั ตราสิ นค้ามากกว่า ดังนั้นการผลิตไวรัลคลิปจึงควรคํานึ งถึง
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเป็ นหลักร่ วมด้วย เพื่อป้ องกันการความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคว่าตราสิ นค้านั้นหลอก
หรื อดูถูกผูบ้ ริ โภค
คุณคมกฤษ ตรี มล (สัมภาษณ์,13 มีนาคม 2556) มองว่า YouTube กลายมาเป็ น
ช่องทางหลักในการบริ โภคสื่ อ ทุกๆอย่างจะออนไลน์มากขึ้น เมื่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ทางเอ
เจนซี่ เองก็ปรับตัวเข้าไปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยน สิ นค้าบางประเภทที่เหมาะสมในการลงใน
สื่ ออนไลน์ เพราะการเข้าถึงได้ง่ายกว่า แต่สิ่งสําคัญในแง่การผลิตเนื้ อหานั้นควรเป็ นคลิปที่ทาํ แล้ว
โดนใจ แปลกใหม่ หรื อดราม่าสุ ดๆ ตรงใจผูบ้ ริ โภค โดยขึ้นอยูป่ ัจจัยที่ยงั คงเป็ นคาแรกเตอร์ของตรา
สิ นค้า และต้องแตกต่างจากสื่ อโทรทัศน์
แนวทางการทําไวรัลคลิป สื่ อออนไลน์ได้กลายมาเป็ นช่องทางหลักในการบริ โภค
สื่ อ โดยการสื่ อสาร เล่าเรื่ อง และทําให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคผ่านทางการดําเนิ นการทางออนไลน์มากขึ้น
ในขณะที่ตราสิ นค้าไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูภ้ กั ดีต่อตราสิ นค้า เนื่องจากสื่ อออนไลน์
นั้นเป็ นพื้นที่ของผูร้ ับสารโดยตรง
จากมิติดา้ นแนวคิดและที่มา เนื้อหา วิธีการนําเสนอและแนวทางที่ทาํ ให้ไวรัลคลิปประสบ
ความสําเร็ จนั้น สามารถตอบคําถามนําวิจยั ลักษณะเนื้ อหาที่นิยมเผยแพร่ ได้แก่เนื้ อหาในลักษณะ
ทางด้านอารมณ์ที่อา้ งอิงอยูบ่ นพื้นฐานชีวิตจริ ง (Emotional Base On True Story) โดยการนําเสนอ
เนื้อหาดังกล่าวยังคงไว้ดว้ ยลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้า (Brand Charactor) ผ่านการนําเสนอวิดีโอ
คลิปที่ไม่มีการคํานึ งถึงตราสิ นค้า (Unbranded) เพราะถ้ามีการเปิ ดเผยให้เห็นถึงตราสิ นค้า จะทําให้
ผูบ้ ริ โภคปิ ดการรับชมทันที
4.1.2 พฤติกรรมและปัจจัยในการแบ่ งปันไวรัลคลิปผ่ านเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ ของผู้ที่
ทํางานด้ าน Digital Media
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้าน Digital Marketing มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่ องพฤติกรรม
และปั จจัยในการแบ่งปันวิดีโอผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยส่ วนใหญ่ เคย แบ่งปั นวิดีโอคลิปผ่านสื่ อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ยสัปดาห์ 2-3 ครั้ง โดยเน้นแบ่งปั นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพเป็ น
หลัก และเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ทาํ เช่น คุณเมธา ชอบการปั่นจักรยานเป็ นงานอดิเรก โดยมักนัด
เพื่อนๆไปปั่ นเป็ นประจํา จึงนิยมแบ่งปันคลิปหรื อบทความที่เกี่ยวกับการปั่ นจักรยานและวิธีการปั่ น
จักรยานที่ถูกวิธีและปลอดภัย
และนิยมแบ่งปันเนื้อหาที่มีแรงบันดาลใจเพราะทําให้เพื่อนหรื อคนในสื่ อออนไลน์มีเรื่ องที่
ดีในการแชร์ต่อ หรื อตัวอย่างวิดีโอคลิปที่ออกมาในแนวทางสร้างสรรค์ (Create) เพื่อให้เพื่อนหรื อ
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เพื่อนร่ วมงานเกิดเป็ นไอเดียในการทํางาน ยกตัวอย่างเช่น คุณชัยยศ มักนิ ยมแชร์ ชิ้นงานโฆษณาที่
ได้รับรางวัลหรื อคลิปวิดีโอที่มีการนําเสนอในแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ
แต่ทุกๆ ครั้งก่อนแบ่งปั นเนื้ อหาใดๆจะทําการคิดวิเคราะห์และเลือกก่อนแบ่งปั นทุกครั้ง
เนื่ องจาก สมาชิกในสังคมออนไลน์มีผลต่อการเลือกระดับหนึ่ ง คือบริ บททางสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในการตัดสิ นใจในการเลือกเนื้อหาสําหรับการแชร์ เช่นหากอยูใ่ นสังคมที่ Sensitive เนื้อหาที่มีความ
รุ นแรงก็เลือกที่จะไม่แบ่งปัน และการแบ่งปันเนื้อหาใดก็ตามเป็ นการสะท้อนกลับมายังตัวผูแ้ บ่งปัน
ด้วยว่าเป็ นคนเช่นไร
อย่างไรก็ตามมีเพียง คุณคมกฤษ ตรี มล (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2556) กล่าวว่าไม่แบ่งปั น
สื่ อใดๆ ลงบนสื่ อเครื อข่ายออนไลน์ แต่มี Facebook ไว้เพียงเพื่อดูของเพื่อนเท่านั้น เพราะเป็ นคนไม่
ชอบเปิ ดเผยตัวตน

4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด พฤติ ก รรมการแบ่ ง ปั น วิ ดี โ อบนเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ เป็ นการนําเสนอผลการวิจยั ที่ได้มาจากแบบสอบถาม (Questionaires) จํานวน 200 ชุด
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะนําเสนอในรู ปแบบตาราง
ที่ประกอบคําบรรยาย โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
1) ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
2) ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
3) ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
4) ตอนที่ 4 ปัจจัยการแบ่งปันวิดีโอคลิป
5) ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
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1) ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน และการมีบญ
ั ชี Facebook ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ดว้ ย
จํานวนและค่าร้อยละได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
90
110
200

ร้ อยละ
45.0
55.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมดที่ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย
จํานวน 200 คน มีขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ดงั ต่อไปนี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.0
และที่เหลือเป็ นเพศชาย จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.0
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ

18-22 ปี
23-27 ปี
28-32 ปี
33-37 ปี
มากกว่า 37 ปี
รวม

จํานวน
32
36
62
55
15

ร้อยละ
16.0
18.0
31.0
27.5
7.5

200

100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 28-32 ปี จํานวน 62 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 31.0 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 33-37 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 อายุ
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ระหว่าง 23-27 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.0 อายุระหว่าง 18-22 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุดคือ อายุมากกว่า 37 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ม.ปลาย/ปวช
อนุปริ ญญา/ปวส
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จํานวน
9
6
108
70
7
200

ร้อยละ
4.5
3.0
54.0
35.0
3.5
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สาํ เร็ จการศึกษาระดับสู งสุ ด คือ ระดับ
ปริ ญญาตรี จาํ นวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ ปริ ญญาโทจํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.0 ม.ปลาย/ปวช จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5 การศึกษาระดับปริ ญญาเอก จํานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.5 และน้อยที่สุด คือ การศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.0
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ข้าราชการ
ประกอบธุรกิจ
ส่ วนตัว
รับจ้างอิสระ

จํานวน
29
79

ร้อยละ
14.5
39.5

24

12.0

33

16.5

29

14.5
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
อาชีพ
อื่นๆ
รวม

จํานวน
6
200

ร้อยละ
3.0
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี อาชีพพนักงานบริ ษทั จํานวน 79 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.5 รองลงมา คือประกอบธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5
นักเรี ยน/นักศึกษา และรั บจ้างอิสระ จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.5 เท่ากัน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 และน้อยที่สุดคือ อื่นๆ ได้แก่ พิธีกร
ช่างภาพสื่ อมวลชน นักแสดง แม่บา้ น จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

จํานวน
21
42
26
19
17
75
200

ร้อยละ
10.5
21.0
13.0
9.5
8.5
37.5
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท
จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 42
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0
รายได้ต่อตํ่ากว่า 10,00 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000
บาท จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และน้อยที่สุดคือ รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท
จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามบัญชี Facebook
บัญชี Facebook
มี
ไม่มี
รวม

จํานวน
195
5
200

ร้อยละ
97.5
2.5
100.0

ตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีบญั ชี Facebook จํานวน 195 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 97.5 และไม่มีบญั ชี Facebookจํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5
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2) ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท ํา การศึ ก ษาข้อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้เ ครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ได้แ ก่
ระยะเวลาในการใช้ Facebook จํานวนบัญชี Facebook จํานวนเพื่อนใน Facebook จํานวนครั้งต่อ
สัปดาห์ในการใช้ Facebook ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันในการใช้ Facebook วัตถุประสงค์ในการใช้
Facebook การแบ่งปั นวิดีโอคลิปลง Facebook และสาเหตุที่ไม่เคยแบ่งปั นวิดีโอคลิป ใช้สถิติการ
แจกแจงความถี่ดว้ ยจํานวนและค่าร้อยละได้ผลการวิเคราะห์
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามระยะเวลาในการใช้ Facebook
ระยะเวลาในการใช้ Facebook
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
มากกว่า 4 ปี
รวม

จํานวน
4
3
11
32
19
126
195

ร้อยละ
2.0
1.5
5.5
16.0
9.5
63.0
97.5

หมายเหตุ: ตารางที่ 4.7 ตารางที่ 4.13 จํานวนคนตอบจะมีท้ งั หมด 195 คน เพราะเป็ นจํานวนที่มา
จากคําถามในแบบสอบถามข้อที่ 6 ที่ถามว่า ท่านมีบญั ชี Facebook หรื อไม่ จากคนตอบ
แบบสอบถาม ปรากฏว่า คนที่ตอบว่ามี 195 คน คนที่ตอบว่าไม่มี 5 คน
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้ Facebook
มากกว่า 4 ปี จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ63.0 รองลงมา คือระยะเวลาในการใช้ Facebook 3 ปี
จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ระยะเวลาในการใช้ Facebook 4 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.5 ระยะเวลาในการใช้ Facebook 2 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 ระยะเวลาในการใช้
Facebookน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0และน้อยที่สุดคือระยะเวลาในการใช้
Facebook1 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามจํานวนบัญชี Facebook
จํานวนบัญชี Facebook
1 บัญชี
2 บัญชี
มากกว่า 3 บัญชี
รวม

จํานวน
159
28
8
195

ร้อยละ
79.5
14.0
4.0
97.5

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีจาํ นวนบัญชี Facebook 1 บัญชี
จํานวน 159 คน 79.5 คิดเป็ นร้อยละรองลงมาคือ จํานวนบัญชี Facebook 2 บัญชี จํานวน 28 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14.0 และน้อยที่สุด คือ จํานวนบัญชี Facebook มากกว่า 3 บัญชี จํานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.0
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามจํานวนเพื่อนใน Facebook
จํานวนเพื่อนใน Facebook
น้อยกว่า 100 คน
101-300 คน
301-500 คน
มากกว่า 500 คน
มากกว่า 1,000 คน
มากกว่า 10,000 คน
รวม

จํานวน
15
68
42
39
28
3
195

ร้อยละ
7.5
34.0
21.0
19.5
14.0
1.5
97.5

จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเพื่อนใน Facebook 101-300 คน
จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือเพื่อนใน Facebook 301-500 คน จํานวน 42 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.0 เพื่อนใน Facebook มากกว่า 500 คน จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 เพื่อน
ใน Facebook มากกว่า 1,000 คน จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 เพื่อนใน Facebook น้อยกว่า
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100 คน จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และน้อยที่สุดคือเพื่อนใน Facebook มากกว่า 10,000
คน (กรณี เป็ นเจ้าของ Fan page) จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามจํานวนครั้งต่อเดือนในการใช้ Facebook
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ในการ
ใช้ Facebook
ทุกวัน
1-5 ครั้ง/เดือน
6-10 ครั้ง/เดือน
11-15 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน
รวม

จํานวน

ร้อยละ

134
25
17
1
18
195

67.0
12.5
8.5
0.5
9.0
97.5

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีใช้ Facebook ทุกวัน จํานวน 134
คน คิดเป็ นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือ ใช้ Facebook1-5 ครั้ง/เดือน จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ12.5
ใช้ Facebook มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 ใช้ Facebook 6-10 ครั้ง/
เดือน จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และน้อยที่สุดคือใช้ Facebook 11-15 ครั้ง/เดือน จํานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
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ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันในการใช้ Facebook
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันในการ
ใช้ Facebook
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1-3 ชัว่ โมง
4-6 ชัว่ โมง
มากกว่า 6 ชัว่ โมง
รวม

จํานวน

ร้อยละ

49
80
40
26
195

24.5
40.0
20.0
13.0
97.5

จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการใช้ Facebook เฉลี่ยต่อวัน 1-3
ชัว่ โมง จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ การใช้ Facebook เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 1
ชัว่ โมง จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5การใช้ Facebook เฉลี่ยต่อวัน4-6 ชัว่ โมง จํานวน 40 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุดคือการใช้ Facebook เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 6 ชัว่ โมง จํานวน 26 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.0
ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้ Facebook
วัตถุประสงค์ในการใช้
Facebook
แชท
ค้นหาเพื่อน /คนรู ้จกั
กดไลค์ / แสดงความ
คิดเห็น
อ่านความคิดเห็นของ
บุคคล
ค้นหาข้อมูลจาก
Fanpage

จํานวน

ร้อยละ

20
7

10.0
3.5

56

28.0

64

32.0

16

8.0
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ในการใช้
Facebook
แบ่งปั นรู ปภาพ
แบ่งปั นวิดีโอ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

29
3
195

14.5
1.5
97.5

จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ Facebook
เพื่ออ่านความคิดเห็นของบุคคล จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ กดไลค์ / แสดง
ความคิดเห็น จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 แบ่งปั นรู ปภาพ จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.5 แชท จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ10.0 ค้นหาข้อมูลจาก Fanpage จํานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.0 ค้นหาเพื่อน /คนรู ้จกั จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 และน้อยที่สุดคือ แบ่งปั นวิดีโอ
คลิปจํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามการแบ่งปันวิดีโอคลิปลง Facebook
การแบ่งปันวิดีโอคลิปลง
Facebook
เคย
ไม่เคย
รวม

จํานวน

ร้อยละ

131
64
195

65.5
32.0
97.5

จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยแบ่งปั นวิดีโอคลิปลง Facebook
จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.5 ส่ วนที่เหลือไม่เคยแบ่งปั นวิดีโอคลิปลง Facebook จํานวน 64
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0
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ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามสาเหตุที่ไม่เคยแบ่งปันวิดีโอคลิป
สาเหตุที่ไม่เคยแบ่งปั นวิดีโอ
คลิป
เนื้อหาวิดีโอไม่น่าสนใจ
ไม่เห็นถึงความจําเป็ น
ไม่รู้วิธีการshare
ต้องการความเป็ น
ส่ วนตัว
รวม

จํานวน

ร้อยละ

5
23
3

2.5
11.5
1.5

33

16.5

64

32.0

จากตารางที่ 4.14 พบว่าสาเหตุกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ที่ไม่เคยแบ่งปั นวิดีโอคลิ ป
เพราะต้องการความเป็ นส่ วนตัวจํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ16.5 รองลงมา คือไม่เห็นถึงความ
จําเป็ นจํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 เนื้ อหาวิดีโอไม่น่าสนใจ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.5 และน้อยที่สุดคือ ไม่รู้วิธีการ Share จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการใช้ Facebook ในกิจกรรมต่างๆ
การใช้ Facebook ในกิจกรรมต่างๆ
1. Update status (อัพเดทสถานะ)
2. ส่ งข้อความส่ วนตัว
3. แสดงความคิดเห็น (comment)
4. เขียนบล๊อค (Blog)
5. ค้นหาเพื่อน/คนรู ้จกั
6. แชท
7. เล่นเกมส์
8. แบ่งปั นรู ปถ่าย/ วิดีโอกับเพื่อน

S.D.

X

3.34
2.76
3.03
1.61
2.02
2.69
1.81
3.30

1.35
1.25
1.16
0.90
0.98
1.33
1.14
1.28

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
การใช้ Facebook ในกิจกรรมต่างๆ
9. อ่านข่าวส่ งต่อ (News Feed)/อ่านความคิดเห็น
คนอื่น
10. ติดตามข่าวสารตราสิ นค้า/Fanpage
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

X

4.12
2.87
2.75

1.08
1.28
0.62

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 การใช้ Facebook ในกิจกรรมต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้
Facebook ในกิจกรรมต่างๆโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อ่าน News Feed/อ่าน Comment คนอื่นมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.12 อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือ Update ฆtatus มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 Share รู ปถ่าย/วิดีโอกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.30 แสดงความคิดเห็น Comment มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ติดตามข่าวสารตราสิ นค้า / Fanpage
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ส่ งข้อความส่ วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 Chat มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69
ซึ่ งทั้ง 6 ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วน ค้นหาเพื่อน/คนรู ้จกั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02
เล่นเกมส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 ทั้ง 2 ข้ออยูใ่ นระดับน้อย และเขียน Blog มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ
1.61 อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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3) ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ได้แก่ จํานวนครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป จํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปความ
ยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปั น แหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป และการแบ่งปั นจาก Facebook :
Fanpage ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ดว้ ยจํานวนและค่าร้อยละได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจํานวนครั้งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป
จํานวนครั้งในการแบ่งปัน
วิดีโอคลิป
ทุกวัน
1-5 ครั้ง/เดือน
6-10 ครั้ง/เดือน
11-15 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน
รวม

จํานวน

ร้อยละ

13
101
7
5
5
131

6.5
50.5
3.5
2.5
2.5
65.5

จากตารางที่ 4.16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการแบ่งปั นวิดีโอคลิป 1-5 ครั้ง/
เดือน จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือการแบ่งปันวิดีโอคลิปทุกวันจํานวน 13 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 6.5 การแบ่งปั นวิดีโอคลิป 6-10 ครั้ง/เดื อน จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.5 และ
น้อยที่สุดคือการแบ่งปั นวิดีโอคลิป11-15 ครั้ง/เดือน และมากกว่า 15 ครั้ง/เดือน จํานวน 5 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.5 เท่ากัน
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป
จํานวนคลิปแต่ละครั้งในการ
แบ่งปั นวิดีโอคลิป
ครั้งละ 1 คลิป
ครั้งละ 2-3 คลิป
มากกว่า 3 คลิป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

111
17
3
131

55.5
8.5
1.5
65.5

จากตารางที่ 4.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการแบ่งปันวิดีโอคลิปครั้งละ 1 คลิป
จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือมีการแบ่งปั นวิดีโอคลิปครั้งละ 2-3 คลิป จํานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และน้อยที่สุดคือ มีการแบ่งปั นวิดีโอคลิปมากกว่า 3 คลิป จํานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปัน
ความยาวของวิดีโอคลิปที่
แบ่งปั น
ตํ่ากว่า 1 นาที
1-3 นาที
4-6 นาที
7-10 นาที
รวม

จํานวน

ร้อยละ

23
76
29
3
131

11.5
38.0
14.5
1.5
65.5

จากตารางที่ 4.18 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่วิดีโอคลิ ปที่ แบ่งปั นความยาว 1-3
นาที จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ วิดีโอคลิปที่แบ่งปั นความยาว4-6 นาทีจาํ นวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5 วิดีโอคลิปที่แบ่งปั นความยาว ตํ่ากว่า 1 นาที จํานวน 23 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 11.5 และน้อยที่สุดคือ วิดีโอคลิปที่แบ่งปั นความยาว 7-10 นาที จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.5
ตารางที่ 4.19 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป
แหล่งในการแบ่งปันวิดีโอ
คลิป
YouTube
Sanook.com
MThai.com
SocialCam
Shareต่อจากเพื่อนใน
Facebook
รวม

จํานวน

ร้อยละ

105
1
1
5
19

52.5
0.5
0.5
2.5
9.5

131

65.5

จากตารางที่ 4.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีแหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป คือ
YouTube จํา นวน 105 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ52.5 รองลงมาคื อ Share ต่ อ จากเพื่ อ นใน Facebook
จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 SocialCam จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และน้อยที่สุดคือ
Sanook.com และ MThai.com จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 เท่ากัน
ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage
การแบ่งปันจาก Facebook
:Fanpage
Youlike(คลิปเด็ด)
Cutclip
คลิปเด็ด

จํานวน

ร้อยละ

53
3
15

26.5
1.5
7.5
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
การแบ่งปันจาก Facebook
:Fanpage
Best of YouTube
อื่นๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

23
5
99

11.5
2.5
49.5

หมายเหตุ : ตารางที่ 4.20 จํานวนคนตอบ 99 คน มาจากคําถามข้อที่ 19 ท่านแบ่งปั นวิดีโอคลิ ป
(Video clip) จากแหล่งใด *ถ้าท่านแบ่งปั นจาก Facebook :Fanpageข้ามไปตอบข้อ 20
ซึ่งคนที่ขา้ มมาทําข้อที่ 20 มีแค่จาํ นวน 99 คน
จากตารางที่ 4.20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage
จาก Youlike(คลิปเด็ด) จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ Best of YouTube จํานวน
23 คน คิดเป็ นร้อยละ11.5 คลิปเด็ด จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5อื่นๆจํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ2.5 และน้อยที่สุดคือ Cutclip จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเภทเนื้อหาที่แบ่งปันวิดีโอคลิป

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทเนื้อหา
วิดีโอคลิปที่แบ่งปั น
ข่าว / สาระความรู ้
สัมภาษณ์บุคคล
ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์
โชว์/reality
โฆษณาสิ นค้า/รี วิวสิ นค้า
กีฬา /การออกําลังกาย
ความรุ นแรง
ตลก ล้อเลียน

X

S.D.

แปลผล

2.32
1.85
2.90

1.19
0.93
1.41

น้อย
น้อย
ปานกลาง

1.87
1.80
1.68
2.83

1.08
1.08
1.01
1.50

น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
ประเภทเนื้อหา
วิดีโอคลิปที่แบ่งปั น
8. โป๊ ลามก อนาจาร
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

แปลผล

1.32
2.07

0.81
0.68

น้อยที่สุด
น้อย

หมายเหตุ: ตารางที่ 4.21-ตารางที่ 4.24 ประมวลผลจากจํานวน 131 คน มาจากคําถามที่ 14
จากตารางที่ 4.21 ประเภทเนื้อหาที่แบ่งปันวิดีโอคลิป พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเนื้อหาที่
แบ่งปั นวิดีโอคลิป โดยรวม อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
เนื้อหาที่แบ่งปันวิดีโอคลิปประเภท ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์โชว์/reality มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ
2.90 รองลงมาคือ ตลก ล้อเลียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ซึ่งทั้ง 2 ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วน ข่าว /
สาระความรู ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 โฆษณาสิ นค้า/รี วิวสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 สัมภาษณ์บุคคล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 กีฬา /การออกกําลังกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 ความ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.68 ซึ่ง
ทั้ง 5 ข้ออยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนโป๊ ลามก อนาจารเช่น แอบถ่ายพริ ตตี้ Motor Show มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.32 ซึ่งอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเภทเนื้อหาที่ไม่ แบ่งปั นวิดีโอคลิป
ประเภทเนื้อหา
วิดีโอคลิปที่ไม่ แบ่งปั น
1.ข่าว / สาระความรู ้
2.สัมภาษณ์บุคคล
3.ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์
โชว์/reality
4.โฆษณาสิ นค้า/รี วิวสิ นค้า
5.กีฬา /การออกําลังกาย
6.ความรุ นแรง

X

S.D.

แปลผล

2.89
2.85
2.47

1.57
1.56
1.38

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

2.92
2.80
3.26

1.47
1.48
1.66

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
ประเภทเนื้อหา
วิดีโอคลิปที่ไม่ แบ่งปั น
7. ตลก ล้อเลียน
8. โป๊ ลามก อนาจาร
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

แปลผล

2.46
3.18
2.85

1.42
1.79
1.06

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.22 พบว่า เนื้ อหาที่กลุ่มตัวอย่างไม่แบ่งปั นวิดีโอคลิป โดยรวม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าความรุ นแรง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
เท่ากับ 3.26 รองลงมาคือ โป๊ ลามก อนาจาร มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.18 โฆษณาสิ นค้า/รี วิวสิ นค้ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ข่าว / สาระความรู ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 สัมภาษณ์บุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85
กีฬา/การออกําลังกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ซึ่งทั้ง 6 ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนละคร/ภาพยนตร์
MV/เกมส์ส์โชว์/Reality มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 ตลก ล้อเลียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ซึ่ งทั้ง 2 ข้ออยูใ่ น
ระดับน้อย
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4) ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลปั จจัยด้านการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ได้แก่ ปั จจัยด้านการแบ่งปั นวิดีโอคลิป และปั จจัยด้านการไม่แบ่งปั นวิดีโอคลิป ใช้สถิติการแจก
แจงความถี่ดว้ ยจํานวนและค่าร้อยละได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ทาํ ให้แบ่งปันวิดีโอคลิป
ปั จจัยที่ทาํ ให้แบ่งปั นวิดีโอคลิป
1. เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ตลก
2. เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารกับผูอ้ ื่น
3. เพื่ อ แสดงความเป็ นตัว ตน เช่ น ผูน้ ํา กระแส
แสดงถึงรสนิยมในการเสพสื่ อ
4. คลิปมีความสร้างสรรค์ในแง่ศิลปะ creative
5. Share ต่อจากเพื่อนที่มีความน่าเชื่อถือ
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

3.81
3.53
2.84

1.27
1.14
1.29

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง

3.32
3.21
3.34

1.38
1.31
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.23 พบว่า มีการแบ่งปั นวิดีโอคลิปเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ตลกมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.81 รองลงมาคือ เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารกับผูอ้ ื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่งทั้ง 2
ข้ออยูใ่ นระดับมากส่ วน คลิปมีความสร้างสรรค์ในแง่ศิลปะ creativeมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 Share ต่อ
จากเพื่อนที่มีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และเพื่อแสดงความเป็ นตัวตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.84 ซึ่งทั้ง 2 ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ทาํ ให้ไม่แบ่งปันวิดีโอคลิป
ปัจจัยที่ทาํ ให้ไม่แบ่งปันวิดีโอคลิป
1. ไม่มีความบันเทิง สนุกสนาน ตลก
2. ข้อมูลข่าวสารไม่มีประโยชน์กบั ผูอ้ ื่น
3. แชร์ไปแล้วกลัวคนอื่นมองไม่ดี
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

2.16
2.39
2.61
2.39

1.35
1.31
1.33
1.02

แปลผล
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
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จากตารางที่ 4.24 พบว่าแชร์ ไปแล้วกลัวคนอื่นมองไม่ดีมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 2.61
อยูร่ ะดับปานกลาง รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารไม่มีประโยชน์กบั ผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 และไม่
มีความบันเทิง สนุกสนาน ตลก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.16 ซึ่งทั้ง 2 ข้ออยูใ่ นระดับน้อย

77
5) ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
งานวิจยั นี้ได้ทาํ การทดสอบสมมติฐาน 3 ข้อ คือ
(1 ) ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบั การแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ทําการทดสอบโดยมีตวั แปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งผลที่ได้มีดงั ต่อไปนี้
ก) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการแบ่งปันวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศกับการแบ่งปั นวิดีโอ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
3.50
3.23
3.37

S.D.
0.85
0.97
0.83

Significant
0.092

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H1 แสดงว่า เพศกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของเพศที่แตกต่างกันมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยเพศชายจะให้ความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนเพศหญิงให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางถึงมาก

78
ข) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างอายุกบั การแบ่งปั นวิดีโอ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-32 ปี
33-37 ปี
มากกว่า 37 ปี
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
2.54
2.73
2.30
2.27
2.22
2.39

S.D.
1.30
1.10
0.94
0.93
0.93
1.02

Significant
0.429

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H1 แสดงว่า อายุกบั การแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของแต่ละช่วงอายุมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยเกือบทุกจะให้ความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ค) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการศึกษากับการแบ่งปั น
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การศึกษา
ม.ปลาย/ปวช
อนุปริ ญญา/ปวส
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
2.25
3.00
2.50
2.21
2.50
2.39

S.D.
0.96
0.67
1.12
0.91
1.18
1.02

Significant
0.410

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H1 แสดงว่า การศึกษากับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์
กัน
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของแต่ละระดับการศึกษาไม่มีค่าแตกต่างกัน โดยความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับน้อยถึงปานกลาง
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ง) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างอาชีพกับการแบ่งปัน
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างอิสระ
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
2.85
2.27
2.24
2.52
2.31
2.44
2.39

S.D.
1.33
1.00
1.00
0.95
0.75
1.26
1.02

Significant
0.427

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H1 แสดงว่า อาชีพกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
จ) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการแบ่งปั นวิดีโอ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดื อนกับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการ
แบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
รายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
3.00
2.44
2.18
2.54
2.76
2.14
2.39

S.D.
1.10
1.15
1.01
1.06
0.96
0.87
1.02

Significant
0.091

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่4.29 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิ เ สธ H1 แสดงว่ า รายได้ต่ อ เดื อ นกับ การแบ่ ง ปั น วิ ดี โ อบนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั
(2) พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การแบ่งปั น
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ทําการทดสอบโดยมีตวั แปรพฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน เหตุผลหลักในการใช้งานในแต่ละวัน และการเคยแบ่งปั นวิดีโอคลิป ซึ่ งผลที่
ได้มีดงั ต่อไปนี้
ก) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน กับการแบ่งปั น
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน กับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน กับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

82
ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างระยะเวลาเฉลี่ยกับการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1-3 ชัว่ โมง
4-6 ชัว่ โมง
มากกว่า 6 ชัว่ โมง
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
2.65
2.28
2.30
2.52
2.39

S.D.
0.85
1.00
1.00
1.27
1.02

Significant
0.416

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่4.30 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0ปฏิเสธ
H1 แสดงว่ า ระยะเวลาเฉลี่ ย ต่ อ วัน กับ การแบ่ ง ปั น วิ ดี โ อบนเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของของแต่ละระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน ไม่มีค่าแตกต่างกัน โดย
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยถึงปานกลาง
ข) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลหลักในการใช้งานในแต่ละวัน
กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลหลักในการใช้งานในแต่ละวันกับการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลหลักในการใช้งานในแต่ละวันกับการ
แบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

83
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างเหตุผลหลักในการใช้งาน
ในแต่ละวันกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เหตุผลหลักในการใช้งานในแต่ละวัน
chat
ค้นหาเพื่อน /คนรู ้จกั
กด Like / Comment
อ่านความคิดเห็นของบุคคล
ค้นหาข้อมูลจาก Fanpage
share รู ปภาพ
Share วิดีโอคลิป
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
2.92
2.11
2.10
2.43
2.92
2.30
2.83
2.39

S.D.
1.36
1.22
0.99
0.85
1.02
0.73
2.59
1.02

Significant
0.074

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H1 แสดงว่า เหตุผลหลักในการใช้งานในแต่ละวัน กับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของแต่ละเหตุผลหลักในการใช้งานในแต่ละวันไม่มีค่าแตกต่าง
กัน โดยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยถึงปานกลาง
ค) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเคยแบ่งปั นวิดีโอคลิ ป กับการ
แบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างการเคยแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการแบ่งปั นวิดีโอ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างการเคยแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการแบ่งปั นวิดีโอ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

84
ตารางที่ 4.32 แสดงการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการเคยแบ่งปั น
วิดีโอคลิปกับการไม่แบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การเคยแบ่งปันวิดีโอคลิป
เคย
ไม่เคย
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย
3.29
3.00
3.15

S.D.
0.94
0.00
0.91

Significant
0.760

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่4.35 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0ปฏิเสธ
H1 แสดงว่ า การเคยแบ่ ง ปั น วิ ดี โ อคลิ ปกับ การแบ่ ง ปั น วิดี โ อบนเครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของการเคยแบ่งปั นวิดีโอคลิปมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยการเคย
แบ่งปั นวิดีโอคลิปจะให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
(3) พฤติกรรมการแบ่งปั นวีดิโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั
การแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ทําการทดสอบโดยมี ตวั แปรพฤติ กรรมการแบ่งปั น วี ดิโอบนเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ จํานวนครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปจํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอ
คลิปความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปั น แหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป การแบ่งปั นจาก Facebook :
Fanpage และประเภทเนื้อหา ซึ่งผลที่ได้มีดงั ต่อไปนี้
ก) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป
กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

85
ตารางที่ 4.33 แสดงการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างจํานวนครั้งในการ
แบ่งปันวิดีโอคลิปกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
จํานวนครั้งในการแบ่งปันวิดีโอ คะแนนค่าเฉลี่ย
คลิป
ทุกวัน
2.49
1-5 ครั้ง/เดือน
2.38
6-10 ครั้ง/เดือน
2.10
11-15 ครั้ง/เดือน
2.87
มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน
2.27
รวมทั้งสิ้ น
2.39

S.D.

Significant

1.14
0.94
1.42
1.24
1.61
1.02

0.761

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่4.33 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0ปฏิเสธ
H1 แสดงว่า จํานวนครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของจํานวนครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปมีค่าไม่แตกต่างกัน โดย
จะให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยถึงปานกลาง
ข) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปั น
วิดีโอคลิปกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป
กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป
กับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

86
ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างจํานวนคลิปในแต่ละที่
การแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
จํานวนคลิปแต่ละครั้งในการ
แบ่งปันวิดีโอคลิป
ครั้งละ 1 คลิป
ครั้งละ 2-3 คลิป
มากกว่า 3 คลิป
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย

S.D.

Significant

2.35
2.72
1.56
2.39

0.93
1.45
0.51
1.02

0.131

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H1 แสดงว่า จํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปันวิดีโอคลิป กับการแบ่งปันวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของแต่ละจํานวนคลิปแต่ละครั้งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป ไม่มี
ค่าแตกต่างกัน โดยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุดถึงปานกลาง
ค) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปั น กับ
การแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปั น กับการแบ่งปั น
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปั น กับการแบ่งปั น
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

87
ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างความยาวของวิดีโอคลิปที่
แบ่งปัน กับการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปัน

คะแนนค่าเฉลี่ย

S.D.

Significant

ตํ่ากว่า 1 นาที
1-3 นาที
4-6 นาที
7-10 นาที
รวมทั้งสิ้ น

2.21
2.56
2.07
2.67
2.39

0.97
0.91
1.15
2.08
1.02

0.118

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่4.35 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0ปฏิเสธ
H1 แสดงว่า ความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปัน กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่
มีความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของแต่ละความยาวของวิดีโอคลิปที่แบ่งปันไม่มีคา่ แตกต่างกัน
โดยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยถึง ปานกลาง
ง) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการ
แบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการแบ่งปั น
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการแบ่งปั น
วิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

88
ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างแหล่งในการแบ่งปั น
วิดีโอคลิป กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
แหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป

คะแนนค่าเฉลี่ย

S.D.

Significant

YouTube
Sanook.com
MThai.com
SocialCam
Shareต่อจากเพื่อนใน Facebook
รวมทั้งสิ้ น

2.46
3.67
1.67
2.20
1.98
2.39

1.05
0.00
0.00
0.84
0.83
1.02

0.231

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่4.36 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0ปฏิเสธ
H1 แสดงว่า แหล่งในการแบ่งปั นวิดีโอคลิปกับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของแหล่งในการแบ่งปันวิดีโอคลิปมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยจะ
ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดถึงปานกลาง
จ) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งปั นจาก Facebook : Fanpage
กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งปั นจาก Facebook : Fanpage กับการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งปั นจาก Facebook : Fanpage กับการ
แบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน

89
ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการแบ่งปั นจาก Facebook
: Fanpage กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การแบ่งปันจาก Facebook :
Fanpage
Youlike(คลิปเด็ด)
Cutclip
คลิปเด็ด
Best of YouTube
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้ น

คะแนนค่าเฉลี่ย

S.D.

Significant

2.37
2.67
2.56

1.09
0.33
1.11

0.842

2.39
2.87
2.44

0.92
1.30
1.04

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H1 แสดงว่า การแบ่งปั นจาก Facebook : Fanpage กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กนั คือ คะแนนค่าเฉลี่ย ของการแบ่งปันจาก Facebook : Fanpageมีค่า
ไม่แตกต่างกัน โดยจะให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางและมาก
ฉ) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเนื้ อหากับการแบ่งปั นวิดีโอ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H0 = ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเนื้ อหา กับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเนื้ อหา กับการแบ่งปั นวิดีโอบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างประเภทเนื้ อหา กับการ
แบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์

ประเภท
เนื้อหา
ประเภท
เนื้อหาที่
แบ่งปั นวิดีโอ
คลิป

ปั จจัยด้านการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
แบ่งบัน
ไม่แบ่งบัน
สรุ ปผลการ
สรุ ปผลการ
p
p
r
r
ทดสอบ
ทดสอบ
0.204
0.019
มี
0.295
0.001
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ทางบวก
ทางบวก

หมายเหตุ:   0.05
จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Significant >   0.05 ปฏิเสธ H0
ยอมรับ H1 แสดงว่า ประเภทเนื้อหา กับการแบ่งปันวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กนั คือ r ของประเภทเนื้อหา มีค่าความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํ่า

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดพฤติ กรรมการแบ่งปั นวิดีโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเนื้ อหาโฆษณาที่ได้ความนิ ยมในการแบ่งปั นวิดีโอออนไลน์ และเพื่อ
ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การแบ่ งปั นวิ ดี โอคลิ ปบนเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ก ลุ่ มตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย จํานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
ค่า F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มขึ้นไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่เชิงพหุดว้ ยวิธี Least Significant
Difference (LSD) และการทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สัน (Pearson ProductMoment Correlation Coefficient) สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ลักษณะเนือ้ หาโฆษณาแบบใดทีไ่ ด้ รับความนิยมในการแบ่ งปันวิดโี อออนไลน์
ตราสิ นค้า Burger king ดึงเอาลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้าที่สนุกสนาน ขี้เล่นและซุกซน และ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่คือ รสชาติเผ็ดร้ อน เลือกใช้เนื้ อหารสาร (Content) ผ่านกลยุทธ์ทางด้าน
อารมณ์ความรู ้สึก (Emotional) แบบรุ นแรง ซึ่ ง Snickers เลือกใช้กลยุทธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ การนํา
Key message ที่เป็ นลักษณะทางอารมณ์ หิว จนโมโห มาสร้างเป็ นเรื่ องราวในสถานการณ์จริ งโดยอิงกับ
กระแสสัง คมสัง คมที่ ได้รั บ ความนิ ย มในขณะนั้น ทั้ง นี้ ต ราสิ น ค้า Burger
King และ Snickers
ใช้ เ รื่ องอารมณ์ ค วามรุ นแรง มาเป็ นตั ว กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การส่ งต่ อ ผู้ รั บ สารในจํ า นวนมาก
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ในขณะที่ตราสิ นค้าอย่าง True Move และ Sumsung นั้นเลือกใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่ องในเชิง
อ้างอิงจากประสบการ์ จริ ง หรื อข้อเท็จจริ งที่สะท้อนสังคม(Base on True Story) เพื่อทําให้เข้าถึงใจ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นเนื้ อหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ งของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ส่ งผลให้การนําเสนอ
เนื้ อหาสาร (Content) ที่ สามารถชักจู งผูบ้ ริ โ ภคได้ดี ผ่านการดําเนิ นเรื่ องราว โดยมี ตราสิ คา้ (Brand
Character) เป็ นแกนนํา กล่าวคือ เนื้อหา (Content) และวิธีการนําเสนอเนื้อหาที่เข้ากับ Brand Character
และจะมีตอ้ งเนื้ อหาที่สร้างให้เกิดความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า (Product Knowledge) เป็ นจุดสําคัญในการ
สร้างไวรัลคลิป
นอกจากนั้น Mood and Tone ยังสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้เกิดการรับรู ้ตราสิ นค้า
(Awareness) เพราะสร้างให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตัวผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการนําเสนอเนื้ อหารสารด้วยหนัง
สั้นที่มีกลยุทธ์ดา้ นอารมณ์ดว้ ยการดําเนินเรื่ องราวผ่านชีวิตจริ ง (Emotional แบบ Base on true story) ทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคที่รับสารนั้นๆเกิดความรู ้ดี และไม่รู้สึกโดนยัดเยียดให้ชมโฆษณาสิ นค้า และการเลือกเสนอ
ข่าวสารผ่านผูน้ าํ ความคิด (Influecencer) ทั้งนักข่าว บล๊อกเกอร์ และ Celeberty Endorsement จะช่วยให้
เกิ ดการแพร่ กระจายข่าวสารได้รวดเร็ ว โดยการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นช่ องทางหลักเนื่ องจาก
สื่ ออนไลน์น้ นั เป็ นพื้นที่ของผูร้ ับสารโดยตรง
ซึ่ งสอดคล้องกับสรุ ปผลการวิจยั เชิ งปริ มาณที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 65.5 มี
พฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอคลิปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการแบ่งปั นวิดีโอคลิปเฉลี่ย 1-5
ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 1 คลิป ซึ่ งแต่ละคลิปมีความยาวเฉลี่ย 1-3 นาที โดยส่ วนใหญ่จะทําการแบ่งปั นมา
จาก YouTube ลักษณะเนื้ อหาที่นิยมแบ่งปั นมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ ละคร/ภาพยนตร์ /มิวสิ ควิดีโอ/
เกมส์ โ ชว์ ย้อนหลัง, คลิ ป ที่ มีเ นื้ อหาตลก ล้อเลี ย น และอัน ดับ สุ ด ท้ายคลิ ป วิ ดี โ อที่ มีเ นื้ อ หารที่ เป็ น
ข่าวสารสาระความรู ้
ส่ วนเนื้อหาวิดีโอคลิปที่ไม่ นิยมแบ่งผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 อันดับ ได้แก่ คลิปวิดีโอที่
มีเนื้ อหารุ นแรง มากที่ สุด รองลงมา คื อ เนื้ อหาคลิปวิดีโอที่ มีลกั ษณะโป๊ ลามก อนาจาร และอันดับ
สุดท้าย คือ รี วิวโฆษณาสิ นค้า
นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32 ไม่มีพฤติกรรมการแบ่งปั นวิดีโอคลิปผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เนื่องจากต้องการความเป็ นส่วนตัว
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5.1.2 ปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดแบ่ งปันวิดโี อออนไลน์ บนเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องที่ ทาํ งานด้าน Digital Marketing มี ความคิดเห็นไปในทิ ศทางเดี ยวกันคือ เคย
แบ่งปั นวิดีโอคลิปผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ยสัปดาห์ 2-3 ครั้ง โดยเน้นแบ่งปั นเนื้ อหาที่มี
ประโยชน์ต่อวิชาชีพเป็ นหลัก เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ทาํ เนื้อหาที่มีแรงบันดาลใจ เพราะทําให้เพื่อน
หรื อคนในสื่ อออนไลน์มีเรื่ องที่ดีในการบอกต่อ และตัวอย่างวิดีโอคลิปที่ออกมาในแนวทางสร้างสรรค์
(Create) เพื่อให้เพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงานเกิดเป็ นไอเดียในการทํางาน
อย่างไรก็ตามมีเพียง 1 คนเท่านั้นคือ คุณคมกฤษ ตรี มล (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2556) กล่าวว่า
ไม่เคยแบ่งปั นสื่ อใดๆลงบนสื่ อเครื อข่ายออนไลน์ แต่มี Facebook ไว้เพียงเพื่อดูของเพื่อนเท่านั้น เพราะ
เป็ นคนไม่ชอบเปิ ดเผยตัวตน

5.2 การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายผลดังนี้
อุไรพร ชลสิ ริรุ่ งสกุล (2554) ยังได้กล่าวถึงการตลาดเชิงดิจิตอลไว้วา่ การตลาดเชิงดิจิตอลเป็ น
นิยามใหม่ของการสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค โดยที่เทคโนโลยี
ทําให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปจากศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีจาํ นวนบัญชี Facebook 1 บัญชี
คิดเป็ นร้ อยละ 79.5 มีการใช้Facebook ทุกวัน คิดเป็ นร้ อยละ 67.0 และมีวตั ถุประสงค์ในการใช้
Facebook เพื่ออ่านความคิดเห็นของบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 32.0 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาด
ดิจิตอลของ เวอร์ ไทม์และเฟนวิค (2551) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนบทบาทจากผูเ้ ฝ้ าดูเพียงอย่างเดียว
เข้ามาเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม จึงเป็ นหน้าที่หลักของนักการตลาดที่จะต้องพยายามดึงให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วน
ร่ วมทางการตลาด เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุคใหม่
โดยการทําให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูจ้ ุดประกายความคิด สร้างสรรค์ ร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อเป็ นผูว้ ิจารณ์
ตราสิ นค้าหรื อบริ การ โดยสะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นของเนื้ อหาสื่ อดิจิตอล คือ 1) ไม่มีขอ้ จํากัดด้าน
เวลา คือ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกชมเนื้ อหาได้ในเวลาที่ตอ้ งการ 2) ไม่มีขอ้ กําจัดด้านพรมแดน เนื้ อหา
จากสื่ อดิจิตอลสามารถรับชมได้ทวั่ โลกในระยะเวลาอันรวดเร็ ว 3) ไม่มีขอ้ จํากัดด้านขนาด คือ นักการ
ตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วยการปรับย่อขนาดเครื อข่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ได้แบบเฉพาะเจาะจง 4) ไม่มีขอ้ กําจัดด้านรู ปแบบ เพราะสื่ อดิจิตอลมีลกั ษณะเป็ นคลิป สามารถจะมี
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ความยาวเท่าไหร่ ก็ได้ และสื่ อดิ จิตอลนั้นสร้ างเกิ ดการรั บรู ้ (Awareness) ของ เวอร์ ไทม์และเฟนวิค
(2551) โดย คุณชัยยศ ผลภาษี(สัมภาษณ์ , 11 มี นาคม 2557) ได้กล่าวถึ งการตลาดแบบไวรั ลของ
Samsung ชุด Taxi Porsche Boxster 987 ว่าทางเจ้าของตราสิ นค้าต้องการให้สินค้า Samsung Galaxy
SII ใช้สื่อออนไลน์ในสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้าไว้เช่นเดียวกัน
Duncan (2002) ได้เสนอแบบจําลองกระบวนการสื่ อสารการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยมี
องค์ประกอบของการสื่ อสารได้แก่ผสู ้ ่ งสาร (Source) สาร (Message) ช่องทางการสื่ อสาร (Channel)
ผูร้ ับสาร (Receiver) ผลตอบกลับ (Feedback) และสิ่ งรบกวนในการสื่ อสาร (Noise) จากผลการศึกษา
จําแนกได้ดงั นี้
1) ผูส้ ่ งสารสาร (Source) คือ บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั ตัวแทนโฆษณาเป็ นผูม้ ี
หน้าที่เข้ารหัส (Encoding) หรื อส่ งสารที่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ จุดดีของสิ นค้าหรื อบริ การโดยมี
เป้ าหมายที่จะสร้ างความเข้าใจ โดยในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง เจ้าของตราสิ นค้าทั้ง 4 ได้แก่ Burger
King ,Snickers ,True Move และ Samsung ที่มีหน้าที่กาํ หนดขอบข่ายการนําเสนอเนื้ อหาสาร(Content)
ที่ตอ้ งการสื่ อไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ข้อกําจัดทั้ง 4 ตราสิ นค้า คือต้องการสร้างการรับรู ้ถึงตราสิ นค้าแก่
กลุ่มเป้ าหมายในจํานวนมากภายใต้งบประมาณทางการตลาดที่จาํ กัด
2) สาร (Message) คือ ทุกสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารได้ทาํ การสื่ อสารออกไปในการสื่ อสารการตลาด
สารได้แก่ข่าวสารตราสิ นค้า (Brand Message) หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าทั้งหมดที่
บริ ษทั หรื อเจ้าของตราสิ นค้าส่งไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย (Customer)
สะท้อนเช่นเดี ยวกับงานวิจยั ของ นิ วฒั น์ ชาตะวิทยากุล (2554) ได้ให้คาํ แนะนําในการทํา
เนื้ อหาในรู ปวิดีโอคลิปให้เกิ ดกระแสบอกต่อไว้ กล่าวคือ วิดีโอคลิปนั้นควรมีความยาวเหมาะสมแต่
ทั้งนี้ข้ ึนกับเนื้ อหาที่ตอ้ งการนําเสนอ สําหรับในประเทศไทย วิดีโอที่มียอดการเข้าชมสู งกว่า 1ล้านครั้ง
ความยาวของวิดีโอจะอยู่ระหว่าง 2-5นาที ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่แบ่งปั นวิดีโอคลิปที่มีความยาว 1-3 นาที และ 4-6 นาทีตามลําดับ สอดคล้องกับ Cheng, and
Liu (2007) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “Understanding the Characteristics of Internet Short Video Sharing:
YouTube as a Case Study” เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของวิดีโอคลิป ขนาดสั้นบนเว็ปไซค์ YouTube จาก
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของวิดีโอคลิป ที่ส้ นั กระชับ และความง่ายในการเข้าถึงและอัพโหลดข้อมูล
วิดี โ อคลิ ป บน YouTube คื อสาเหตุ หลัก ของความนิ ยมในการแชร์ วิดี โ อคลิ ป และมี แ นวโน้ม ที่ จ ะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเนื้อหาที่นิยมแบ่งปัน คือ มากที่สุด 3 อันดับได้แก่ ละคร/ภาพยนตร์ /
มิวสิ ควิดีโอ/เกมส์โชว์ ย้อนหลัง ,คลิปที่มีเนื้ อหาตลก ล้อเลียน และอันดับสุ ดท้ายคลิปวิดีโอที่มีเนื้ อหา
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สารที่เป็ นข่าวสารสาระความรู ้ จากผลวิจยั นี้ กล่าวสรุ ปได้ว่า เนื้ อหาโดนใจผูบ้ ริ โภค (Compelling
Content) คื อ เนื้ อหาที่ มีคุณภาพ มี ภาพหรื อข้อความที่ น่าสนใจ ดู แล้วเกิ ดความสนุ ก และได้รับ
ประโยชน์ ไม่ใช่มีเพียงแต่มุขตลกเท่านั้น แต่ควรมีการหักมุมน่าสนใจและก่อให้เกิดความประทับใจ จน
อยากจะส่ งต่อเพราะเชื่อว่าเพื่อนของตนเองก็คงจะชอบเหมือนกัน นอกจากนี้เนื้ อหาสารที่นาํ มาทําเป็ น
ไวรัลคลิปได้น้ นั จะต้องเป็ นเนื้ อหาที่เข้ากับลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้า (Brand Character) และมี
เนื้ อหาสารที่สร้ างให้เกิ ดความรู ้ เกี่ ยวกับตราสิ นค้า (Product Knowledge) และความคิดของงาน
สร้างสรรค์ (Creative Work) ที่จะช่วยดึงดูดให้ผบู้ ริ โภคเข้าใจ และสนใจเนื้อหาสารได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
สอดคล้องกับจากงานวิจยั ของ Porter and Golan (2006) Golan and Zaidner (2008) และ Michiko Izawa
(2010) พบว่าการสร้ างเนื้ อหาและรู ปแบบของวิดีโอออนไลน์ถือเป็ นส่ วนสําคัญในการที่จะก่อให้เกิด
การบอกต่อ โดยเจ้าของตราสิ นค้าจะต้องเลือกรู ปแบบการนําเสนอให้ตรงกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
3) ช่องทางการสื่ อสาร(Chanel) คือสื่ อกลาง (Mediaor Medium) ซึ่ งทําหน้าที่เป็ น
ช่องทางในการส่ งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าบริ การหรื ออื่นๆไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ซึ่ งจาก
การศึกษาพบว่า ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ น Facebook ,YouTube และ Twitter นั้นถือเป็ นช่องทาง
หลักในการส่ งสารไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเป็ นหลัก โดยอาศัยผูน้ าํ ทางความคิด (Opinion Leader) เป็ น
แรงกระตุน้ ให้เกิดการส่งต่อ
ซึ่ งถื อเป็ นข้อดี คื อ สามารถสื่ อสารเฉพาะเจาะจงบุ คคลได้ สามารถสร้ า งการโต้ตอบหรื อ
ปฏิสมั พันธ์ได้ทนั ทีและสามารถเปลี่ยนบทบาทของผูร้ ับสารและส่ งสารได้ในเวลาเดียวกัน(Albert and
Sanders, 2003) และจากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Sernovitz (Harden and Heyman,
2009) ที่กล่าวว่า ผูก้ ระจายข่าวสาร(Talker) ค้นหาบุคคลที่สามารถกระจายข่าวสารได้ โดยบุคคลเหล่านี้
จะเป็ น ผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิดของผูร้ ับสาร ซึ่ งอาจจะเป็ นได้ท้ งั บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลก็ได้ ที่สามารถ
ส่ งต่อข่าวสารจากตราสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยลักษณะการกระจายข่าวสารนั้นอาจจะเป็ นได้
ทั้งบล็อกเกอร์ หรื อวิดีโอคลิป กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้สินค้าและบริ การ หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่คลัง่ ไคล(Rabid
Fan) ก็สามารถเป็ นคนที่กระจายข่าวสารได้
4) ผูร้ ับสาร(Receiver) หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย(Target Audience)ได้แก่ผบู ้ ริ โภค
เป้ าหมายที่มีศกั ยภาพหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าซึ่ งทําหน้าที่ในการถอดรหัส (Encoding) ข่าว
สารตราสิ นค้า (Brand Message) ที่นกั สื่ อสารการตลาดได้สื่อสารออกไป ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถ
จําแนกออกเป็ น 3 ประเด็นย่อย
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(1) ประเภทของผูร้ ับสาร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์
ในการใช้ Facebook พบว่า อ่าน News Feed/อ่าน Comment คนอื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด จัดเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
นักสะกดรอย (The Stalker) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ มีพฤติ กรรมที่ ชื่นชอบการติดตามและสังเกตความ
เคลื่อนไหวของเพื่อนหรื อผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน Facebook มากกว่า
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปถึง 14 เท่า รองลงมาคือ Update status และ Share รู ปถ่าย/ วิดีโอกับเพื่อน จัดเป็ นผูบ้ ริ โภค
ประเภทกลุ่มที่รักการโพสและแชร์ เป็ นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของผูใ้ ช้งานในกลุ่มนี้เป็ น
กลุ่มที่รักและชื่นชอบการเช็คอิน โดยผลการสํารวจพบว่าผูใ้ ช้งานประเภทนี้มีจาํ นวนมากถึง 4.8 ล้านคน
และลําดับสุ ดท้ายกลุ่มตัวอย่างที่นิยมแสดงความคิดเห็น (Comment) จัดเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มผูเ้ ล่นหน้า
ใหม่ (The Newbie) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็กวัยรุ่ นที่เพิ่งหัดใช้งาน ซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมถ่าย
ตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผลการสํารวจพบว่าผูเ้ ล่นหน้าใหม่กลุ่มนี้ มีการกด Like
สู งถึง 5 แสนครั้งภายในระยะเพียงแค่ 2 นาทีตามลําดับซี่ งสอดคล้องกับการสํารวจของ Opify.net
(2556) ที่ได้ทาํ สํารวจไว้
(2) พฤติกรรมผูร้ ับสาร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 65.5 ส่ วนใหญ่
เคยแบ่งปั นวิดีโอคลิปลง Facebook โดยมีความถี่เฉลี่ยในการแบ่งปั นวิดีโอคลิป 1-5 ครั้ง/เดือน เฉลี่ยครั้ง
ละ 1 คลิ ป และจากการศึกษาสัมภาษณ์ ท้ งั 5 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ เคย แบ่งปั นวิดีโอคลิ ปผ่านสื่ อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ยสัปดาห์ 2-3 ครั้ ง ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลจากผลงานวิจยั Connections
Panel ของ Initiative เปรี ยบเทียบพฤติกรรมระหว่างปี 2010 กับ 2012 แล้วพบว่าในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
สัดส่ วนของคนไทยที่ ทาํ กิ จกรรมต่างๆ บนอิ นเตอร์ เน็ตสู งขึ้ นในทุกกิ จกรรมหลักๆ โดยคนไทยใช้
อินเตอร์ เน็ตโดยทัว่ ไปอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นถึง 39% จากเดิมที่มีสดั ส่ วน 28% ในปี 2010
มาเป็ น 39% ในปี 2012 ซึ่ งกิจกรรมที่คนไทยทําเพิ่มขึ้นสูงมากเป็ นอันดับแรกก็คือ การดูวิดีโอออนไลน์
ที่มีการเติบโตสูงถึง 123% หรื อจาก 14% ในปี 2010 มาเป็ น 31% ในปี 2012 ซึ่ งจํานวนการใช้งานที่เพิ่ม
ขึ้นมานี้ส่วนหนึ่งมาจากการดูละครย้อนหลังหรื อซี รีส์ต่างๆ รวมทั้งเรื่ องราวที่เป็ นกระแสสังคมต่างๆ ที่
มักจะเริ่ มเกิดขึ้นจากFacebookและ
ในส่ วนผูร้ ับสาร ร้อยละ 32.0 มีพฤติกรรมไม่แบ่งปันวิดีโอ สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ไม่
เคยแบ่งปั นวิดีโอคลิปเพราะต้องการความเป็ นส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ16.5 จัดเป็ นผูร้ ับสารประเภท กลุ่ม
ที่กลัวเสี ยความเป็ นส่วนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความลึกลับและ
ไม่ค่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวสู่ สาธารณะ ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั ใช้ชื่อสมมุติในการใช้งานรวมถึงยังไม่
ค่อยรับความเป็ นเพื่อน(Add Friend) จากคนแปลกหน้าอีกด้วย โดยผลการสํารวจพบว่าผูใ้ ช้งานที่มี
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พฤติกรรมลึกลับเหล่านี้ มีจาํ นวมมากถึง 13 ล้านคนจากการสํารวจของ Opify.net โดยปั จจัยด้านสภาพ
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีผลต่อการแบ่งปั น เนื่ องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตนสังกัดอยู่
เป็ นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสิ นใจที่จะแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมใดๆก็ตาม นัน่ คือ
มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม
(3) ปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดการแบ่งปั นวิดีโอคลิปบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์จากศึกษา
บทสัมภาษณ์ท้ งั 5 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ โดยเน้นแบ่งปั นเนื้ อหาที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพเป็ นหลัก และ
เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ทาํ และนิ ยมแบ่งปันเนื้อหาที่มีแรงบันดาลใจเพราะทําให้เพื่อนหรื อคนในสื่ อ
ออนไลน์มีเรื่ องที่ ดีในการแชร์ ต่อหรื อตัวอย่างวิ ดีโอคลิ ปที่ ออกมาในแนวทางสร้ างสรรค์ (Create)
เพื่อให้เพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมเกิดเป็ นไอเดียในการทํางาน แต่ทุกๆครั้งๆก่อนแบ่งปั นเนื้อหาใดๆจะทําการ
คิดวิเคราะห์และเลือกก่อนแบ่งปั นทุกครั้ง เนื่ องจาก สมาชิกในสังคมออนไลน์มีผลต่อการเลือกระดับ
หนึ่งคือบริ บททางสังคมเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสิ นใจในการเลือกเนื้ อหาสําหรับการแชร์ เช่นหากอยูใ่ น
สังคมที่อ่อนไหว (Sensitive)เรื่ องความรุ นแรงก็เลือกที่จะไม่แบ่งปั น และการแบ่งปั นเนื้ อหาใดก็ตาม
เป็ นการสะท้อนกลับมายังตัวผูแ้ บ่งปันด้วยว่าเป็ นคนเช่นไร
และจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างแบ่งปั นวิดีโอคลิปเนื้ อหา
ประเภท ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์ส์โชว์/Reality มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 2.89 รองลงมาคือ ตลก
ล้อเลียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.8 และมีปัจจัยแบ่งปั นเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ตลกมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
เท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารกับผูอ้ ื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Skågeby (2008) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง Gifting Technologies – Ethnographic Studies of End-Users
and Social Media Sharing พบว่า การแชร์ หรื อการแบ่งปั นเนื้ อหาผ่านสังคมออนไลน์น้ นั มีเหตุผลที่
ใกล้เคียงกับเหตุผลในการแบ่งปั นในโลกออฟไลน์ โดยต่างที่การแบ่งปั นบนโลกออนไลน์จะทําได้
รวดเร็ วกว่าและมี ความสัมพันธ์ในเชิ งสังคมกับคนแปลกหน้ามากกว่าในโลกออฟไลน์ การแบ่งปั น
เนื้ อ หาบนโลกออนไลน์ น้ ัน ผูท้ ี่ ท าํ การแบ่ ง ปั น จะรู ้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมที่ ก ว้า งกว่า ในโลก
ออฟไลน์ เนื่องมาจากขอบเขตในโลกออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับผูค้ นเป็ นจํานวนมาก

5.3 ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ครั้ งต่อไป และต่อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานดังนี้
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1) ด้านประเภทของเนื้ อหาวิดีโอ อินเตอร์ เน็ตถือว่าเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สาํ คัญและมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งมาก สามารถให้ท้ งั คุณประโยชน์และโทษ ในด้านการทําการตลาดแบบไวรัลโดยใช้
วิดีโอเนื้ อหาของวิดีโอถือได้วา่ เป็ นปั จจัยหลักที่สาํ คัญที่การจูงใจให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจและส่ งต่อ
หรื อแบ่ งปั นวิดีโ อนั้นๆ ซึ่ งถื อเป็ นความสําเร็ จที่ ได้ที่บรรลุเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของการทํา
การตลาดประเภทนี้ นอกจากนี้ ผบู้ ริ โภคมักให้ความสําคัญมากที่สุดกับเนื้ อหาวิดีโอที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองในด้า นการศึ ก ษา และ/หรื ออาชี พ /การทํา งาน ซึ่ งข้อ มู ล ต่ า งๆ เหล่ า นี้ สามารถนํา ไปใช้
ประกอบการวางแผนการตลาดแบบไวรัล
2) ด้านรู ปแบบการนําเสนอเนื้ อหาวิดีโอ ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายยังให้ความสําคัญต่อเนื้ อหาวิดีโอ
ด้านละคร เกมส์โชว์ และด้านเนื้อหาที่มีความตลกเป็ นอันดับรองมา ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดทําวิดีโอ จึง
ควรตระหนัก ความสํา คัญ ในด้า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งเหล่ า นี้ ไม่ ค วรสร้ า งวิ ดี โ อที่ เ นื้ อ หาที่ ล่ อ แหลม
จนเกินไป แต่ควรมีเนื้ อหาที่สอดแทรกคุณประโยชน์ต่างๆ ไว้อย่างมีศิลปะ เพื่อให้ความรู ้ อบรม และ
ชักชวนหรื อสร้างแรงจูงใจแก่ผบู้ ริ โภคเป้ าหมาย
3) ด้านตราสิ นค้า ควรเลือกใช้บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความคิด หรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั
ยอมรับ หรื อชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคมาช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนด้านการตลาดและการโฆษณาเนื่องจาก
กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับบุคคลเหล่านั้น จึงเกิดการส่งต่อหรื อแบ่งปั นคลิปวิดีโอ
4) ด้านบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง วิดีโอที่ได้ส่งมาจากพนักงานขององค์กร หรื อหน่ วยงานที่ มี
ชื่อเสี ยงยังมีอิทธิพลอยู่ โดยการแนะนําหรื อส่ งต่อวิดีโอมาจากเพื่อนของผูบ้ ริ โภคมักให้ความสําคัญและ
สนใจอยูเ่ ช่นกัน นัน่ หมายความว่า มักไม่เกิดการเพิกเฉยหรื อไม่ไว้วางใจในวิดีโอที่ได้รับ

5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ควรทําการศึกษาตัวแปรย่อยในด้านต่างๆ เพิ่มเติ มจากที่ เลื อกทําการศึกษาในครั้ งนี้ ให้มี
ความละเอียดและครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่อาจเป็ นประโยชน์มากขึ้น
2) ควรพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือวิจยั อื่นๆ เพิ่มเติมหรื อเพิ่มการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) กับ กลุ่ ม ผูแ้ บ่ ง ปั น วิ ดี โ อบนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ ปั จ จัย และ
พฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอได้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งอาจทําให้ได้ขอ้ มูลในมุมมองที่แปลกแตกต่างและหลากหลาย
จากความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
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แนวคําถามที่ใช้ สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
- ชื่อ นามสกุล
- ตําแหน่งงานในปัจจุบนั
- ขอบข่ายความับผิดชอบ
ส่วนที่ 2 แนวโน้มเนื้อหาโฆษณาที่เป็ นที่นิยมในการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์
- แนวคิดเกี่ยวกับไวรัลคลิปที่ผา่ นมา เช่น โดม ,Burger king ,Sneaker และ ทรู
- ในฐานะผูส้ ่งสารจะสร้างไวรัลคลิปอย่างไรให้เกิดความเข้าใจ และส่ งสารได้ถูกต้องไปยัง
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
- ตั้งใจผลิตเพื่อเกิดการแบ่งปันหรื อไม่ อย่างไร
- เนื้ อหาแบบใดที่ผบู ้ ริ โภคจะนิ ยมส่ งต่อ (sex, ความรุ นแรง )และเพราะเหตุใดถึงคิดแบบ
นั้น
- แนวทางใดที่จะทําให้ไวรัลคลิปประสบความสําเร็ จ (เนื้อหาโดนใจ, เข้าถึงได้ง่าย, ง่ายต่อ
การส่ ง)
ส่วนที่ 3 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
- ในฐานะผูผ้ ลิตเอง ปกติเคยแชร์ เนื้อหาอะไรใน Facebook หรื อไม่ (ไม่จาํ กัดรู ปแบบ เช่น
การแชร์ บล็อก, รู ปภาพ,ลิงค์กิจกรรมต่างๆ เป็ นต้น)
- แชร์ บ่อยแค่ไหน และการแชร์ เนื้อหาในรู ปแบบวิดีโอคลิปคิดเป็ นสัดส่ วนคร่ าวๆเท่าใด
- ชอบแชร์ เนื้ อหาแบบไหน เช่น ตลก เศร้า สร้างแรงบันดาลใจ ประหลาดใจ เป็ นต้น (เพื่อ
ศึกษาว่าเนื้ อหาที่ชอบดูกบั เนื้ อหาที่มีแนวโน้มว่าจะส่ งต่อนั้นเป็ นรู ปแบบเดียวกันหรื อไม่
และถ้าไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร)
- ถ้าจะแชร์ Viral Video อะไรคือแรงจูงใจ หรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการจากการแชร์ วิดีโอคลิป
แชร์ เพราะ
a. เนื้อหา เช่น เนื้อหามีประโยชน์ หรื อมีความตลก อยากให้คนอื่นๆได้ดู เป็ นต้น
b. ความรู ้สึกอื่นๆ เช่น อาจเพียงต้องการแสดงตัวตน, ต้องการเป็ นผูน้ าทางความคิด,
ต้องการให้คนมากด like, หรื อต้องการให้คนมาแสดงความคิดเห็น (socialconnection) เป็ นต้น (เพื่อ
ศึกษาถึงความเชื่อที่เป็ นแรงขับให้เกิดเจตนาที่จะส่ งต่อเนื้อหา)
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- การมีอยู่ของสมาชิ กสังคมมีผลกระทบหรื อไม่ต่อการเลือกว่าจะแชร์ วิดีโอคลิป อะไรไม่
แชร์ วิดีโอคลิป อะไร เช่น ในเครื อข่ายสังคมมีสมาชิกครอบครัวอยูด่ ว้ ยทําให้ไม่กล้าแชร์
เนื้อหาบางอย่าง เช่น วิดีโอคลิป ที่มีเนื้อหาล่อแหลมทางเพศ หรื อเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องการสิ่ ง
มึนเมาหรื อยาเสพติด เป็ นต้น หรื อไม่กล้าแชร์ วิดีโอคลิป ที่มีเนื้อหาบางอย่างเนื่ องจากกลัว
ที่จะเสี ยภาพลักษณ์ในกลุ่มเพื่อน(เพื่อศึกษาว่า เครื อข่ายสังคมมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
เลือกแชร์ Viral Video ด้วยเหตุผลใด เช่น ความเหมาะสม ภาพลักษณ์ เป็ นต้น)
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพธ์ปริ ญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ และนวตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เพื่อศึกษาปั จจัยปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
วีดิโอบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผูว้ ิจยั จึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณสําหรับความร่ วมมือมา ณ ที่นี่ดว้ ย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ
( ) 18-22 ปี

( ) 23-27 ปี

( ) 28-32 ปี

( ) 33-37 ปี

( ) มากกว่า 37 ปี

3. ระดับการศึกษา (หากศึกษาอยู่ โปรดเลือกตัวเลือกที่คนศึกษาอยู)่
( ) ม.ต้น หรื อตํ่ากว่า
( ) ม.ปลาย/ปวช
( ) อนุปริ ญญา/ปวส
( ) ปริ ญญาตรี
( )ปริ ญญาโท
( )ปริ ญญาเอก
( )อื่นๆ โปรดระบุ_______________

4. อาชีพ
( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
( ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ระบุ_______________

( )พนักงานบริ ษทั

( )พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

( )รับจ้างอิสระ

( )อื่นๆ โปรด
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5. รายได้ต่อเดือน
( ) ตํ่ากว่า 10,00 บาท
( ) 30,001-40,000 บาท

( ) 10,001-20,000 บาท ( ) 20,001-30,000 บาท
( ) 40,001-50,000 บาท ( ) มากกว่า 50,000 บาท

6. คนมีบญั ชี facebook หรื อไม่
( ) มี
( ) ไม่มี *จบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมใช้ สื่อ Facebook
7. คนใช้ Facebook มานานแค่ไหน
( ) น้อยกว่า 1 ปี
( ) 1 ปี
( ) 3 ปี
( ) 4 ปี

( ) 2 ปี
( ) มากกว่า 4 ปี

8. คนมี Facebook กี่บญั ชี
( )1 บัญชี
( ) 2 บัญชี
( ) มากกว่า 3 บัญชี
9. คนมีเพื่อนประมาณกี่คนใน Facebook
( ) น้อยกว่า 100 คน ( )101-300 คน
( )301-500 คน
( ) มากกว่า 500 คน
( ) มากกว่า 1,000 คน ( ) มากกว่า 10,000 คน(กรณี เป็ นเจ้าของ Fan page)
10. คนใช้ Facebook กี่ครั้งต่อสัปดาห์
( ) ทุกวัน
( )1-5 วัน/สัปดาห์ ( )6-10 วัน/สัปดาห์
( )11-15 วัน/สัปดาห์ ( )มากกว่า 15 วัน/สัปดาห์
11. คนใช้เวลากับ Facebook นานแค่ไหน(รวมระยะเวลาทั้งวันโดยเฉลี่ย)
( ) น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ( )1-3 ชัว่ โมง
( )4-6 ชัว่ โมง
( )มากกว่า 6 ชัว่ โมง
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12. คนใช้ Facebook เพื่อวัตถุประสงค์ใด
( ) chat
( )ค้นหาเพื่อน /คนรู ้จกั
( )กด Like / Comment
( ) อ่านความคิดเห็นของบุคคล ( ) ค้นหาข้อมูลจาก Fanpage
( ) share รู ปภาพ
( )Share วิดีโอคลิป
13. คนใช้ Facebook ในกิจกรรมเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน
*คําอธิ บาย
มากที่สุด = ทุกวัน หรื อ ทุกครั้งที่เปิ ด Facebook
มาก = อาทิตย์ละ 5-6 ครั้ง
ปานกลาง=อาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
น้อย = อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง
น้อยที่สุด = ไม่ทาํ เลย
มากที่สุด
13.1 Update status
13.2 ส่ งข้อความส่ วนตัว
13.3 แสดงความคิดเห็น comment
13.4 เขียน Blog
13.5 ค้นหาเพื่อน/คนรู ้จกั
13.6 Chat
13.7 เล่นเกมส์
13.8Share รู ปถ่าย/ วิดีโอกับเพื่อน
13.9 อ่าน News Feed/อ่าน Comment
คนอื่น
13.10ติดตามข่าวสารตราสิ นค้า/
Fanpage

มาก ปานกลาง

น้อย น้อยที่สุด
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14. คนเคยแบ่งปันวิดีโอคลิป(Share Video clip)ลง Facebook หรื อไม่
( ) เคย (ข้ามไปทําข้อ 16)
( ) ไม่เคย
15. เพราะสาเหตุใดคนจึงไม่เคยแบ่งปั นวิดีโอคลิป(Share Video clip) (จบแบบสอบถาม)
( ) เนื้อหาวิดีโอไม่เหมาะสม ( ) เนื้อหาวิดีโอไม่น่าสนใจ
( ) ไม่เห็นถึงความจําเป็ น
( ) ไม่รู้วธิ ีการshare
( )ต้องการความเป็ นส่วนตัว
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการแบ่ งปันวิดโี อผ่ าน Facebook
16. คนแบ่งปั นวิดีโอคลิป(Share Video clip)กี่ครั้งต่อเดือน
( ) ทุกวัน
( )1-5 ครั้ง/เดือน
( )6-10 ครั้ง/เดือน
( ) 11-15 ครั้ง/เดือน ( )มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน
17. การแบ่งปั นวิดีโอคลิป(Share Video clip)คนแบ่งปันครั้งละกี่คลิป
( ) ครั้งละ 1 คลิป
( ) ครั้งละ 2-3 คลิป ( )มากกว่า 3 คลิป
18. วิดีโอคลิป(Video clip)ที่คนแบ่งปั น(Share) มีความยาวเท่าใด
( ) ตํ่ากว่า 1 นาที
( )1-3 นาที ( )4-6 นาที
( )7-10 นาที
( ) มากกว่า 10 นาที
19. คนแบ่งปั นวิดีโอคลิป(Video clip) จากแหล่งใด
*ถ้าคนแบ่งปันจาก Facebook : Fanpage ข้ามไปตอบข้อ 20
( )YouTube ( ) Vimeo.com
( ) Sanook.com
( ) MThai.com ( ) SocialCam
( ) Shareต่อจากเพื่อนใน Facebook
( )อื่นๆ โปรดระบุ_______________
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20. คนแบ่งปั นจาก Facebook : Fanpage ใด
( )Youlike (คลิปเด็ด)
( )Cutclip
( )คลิปเด็ด
( )Best of YouTube
( )อื่นๆ โปรดระบุ_______________
21. ประเภทเนื้อหาที่คนแบ่งปั นวิดีโอคลิป(Video clip)
มาก
ที่สุด
21.1 ข่าว / สาระความรู้
เช่น ข่าวทางการเมือง
21.2 สัมภาษณ์บุคคล
(เช่น คลิป สัมภาษณ์วงโยธวาทิต สตรี
วิทยา2
21.3 ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์โชว์/
reality (เช่น ละครย้อนหลัง สามมีตี
ตรา /ตัวอย่างหนัง /MV ที่ชอบออก
เพลงใหม่ /รายการเซี ยนโอเกะ
21.4 โฆษณาสิ นค้า/รี ววิ สิ นค้า
เช่น โมเมพาเพลิน
21.5 กีฬา /การออกําลังกาย
เช่น คลิปสอนออกกําลังกาย insanity
workout / โยคะ
21.6 ความรุ นแรง เช่น คนทะเลาะกัน
คนทําร้ายสัตว์ นักเรี ยนนักศึกษาตบตี
กัน
เช่นคดีคนยิงแม่ยาย แล้วเดินส่ายก้นที่

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ชลบุรี
21.7 ตลก ล้อเลียน
เช่น ลุงจอห์น Bangkok 1 st time
21.8โป๊ ลามก อนาจาร
เช่น แอบถ่ายพริ ตตี้ motor show
22. ประเภทเนื้อหาที่คนไม่ แบ่งปันวิดีโอคลิป(Video clip)
มาก
ที่สุด
21.1 ข่าว / สาระความรู้
เช่น ข่าวทางการเมือง
21.2 สัมภาษณ์บุคคล
(เช่น คลิป สัมภาษณ์วงโยธวาทิต สตรี
วิทยา2
21.3 ละคร/ภาพยนตร์ MV/เกมส์โชว์/
reality (เช่น ละครย้อนหลัง สามมีตี
ตรา /ตัวอย่างหนัง /MV ที่ชอบออก
เพลงใหม่ /รายการเซี ยนโอเกะ
21.4 โฆษณาสิ นค้า/รี ววิ สิ นค้า
เช่น โมเมพาเพลิน
21.5 กีฬา /การออกําลังกาย
เช่น คลิปสอนออกกําลังกาย insanity
workout / โยคะ
21.6 ความรุ นแรง เช่น คนทะเลาะกัน
คนทําร้ายสัตว์ นักเรี ยนนักศึกษาตบตี

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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กัน
เช่นคดีคนยิงแม่ยาย แล้วเดินส่ายก้นที่
ชลบุรี
21.7 ตลก ล้อเลียน
เช่น ลุงจอห์น Bangkok 1 st time
21.8โป๊ ลามก อนาจาร
เช่น แอบถ่ายพริ ตตี้ motor show

ส่ วนที่ 4 ปัจจัยการแบ่ งปันวิดโี อคลิป
23. ปั จจัยที่ทาํ ให้แบ่งปั นวิดีโอคลิป(Video clip)
มาก
ที่สุด
23.1 เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ตลก
23.2 เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารกับผูอ้ ื่น
23.3 เพื่อแสดงความเป็ นตัวตน เช่น
ผูน้ าํ กระแส แสดงถึงรสนิยมในการ
เสพสื่ อ
23.4 คลิปมีความสร้างสรรค์ในแง่
ศิลปะ creative
23.5Share ต่อจากเพื่อนที่มีความ
น่าเชื่อถือ

มาก

ปาน
กลง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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24 ปัจจัยที่ทาํ ให้คนไม่ แบ่งปันวิดีโอคลิป(Video clip)
มาก
ที่สุด
24.1 ไม่มีความบันเทิง สนุกสนาน
ตลก
24.2 ข้อมูลข่าวสารไม่มีประโยชน์กบั
ผูอ้ ื่น
24.3 แชร์ ไปแล้วกลัวคนอื่นมองไม่ดี
(ไม่มีรสนิยม หัวรุ นแรง เพือ่ นไม่
เชื่อถือ )

มาก

ปาน
กลง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ประวัตผิ ู้เขียน

ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวมาริ สา อานิตา้ ฟันเดอรวาวเดอะ

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตร์ บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ 2548

