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บทบรรณาธิการ 
 
เรยีน ผูอ้่านทุกท่าน 
 
ปัจจุบนัมกีารน าสือ่สงัคมออนไลน์เขา้มาใชใ้นการใหบ้รกิารและการคา้กนัอย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใชเ้พื่อ
การการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสร้างแบรนดบ์ุคคล หรอืการสรา้งตวัตน วารสารฉบบันี้มบีทความวจิยัทัง้วจิยัเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วกบัการประยุกต์ใช้สื่อสงัคมออนไลน์เกีย่วกบัการแบ่งปันขอ้มูลการดูแลสุขภาพ 
การใชเ้น้ือหาทางการตลาด การสรา้งแบรนดส์่วนบุคคล และการสรา้งตวัตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ หวงัว่าผูอ้่านทุกท่าน
จะไดร้บัสาระและสามารถน าผลการวจิยัไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ตามความเหมาะสมต่อไป 
 

กองบรรณาธกิาร 
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ผูช่้วยบรรณาธิการ 
นางสาวนนัทา นาเจรญิ    
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารูปแบบวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บทความที่รบัพิจารณาเผยแพร่ วารสารครอบคลุมสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวารสารน้ี ผ่าน
กระบวนการ Peer Review เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถน าไปอา้งองิได ้ประเภทของผลงาน
ทีเ่ผยแพร่ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยัดา้นเทคโนโลยสีนเทศทีเ่น้นทาง

ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิ่งประดิษฐ์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวชิาการ เป็นผลงานที่เรยีบเรยีงจากเอกสารทางวชิาการ ซึ่งเสนอแนวความคิดหรอืความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
- บทวจิารณ์หนังสอื เป็นการน าเสนอและวจิารณ์หนังสอืที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่เน้นทางธุรกจิซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ถงึองคค์วามรูใ้หม่ทีน่่าตดิตาม 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานดงักล่าวขา้งต้น มาลงตพีมิพใ์นวารสาร JISB โดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

การเผยแพร่ 
เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ าหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบบั 
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- ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
- ฉบบัที ่4 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
โดยเผยแพร่ที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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การแบง่ปันข้อมลูการดแูลสขุภาพบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณในรปูแบบของการส ารวจ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรม
การแบ่งปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ จาก
ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กในประเทศไทย ทัง้สิน้ 187 คน  

ผลจากการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลเชงิบวกต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า ส่วน
ปัจจยัทีส่ง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของ
การกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสังคม และความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มูล ซึง่ประกอบด้วย มติดิา้นคุณภาพตามเนื้อแท ้มติดิา้นปฏสิมัพนัธ ์และมติิดา้นการน าเสนอ โดยความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลูเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: ความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถอื คุณภาพของขอ้มลู การดแูลสขุภาพ การแบ่งปันขอ้มลู 
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Abstract 

Survey research studied factors influencing healthcare information-sharing on social networks. An online 
survey gathered information from 187 facebook users in Thailand. Data was analyzed by simple linear and 
multiple regressions. 

Results were that self-efficacy had a positive effect on outcome expectation. Factors positively affecting 
information-sharing were self-efficacy, outcome expectation, enjoyment in helping others, strength of social 
ties, and most influentially, trust in information. The last-mentioned consisted of trust in information, 
interactivity, and presentation. Trust in information was added to the traditional personal trust and trust in a 
system. 

 
Keywords: Trust, Reliability, Information quality, Healthcare, Information sharing 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social network) มบีทบาทมากขึน้ในชวีติประจ าวนั เนื่องจากการเขา้ถงึไดโ้ดยง่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืสมาร์ทโฟน จงึท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงเนื้อหาบนโลกออนไลน์ได้
อย่างสะดวก รวดเรว็ รวมถึงสามารถโพสต์ แชร ์กดไลค ์และแสดงความคดิเหน็ต่อขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเสร ีโดยการ
กระท าต่างๆ เหล่านัน้ บางครัง้อาจสง่ผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้งได ้ซึง่ส่วนใหญ่มกัเกดิจากการทีผู่ใ้ชไ้ม่ไดค้ัดกรอง
ขอ้มูลข่าวสารมากมายต่างๆ ทีเ่ขา้มาอย่างเพยีงพอ และปัจจุบนัผูค้นตระหนักเรื่องเกี่ยวกบัสุขภาพกนัมากขึน้ ท าให้
เกดิการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากตวับุคคล สื่อสาธารณะ หนังสอื และบทความ
วารสาร รวมถงึการคน้หาขอ้มลูออนไลน์  

ขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพ โดยเฉพาะขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนสงัคมออนไลน์นัน้ มทีัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นเรื่องจรงิและขอ้มูล
ทีก่ล่าวอา้งเกนิจรงิ ประชาชนควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลบนอนิเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ขอ้มูลการดูแลสุขภาพทีม่คีวามละเอยีดอ่อนมากกว่าขอ้มูลอื่นๆ ที่มผีลต่อความมัน่คงปลอดภยัของร่างกาย
และชวีติ ดงัที ่พล.อ.ต.นพ.อทิธพร คณะเจรญิ รองเลขาธกิารแพทยสภา กล่าวเอาไว้ว่า “ทุกวนันี้สื่อสงัคมออนไลน์มี
อทิธพิลต่อความเชื่อมาก บางคนหมอบอกยงัไงกไ็ม่ยอมฟัง แต่พอมคีนส่งไลน์หรอืแชรเ์ฟซเรื่องโน้นเรื่องนี้มาใหปุ้๊ บ ก็
รบีท าตามทนัท ีจงึขอเตอืนว่า ก่อนจะกดไลค ์กดแชร ์หรอืเชื่อต่อๆ ตามกนั ควรพนิิจพจิารณาและปรกึษาผูท้ีรู่จ้รงิให้
ถ่องแทก้่อน จะไดไ้ม่ตอ้งมาเสยีใจภายหลงัครบั” (ไทยรฐัออนไลน์, 2558) 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการแบ่งปันความรูบ้นเครอืขา่ยสงัคม ยงัมงีานวจิยัจ านวนไม่มากทีก่ล่าวถงึ
เรื่อง ความเชื่อมัน่ในข้อมูล ในงานวจิยันี้ ผู้วิจยัจึงจะท าการศกึษาพฤติกรรมการแบ่งปันขอ้มูลการดูแลสุขภาพบน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยศกึษาถงึปัจจยัความเชื่อมัน่ในขอ้มลูร่วมดว้ย 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิในการ
ช่วยเหลอืผู้อื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกี่ยวกนัทางสงัคม และความเชื่อมัน่ในขอ้มูล ซึ่งประกอบด้วยมติิด้าน
คุณภาพตามเน้ือแท ้มติดิา้นปฏสิมัพนัธ ์และมติดิา้นการน าเสนอ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้ท าการศกึษาทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social cognitive theory) ร่วมกบังานวจิยัในอดตีเกี่ยวกบั 
การแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่ายสงัคม การประเมนิความเชื่อมัน่ในขอ้มูล และการประเมนิคุณภาพของสารสนเทศบน
เวบ็ไซต ์ไดปั้จจยัทีจ่ะท าการศกึษาในงานวจิยันี้ดงัต่อไปนี้ 

ทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social cognitive theory) ถูกพฒันาขึน้โดย Bandura (1986) ในระยะแรกใชช้ื่อว่า 
Social learning theory ซึง่ Bandura เสนอแนวคดิเรื่องความคาดหวงัความสามารถของตนเอง (Efficacy expectation) 
โดยให้ความหมายว่าเป็นความคาดหวงัที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถของตนในลกัษณะที่เฉพาะเจาะจง และความ
คาดหวงันี้เป็นตวัก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมา Bandura (1997) ได้ศกึษาเพิม่เติมเกี่ยวกบั การรบัรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) โดยใหค้ าจ ากดัความว่า เป็นการทีบุ่คคลตดัสนิใจเกีย่วกบัความสามารถของ
ตนเองทีจ่ะจดัการและด าเนินการกระท าพฤตกิรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนด  

โดยสรุปแล้ว Bandura กล่าวถงึความสมัพนัธข์องการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและความคาดหวงัในผลของ
การกระท าเอาไวว้่า ปัจจยัทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัมาก ไม่สามารถแยกจากกนัไดเ้ดด็ขาด บุคคลทีม่คีวามเชื่อมัน่ใน
ทกัษะหรอืความรูข้องตนเองสูง จะมแีนวโน้มที่จะคาดหวงัผลของการกระท านัน้ไปในทางบวกมากขึน้ และบุคคลจะ
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กระท าพฤตกิรรมใดหรอืไม่ ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง อกีส่วนหนึ่งกข็ึน้อยู่กบัความคาดหวงัใน
ผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ เพราะการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นการตดัสนิความสามารถของตนเองว่าจะสามารถท างาน
ไดใ้นระดบัใด ในขณะทีค่วามคาดหวงัเกีย่วกบัผลทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นการตดัสนิว่าผลลพัธร์ูปแบบใดจะเกดิขึน้จากการ
กระท าพฤติกรรมดงักล่าว บุคคลจะมองผลของการกระท าที่เกดิขึน้ว่าเป็นสิง่ที่แสดงถึงความเหมาะสมเพยีงพอของ
พฤตกิรรมทีไ่ดก้ระท าไป 

การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ในบรบิทของการแบ่งปันขอ้มูล หมายถึงความมัน่ใจของ
บุคคลหนึ่งเกีย่วกบัความสามารถในการแบ่งปันขอ้มูล (Cabrera and Cabrera, 2002) ว่าจะสามารถจดัหาความรูท้ี่
น่าสนใจหรอืมปีระโยชน์มาใหผู้อ้ื่นได ้(Chen and Hung, 2010; Constant et al., 1996; Lin et al., 2009) การรบัรู้
ความสามารถของตนเองเป็นตวัก าหนดระดบัความคาดหวงัในผลของการกระท า (Compeau et al., 1999; Compeau 
and Higgins, 1995a, 1995b; Huang and Liaw, 2005) และสง่ผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู (Chen and 
Hung, 2010; Chen et al., 2009; Cheung and Lee, 2007; Kankanhalli et al., 2005; Kim et al., 2015; Lu and 
Hsiao, 2007; Perik, 2014) 

ความคาดหวงัในผลของการกระท า (Outcome expectation) ในบรบิทของการแบ่งปันขอ้มูล จะเน้นในเรื่อง
ของความคาดหวงัเกีย่วกบัตวับุคคล เช่น การไดร้บัการยอมรบัและความเคารพทีม่ากขึน้ การมเีพื่อนมากขึน้ หรอืการ
ไดร้บัความร่วมมอืที่ดขี ึน้ มงีานวจิยัจ านวนมากกล่าวว่า แรงกระตุ้นภายใน เช่น ความคาดหวงัในการเป็นทีจ่ดจ าใน
สงัคม หรอืความปรารถนาทีจ่ะสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัตนเอง จะเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการแบ่งปัน
ขอ้มูล (Ardichvili et al., 2003; Chen and Hung, 2010; Chiu et al., 2006; Kim et al., 2015; Perik, 2014; Wasko 
and Faraj, 2000) 

ความเพลิดเพลินในการช่วยเหลือผู้อ่ืน (Enjoyment in helping others) ในบรบิทของการแบ่งปันขอ้มูล คอื
ความพงึพอใจส่วนบุคคลจากการแบ่งปันขอ้มูลเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Kim et al., 2015) งานวจิยัในอดตีระบุว่า บุคคล
แบ่งปันข้อมูลเพราะเชื่อว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจและท าให้เขารู้สึกดี กล่าวคือบุคคลที่มีความ
เพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นมแีนวโน้มทีจ่ะแบ่งปันขอ้มูลมากขึน้ (Butler et al., 2007; Chang and Chuang, 
2011; Cheung and Lee, 2007; Chung et al., 2015; Constant et al., 1996; Hwang, 2011; Kankanhalli et al., 
2005; Kim et al., 2015; Wasko and Faraj, 2005) 

ความแขง็แกรง่ของการเกาะเก่ียวกนัทางสงัคม (Strength of social ties) คอืระดบัของความสมัพนัธ ์ปรมิาณ
เวลา และความถี่ในการตดิต่อสื่อสารกนัในหมู่ผูใ้ชง้านชุมชนเสมอืน (Chai et al., 2011; Chiu et al., 2006; 
Granovetter, 1973) งานวจิยัในอดตีระบุว่า ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมเป็นช่องทางในการไหลของขอ้มูล (Tsai and 
Ghoshal, 1998) ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีม่ากขึน้ จะช่วยเพิม่พฤตกิรรมการแลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่างกนั (Chai et al., 
2011; Chiu et al., 2006; Larson, 1992; Ring and Van de Ven, 1994) 

ความเช่ือมัน่ในข้อมูล (Trust in information) คอืความเชื่อในตวัผูอ้ื่นว่าขอ้มลูทีจ่ดัหามาใหเ้ป็นข้อมูลทีถู่กต้อง 
การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของขอ้มูลจะเป็นตวัก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ของผูใ้ชข้อ้มูลในการใชข้อ้มูลนัน้ๆ (Kelton et 
al., 2008) Muilwijk (2012) ศกึษางานวจิยัทัง้สิน้ 18 งาน พบคุณลกัษณะทีถู่กกล่าวถงึมากทีสุ่ด 10 ล าดบัแรกคอื 
ความเป็นปัจจุบนั (Currency) ความถูกต้อง (Accuracy) ความน่าเชื่อถอื (Authority) ความสมบูรณ์ (Completeness) 
ความเป็นกลาง (Objectivity) ความคงที่ (Stability) การน าเสนอ (Structure) วธิกีารเขยีน (Writing style) ความยาว
ของเนื้อหา (Length) และความพรอ้มใชง้าน (Availability) ตามล าดบั อนึ่ง Lucassen and Schraagen (2011) ได้
พฒันาตวัแบบเพื่ออธบิายการประเมนิความเชือ่มัน่ในขอ้มลูของบุคคล เรยีกว่า “3S-model” ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 
เนื้อหา (Semantic features) การน าเสนอ (Surface features) และแหล่งทีม่า (Source features) โดย Knight (2011) 
ได้กล่าวถึงการประเมินคุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซต์ไว้ว่า จะต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงข้อมูล 
ประสทิธภิาพ และการใชง้านด้วย เรยีกว่า มติดิา้นปฏสิมัพนัธ์ (Interactional) ประกอบด้วย ความง่ายในการเขา้ถึง
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ขอ้มูล (Accessibility) ความพร้อมใช้งานของขอ้มูล (Availability) และความรวดเรว็ในการเขา้ถึงขอ้มูล (Efficiency) 
นอกจากนี้ Knight (2011) ยงัเหน็ว่าส่วนของแหล่งทีม่าซึง่ Lucassen and Schraagen (2011) ไดน้ าเสนอไวน้ัน้ 
สามารถผนวกรวมเขา้กบัส่วนของเนื้อหาไดเ้ป็น มติดิา้นคุณภาพตามเนื้อแท้ (Intrinsic quality) และในส่วนของการ
น าเสนอใหค้งไว ้แต่เปลีย่นชื่อเป็น Presentation จากคุณลกัษณะต่างๆ ทีถู่กกล่าวถงึในงานวจิยัที่ Muilwijk (2012) 
อา้งองิไว ้ผนวกกบัตวัแบบ 3S-model ของ Lucassen (2013) และการประเมนิคุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ของ 
Knight (2011) ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัจงึมุ่งศกึษาถงึคุณลกัษณะทีส่ง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในขอ้มลู ดงันี้ 

 
ตารางที ่1 คุณลกัษณะทีส่ง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในขอ้มลู 

มิติ คณุลกัษณะ ค าอธิบาย 

Intrinsic quality 

Accuracy ความถูกตอ้งของขอ้มลู 
Believability ความเป็นจรงิของขอ้มลู 
Objectivity ความกลมกลนืของขอ้มลู 
Reliability ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 
Reputation ความน่าเชื่อถอืของแหล่งทีม่า 
Completeness ความสมบรูณ์ของขอ้มลู 
Currency ความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลู 

Interactional 
Accessibility ความง่ายในการเขา้ถงึขอ้มลู 
Availability ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู 
Efficiency ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลู 

Presentation 

Concise ความซบัซอ้นของการน าเสนอขอ้มลู 
Ease of understanding ความง่ายต่อการท าความเขา้ใจขอ้มลู 
Interpretability ความชดัเจนของการน าเสนอขอ้มลู 
Consistency ความสอดคลอ้งของการน าเสนอขอ้มลู 
Unbiased ความเป็นกลางของการน าเสนอขอ้มลู 
Value ความเป็นประโยชน์ของขอ้มลูทีน่ าเสนอ 
Amount ปรมิาณของขอ้มลูทีน่ าเสนอ 

 
งานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการแบ่งปันความรู ้มกักล่าวถงึความเชื่อมัน่ ในมติขิองความเชื่อมัน่ในตวับุคคลและความ

เชื่อมัน่ในเทคโนโลย ี(Chiu et al., 2006; Sharratt and Usoro, 2003) ยงัมงีานวจิยัจ านวนไม่มากทีอ่า้งถงึความเชื่อมัน่
ในขอ้มลู เช่น งานวจิยัของ Chai et al. (2011) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการแบ่งปันความรูข้องบล๊อกเกอร ์ซึง่
พจิารณาความเชื่อมัน่ใน 3 มติ ิไดแ้ก่ ความเชื่อมัน่ในบล๊อกเกอรค์นอื่น ความเชื่อมัน่ในขอ้มูล และความเชื่อมัน่ในผูใ้ห้
บรกิาร ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ความเชื่อมัน่ทัง้ 3 มติ ิส่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้โดยทีค่วามเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลูมคีวามส าคญักว่าความเชื่อมัน่ดา้นอื่นๆ 

พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล (Information sharing behavior) คอืพฤตกิรรมที่บุคคลส่งต่อขอ้มูลทีห่ามาได้
ใหก้บัผูอ้ื่นอย่างเตม็ใจ (Helmstadter, 2003) ในบรบิทของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผูใ้ชง้านจะสามารถแบ่งปัน
ขอ้มลูผ่านกจิกรรมต่างๆ ไดด้งันี้ การแชรข์อ้มลูบนหน้าเฟซบุ๊กสว่นตวัหรอืในกลุ่มทีเ่ขา้ร่วม การโพสต์สเตตสั และการ
แสดงความคดิเหน็ (Chai et al., 2011; Chen and Hernon, 1982) 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
ผูว้จิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคดิการวจิยั เพื่อศกึษาถึงปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันขอ้มูลการดูแล

สขุภาพบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยน าตวัแบบจากงานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่ายสงัคม ที่
มกัอา้งถงึทฤษฎปัีญญาทางสงัคม (Kim et al., 2015) ปัจจยัความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Chung et al., 
2015; Kim et al., 2015) และปัจจยัความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม (Chai et al., 2011; Chung et al., 
2015; Kim et al., 2015) มาเป็นตวัแบบตัง้ตน้ จากนัน้จงึน าตวัแบบ 3S-model ของ Lucassen (2013) ทีใ่ชอ้ธบิายการ
ประเมนิความเชื่อมัน่ในขอ้มูล และกรอบงานการประเมนิคุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ของ Knight (2011) มา
ผนวกรวม เพื่อศกึษาถงึปัจจยัความเชื่อมัน่ในขอ้มลูร่วมดว้ย ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
บุคคลที่มคีวามเชื่อมัน่ในทกัษะหรอืความรู้ของตนเองสูง จะมแีนวโน้มที่จะคาดหวงัผลของการกระท านัน้ไปใน

ทางบวกมากขึน้ (Bandura, 1997) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H1: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า 
 
บุคคลทีม่คีวามมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการแบ่งปันความรู้ จะมพีฤตกิรรมการแบ่งปันความรูท้ีม่ากขึน้ 

(Chen et al., 2009; Lu and Hsiao, 2007; Perik, 2014) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H2: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 

การรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเอง

ความคาดหวงัในผลของ

การกระท า

มติดิา้นคุณภาพ

ตามเนื้อแท้

ความเพลดิเพลนิใน

การช่วยเหลอืผูอ้ืน่
พฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู

ความแขง็แกรง่ของการ

เกาะเกีย่วกนัทางสงัคม

มติดิา้น

ปฏสิมัพนัธ์
ความเชือ่ม ัน่ในขอ้มลู

มติดิา้นการ

น าเสนอ

H

4

H2 (+)

H3 (+)

H4 (+)

H5 (+)

H6 (+)

H1 (+)
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ความคาดหวงัทีจ่ะสรา้งชื่อเสยีงว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญ เป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการแบ่งปันความรูก้นัในเวบ็
บอรด์ (Ardichvili et al., 2003; Wasko and Faraj, 2000) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: ความคาดหวงัในผลของการกระท าสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 
ความเพลดิเพลนิในการแบ่งปันขอ้มูลเป็นปัจจยัส าคญั ซึง่ส่งผลอย่างมากต่อการแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ (Chang and Chuang, 2011; Kim et al., 2015) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H4: ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ืน่สง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 
บุคคลจะยนิดทีีจ่ะแบ่งปันความรู้ หากมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัสมาชกิในเครอืข่ายสงัคมคนอื่นๆ (Chiu et al., 2006) 

จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H5: ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคมสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 
งานวจิยัของ Chai et al. (2011) สรุปว่าความเชื่อมัน่ส่งผลในทางบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้ความ

เชื่อมัน่ในทีน่ี้เป็นตวัแปรล าดบัทีส่องซึง่สะทอ้นมาจาก ความเชื่อมัน่ในบุคคลอื่น ความเชื่อมัน่ในขอ้มลู และความเชื่อมัน่
ในผู้ใหบ้รกิาร โดยทีค่วามเชื่อมัน่ในขอ้มูลจะมค่ีาสมัประสทิธิม์ากกว่าความเชื่อมัน่ด้านอื่นๆ นัน่หมายความว่าความ
เชื่อมัน่ในขอ้มลูมคีวามส าคญักว่าความเชื่อมัน่ดา้นอื่นๆ นัน่เอง จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึสามารถสรุปสมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H6: ความเชือ่มัน่ในขอ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลจากผูใ้ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊กในประเทศไทย ซึง่ไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Chai et al., 2011; Chen 
and Hung, 2010; Kim et al., 2015; Knight, 2011; Lucassen, 2013; Muilwijk, 2012) ไปทดสอบความเหมาะสม 
(Pre-test) ของแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อประเมนิถงึความเขา้ใจและการใชง้านง่ายของค าถาม 
แลว้จงึท าการเกบ็ขอ้มลูเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบือ้งต้นของเครื่องมอื (Pilot test) กบักลุ่มตวัอย่างอกี 30 คน โดย
ท าการวเิคราะหค์่า Cronbach’s alpha เพื่อทดสอบความเทีย่งของแต่ละตวัแปร และวเิคราะหปั์จจยั (Factor analysis) 
เพื่อจดักลุ่มตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัมากใหอ้ยู่ในองคป์ระกอบเดยีวกนั จากนัน้จงึเริม่เกบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอย่าง 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบทางสถิติเบือ้งต้น  

จากการสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย (Missing data) ของแบบสอบถามทีต่อบกลบัมา พบว่าไม่มขีอ้มูลใดทีข่าดหาย 
เน่ืองจากผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามจ าเป็นต้องตอบใน
ทุกขอ้ค าถาม  
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จากการสอบทานการกระจายตวัของขอ้มูล พบว่าผลทีไ่ดส้่วนมากเป็นค่าทีอ่ยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนด มเีพยีงบางตวั
แปรทีม่คี่ามากกว่า 3 และน้อยกว่า -3 ซึง่ค่านัน้มคี่าไม่แตกต่างกนัมาก ผูว้จิยัจงึยงัคงใชต้วัแปรนี้เพื่อท าการทดสอบ
ทางสถติใินขัน้ตอนต่อไป นอกจากนี้จากการสอบทานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร พบว่าผลทีไ่ด้ส่วนมากเป็นค่าทีอ่ยู่
ในเกณฑท์ีก่ าหนด มเีพยีงบางตวัวดัทีม่คี่าสงูกว่า 0.8 แต่เมื่อพจิารณาดูแลว้ ผูว้จิยัเหน็ว่าขอ้ค าถามดงักล่าวมคีวาม
แตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึยงัคงใชต้วัวดัดงักล่าวท าการทดสอบทางสถติใินขัน้ตอนต่อไปเช่นกนั 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหต์วัแปร (Factor analysis) โดยใชว้ธิกีาร Principle component factor analysis หมุน
แกนในลกัษณะ Varimax rotation และใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิจ านวนปัจจยัทางสถติิโดยใชค้่า Eigen ทีม่สีงูกว่า 1 
นอกจากนี้ยงัก าหนดค่า Factor loading ของตวัวดัในปัจจยัว่าต้องมคี่าสงูกว่า 0.50 และตวัวดัจะต้องไม่มคี่า Factor 
loading สงูในปัจจยัมากกว่า 1 ปัจจยั โดยการวเิคราะหแ์ยกตวัแปรตามกลุ่มปัจจยัได ้2 กลุ่ม ดงัแสดงในตารางที ่2 
ไดแ้ก่ 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิใน
การช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม และพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูล รวม 5 ตวัแปร  
ผลการวเิคราะหพ์บว่าทุกปัจจยัมคี่า KMO เท่ากบั 0.862 และมคี่า Factor loading มากกว่า 0.5 

กลุ่มที่ 2 ความเชื่อมัน่ในขอ้มูล ประกอบด้วย มติดิ้านคุณภาพตามเนื้อแท ้มติิดา้นปฏสิมัพนัธ์ และมติิดา้นการ
น าเสนอ รวม 3 มติ ิผลการวเิคราะหพ์บว่าทุกปัจจยัมคี่า KMO เท่ากบั 0.901 และมคี่า Factor Loading มากกว่า 0.5 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรกลุ่มที ่1 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

1. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (% of variance = 14.042, Cronbach’s alpha = 0.918) 
ฉนัมคีวามมัน่ใจในการน าเสนอประสบการณ์ หรอืขอ้มลูเชงิลกึ โดยการร่วม
สนทนากบัผูอ้ื่น 

3.572 0.915 0.812 

ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการน าเสนอแนวคดิ หรอืมมุมองต่างๆ ใหก้บัผูอ้ืน่ผ่านการ
อภปิรายร่วมกนั 

3.663 0.822 0.791 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรกลุ่มที ่1 (ต่อ) 
องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
ฉนัมคีวามมัน่ใจในการน าเสนอประสบการณ์ หรอืขอ้มลูเชงิลกึ เพื่อเป็น
ตวัอย่างส าหรบัผูอ้ื่น 

3.599 0.930 0.780 

ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการตอบค าถาม ใหค้ าแนะน า หรอืยกตวัอย่างประกอบการ
ตอบค าถามของผูอ้ื่น 

3.722 0.847 0.764 

ฉนัมคีวามมัน่ใจในการจดัหาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์มาใหผู้อ้ื่น 3.834 0.829 0.660 
2. ความคาดหวงัในผลของการกระท า (% of variance = 38.671, Cronbach’s alpha = 0.848) 
ฉนัตอ้งการทีจ่ะเป็นทีจ่ดจ าในกลุ่มเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 2.872 1.157 0.897 
ฉนัตอ้งการใหเ้พื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั มองว่าฉนัเป็นบุคคลทีน่่าเชื่อถอื 3.209 1.220 0.875 
ฉนัตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนัทีม่ากขึน้ 2.989 1.112 0.847 
ฉนัตอ้งการทีจ่ะสนิทสนมกบัเพือ่นบนเฟซบุ๊กของฉนัใหม้ากขึน้ 2.984 1.133 0.764 
3. ความเพลิดเพลินในการช่วยเหลือผูอ่ื้น (% of variance = 7.335, Cronbach’s alpha = 0.848) 
ฉนัรูส้กึดทีีไ่ดแ้บ่งปันขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 4.005 0.864 0.816 
ฉนัรูส้กึสนุกทีจ่ะแบง่ปันขอ้มลู เน้ือหา หรอืความรูท้ีฉ่นัม ีใหก้บัเพื่อนบน 
เฟซบุ๊กของฉนั 

3.738 0.916 0.789 

ฉนัรูส้กึดทีีไ่ดแ้กไ้ขปัญหา หรอืตอบขอ้สงสยัใหก้บัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 3.797 0.911 0.717 
การแบ่งปันขอ้มลู เน้ือหา หรอืความรูใ้หก้บัเพื่อนบนเฟซบุ๊ก สรา้งความสขุ
ใหก้บัฉนั 

3.684 0.974 0.647 

4. ความแขง็แกรง่ของการเกาะเก่ียวกนัทางสงัคม (% of variance = 6.040, Cronbach’s alpha = 0.865) 
ฉนัมกีารตดิต่อสือ่สารกบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนัอยู่เป็นประจ า 3.278 1.036 0.834 
ฉนัมคีวามสนิทสนมกบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 3.075 0.930 0.815 
ฉนัใชเ้วลาสว่นหนึ่งในการโตต้อบกบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 3.155 1.001 0.785 
5. ความเช่ือมัน่ในขอ้มูล 
5.1 มิติด้านคณุภาพตามเน้ือแท้ (% of variance = 51.771, Cronbach’s alpha = 0.934) 
ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มาจากแหล่งทีม่ี
ความน่าเชื่อถอื 

2.941 0.893 0.859 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามน่าเชื่อถอื 2.866 0.932 0.836 
ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก เป็นความจรงิ ไม่
หลอกลวง 

2.727 0.919 0.829 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามครบถว้น 
สมบรูณ์ 

2.663 0.927 0.824 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามถกูตอ้ง 2.877 0.922 0.799 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรกลุ่มที ่1 (ต่อ) 

 
จากค่าสถติงิานวจิยั พบว่าประชากรสว่นใหญ่ทีต่อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 67) อายุระหว่าง 21-30 

ปี (รอ้ยละ 55) การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 67.5) และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทั (รอ้ยละ 50) เป็นจ านวนมาก
ทีส่ดุ 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (Simple linear regression analysis) และการวเิคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยั ดงันี้ 

 
 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามหมายเป็น 
นยัเดยีว 

2.663 1.005 0.739 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามเป็นปัจจบุนั 2.941 1.038 0.690 
5.2 มิติด้านปฏิสมัพนัธ ์(% of variance = 14.334, Cronbach’s alpha = 0.899) 
ฉนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊กไดต้ลอดเวลา 3.754 0.969 0.901 
ฉนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊กไดอ้ย่างรวดเรว็ 3.829 0.888 0.880 
ฉนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊กไดโ้ดยง่าย 3.754 0.952 0.839 
5.3 มิติด้านการน าเสนอ (% of variance = 7.929, Cronbach’s alpha = 0.811) 
ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก มคีวามสอดคลอ้ง
กนั เช่น รปูแบบเดยีวกนั ภาษา สญัลกัษณ์ และหน่วยสอดคลอ้งกนั หรอื
น าเสนอสารสนเทศในรปูแบบทีเ่ป็นล าดบั 

3.321 0.825 0.837 

ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก มกีารใช้
เครื่องหมาย ตาราง และภาษาทีช่ดัเจน 

3.241 0.928 0.818 

ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ 

3.620 0.849 0.576 

ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก มคีวามเป็นกลาง 
ปราศจากอคต ิ

2.733 0.958 0.555 

6. พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมลู (% of variance = 6.784, Cronbach’s alpha = 0.853) 
ฉนัมกัจะแสดงความคดิเหน็กบัสถานะของผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูการ
ดแูลสขุภาพอยู่เสมอ 

2.802 1.067 0.817 

ฉนัมกัจะแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรูเ้กีย่วกบัขอ้มลูการดแูลสขุภาพ 
กบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กอยู่เสมอ 

2.882 0.960 0.798 

ฉนัมกัจะแบง่ปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพใหม่ๆ บนเฟซบุ๊กของฉนัอยู่เสมอ 3.016 1.070 0.708 
ฉนัมกัจะหาขอ้มลูการดแูลสขุภาพจากเฟซบุ๊กอยู่เสมอ 2.904 1.146 0.658 
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ส่วนท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองกบัตวัแปรตาม ความคาดหวงัใน

ผลของการกระท า พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.038 (F1,185 = 4.362) 
เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการรบัรู้ความสามารถของตนเอง เป็นตวัก าหนดความ

คาดหวงัในผลของการกระท า ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.038 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 2.30 (R2 = 
0.023) และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.229 (ตารางที ่3 และ 4) 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความคาดหวงัในผลของการกระท า 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 4.594 1 4.594 4.36 0.038** 

Residual 194.872 185 1.053 
  

Total 199.467 186 
   

** p < 0.05 
     

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองความคาดหวงัในผลของการกระท า 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.171 0.41 

 
5.29 0 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 0.229 0.11 0.152 2.09 0.038** 
R = 0.152, R2 = 0.023, Std. Error of the estimate = 1.02633 
** p < 0.05 

     
 
ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงั

ในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม และความ
เชื่อมัน่ในขอ้มลู กบัตวัแปรตาม พฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันัยส าคญั p 
= 0.000 (F5,181 = 50.066) 

เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของ
การกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม และความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลู เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูล ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.001 p = 0.027 p = 0.018 p = 0.037 และ 
p = 0.000 ตามล าดบั โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 58 (R2 = 0.580) และมค่ีาสมัประสทิธิก์าร
ถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.239 0.112 0.181 0.129 และ 0.586 ตามล าดบั (ตารางที ่5 และ 6) 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 17 

 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 86.863 5 17.373 50.1 0.000** 

Residual 62.806 181 0.347   

Total 149.67 186    

** p < 0.05      

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) -1.333 0.29 
 

-4.59 0.000 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 0.239 0.07 0.183 3.4 0.001** 
ความคาดหวงัในผลของการกระท า 0.112 0.05 0.13 2.23 0.027** 
ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 0.181 0.076 0.153 2.38 0.018** 
ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทาง
สงัคม 

0.129 0.061 0.125 2.1 0.037** 

ความเชื่อมัน่ในขอ้มลู 0.586 0.084 0.426 6.97 0.000** 
R = 0.762, R2 = 0.580, Std. Error of the estimate = 0.58906 
** p < 0.05 

     
 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวิจัยนี้เกิดจากการที่ผู้วิจยัได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับแบ่งปันข้อมูลการดูแลสุขภาพบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก หรอืทีเ่รยีกว่า การแชร ์เน่ืองจากขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพ โดยเฉพาะขอ้มลูการดแูลสขุภาพ เป็นขอ้มูลที่
มคีวามละเอยีดอ่อนมากกว่าขอ้มูลอื่นๆ มผีลต่อความมัน่คงปลอดภยัของร่างกายและชวีติ ทัง้นี้ขอ้มูลทีป่รากฏบนสื่อ
ออนไลน์ กม็ทีัง้ขอ้มูลที่เป็นเรื่องจรงิและขอ้มูลที่กล่าวอ้างเกนิจรงิ บางครัง้ อาจส่งผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้างได ้
ดงันัน้ผู้ใช้สื่อประเภทนี้จึงต้องพึงระวงัและให้ความส าคญักบัคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีการทบทวน
เนื้อหาขอ้มูลโดยใช้ทกัษะในการวเิคราะห์ คดักรองถึงวตัถุประสงค์หรอืสิง่ชกัน าเบื้องหลงัอย่างมสีติก่อน จนกว่าจะ
มัน่ใจ จากนัน้จงึค่อยเผยแพร่หรอืสง่ต่อไปยงัผูร้บัสารในเครอืขา่ยต่อไป 

งานวจิยันี้จดัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณในรูปแบบของการส ารวจ ศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปัน
ขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 187 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ และน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิพบว่า 
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(1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง สง่ผลเชงิบวกต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า 
(2) ปัจจยัที่ส่งผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูล (Information sharing behavior) ได้แก่ การรบัรู้

ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่ง
ของการเกาะเกี่ยวกนัทางสงัคม และความเชื่อมัน่ในข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพตามเนื้อแท้ มิติด้าน
ปฏสิมัพนัธ ์และมติดิ้านการน าเสนอ โดยความเชื่อมัน่ในขอ้มูลเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูลการ
ดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาต่อไปโดยละเอยีดแลว้ พบว่าในองค์ประกอบของ
ความเชื่อมัน่ในขอ้มูล มติิดา้นคุณภาพตามเนื้อแทส้่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ รองลงมาเป็น มติดิา้นการน าเสนอ และมติดิา้นปฏสิมัพนัธต์ามล าดบั 

ผลของการวจิยันี้ก่อให้เกดิความเขา้ใจและขยายกรอบแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ซึง่แต่เดมิปัจจยัความเชื่อมัน่ในงานวจิยัในอดตี มกักล่าวถงึมติคิวามเชื่อมัน่ในตวับุคคลและความเชื่อมัน่
ในเทคโนโลย ียงัมงีานวจิยัจ านวนไม่มากทีก่ล่าวถงึความเชือ่มัน่ในขอ้มลู หรอืกล่าวถงึเพยีงผวิเผนิเท่านัน้ ในงานวจิยันี้
ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยความเชื่อมัน่ในข้อมูลร่วมด้วย ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพตามเนื้อแท้ มิติด้าน
ปฏสิมัพนัธ ์และมติดิา้นการน าเสนอ ซึง่ผลของการวจิยักแ็สดงใหเ้หน็แลว้ว่าความเชื่อมัน่ในขอ้มูลเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

เมื่อพจิารณาดแูลว้พบว่า ปัจจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ปัจจยัความคาดหวงัในผลของการกระท า ปัจจยั
ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น และปัจจยัความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม ลว้นแต่เป็นปัจจยัทีไ่ม่
สามารถควบคุมไดจ้ากตวัผูส้่งสารเลย ดงันัน้หากหน่วยงานสาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้งต้องการรณรงคใ์หเ้กดิการแบ่งปัน
ขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนัน้ กค็วรพจิารณาหาแนวทางให้ความรู้แก่บุคคล
ทัว่ไป เพื่อใหม้กีารประเมนิความเชื่อมัน่ในขอ้มูลทีถู่กต้อง ควบคู่ไปกบัการจดัหาและน าเสนอขอ้มูลการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัประชาชน 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

การศกึษาเรื่องการแบ่งปันขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาโดยก าหนด
ขอบเขตงานวิจยัให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเท่านัน้ ดังนัน้ผลที่ได้อาจจะไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงกับ
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ประเภทอื่น และตวัแบบความเชื่อมัน่ในขอ้มลูทีป่ระยุกตใ์ชใ้นงานวจิยันี้ เป็นการศกึษาเบือ้งต้น
โดยประเมนิจากการรบัรู้ของผู้ใช้งานขอ้มูลเป็นหลกั แต่มไิด้ศกึษาลกึลงไปว่าผู้ใช้งานขอ้มูลท าการประเมนิขอ้มูล
เหล่านัน้อย่างไร ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตอาจท าการศกึษาเพิม่เติมถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการประเมนิความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลู เช่น ความช านาญในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง ทกัษะเกีย่วกบัขอ้มลูสารสนเทศ และประสบการณ์ เป็นตน้ 
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การสร้างความยัง่ยืนด้วยการใช้เน้ือหาเชิงการตลาดเพื่อสร้าง 
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัทางธรุกิจผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีศกึษาความยัง่ยนืดว้ยการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัทางธุรกจิผ่าน

สือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการศกึษากลุ่มประชากรในองคก์รธุรกจิทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการ
ใชเ้น้ือหาเชงิการตลาด จ านวน 200 กลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธิกีารแจกแบบสอบถามทัง้รปูแบบออนไลน์และแบบเอกสาร 
ผลการวิจยัพบว่าความยัง่ยืนในการใช้เน้ือหาเชิงการตลาดต้องเริม่จากแหล่งทรพัยากรภายในองค์กรด้านทกัษะ 
บุคลากรและนวตักรรมที่ต้องมคีวามพรอ้มและมศีกัยภาพเพยีงพอ ส่วนลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาดต้องมคีวาม
หลากหลายและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้ต้องมกีารอพัเดท ปรบัปรุงขอ้มูลเน้ือหาใหม้คีวามถูกต้อง ทนัสมยั 
รวมถงึตอ้งใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการสรา้งกจิกรรมต่างๆ อยา่งเหมาะสมจงึจะท าใหอ้งคก์รเกดิความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัทางธุรกจิได ้และการสรา้งผลลพัธท์างธุรกจิใหม้คีวามต่อเน่ืองจะเป็นตวับ่งชีถ้งึความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั
อยา่งยัง่ยนื โดยองคก์รจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัต าแหน่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งสม ่าเสมอและใหค้วามส าคญั
กบัการลงทุนในแหล่งศกัยภาพขององค์กรใหม่เพื่อพฒันาประสทิธภิาพของแหล่งทรพัยากรภายในองคก์ร ซึ่งจะท าให้
องคก์รสามารถท าซ ้าประโยชน์ทางธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
ค าส าคญั: เน้ือหาเชงิการตลาด ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
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Abstract 

The purpose of this paper is to examine the effects of factor on business sustainability, content 
marketing (CM) was used to develop sustainable competitive advantage (SCA) through social media. This 
research is quantitative research. Two hundred samples were drawn from an employee organization with 
experience in content marketing. Data was gathered from 200 samples by online and printed questionnaires. 
The results show that several factors are necessary to develop SCA through social media by applying CM. 
Key factors are not limited to potential resources or potential of innovation. CM should be various 
characteristics, also suited to target customers, and contain up-to-date content information and accuracy to 
succeed. Proper use of social media helps promote competitive advantage in business. As a result, long term 
performance will be indicated business continuity. Business process adaptation requires reinvestment in 
potential source of competitive to enhance SCA over competitors by the use of CM. This research has 
discovered a new two factors affecting competitive advantage which is updated the content and using social 
media. 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้าและมกีารพฒันาอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามี
บทบาทส าคญัในการด าเนินชวีติและธุรกจิ ท าใหอ้งค์กรธุรกจิจ าเป็นต้องปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้
และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรมทีม่คีวามกา้วหน้าเพือ่ใหธุ้รกจิด าเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเทคโนโลยทีีก่ าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจากสถติพิบวา่ในปี 2558 สดัสว่นการ
ใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์มกีารเขา้ถงึสงูเป็นอนัดบัหน่ึงถงึรอ้ยละ 82.7 โดยเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสือ่สงัคมออนไลน์ที่
ถกูเขา้ถงึมากทีส่ดุ (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส,์ 2558) 
จากสถติดิงักล่าวจงึเป็นเหตุผลทีส่นับสนุนว่าสื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางที่เหมาะส าหรบัใชส้ื่อสารและท าการตลาด
รปูแบบใหมไ่ปยงักลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้ยงัเป็นช่องทางทีร่วดเรว็ ค่าใชจ้่ายต ่า และยงัสามารถสรา้งภาพลกัษณ์ทีท่นัสมยั
ใหก้บัองคก์รได ้

การท าการตลาดเชงิเน้ือหาเป็นกระบวนการทางการตลาดที่ให้ความส าคญักบัการสร้างและเผยแพร่เน้ือหาที่มี
คุณคา่และมปีระโยชน์ เพือ่ดงึดดูความสนใจ สรา้งปฏสิมัพนัธ ์สรา้งการจดจ าตราสนิคา้ (Brand awareness) และความ
จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand loyalty) กบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยในปี 2558 การท าเน้ือหาเชงิการตลาด (Content 
marketing) ในสหรฐัอเมรกิาไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก มอีตัราสงูถงึรอ้ยละ 77 (Pulizzi and Handley, 2004) แต่
ในทางตรงกนัขา้มนัน้มหีลายธุรกจิทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็ในการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) หรอื
ประสบความส าเรจ็เพยีงระยะเวลาอนัสัน้เท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลายธุรกจิในประเทศไทยที่มกีารสรา้งและเผยแพร่
เน้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) โดยวดัผลความส าเรจ็จากการมสีว่นรว่มจากลกูคา้ (Engagement) จ านวน
กดถูกใจ (Like) จ านวนการแสดงความคดิเหน็ (Comment) และจ านวนการกดแบ่งปัน (Share) (เอกสทิธิ ์เทยีมแกว้, 
2558) แต่ผลลพัธ์ทีไ่ดก้ลบัมาในรูปแบบต่างๆ มคี่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัจ านวนผูต้ดิตามในสื่อสงัคมออนไลน์ของ
ตนเอง 

จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัเลง็เหน็ถงึปัญหาและความส าคญั ท าใหม้แีนวคดิในการศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะท า
ใหอ้งคก์รธุรกจิประสบความส าเรจ็ในการสรา้งและเผยแพรเ่น้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) โดยใชแ้นวคดิ
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ ลกัษณะ
ของเน้ือหาเชงิการตลาด การอพัเดท การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ การป้องกนัการลอกเลยีนแบบ ความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอย่างยัง่ยนื และการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ทีส่ง่ผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและ
ประสทิธภิาพระยะยาวดว้ยการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งัน้ี 
แหล่งศกัยภาพความได้เปรียบ (Potential sources of competitive advantage) หมายถงึ แหล่งทรพัยากร

ภายในองคก์รทีม่คีา่ หายาก ไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได ้และไมส่ามารถหาทดแทนหรอืเทยีบเคยีงได ้(Barney, 1991) 
ซึง่ประกอบดว้ยทกัษะ บุคลากร ความรู ้ ความสามารถหลกัขององคก์ร (Wernerfelt, 1984) ซึง่รวมถงึเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวตักรรมทีส่ามารถสรา้งธุรกจิแนวใหมใ่หแ้ตกต่างได้ (Porter and Millar, 1985) ตอ้งสอดคลอ้งกบั  
กลยุทธ์ ลกัษณะของธุรกจิ สนิคา้ หรอืบรกิารขององคก์ร (Cooper and Schendel, 1976) โดยแหล่งศกัยภาพของ
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ทรพัยากรจะเป็นพืน้ฐานของการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 
1988) 

ลกัษณะของเน้ือหาเชิงการตลาด (Content marketing characteristics) หมายถงึ ลกัษณะและรปูแบบของ
เน้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) ทีใ่ชส้ือ่สารกบัลกูคา้ในบรบิทต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความถูกใจและตดิตามจาก
กลุ่มเป้าหมายโดยน าเสนอในรปูแบบของภาพ วดิโีอ ขอ้ความ ซึ่งมลีกัษณะดงัน้ี (1) Content ทีใ่หข้อ้มลูและ
รายละเอยีดสนิคา้ (2) Content สง่เสรมิการขาย (อรรถชยั วรจรสัรงัส ีและ พนม คลีฉ่ายา, 2556) (3) Content สรา้ง
แรงบนัดาลใจ (4) Content ใหค้วามรู ้ค าแนะน า เหตุการณ์ต่างๆ (5) Content สรา้งอารมณ์/บนัเทงิ และ (6) Content 
เชงิส่งเสรมิสงัคม โดยลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาดเป็นตวัก ากบัความสมัพนัธ์ของแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบที่จะ
สง่ผลใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Bharadwaj et al., 1993) 

การอพัเดท (Update content) หมายถงึ การอพัโหลดและการปรบัปรุงเน้ือหาต่างๆ ใหม้คีวามถูกตอ้ง ทนัสมยั 
ทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อสื่อสารไปยงักลุ่มลูกคา้เพื่อใหเ้กดิการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารและเพื่อสรา้งการมสีว่นร่วมระหว่างตรา
สนิค้ากบัลูกค้า ซึ่งการอพัเดทเน้ือหาเชงิการตลาดเป็นแนวทางที่ท าให้เกดิความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธุรกจิ 
(Aimiuwu, 2013) 

การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Using social media) หมายถงึ การใชแ้พลตฟอรม์ของสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อสรา้ง
กจิกรรมทางการตลาดใหก้บัตราสนิคา้ (Branding activities) ในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารและการมี
สว่นรว่ม (Xin et al., 2014) ระหวา่งสนิคา้กบัผูบ้รโิภคอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เป็นแนวทางของ
การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Mucan and Özeltürkay, 2014) 

ความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive advantage) หมายถงึ ความสามารถขององคก์รทีส่ามารถ
ด าเนินธุรกจิหรอืสรา้งคุณคา่ไดด้กีวา่คู่แขง่ โดยองคก์รตอ้งสรา้งความแตกต่างจากคู่แขง่ 3 ดา้น ประกอบดว้ย การเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน การสรา้งความแตกต่าง และการตอบสนองทีร่วดเรว็ (Porter, 1990) รวมทัง้กลยุทธ์ ทกัษะและ
ทรพัยากรทีม่คีุณคา่ (Day and Wensley, 1988) ซึง่จะสง่ผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื (Bharadwaj 
et al., 1993; Porter, 990) 

การป้องกนัการลอกเลียนแบบ (Barriers to imitation) หมายถงึ การป้องกนัลกัษณะของสนิคา้จากการ
ลอกเลยีนแบบจากคู่แขง่โดยการสรา้งความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในตวัสนิคา้เพื่อไม่ใหคู้่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบ
ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ (Bharadwaj et al., 1993; Barney, 1991) รวมถงึการป้องกนัการลอกเลยีนแบบลกัษณะของทกัษะ
และบุคลากรเพื่อไมใ่หเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยไปยงัองคก์รคู่แขง่ (Dierickx and Cool, 1989) โดยการ
ป้องกนัการลอกเลยีนแบบเป็นสิง่ที่ก ากบัความสมัพนัธ์ของความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัเพื่อน าไปสู่ความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร (Bharadwaj et al., 1993) 

ความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน (Sustainable competitive advantage) หมายถงึ องคก์รสามารถ
ด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถท าซ ้าในประโยชน์ทางธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Lippman and Rumelt, 
1982)  และเป็นผู้น าด้านต้นทุนและความแตกต่างในสนิค้า ซึ่งต้องมพีื้นฐานจากแหล่งทรพัยากรและกลยุทธ์ที่ดใีน
องคก์รทีคู่่แขง่ไม่สามารถลอกเลยีนแบบได ้(Barney, 1991) ซึ่งจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานทางธุรกจิใน
ระยะยาว (Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 1988) 

ประสิทธิภาพระยะยาว (Long-term performance) หมายถงึ ความสามารถในการด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งราบรื่น
และต่อเน่ือง มีความเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีสภาวะการเป็นผู้น าทางการเงินและผู้น าทางด้านตลาดเหนือคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั (Day and Wensley, 1988) โดยผลลพัธต์อ้งเป็นทีพ่งึพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย
องค์กร (Kaliski, 2007) โดยองค์กรสามารถสรา้งประสทิธภิาพระยะยาวได้ต้องมกีารลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพใหม ่
(Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 1988) 
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ลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความได้เปรียบใหม่ (Reinvestment in potential sources) หมายถงึ การควบคุม
การปฏบิตังิานในแต่ละขัน้ตอนใหมเ่พื่อพฒันาต าแหน่งทางการแขง่ขนัใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการพฒันาดา้นทกัษะ
และบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งสม ่าเสมอ (Day and Wensley, 1988) และตอ้งวางแผน ตดิตาม ประเมนิผลเพื่อให้
เกดิความต่อเน่ืองในการปฏบิตังิาน (Porter and Millar, 1985) ซึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์รมแีหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบที่
มปีระสทิธภิาพเหนือคูแ่ขง่ (Bharadwaj et al., 1993; Day and Wensley, 1988) 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน และงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยปัจจยัแหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบ ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั 
การป้องกนัการลอกเลยีนแบบ  ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื ประสทิธภิาพระยะยาว และการลงทุนกบั
แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ กบัปัจจยัใหม่อกี 2 ปัจจยัซึ่งงานวจิยัน้ีเพิม่เขา้มา คอื การอพัเดท และการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ เพือ่ใชเ้ป็นกรอบการศกึษาเพือ่หาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
 

Barney (1991) กล่าวว่าแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบดา้นทกัษะและบุคลากรทีส่ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัตอ้งประกอบดว้ยความมคีุณค่า ความหายาก การไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได ้และไมส่ามารถทดแทน
หรอืเทยีบเคยีงได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Wenerfelt (1984) ทีก่ล่าววา่แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบขององคก์ร 
รวมไปถงึความสามารถหลกัทีโ่ดดเด่นขององคก์ร สามารถสง่ผลต่อการไดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H1: แหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Varadarajan and Yadav (2002) กล่าววา่ ลกัษณะของสนิคา้จะเป็นตวัปรบัความสมัพนัธใ์หเ้กดิความไดเ้ปรยีบ

เชงิการแขง่ขนั โดยตอ้งพจิารณาในเรื่องของการพฒันารปูแบบสนิคา้ใหม้คีวามทนัสมยั การประยุกต์ใช้นวตักรรมเพื่อ
เสนอบรกิารทีด่กีบัลกูคา้เป้าหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบั Bharadwaj et al. (1993) ทีก่ลา่ววา่ ลกัษณะการบรกิารขององคก์ร

ความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั 

ความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั
อยา่งยัง่ยนื 

ลกัษณะของเน้ือหา
เชงิการตลาด 

การป้องกนัการ
ลอกเลยีนแบบ 

การอพัเดท การใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์ 

ประสทิธภิาพ     
ระยะยาว 

แหลง่ศกัยภาพ
ความไดเ้ปรยีบ 

การลงทุนกบัแหลง่
ศกัยภาพความ
ไดเ้ปรยีบใหม ่

H1 

H2 

H3 H4 

H5

H6 H7

H8

H9
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จะเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งความได้เปรยีบในองค์กรกบัต าแหน่งความได้เปรยีบ โดยจะท าให้เกิด
แนวโน้มความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ตามมา ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H2: ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาดจะเป็นตัวปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบและ

ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Aimiuwu (2013) กล่าวว่าความถี่ในการอพัเดทโฆษณาและความถี่ในการอพัเดทเน้ือหาบนสื่อสงัคมออนไลน์

ส าหรบัใหค้วามรู ้รายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ ตราสนิคา้ และบรกิารจะท าใหเ้กดิการตอบสนองกลบัจากลกูคา้ โดยทัง้ 2 
มมุมองจะสง่ผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H3: การอพัเดทมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Xin et al. (2014) กล่าววา่การใชแ้พลตฟอรม์ของเครอืขา่ยสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Network) ในการสรา้ง

กจิกรรมทางการตลาดกบัผูบ้รโิภคเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของตราสนิคา้ โดยการเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
ทีห่ลากหลายจะสง่ผลทางบวกต่อการสร้างความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Mucan and 
Ozelturkay (2014) ที่กล่าวว่าการประยุกต์ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นแนวทางของการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัทางธุรกจิ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H4: การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
 
Porter (1990) กล่าววา่การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเป็นการสรา้งความแตกต่างใหเ้หนือกวา่คู่แขง่โดย

ตอ้งมคีวามเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน มคีวามแตกต่างทีโ่ดดเดน่ และตอ้งมกีารตอบสนองทีร่วดเรว็กบัลกูคา้ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิ
ความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัที่ย ัง่ยนื ซึ่งสอดคลอ้งกบั Hoffman (2000) ที่กล่าวว่าองค์กรจะต้องมคีวามเป็น
เอกลกัษณ์ มกีลยุทธ์ที่มคีุณค่า มคีวามแตกต่าง และมกีารป้องกนัการลอกเลยีนแบบ จงึจะท าให้เกดิความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H5: ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
 
Bharadwaj et al. (1993) กล่าววา่การป้องกนัการลอกเลยีนแบบเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญัขององคก์ร โดยองคก์รตอ้ง

สรา้งความซบัซ้อน โดดเด่น และมอีตัลกัษณ์ เพื่อไม่ใหคู้่แข่งสามารถเลยีนแบบไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยการป้องกนัการ
ลอกเลยีนแบบจะเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธท์ีส่ าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รไดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื
ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบั Dierickx and Cool (1989) ทีก่ล่าววา่องคก์รจะสามารถมชีื่อเสยีง มคีุณภาพในระยะยาวไดน้ัน้ตอ้ง
มกีารป้องกนัการลอกเลยีนแบบลกัษณะต่างๆ ในดา้นทกัษะ บุคลากร ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H6: การป้องกนัการลอกเลยีนแบบจะเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื 
 
Kotelnikov (2004) กลา่ววา่องคก์รจะมคีวามไดเ้ปรยีบทีย่ ัง่ยนืไดต้อ้งมพีืน้ฐานมาจากการสรา้งความไดเ้ปรยีบและ

มสีว่นแบ่งทางการตลาดเหนือคู่แขง่ ซึง่สอดคลอ้งกบั Day and Wensley (1988) ทีก่ล่าววา่สว่นแบ่งทางการตลาด
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สามารถใช้วดัความได้เปรียบทางการแข่งขนัที่ย ัง่ยืนและประสิทธิภาพระยะยาวของธุรกิจได้ ดังนัน้จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H7: ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อประสทิธภิาพระยะยาว 
 
Day and Wensley (1988) กล่าววา่องคก์รจะสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งราบรื่น ต่อเน่ือง และมีประสทิธภิาพใน

ระยะยาวนัน้ต้องมีการลงทุนในแต่ละขัน้ตอนใหม่และให้ความส าคญักบัแหล่งความได้เปรียบอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Bharadwaj et al. (1993) ทีก่ล่าววา่ความมปีระสทิธภิาพขององคก์รตอ้งมกีารพฒันาและลงทุนหรอืให้
ความส าคญัใหม่อย่างสม ่าเสมอกบัแหล่งศกัยภาพขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งความต่อเน่ืองทางธุรกิจและต าแหน่ง
ทางการแขง่ขนัทีด่ ีดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H8: ประสทิธภิาพระยะยาวมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 
 
Day and Wensley (1988) กล่าวว่าการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่เป็นการควบคุมการ

ปฏบิตังิานในองค์กรในแต่ละขัน้ตอนให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามต่อเน่ือง โดยการท าซ ้าในแต่ละกระบวนการตัง้แต่
ภายในองค์กร วางแผน การตดิตาม การประเมนิผลจะส่งผลให้เกดิความต่อเน่ืองทางธุรกจิ ซึ่งสอดคล้องกับ Porter 
and Millar (1985) ทีก่ล่าววา่การลงทุนใหม่ในทกัษะและทรพัยากรจะสง่ผลใหอ้งคก์รสามารถพฒันาต าแหน่งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H9: การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหมม่คีวามสมัพนัธท์างบวกต่อแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีม่ปีระสบการณ์ในการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาด (Content marketing) ผ่าน

สื่อสงัคมออนไลน์ จ านวน 200 กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื ซึ่งก่อนการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างงานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามที่พฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Wernerfelt, 1984; อรรถชยั      
วรจรสัรงัส ีและพนม คลีฉ่ายา, 2556; Mathur et al., 2012; Xin et al., 2014; Porter, 1990; Bharadwaj et al., 1993; 
Dierickx and Cool, 1989; Barney, 1991; Porter, 1991; Day and Wensley, 1988; Kaliski, 2007; Porter and 
Millar, 1985) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างครัง้ที ่1 จ านวน 20 คน และครัง้ที ่2 จ านวน 25 คน เพื่อวเิคราะห์
แบบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม้คีวามเหมาะสม เมื่อแบบสอบถามมคีวามเหมาะสมแลว้จึงท าการเกบ็
ขอ้มูลจรงิ โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัแฟนเพจบนสื่อสงัคมออนไลน์ของแต่ละองค์กรและแจกแบบสอบถาม
แบบเอกสารไปยงัผูบ้รหิารในแต่ละองคก์รเพือ่ใหผู้บ้รหิารกระจายแบบสอบถามไปยงัพนกังานในสายงานของตนเอง 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มลูขาดหาย (Missing data) และขอ้มลูสุดโต่ง (Outliers) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะรว่มเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึ่งผลการทดสอบพบว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด มเีพยีงการกระจายขอ้มูลเบ้ซ้าย  แต่มี
ความเบไ้มม่ากนกั ทางผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติ่อไป 
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งานวจิยัไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ทีต่อ้ง
มคีา่มากกวา่ 0.70 ซึง่ถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et al., 1998) นอกจากน้ียงัได้
ทดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยตอ้งมคี่า Factor loading 
มากกวา่ 0.5 และสามารถแสดงคา่สถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: แหล่งศกัยภาพความได้เปรียบ (% of variance = 56.016, Cronbach’s alpha = 0.798) 

ท่านคิดว่าบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างเน้ือหาเชิง
การตลาดใหด้กีวา่คูแ่ขง่ 

4.586 0.565 0.786 

ท่านคดิว่าการพฒันาทกัษะ หรอืสรา้งการเรยีนรูใ้หบุ้คลากรในบรษิทัเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าให้
การสรา้งเน้ือหาเชงิการตลาดดกีวา่คูแ่ขง่ 

4.522 0.626 0.775 

ท่านคิดว่าการแบ่งปันความรู้กันภายในบริษัทเป็นการเพิ่มเทคนิคการท าเน้ือหาเชิง
การตลาดใหโ้ดดเดน่ 

4.344 0.778 0.743 

ท่านคิดว่าเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บริษัทสร้างเน้ือหาเชิง
การตลาดดกีวา่คูแ่ขง่ 

4.575 0.639 0.719 

ปัจจยั 2: ลกัษณะของเน้ือหาเชิงการตลาด (% of variance = 49.636, Cronbach’s alpha = 0.786) 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content เชงิความบนัเทงิท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.441 0.673 0.737 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content เชงิสง่เสรมิหรอืสรรคส์รา้งสงัคมท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.290 0.744 0.734 

ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content เชงิโฆษณาสนิคา้ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.048 0.949 0.727 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content แบบตวัหนังสอื (Text) ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 3.645 1.087 0.694 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content แบบวดิโีอ (VDO) ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.435 0.704 0.672 
ทา่นคดิวา่การเผยแพร ่Content แบบรปูภาพ (InfoGraphic) ท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.484 0.691 0.659 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 3: การอพัเดท (% of variance = 69.043, Cronbach’s alpha = 0.850) 
ทา่นคดิวา่การอพัเดทขอ้มลูเนื้อหาเชงิการตลาดใหถู้กตอ้งท าใหล้กูคา้เชือ่ถอืมากขึน้ 4.430 0.790 0.840 
ท่านคดิวา่การอพัโหลด หรอืโพสต์เน้ือหาเชงิการตลาดทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบักระแสสงัคมท า
ใหล้กูคา้จดจ าไดง้า่ยขึน้ 

4.382 0.785 0.835 

ทา่นคดิวา่การอพัเดทขอ้มลูเนื้อหาเชงิการตลาดใหท้นัสมยัท าใหล้กูคา้สนใจมากขึน้ 4.425 0.726 0.831 
ทา่นคดิวา่การปรบัปรุงเน้ือหาใหต้รงกบัความสนใจของผูบ้รโิภคท าให้ลกูคา้ตดิตามเน้ือหา
เชงิการตลาดมากขึน้ 

4.511 0.692 0.817 

ปัจจยั 4: การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (% of variance = 69.911, Cronbach’s alpha = 0.852) 
ท่านคดิว่าการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ท าใหลู้กคา้รบัรูข้อ้มลูสนิคา้หรอืบรกิารผ่านเน้ือหาเชงิ
การตลาดไดง้า่ยขึน้ 

4.548 0.650 0.886 

ทา่นคดิวา่การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ท าใหล้กูคา้เกดิการแชรห์รอืแบ่งปัน หรอืบอกต่อเน้ือหา
เชงิการตลาดของบรษิทัไดง้า่ยขึน้ 

4.656 0.569 0.861 

ท่านคดิว่าการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ลูกค้าเขา้ถึงเน้ือหาเชงิการตลาดของบรษิทัได้
รวดเรว็กวา่ช่องทางอื่น 

4.602 0.626 0.804 

ท่านคิดว่าการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (สนทนา 
โตต้อบ จดักจิกรรมทางการตลาด) ไดง้า่ยขึน้ 

4.532 0.699 0.789 

ปัจจยั 5: ความได้เปรียบทางการแข่งขนั (% of variance = 63.455, Cronbach’s alpha = 0.785) 
ทา่นคดิวา่การน าเสนอเน้ือหาเชงิการตลาดทีแ่ตกต่างท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบกวา่คู่แขง่ (เช่น 
ดา้นเนื้อหา ตวัการต์นู แอนิเมชนั สญัลกัษณ์ รปูแบบต่างๆ เป็นตน้) 

4.489 0.676 0.832 

ท่านคิดว่าเน้ือหาเชงิการตลาดสามารถใช้เป็นเครื่องมอืช่วยให้บรษิัทสร้างผลลพัธ์ทาง
การเงนิได ้(เชน่ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสรา้งคุณคา่การประชาสมัพนัธส์นิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้) 

4.344 0.713 0.823 

ทา่นคดิการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดใหต้รงหรอืตอบสนองกบักลุ่มเป้าหมายท าใหบ้รษิทั
ไดเ้ปรยีบกวา่คูแ่ขง่ 

4.532 0.699 0.821 

ท่านคิดว่าประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้ต ่ าที่สุดส าหรับการสร้างเน้ือหาเชิง
การตลาดท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบกวา่คูแ่ขง่ 

4.022 1.008 0.703 

ปัจจยั 6: การป้องกนัการลอกเลียนแบบ (% of variance = 66.983, Cronbach’s alpha = 0.752) 
ท่านคดิว่าการป้องกนัการลอกเลยีนแบบลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาดไม่ใช่แนวทางที่มี
ประสทิธภิาพทีส่ดุ (ควรป้องกนัดา้นการยา้ยหรอืเปลีย่นแปลงตวับุคลากรและกลยุทธด์ว้ย) 

4.118 0.917 0.857 

ท่านคดิว่าการตรวจสอบ ตดิตามการลอกเลยีนแบบเน้ือหาเชงิการตลาดจากคู่แข่งอย่าง
ต่อเนื่องเป็นแนวทางทีด่ทีีท่ าใหบ้รษิทัวางแผนการปรบัเปลีย่นกลยุทธไ์ดท้นัทว่งท ี

4.183 0.900 0.820 

ท่านคดิว่าลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาดทีส่ ื่อถงึแบรนดบ์รษิทัท าใหคู้่แขง่ลอกเลยีนแบบได้
เพยีงบางสว่นเทา่นัน้ (เชน่ เนื้อหา ค าพดู ตวัการต์นู แอนิเมชนั สญัลกัษณ์ เป็นตน้) 

4.183 0.838 0.777 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 7: ความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน (% of variance = 68.626, Cronbach’s alpha = 0.842) 
ท่านคิดว่าเน้ือหาเชงิการตลาดสามารถใช้เป็นเครื่องมอืช่วยให้บรษิัทสร้างผลลพัธ์ทาง
การเงนิได้อย่างสม ่าเสมอ เมื่อเผยแพร่เน้ือหาที่มคีุณภาพ แตกต่าง สร้างคุณค่าให้กบั
ลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง 

4.344 0.771 0.870 

ท่านคดิว่าการน าเสนอเน้ือหาเชงิการตลาดที่ประยุกต์นวตักรรม หรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ 
อยา่งสม ่าเสมอท าใหบ้รษิทัมคีวามแตกต่างจากคูแ่ขง่อยา่งต่อเน่ือง 

4.425 0.733 0.869 

ท่านคดิว่ากลยุทธ์การเขา้ถึงลูกค้าเป้าหมายที่มกีารสร้างสิง่ใหม่ๆ เสมอจะท าให้บรษิทั
ได้เปรยีบเหนือคู่แข่งอย่างต่อเน่ือง (เช่น การเพิม่ประโยชน์แฝงใหบ้ตัรส่วนลดสนิค้า 
ส านวนภาษาตามสมยันิยม เป็นตน้) 

4.371 0.762 0.801 

ท่านคิดว่าการบริหารต้นทุนให้ต ่ากว่าคู่แข่งอย่างมปีระสิทธิภาพโดยยังสามารถสร้าง
เนื้อหาเชงิการตลาดทีแ่ตกต่างไดจ้ะท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบกวา่คูแ่ขง่อยา่งต่อเน่ือง 

4.151 0.888 0.769 

ปัจจยั 8: ประสิทธิภาพระยะยาว (% of variance = 85.344, Cronbach’s alpha = 0.943) 
ทา่นพอใจในผลลพัธข์องการใชเ้นื้อหาเชงิการตลาดของบรษิทั 4.091 0.940 0.943 
ทา่นพอใจในตวัเนื้อหาเชงิการตลาดของบรษิทั 4.113 0.914 0.933 
ทา่นพอใจในตวับุคลากรของบรษิทัทีม่สีว่นรว่มในการสรา้งหรอืใชเ้นื้อหาเชงิการตลาด 4.161 0.855 0.914 

ทา่นพอใจในสือ่สงัคมออนไลน์ของบรษิทัทีใ่ชเ้ป็นสือ่ในการเผยแพรเ่นื้อหาเชงิการตลาด 4.274 0.854   0.905 
ปัจจยั 9: การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความได้เปรียบใหม่ (% of variance = 72.510, Cronbach’s alpha = 0.905) 
ทา่นชอบแบง่ปันความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาเชงิการตลาดใหเ้พือ่นรว่มงานเสมอ 4.210 0.903 0.890 
ทา่นชอบวางแผนเพือ่จดัท าเนื้อหาเชงิการตลาดภายในทมีอยา่งสม ่าเสมอ 4.151 0.941 0.881 
ทา่นชอบตดิตาม อพัเดทเทคโนโลยใีหม่ๆ  เกีย่วกบัเนื้อหาเชงิการตลาดเสมอ 4.323 0.890 0.859 
ทา่นชอบเรยีนรูเ้ทคนิคการท าเน้ือหาเชงิการตลาดใหม่ๆ  เสมอ 4.371 0.843 0.813 
ท่านชอบประเมนิผลลพัธ์การตอบกลบัจากลูกคา้เพื่อปรบัปรุงเน้ือหาเชงิการตลาดใหต้รง
กบัความตอ้งการของลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

4.333 0.823 0.812 

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรส์ว่นใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 57.5) มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 65.6) 

ประเภทหน่วยงานเป็นดา้นงานเงนิ การธนาคาร (รอ้ยละ 45.2) ขนาดองค์กรของกลุ่มตวัอย่างมจี านวนพนักงาน
มากกวา่ 200 คนขึน้ไป (รอ้ยละ 96.8) และมกีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 29.92) 
 
5.2 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

ในการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ
การการถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญั
ทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 6 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ การอพัเดทและการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ กบัตวัแปร
ตามความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F2,183 = 152.919) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การอพัเดท และการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์เป็นตวัก าหนดความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยมคีวามผนัแปรของตวั
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แปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 62.60 (R2 = 0.626) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของการอพัเดทและการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์เท่ากบั 0.460 และ 0.387 ตามล าดบั ตามตารางที ่ 2 และ 3 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aimiuwu (2013) 
และ Xin et al. (2014) ทีก่ลา่ววา่ความถีใ่นการอพัเดทโฆษณาหรอืเน้ือหาของสนิคา้และการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
(Social network) ที่หลากหลายในการสรา้งกจิกรรมทางการตลาด จะส่งผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการอพัเดทและการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์กบั 

ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 115.744 2 57.872 152.919 0.000* 
Residual 69.256 183 0.378   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการอพัเดทและการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์กบั 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 3.515 0.045  0.000 1.000 
การอพัเดท  0.460 0.068 0.460 6.803 0.000* 
การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 0.387 0.068 0.387 5.729 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.791, R2 = 0.626, SE = 0.615 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบและความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนั พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,182 = 75.743) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบและลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด ซึง่สนบัสนุนให้
เกิดความได้เปรยีบทางการแข่งขนั พบว่าตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบและความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Interaction term) แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.033 (F3,182 = 75.743) โดยมคีวามผนัแปร
เท่ากบัรอ้ยละ 55.50 (R2 = 0.555) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรเท่ากบั 0.111 ตามตารางที ่4 และ 5 ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Barney (1991) และ Wenerfelt (1984) ทีก่ล่าวว่าแหล่งศกัยภาพภายในองคก์รสามารถ
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รได ้และ Bharadwaj et al. (1993) ทีก่ล่าวไวว้่า คุณลกัษณะการ
บรกิารขององคก์รเป็นตวัปรบัความสมัพนัธร์ะหวา่งแหลง่ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนักบัทรพัยากรภายในองคก์ร 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 
และความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 102.723 3 34.241 75.743 0.000* 
Residual 82.276 182 0.452   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
แหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบและความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -0.062 0.057  -1.084 0.280 
แหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 0.572 0.066 0.572 8.734 0.000* 
ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด  0.292 0.060 0.292 4.825 0.000* 
Interaction Term 0.111 0.051 0.111 2.153 0.033* 

* p < 0.05, R = 0.745, R2 = 0.555, SE = 0.672 
 

การวเิคราะห์ค่าสถติติวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ดว้ยโปรแกรม Interaction พบว่าแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 
(SOSO_MEAN) กบัลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด (CACA_MEAN) มคีวามสมัพนัธข์องกราฟเพิม่สงูขึน้ในทศิทาง
ทางบวกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถสรุปไดว้่าทัง้ 2 ตวัแปรสนับสนุนความสมัพนัธท์ี่ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนั(COCO_MEAN) ตามภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 กราฟความสมัพนัธข์องแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

และลกัษณะเน้ือหาเชงิการตลาด 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั และความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,182 = 135.445) เมื่อวเิคราะหใ์น
รายละเอยีดของตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัและการป้องกนัการลอกเลยีนแบบ  ซึ่ง
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สนับสนุนให้เกิดความได้เปรยีบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื พบว่าตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนัและความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื (Interaction term) แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.349 
(F3,182 = 135.445)  จงึท าใหไ้ม่สนบัสนุนใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื โดยมคีวามผนัแปรเท่ากบั
รอ้ยละ 69.00 (R2 = 0.690) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรเท่ากบั 0.047 ตามตารางที่ 6 และ 7 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pearlson and Saunders (2009) ทีก่ล่าววา่ การน านวตักรรมมาใชใ้นองคก์รธุรกจิสามารถ
เกดิการลอกเลยีนแบบไดง้า่ยและไม่สามารถป้องกนันวตักรรมนัน้ได ้และมแีนวโน้มสงูขึน้หากคุณลกัษณะของสนิคา้มี
รปูแบบทีง่า่ยต่อการลอกเลยีนแบบ 

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

และความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 127.771 3 42.590 135.445 0.000* 
Residual 57.229 182 0.314   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -0.030 0.052  -0.573 0.567 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 0.566 0.057 0.566 9.862 0.000* 
การป้องกนัการลอกเลยีนแบบ 0.358 0.055 0.358 6.539 0.000* 
Interaction Term 0.047 0.050 0.047 0.940 0.349 

* p < 0.05, R = 0.831, R2 = 0.690, SE = 0.561 
 

การวเิคราะหค์่าสถติติวัปรบัค่าความสมัพนัธด์ว้ยโปรแกรม Interaction พบว่ากราฟความสมัพนัธค์วามไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั (COCO_MEAN) กบัการป้องกนัการลอกเลยีนแบบ (IMIM_MEAN) เพิม่สงูขึน้ในทศิทางบวก แต่ทัง้ 2 
ตวัแปรเป็นอสิระต่อกนัจงึไมเ่กดิความสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างยัง่ยนื (SUSU_MEAN) 
ตามภาพที ่3 
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ภาพที ่3 กราฟความสมัพนัธข์องความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื  

และการป้องกนัการลอกเลยีนแบบ 
 

สว่นที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื และตวัแปร
ตามประสทิธิภาพระยะยาว ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระก าหนดตัวแปรตามที่ ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F1,184 = 121.814) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืเป็นตวัก าหนดประสทิธภิาพระยะยาว ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยความผนัแปรเท่ากบัรอ้ยละ 
39.80 (R2 = 0.3980) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื เท่ากบั 0.631 
ตามตารางที ่8 และ 9 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Day and Wensley (1988) ทีก่ล่าวว่าความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพระยะยาวของธุรกจิโดยสามารถวดัไดจ้ากความสามารถในการท าก าไรและ
การด าเนินธุรกจิอยา่งราบรืน่ 

  
ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและประสทิธภิาพระยะยาว 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 73.691 1 73.691 121.814 0.000* 
Residual 111.309 184 0.605   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
และประสทิธภิาพระยะยาว 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -2.171 0.057  0.000 1.000 
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่ง
ยัง่ยนื 

0.631 0.057 0.631 11.037 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.631, R2 = 0.398, SE = 0.778 
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สว่นที ่5 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ประสทิธภิาพระยะยาว กบัตวัแปรตาม การลงทุนกบั
แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F1,184 = 194.224) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ประสทิธภิาพระยะยาว
เป็นตวัก าหนดการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม ่ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยมคีวามผนัแปรของตวั
แปรตามเทา่กบั 51.40 (R2 = 0.514) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของประสทิธภิาพระยะยาวเท่ากบั 0.717 ตาม
ตารางที ่10 และ 11 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Day and Wensley (1988) และ Porter (1985) ทีก่ล่าววา่องคก์รจะ
เกิดประสิทธิภาพระยะยาวได้นัน้จ าเป็นต้องลงทุนหรือให้ความส าคญัใหม่อย่างต่อเน่ืองกบัแหล่งศกัยภาพความ
ไดเ้ปรยีบขององคก์ร 

 
ตารางที ่10 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของประสทิธภิาพระยะยาวและการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 95.000 1 95.000 194.224 0.000* 
Residual 90.000 184 0.489   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่11 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของประสทิธภิาพระยะยาว 
และการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 6.339 0.051  0.000 1.000 
ประสทิธภิาพระยะยาว 0.717 0.051 0.717 13.936 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.717, R2 = 0.514, SE = 0.670 
 

สว่นที ่6 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม ่กบั
ตวัแปรตาม แหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบ ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงให้เหน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปร
ตามทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,184 = 130.737) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การลงทุน
กบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหมเ่ป็นตวัก าหนดแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 41.60 (R2 = 0.416) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (B) ของการลงทุนกบั
แหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหมเ่ท่ากบั 0.645 ตามตารางที ่12 และ 13 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ Day and 
Wensley (1988) และ Porter (1985) ทีก่ล่าววา่ การลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพใหมอ่ย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในทุกๆ 
กระบวนการ รวมถงึการพฒันาทกัษะและบุคลากรเป็นการพฒันาแหล่งทรพัยากรที่จะสรา้งความได้เปรยีบทางการ
แขง่ขนั 
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ตารางที ่12 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม ่ 
และแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 76.846 1 76.846 130.737 0.000* 
Residual 108.154 184 0.588   
Total 185.000 185    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่13 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่  
และแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 1.416 0.056  0.000 1.000 
การลงทุนกบัแหลง่ศกัยภาพความไดเ้ปรยีบใหม่ 0.645 0.056 0.645  11.434 0.000* 

* p < 0.05, R = 0.645, R2 = 0.416, SE = 0.767 
 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ กรอบแนวคดิความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. แหล่งศกัยภาพความได้เปรยีบ การอพัเดท การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ และลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาด
ส่งผลต่อความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัทางธุรกจิ โดยการใช้ลกัษณะของเน้ือหาเชงิการตลาดที่หลากหลายและ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายจะเป็นตวัแปรก ากบัและสง่เสรมิใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

2. เมื่อองค์กรเกิดความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธุรกิจแล้ว ประสทิธิภาพระยะยาวจะเป็นตวัวดัผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ส่วนการลงทุนกบัแหล่งศกัยภาพใหม่จะเป็นการปรบัต าแหน่งความได้เปรยีบขององค์กรให้มี
ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์รเกดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนืได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

องคก์รทีต่อ้งการสรา้งและใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดเพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั และประสทิธภิาพระยะ
ยาวสามารถน าผลการวจิยัไปปฏบิตัใิชไ้ดด้งัน้ี 

1. การทีอ่งคก์รจะสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัดว้ยการใชเ้น้ือหาเชงิการตลาดไดน้ัน้ องคก์รตอ้งมคีวาม
พรอ้มดา้นบุคลากร ทกัษะ ความสามารถ เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยที่องค์กรต้องมกีารส่งเสรมิบุคลากรในแต่ละ
ดา้นใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญเพือ่ใหส้ามารถประยกุตแ์ละต่อยอดการด าเนินธุรกจิได ้

2. ในการสรา้งเน้ือหาเชงิการตลาดองคก์รตอ้งสรา้งและใชร้ปูแบบของเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
และต้องสอดคล้องกบัธุรกิจขององค์กร โดยรูปแบบของเน้ือหาที่จะสามารถสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้
ประกอบดว้ย รปูภาพ วดิโีอ ขอ้ความ และรปูแบบเน้ือหาเชงิโฆษณา เชงิความบนัเทงิ เชงิสง่เสรมิหรอืสรรคส์รา้งสงัคม 
ตามล าดบั 
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3. องคก์รตอ้งมกีารอพัเดท ปรบัปรุงเน้ือหาเชงิการตลาดใหม้คีวามถูกตอ้ง ทนัสมยัอยู่เสมอ และตอ้งสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ และจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบักระแสสงัคมปัจจุบนัเพื่อสรา้งการจดจ าตรา
สนิคา้หรอืองคก์รจากลกูคา้ 

4. องค์กรจ าเป็นตอ้งมกีารสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ทีต่นเองเป็นเจา้ของในรปูแบบต่างๆ 
เชน่ การสนทนา การโตต้อบ การจดักจิกรรมทางการตลาด เพื่อสรา้งการมสีว่นรว่มระหวา่งลกูคา้กบัองคก์ร และเพื่อให้
เกดิการแชรแ์ละบอกต่อไปยงักลุ่มเพือ่น 

5. องค์กรจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการสร้างการเรยีนรู้ การพฒันาทกัษะ ความสามารถของบุคลากรใน
องคก์รอย่างสม ่าเสมอ และจ าเป็นตอ้งตดิตามเทคโนโลยใีหม่ๆ วางแผน ประเมนิผล ในทุกๆ ขัน้ตอนและกระบวนการ
ของการปฏบิตังิานเพือ่พฒันาต าแหน่งความไดเ้ปรยีบขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งสม ่าเสมอ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทางผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัน้ี 
1. การวจิยัครัง้น้ีพบว่าปัจจยัการป้องกนัการลอกเลยีนแบบไม่สนับสนุนความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัที่ย ัง่ยนื 

ซึ่งจากการศึกษาปัจจัยน้ีในงานวิจัยในอดีต ปรากฏว่าให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันมีทัง้สนับสนุนและไม่สนับสนุน
ความสมัพนัธ ์ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควรท าการศกึษาปัจจยัการป้องกนัการลอกเลยีนแบบเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุทีช่ดัเจน 

2. งานวจิยัน้ีศกึษาในมุมมองขององคก์รธุรกจิเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควรศกึษาในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคหรอืมมุมองของลกูคา้ วา่ผลทีไ่ดจ้ะมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัสมาร์ตโฟนมกีารใช้งานกนัอย่างแพร่หลายและเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจ าวนั การใช้สมาร์ตโฟน   

ได้อย่างเต็มประสทิธภิาพเกดิจากการใช้งานแอพต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทัง้น้ีผู้พฒันาแอพก็มี
ความพยายามทีจ่ะพฒันาแอพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากทีส่ดุ ดว้ยเทคโนโลยีทีม่อียูใ่นขณะน้ี ท าให้
ผู้ให้บรกิารแอพสามารถให้บรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลได้มากขึน้ การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคลจ าเป็นที่
จะต้องใช้ข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้ วิธีการที่จะได้ข้อมูลของผู้ใช้ทางหน่ึงจะมาจากการลงชื่อเข้าใช้ครัง้เดียว ผู้วจิยัจึง
ตอ้งการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว โดยศกึษาอยูบ่นพืน้ฐานของ
ทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั การเก็บขอ้มูลใช้แบบสอบถามออนไลน์ เก็บจากกลุ่มตวัอย่างผู้ใช้ในประเทศไทยที่มี
สมารต์โฟนหรอืแทบ็เลต็ และเคยใชง้านแอพจากการใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยรหสัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก ผลการวจิยัพบวา่ 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้ความ
กงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั การรบัรูค้วามเสีย่ง และผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา โดยปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ที่
ผูใ้ช้ได้รบั เป็นปัจจยัที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มากกว่าปัจจยัที่เกี่ยวกบัต้นทุนของ
ภาวะสว่นตวัหรอืการสญูเสยีภาวะสว่นตวั 

 
ค าส าคญั: แคลคลูสัภาวะสว่นตวั การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล การรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกับเงนิตรา 

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 40 

 

Factors Driving Personal Information Disclosure:  
The Case of Facebook Single Sign On 

 
Ekaphan Pattanavijit* 
Ziios (Thailand) Limited 

 
*Correspondence: ekaphan_p@hotmail.com  doi: 10.14456/jisb.2016.28 

 
Abstract 

Nowadays, smartphones are being used more widely and become a part of our everyday life. Effectively 
using smartphones is adopting apps to fulfill user needs.  App developers also try to build apps that match 
user needs. To provide more personalized services, it is necessary to retrieve users' personal information. 
One approach to get user’s personal information is using single sign-on. So, this research aims to explore 
factors affecting the disclosure of personal information through single sign-on, based on the Privacy Calculus 
theory. Sample data are collected from online questionnaires. Respondents are users in Thailand who have 
smartphones or tablet computers and sign on to access apps by their Facebook accounts once. Results 
show that factors influencing the users' decision to disclose personal information through Facebook single 
sign on are perceived control over the use of personal data, privacy concern, trust in providers, perceived 
risk, monetary benefits, and value of personalization. Factors relating to benefits have more influence on 
personal information disclosure than cost factors (users' loss of privacy). 

 
Keywords: Privacy Calculus, Personalization, Perceived Risk, Monetary Benefits, Personal Information 
Disclosure 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว (single sign-on: SSO) คอืรปูแบบการพสิจูน์ตวัตนรปูแบบหน่ึง เพื่อใหผู้ใ้ชพ้สิจูน์ตวัตน
เพยีงครัง้เดยีวและไดส้ทิธใินการเขา้ใชร้ะบบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กลา่วคอื เป็นการแบ่งปันขอ้มลูการพสิจูน์ตวัตนรว่มกนั 
(He, 2000) การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวท าใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งจ าชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของตนส าหรบัแต่ละบรกิารทีเ่ลอืกใช ้แต่
ขณะเดยีวกนัการใช้โดยการลงชื่อเข้าใช้ครัง้เดียวอาจท าให้ผู้ใช้กงัวลในแง่ของภาวะส่วนตวั รวมไปถึงความกงัวล
ทางดา้นการรกัษาความมัน่คงดา้นขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร (He, 2000) ท าใหผู้ใ้ชแ้อพ (apps) บางคนเลอืกไมใ่ชว้ธิกีารลง
บนัทกึเขา้ (login) แบบลงชื่อเขา้ใชเ้พยีงครัง้เดยีว เน่ืองจากมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล และ
เลอืกสมคัรบญัชผีูใ้ชส้ าหรบัใชก้บัแอพโดยเฉพาะแทน การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวมปีระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิารคอื ความงา่ย
และความสะดวกในการเขา้ใชง้านแอพ และมปีระโยชน์แก่ผูใ้หบ้รกิารแอพคอื แอพไมต่อ้งพฒันาและดแูลรกัษาระบบลง
บนัทกึเขา้และการจดัการผูใ้ชด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้พ้ฒันาแอพลดคา่ใชจ่า่ยในการพฒันาและดแูลระบบลงได ้(He, 2000) 

ปัจจุบนัสือ่สงัคมออนไลน์ (online social media) ไดร้บัความนิยมอยา่งมาก การส ารวจยอดผูใ้ชส้ือ่สงัคมออนไลน์
ของคนไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2557 จ าแนกตามแอพสื่อสงัคมระบุว่า เฟซบุ๊ก (facebook) มยีอดผูใ้ช้
จ านวน 30 ลา้นคน โดยใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ านวน 28 ลา้นคน ยทูปู (YouTube) มยีอดผูใ้ชจ้ านวน 26.25 
ลา้นคน อพัโหลดวดีทิศัน์ (video) จ านวน 3.4 ลา้นวดิโีอ ทวติเตอร ์(twitter) มยีอดผูใ้ชจ้ านวน 4.5 ลา้นคน มจี านวนคน
ทีท่วตีขอ้ความเป็นภาษาไทยอยูท่ี ่3.4 ลา้นคน และใชอ้นิสตาแกรม (instagram) จ านวน 1.7 ลา้นคน (สมาคมโฆษณา
ดจิทิลั (ประเทศไทย), 2557) จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าคนไทยนิยมเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กมากทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัสื่อ
สงัคมออนไลน์อื่น นอกจากการใหบ้รกิารสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กยงัมกีารใหบ้รกิารการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก 
หรอืการลงบนัทกึเขา้ดว้ยบญัชผีูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก ท าใหผู้พ้ฒันาแอพจ านวนมากนิยมทีจ่ะใหบ้รกิารการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
ด้วยเฟซบุ๊ก เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการยุ่งยากกบัการลงทะเบยีน ต้องการความรวดเรว็ในการลง
บนัทกึเขา้ ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที ่1 
 

  
ภาพที ่1 การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊กของแอพ Galaxy Gift และแอพ Glassdoor 

 
เทคโนโลยปัีจจุบนัท าใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถสรา้งการใหบ้รกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล (personalization) ได้

มากขึน้ (Chellappa and Sin, 2002) การท าใหเ้ป็นรปูแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลไดจ้ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูสว่น
บุคคลของผูใ้ช ้เน้ือหาทีน่ ามาแสดงแก่ผูใ้ชแ้บบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลมาจากการวเิคราะหข์อ้มลูเฉพาะของแต่ละบุคคล 
เช่น เพศ อายุ ความสนใจ พืน้ที่อยู่อาศยั หรอือาจจะวเิคราะห์จากประวตักิารใชง้าน  วธิกีารทีจ่ะไดข้อ้มลูของผูใ้ชม้า
จากการลงทะเบยีนหรอืสมคัรเป็นสมาชกิแอพหรอือกีวธิกีารหน่ึงคอื การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก ซึ่งช่วยใหผู้้
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ใหบ้รกิารเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใชจ้ากเฟซบุ๊กไดอ้กีทางหน่ึง วธิกีารน้ีหมายความว่า ผูใ้ช้จะไดร้บัเน้ือหาแบบ
เป็นลกัษณะสว่นบุคคลแลกกบัการสญูเสยีภาวะสว่นตวับางอย่าง (Kobsa, 2007) จงึเกดิความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
สว่นตวัตามมา (Chellappa and Sin, 2002) 

งานวจิยัในอดตีไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวในหลายแง่มุม เช่น การศกึษาของ D' Costa-
Alphonso and Lane (2010) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการยอมรบัการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวในองคก์ร การศกึษาของ Ellison, 
Hodges, and Landau (2002) ทีศ่กึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัของการใชโ้ดยการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว ทัง้ในแงค่วาม
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาของ Sun et al. (2011) ทีศ่กึษาถงึ
ปัจจยัที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธการใช้งานการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีว แต่งานวจิยัในอดตียงัไม่มงีานวจิยัที่ศกึษาถึงการ
ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีว และความต้องการการใชบ้รกิารแบบเป็นลกัษณะส่วน
บุคคล 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาในประเดน็ปัญหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้บนพืน้ฐานของทฤษฎแีคลคูลสัภาวะสว่นตวั 
โดยใชก้รณีศกึษาการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก ดงัน้ี 

1) การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้(perceived control over the use of personal data) มี
อทิธพิลต่อความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (privacy concern)  

2) ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัและความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร ( trust in providers) มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
ความเสีย่ง 

3) ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา (monetary benefits) และคุณค่าของการ
ท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล (value of personalization) และปัจจยัทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนของภาวะสว่นตวัคอื การ
รบัรูค้วามเสีย่ง (perceived risk) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ( intention to 
disclose information) ผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 

4) ปัจจยัที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ที่ผูใ้ชไ้ดร้บัหรอืปัจจยัที่เกี่ยวกบัต้นทุนของภาวะส่วนตวัส่งผลต่อความตัง้ใจใน
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้

 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งัน้ี 
แคลคลูสัภาวะส่วนตวั (Privacy Calculus theory) คอื ทฤษฎทีีก่ล่าวถงึการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล

เพื่อแลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั ทัง้ทางดา้นการเงนิและดา้นสงัคม (Culnan and Armstrong, 1999) หรอื
ผลประโยชน์ในดา้นบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล (Sheng et al., 2008) การวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจจะเปรยีบเทยีบ
ความคุ้มค่าของต้นทุน เช่น ความเสีย่งของการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เทยีบกบัผลประโยชน์ที่ได้รบั (cost-benefit 
analysis) (Dinev and Hart, 2006) บุคคลจะยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเมื่อเหน็ว่า ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัเทยีบเท่าหรอื
มากกว่าต้นทุน คอื มูลค่าของขอ้มูลที่จะสญูเสยีเมื่อยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หากผลออกมาเชงิบวกจะท าให้
ผูใ้ชม้โีอกาสเปิดเผยขอ้มลูทีส่งูขึน้ (Culnan and Bies, 2003) การประยุกตท์ฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวั เช่น งานวจิยั
ของ Dinev et al. (2006) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจของผูใ้ชใ้นการเปิดเผยขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต
ผ่านการท าธุรกรรมออนไลน์หรอืการใชก้ารพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์งานวจิยัของ Krasnova and Veltri (2010) ทีศ่กึษา
ถงึพฤตกิรรมในการเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ชส้งัคมออนไลน์ เป็นตน้ 

การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคล ตามความหมายของ JungKook and Lehto (2010) คอื กระบวนการในการ
ปรบัแต่งรปูแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล เพื่อใหแ้ต่ละบุคคลพงึพอใจ เช่นเดยีวกบั Chellappa and Sin 
(2002) ทีก่ลา่ววา่ การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลคอื ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจง
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ของแต่ละบุคคล การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลถูกใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด (Chellappa 
and Sin, 2002) เป็นสว่นหนึ่งทีช่ว่ยเพิม่ระดบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ (JungKook and Lehto, 2010) ดงักรณีศกึษาของ 
Saadeghvaziri and Hosseini (2011) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการโฆษณาบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีพ่บวา่ ผูร้บัโฆษณาตอ้งการ
ไดร้บัเน้ือหาทีถ่กูปรบัแต่งใหต้รงกบัความสนใจ และมเีน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัโฆษณา 

ปัจจุบนัมกีารน าการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลมาประยุกต์กบัระบบการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชแ้อพ และเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช ้การท าใหเ้ป็นลกัษณะส่วนบุคคลจะน าขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวมาท าการวเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุรปูแบบการบรกิารและเน้ือหาทีแ่สดงในแอพ ใหม้คีวามเหมาะสมและตรง
กบัความต้องการของผู้ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ด ีเช่น น าเสนอเ น้ือหาที่ผู้ใช้ตัง้ค่าไว้ แสดงเน้ือหาที่
เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ชห้รอืเน้ือหาทีผู่ใ้ชส้นใจ และการแสดงเน้ือหาตามขอ้มลูต าแหน่งของผูใ้ช ้เป็นตน้ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวจิยัน้ีได้ประยุกต์ใช้แนวคิดแคลคูลสัภาวะส่วนตวัและการท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบ
การศกึษาเพือ่หาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
Culnan and Armstrong (1999) กล่าววา่ เมื่อมกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูยอ่มมสีทิธทิีจ่ะ

ทราบถงึวธิกีารในการเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล การน าขอ้มลูไปใช ้รวมไปถงึมาตรการในการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคล โดยผู้
เป็นเจา้ของขอ้มลูควรมสีทิธใินการปฏเิสธการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชห้ากไมต่รงกับวตัถุประสงคท์ีเ่คยระบุไว ้ผลการ
ส ารวจเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบว่า ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ้งการทราบว่า ขอ้มลูสว่นบุคคลถูกน าไปใช้
งานอย่างไร และมคีวามต้องการที่จะควบคุมการน าขอ้มูลไปใช ้นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้ชย้งัต้องการมสีทิธทิางกฎหมายใน
การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และจะยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความจรงิหากเวบ็ไซต์มกีารแจ้งให้ทราบถึงการน า
ขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้(Kobsa, 2007) การศกึษาเชงิทดลองของ Kobsa and Teltzrow (2005) พบวา่ ผูใ้ชเ้วบ็ไซตย์นิดี
ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลมากขึน้ หากเวบ็ไซตม์กีารแจง้ใหท้ราบถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและขอ้ก าหนดในการน าขอ้มลู
สว่นบุคคลไปใช ้

การควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลท าไดโ้ดยการจ ากดัการใหข้อ้มลูสว่นบุคคล (Derlega and Chaikin, 1977) หรอื
การควบคุมการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้(Stone and Stone, 1990) ผลการวจิยัของ Milne (2000) ชีว้า่ ผูใ้ชง้านมี
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ความกงัวลเกี่ยวกบัวธิีการน าข้อมูลไปใช้และการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รบัอนุญาต เช่นเดียวกบั
ผลการวจิยัของ Sheehan and Hoy (2000) ทีร่ะบุวา่ ผูใ้ชง้านมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความสามารถในการควบคุมการ
เกบ็ขอ้มลูและการเขา้ถงึขอ้มลูจากบุคคลทีส่าม โดยผูใ้ชง้านจะรูส้กึถูกคุกคามภาวะสว่นตวัน้อยลงหากผูใ้ชง้านสามารถ
ควบคุมการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ และข้อมูลเหล่านัน้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ใช้งานเท่านัน้ 
(Culnan and Armstrong, 1999) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H1: การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ง่ผลในทางลบต่อความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 
 
ภาวะสว่นตวัหมายถงึ สทิธขิองบุคคลในการก าหนดการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลเกี่ยวกบัตนเอง (Katzan, 2010) 

หรอืควบคุมการเขา้ถงึและการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล (Stone et al., 1983; Westin, 1968) งานวจิยัของ Xu et al. (2009) 
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปิดเผยขอ้มลูผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีพ่บวา่ ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
การรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้และความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัไมไ่ดส้ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งมี
นยัส าคญั 

การรบัรูค้วามเสีย่งคอื การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ี่อาจจะเกดิความสญูเสยี (Yates and Stone, 1992) ซึ่งมี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวั (Dinev and Hart, 2006) การศกึษางานวจิยัทีผ่่านมา
เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมออนไลน์แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกีย่วกบัภาวะ
สว่นตวัอยา่งชดัเจน (Dinev et al., 2006) สอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่นๆ ทีศ่กึษาอยูบ่นพืน้ฐานของแคลคลูสัภาวะสว่นตวั
เช่นเดยีวกนั โดยผลจากการศกึษาส่วนใหญ่จะแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวั (Dinev et al., 2006; Dinev and Hart, 2006; Xu et al., 2011) ผลการศกึษาของ Malhotra et al. (2004) 
ในเรือ่งของความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบวา่ ผูใ้ชง้านทีม่คีวามกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสงู
จะมกีารรบัรูค้วามเสีย่งสงูเช่นเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ Kehr et al. (2013) ทีส่นบัสนุนวา่ ความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลกระทบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H2: ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลในทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
ความไวว้างใจหมายถงึ ความไวว้างใจว่า ขอ้มูลสว่นบุคคลทีส่่งไปยงัเวบ็ไซต์หรอือนิเทอรเ์น็ตจะมกีารจดัการที่ด ี

เชื่อถอืได ้และมัน่คง (Dinev and Hart, 2006) ความไวว้างใจประกอบดว้ยหลายมติ ิ(Gefen, 2000; Gefen et al., 
2003; McKnight et al., 2002) งานวจิยัน้ีจะใหค้วามสนใจกบัมติขิองความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นปัจจยัทีห่ลาย
งานวจิยัน าไปศกึษากบัทฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวั (Dinev and Hart, 2006; Kehr et al., 2013; Krasnova and 
Veltri, 2010; Krasnova et al., 2012; Sipior et al., 2013) ผลการศกึษาของ Malhotra et al. (2004) เกีย่วกบัความ
กงัวลกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบวา่ ความไวว้างใจเป็นสว่นหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้
และจากงานวจิยัในอดตียงัพบว่า ความไวว้างใจเป็นปัจจยัหน่ึงที่ช่วยลดการรบัรูค้วามเสีย่งลงได ้(Anderson and 
Weitz, 1989; Bansal et al., 2010; Ganesan, 1994; Gefen, 2000; Malhotra et al., 2004) นอกจากน้ียงัมกีารศกึษา
เกี่ยวกบัปัจจยัทางความไวว้างใจของผู้ให้บรกิารในบรบิทของการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ผลการศกึษาพบว่า ความ
ไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งเช่นเดยีวกนั (Gefen, 2002; Jarvenpaa et al., 2000; Luo, 2002; 
Pavlou, 2003) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H3: ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
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การรบัรูค้วามเสีย่ง หมายถงึ การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิการสญูเสยี ทีเ่ป็นผลมาจากการตดัสนิใจ (Yates 
and Stone, 1992) หากมองในมุมของแคลคลูสัภาวะสว่นตวัจะหมายถงึ การรบัรูค้วามสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เปิดเผยขอ้มลู (Smith et al., 2011) งานวจิยัทีใ่ชท้ฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวัในอดตี สว่นใหญ่จะประกอบดว้ยการรบัรู้
ความเสีย่งเป็นปัจจยัพืน้ฐาน (Dinev et al., 2006; Dinev and Hart, 2006; Gerlach et al., 2015; Kehr et al., 2013; 
Sipior et al., 2013) โดย Dinev and Hart (2006) ศกึษาถงึผลกระทบของความเสีย่งและสิง่จงูใจทีม่อีทิธพิลต่อการ
ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูผา่นการท าธุรกรรมออนไลน์ซึง่พบวา่ การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นหนึ่งในปัจจยัทีผู่ท้ าธุรกรรมออนไลน์
ใชต้ดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู การศกึษาของ Jarvenpaa et al. (2000) ทีศ่กึษาการตดัสนิใจซือ้หรอืท าธุรกรรมบน
เวบ็ไซต์ขายหนังสอืและเวบ็ไซต์ท่องเทีย่วพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบต่อการตดัสนิใจท าธุรกรรม
ออนไลน์ เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ Jarvenpaa et al. (1999) ทีศ่กึษาการตดัสนิใจซือ้หรอืท าธุรกรรมบนเวบ็ไซต์
ในประเทศออสเตรเลียและอิสราเอล และพบความสมัพนัธ์เชิงลบระหว่างการรบัรู้ความเสี่ยง และการตดัสนิใจท า
ธุรกรรม งานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัการยอมรบัเทคโนโลยใีนการท าธุรกรรมออนไลน์ของ Pavlou (2003) กแ็สดงให้เหน็ถงึ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทัง้สองน้ีเช่นเดยีวกนั งานวจิยัของ McKnight et al. (2002) และ Malhotra et al. (2004) 
ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งและการยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งที่
มากขึน้จะท าใหม้กีารยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลลดลง การศกึษาถงึปัจจยัในการปฏเิสธการใชร้ะบบการลงชื่อเขา้
ใชค้รัง้เดยีวของ Sun et al. (2011) ยงัพบวา่ การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นหน่ึงในปัจจยัทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านปฏเิสธการใชร้ะบบ
การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H4: การรบัรูค้วามเสีย่งส่งผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชือ่เขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ให้

ไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรามหีลายรปูแบบ เช่น สว่นลด บตัรก านลั ของขวญั คะแนนสะสม เป็นตน้ (Ailawadi 

et al., 2001; Chandon et al., 2000; Sweeney and Soutar, 2001) ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราถูกน ามาใชใ้นการ
ก าหนดพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และถูกน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายในการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
(Hui et al., 2006) ขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูโดยการวเิคราะหถ์ึงความคุม้ค่าในการเปิดเผยขอ้มลู 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราถอืเป็นปัจจยัหน่ึงทีใ่ชใ้นการชีว้ดัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา (Hui et 
al., 2007) ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรายงัสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง (Hann et al., 2002; Milne 
and Gordon, 1993) การศกึษาของ Hann et al. (2002) ไดท้ าการศกึษาเชงิส ารวจเกีย่วกบัการประเมนิคุณค่าของการ
รบัประกนัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูของบรษิทัทีม่กีารใหบ้รกิารเวบ็ไซต์ เพื่อส ารวจพฤตกิรรมของผูใ้ชท้ี่มตี่อการรบัรอง
ภาวะส่วนตวั และส ารวจถงึการยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ด้วยการเสนอเงนิรางวลัใหก้บัผูใ้ช้เวบ็ไซต์หากผูใ้ช้
ยินยอมที่จะตอบแบบส ารวจ และยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในแบบส ารวจดังกล่าว ผลการส ารวจพบว่า 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรามอีทิธพิลในการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ช ้และการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูกต็่อเมื่ อ
ผลประโยชน์ที่ได้รบัมมีูลค่ามากกกว่าระดบัเกณฑ์ที่วางไว้ของแต่ละบุคคล ผลการศกึษายงัพบว่า หากมกีารให้เงนิ
รางวลัที่สูงขึ้นจะยิง่ดึงดูดให้มผีู้ใช้เวบ็ไซต์มากขึ้น ปัจจุบนัรูปแบบของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตราอาจจะอยู่ใน
รปูแบบของรหสัสว่นลด บตัรก านัล หรอืคะแนนสะสม เช่น แอพ Galaxy Gift ทีใ่หส้ว่นลดของรา้นคา้ต่างๆ กบัผูใ้ช ้
ผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตราสามารถใชเ้ป็นสิง่ชดเชยใหก้บัผูใ้ชง้านเพื่อแลกกบัการสญูเสยีภาวะสว่นตวั (Sheehan 
and Hoy, 2000) หากมผีลประโยชน์เพื่อชดเชยใหก้บัผูใ้ชง้านมากขึน้ ผูใ้ชก้ย็นิดเีปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลมากขึน้ 
(Dinev and Hart, 2006) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 
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H5: ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชือ่เขา้ใชค้รัง้
เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 

 
คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลคอื การทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัขอ้มลูทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัแต่ละบุคคล 

ซึง่เกดิจากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้านของบุคคลเหล่านัน้ (Wu, 2006) ผลการส ารวจทีผ่่านมาพบวา่ ผูใ้ชร้อ้ยละ 
80 ของกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัการท าใหเ้ป็นลกัษณะส่วนบุคคล การศกึษาของ Chellappa and Sin 
(2005)  พบวา่ คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ช ้
อยา่งไรกต็าม การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลควรท าอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลที่มาก
เกนิไปอาจก่อใหเ้กดิความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัจงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H6: คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชือ่

เขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณโดยเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบของแบบสอบถามออนไลน์ และใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชก้ฏหลกัการทัว่ไป (rule of thumb) (Schumacker and Lomax, 2012) และก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
5 คนต่อหนึ่งตวัแปร โดยงานวจิยัมตีวัแปรทัง้หมด 35 ตวัแปรจงึสามารถค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 35 x 
5  =  175 ตวัอยา่ง ทัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้พิม่ขนาดตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอยา่ง และเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่ง
แบบง่าย โดยกลุ่มตวัอย่างของผู้ที่ตอบแบบสอบถามคอื ผู้ใช้ที่เคยใชแ้อพที่มกีารใชก้ารลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีวผ่านเฟ
ซบุ๊ก เช่น Galaxy Gift, Glassdoor, News360, Deezer เป็นตน้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นที ่1 ขอ้มลู
เกีย่วกบัการใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวบนแอพ สว่นที ่2 ทศันคตเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านการลง
ชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว และสว่นที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่2 จะใชก้ารวดัในรปูแบบของลเิคริท์สเกล (Likert scale) โดยแบ่งระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั คอื 5 – 1 
คะแนน (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ – ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่) ดงัแสดงตวัอยา่งค าถาม และทีม่าในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ตวัอยา่งค าถามและแหลง่ทีม่า 

ปัจจยั ตวัอย่างค าถาม อ้างอิง 
การรบัรูค้วามเสีย่ง (PR1-
PR5) 

ทา่นคดิวา่ การสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลผา่นแอพมคีวามเสีย่ง 
ทา่นคดิวา่ ขอ้มลูสว่นบุคคลบนแอพของทา่นอาจจะถกู
น าไปขายใหก้บับุคคลที ่3 

ดดัแปลงจาก Dinev and 
Hart, 2006; Moloney 
and Potì, 2013 

ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะ
สว่นตวั (PC1-PC5) 

ทา่นมคีวามกงัวลวา่ ขอ้มลูของทา่นอาจจะถกูน าไปใช้
ในทางทีผ่ดิ 
ทา่นมคีวามกงัวลวา่ขอ้มลูของท่านอาจจะถกูน าไปใช้
แสวงหาประโยชน์ 

ดดัแปลงจาก Chellappa 
and Sin, 2005; Dinev 
and Hart, 2004, 2006; 
Smith et al., 1996; Xu, 
2007 
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ตารางที ่1 ตวัอยา่งค าถามและแหลง่ทีม่า (ต่อ) 
ปัจจยั ตวัอย่างค าถาม อ้างอิง 

ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร 
(TR1-TR5) 

ทา่นคดิวา่ ผูใ้หบ้รกิารมมีาตรการทีเ่พยีงพอในการเกบ็
รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น 
ทา่นคดิวา่ผูใ้หบ้รกิารจะรกัษาผลประโยชน์ของทา่นเมือ่มี
การน าขอ้มลูของท่านไปใช ้

ดดัแปลงจาก Dinev and 
Hart, 2006; Malhotra et 
al., 2004; Moloney and 
Potì, 2013 

การรบัรูถ้งึการควบคุมการใช้
ขอ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้
(CP1-CP5) 

ทา่นตอ้งการทีจ่ะควบคุมการน าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น
ไปใช ้
ทา่นใหค้วามส าคญักบัวธิกีารเกบ็ขอ้มลู การรกัษาขอ้มลู 
และการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น 

ดดัแปลงจาก Moloney 
and Potì, 2013; Veltri et 
al., 2011 
 

ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา 
(MB1-MB5) 

ทา่นคดิวา่การไดร้บัสว่นลดจากการใชง้านแอพมี
ความส าคญั 
ทา่นคดิวา่การไดร้บัคะแนนสะสมจากการใชง้านแอพมี
ความส าคญั 

ดดัแปลงจาก Moloney 
and Potì, 2013 

คุณคา่ของการท าใหเ้ป็น
ลกัษณะสว่นบุคคล (VP1-VP5) 

ทา่นรูส้กึพอใจหากแอพแสดงเน้ือหาตามสิง่ทีท่า่นสนใจ 
ทา่นรูส้กึพอใจหากแอพแสดงเน้ือหาตามสิง่ทีท่า่นไดเ้คย
ตัง้คา่ไว ้

ดดัแปลงจาก Chellappa 
and Sin, 2005 
 

ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลู
ผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็น
ลกัษณะสว่นบุคคล (ID1-ID5) 

ทา่นคดิวา่ทา่นจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อใหไ้ดส้ทิธิ
ในการเขา้ใชง้านแอพ 
ทา่นคดิวา่ทา่นจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อใหแ้อพ
สามารถระบุตวัตนและความตอ้งการของทา่นไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ดดัแปลงจาก Gerlach et 
al., 2015; Moloney and 
Potì, 2013 
 

 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบเบือ้งตน้ (pretest) โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อ

ทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม และดผูลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ( factors analysis) เพื่อดกูารจบักลุ่มของ
ขอ้ค าถาม และท าการปรบัเปลี่ยนขอ้ค าถามที่ไม่สมัพนัธ์กนัภายในกลุ่มปัจจยัเดยีวกนั และทดสอบความเที่ยงโดย
วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หลงัจากผูว้จิยัปรบัปรุงขอ้ค าถามไดน้ าไปท าการ
ทดสอบใหมอ่กีหนึ่งจนไดร้ปูแบบการจบักลุ่มของขอ้ค าถามทีถ่กูตอ้ง จงึน าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ตวัอยา่งจรงิ 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 207 คนพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 58.94 มอีายอุยูใ่นชว่ง 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 61.84 การศกึษาสงูสดูระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 70.05 มี
อาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 62.32 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัการใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้
เดยีวดว้ยรหสัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กและรปูแบบบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ยนิดทีีจ่ะเปิดเผย
ขอ้มลูจากเฟซบุ๊กในสว่นของ ประวตัโิดยยอ่ อเีมล ์และวนัเกดิ ตามล าดบั ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปทีใ่ช้
ในการสมคัรสมาชกิหรอืลงบนัทกึเขา้เขา้ใชง้านแอพ ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัค าถามเกีย่วกบัจุดประสงคใ์นการ
ใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวที่แสดงใหเ้หน็ว่า จุดประสงค์หลกัของผูใ้ชส้่วนใหญ่ในการใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้
เดยีวคอื การสมคัรสมาชกิโดยไมต่อ้งกรอกขอ้มลูใหม ่และการลงทะเบยีนเขา้ใชง้านแอพ ในสว่นของขอ้ค าถามเกีย่วกบั
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การบรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชต้อ้งการไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลในรปูของ
การแสดงเน้ือหาทีต่รงกบัความสนใจ และการแนะน าเน้ือหาหรอืสนิคา้ทีผู่ใ้ชน่้าจะสนใจ โดยกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มกีาร
ใชง้านเฟซบุ๊กเป็นประจ าทุกวนั 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

งานวจิยัน้ีไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ เพื่อลดจ านวนตวัแปรและจดักลุ่มขอ้ค าถามทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้น
ปัจจยัเดยีวกนั โดยใชว้ธิกีารหมุนแกนแบบ Varimax ใชเ้กณฑก์ารตดัสนิจากค่า Eigen ทีส่งูกว่า 1 และก าหนดค่า 
Factor Loading ของตวัวดัในปัจจยัไมต่ ่ากวา่ 0.5 (Hair et al., 2010) และตวัวดัตอ้งไมม่คี่า Factor Loadings สงูใน
ปัจจยัมากกวา่ 1 ปัจจยั การวเิคราะหพ์บวา่ทุกตวัแปรมคีา่ Factor Loading มากกวา่ 0.5 จงึไมจ่ าเป็นตอ้งตดัตวัแปรใด
ออกในขัน้ตอนของการวเิคราะห ์และหลงัจากการวเิคราะหค์วามเทีย่งโดยค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค พบวา่ทุก
กลุ่มปัจจยัมคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคมากกว่า 0.7 ซึ่งถอืว่าอยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรบัไดใ้นการท าการวจิยัเชงิ
ส ารวจ (Grau, 2007) เมือ่ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งโดยการพจิารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) ทีม่ากกวา่ 0.5 (Hair et al., 2010) พบวา่ KMO ทีไ่ดข้องทัง้ 5 กลุ่มปัจจยัมคี่ามากกวา่ระดบัทีก่ าหนดทุกปัจจยั 
แสดงวา่ขอ้มลูทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสม ดงัแสดงคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 การจดักลุ่มตวัแปรของการรบัรูถ้งึการควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช้ 

ปัจจยั 
Cronbach's 

Alpha 
การรบัรูค้วามเสีย่ง (PR1-PR5) 0.879 
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (PC1-PC5) 0.850 
ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร (TR1-TR5) 0.879 
การรบัรูถ้งึการควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้(CP1-CP5) 0.849 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา (MB1-MB5) 0.863 
คุณคา่ของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล (VP1-VP5) 0.901 
ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะ
สว่นบุคคล (ID1-ID5) 

0.876 

 
จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งตวัแปรใหมด่ว้ยการหาคา่เฉลีย่ (mean) ของคะแนนขอ้ค าถามในแต่ละกลุม่ปัจจยั เพือ่

น าไปใชใ้นการวเิคราะหใ์นล าดบั 
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
งานวจิยัน้ีใชว้ธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้อยา่งงา่ย (simple linear regression analysis) และการวเิคราะหถ์ดถอย
แบบพหุ (multiple regression analysis) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีค่า่ p-value น้อยกวา่ 0.05 เป็นเกณฑ ์
ผลการทดสอบสมมตฐิาน ดงัแสดงภาพรวมในตารางที ่3 
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ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิาน รายละเอยีด ผลการทดสอบ 

H1 การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ง่ผลในทางลบต่อความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 

ยอมรบั 

H2 ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลในทางบวกต่อความกงัวลเกีย่วกบัการรบัรู้
ความเสีย่ง 

ยอมรบั 

H3 ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ปฏเิสธ 
H4 การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผา่นการลง

ชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
ยอมรบั 

H5 ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผย
ขอ้มลูผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่น
บุคคล 

ยอมรบั 

H6 คุณคา่ของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ
เปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะ
สว่นบุคคล 

ปฏเิสธ 

 
ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระ การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัพบวา่ มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.157 หมายถงึ การรบัรูก้ารควบคุม
การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชส้ามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัไดร้อ้ยละ 15.7 
โดยการรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.396 จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 ทีว่า่ การรบัรูก้าร
ควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผู้ใชส้่งผลในทางลบต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั สอดคลอ้งกบังานวจิยัใน
อดตี 

ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระ ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวั และความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัตวัแปรตาม การรบัรูค้วามเสีย่งพบว่า มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเท่ากบั 0.637 โดยพบว่า ความกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัและความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 และ 
p = 0.176 ตามล าดบั และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.787 และ -0.058 ตามล าดบั จงึสนับสนุน
สมมตฐิานที่ 2 ที่ว่า ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัส่งผลในทางบวกต่อความกงัวลเกี่ยวกบัการรบัรูค้วามเสีย่ง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี และปฏเิสธสมมตฐิานที ่3 ทีว่า่ ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรู้
ความเสีย่ง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการมพีืน้ฐานทางดา้นวฒันธรรมทีต่่างกนัเป็นปัจจยัทีท่ าใหท้ าใหผู้ใ้ชง้านมมีุมมองดา้น
ความไวว้างใจทีต่่างกนั (Hofstede, 2001) เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ Krasnova and Veltri (2010) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั
ความแตกต่างในการการเปิดเผยข้อมูลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ระหว่างประชากรในประ เทศสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมนีพบว่า วฒันธรรมที่แตกต่างกนัมสี่วนท าให้มุมมองดา้นความไวว้างใจในผู้ให้บรกิารแตกต่างกนั และจากผล
ส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในไทยปี 2557 พบว่าประชาชนสว่นใหญ่ขาดความรูข้าดความตระหนักดา้นความ
มัน่คงบนโลกไอทแีละอนิเทอรเ์น็ต (iT24Hrs, 2557) 

ผลการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระการรบัรู้ความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าให้เป็น
ลกัษณะสว่นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อให้
ไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า มีค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเท่ากบั 0.157 โดยการรบัรูค้วามเสีย่ง 
ผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการ
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เปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีวเพื่อให้ได้รบับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลที่ ระดบันัยส าคญั p =        
0 .007, p = 0.000 และ p = 0.091 ตามล าดบั และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั -0.179, 0.285 และ 0.113 
ตามล าดบั จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่4 ทีว่า่ การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการ
ลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี ยอมรบัสมมตฐิานที ่
5 ทีว่า่ ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี แต่ปฏเิสธสมมตฐิานที ่6 ทีว่า่ คุณค่าของ
การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีว
เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคล ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท้ีเ่คยใชแ้อพ Galaxy 
Gift ซึง่เป็นรปูแบบบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลโดยการน ารายชื่อเพื่อนของผูใ้ชไ้ปแสดงเป็นรายการเพื่อนบนตวั
แอพ แต่ไม่ได้มกีารปรบัเปลี่ยนเน้ือหาภายในแอพตามความสนใจของผู้ใช้อย่างชดัเจน จงึอาจท าให้กลุ่มตวัอย่างมี
ความเขา้ใจถึงรูปแบบในการบรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลที่ต่างออกไป ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้อย่าง
ชดัเจน 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีได้สรา้งกรอบงานวจิยับนพื้นฐานของทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั กรอบแนวคดิการวจิยัที่พฒันาขึ้น
ประกอบดว้ยปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็น
ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่น
บุคคล นอกจากทางผูว้จิยัไดศ้กึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งทัง้ในทางบวกและลบ 
เพื่อขยายกรอบในการศกึษา ได้แก่ ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั ความไวว้างใจในผู้ให้บรกิาร และการรบัรูก้าร
ควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ โดยท าการเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 207 ชุด ผลการวจิยั
พบว่า การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตัว โดย
หากผู้ใช้รบัรู้ถึงการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มากขึ้นจะท าให้ผู้ใช้มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัน้อยลง 
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช้ โดยหากผูใ้ช้มคีวามกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัมากกจ็ะท าใหม้กีารรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ากขึน้ตามไปดว้ย การตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชเ้ป็น
ผลมาจากทัง้ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทีผู่ใ้ชไ้ดร้บั และปัจจยัทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนของภาวะสว่นตวั ไดแ้ก่ ผลประโยชน์
ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตรา และการรบัรูค้วามเสีย่ง โดยปัจจยัผลประโยชน์ที่ เกี่ยวกบัเงนิตรามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชม้ากกว่าปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่ง กล่าวโดยสรุปไดว้่า การตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของผู้ใช้เป็นผลมาจากการพจิารณาระหว่างความเสี่ยงในการสูญเสยีข้อมูลส่วนบุคคลและผลประโยชน์ที่จะได้รบั 
โดยเฉพาะผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผลการวิจัยชี้ว่า การตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าระหว่าง
ผลประโยชน์ต่างๆ ทีจ่ะไดร้บั แลกกบัการสญูเสยีภาวะสว่นตวั ทัง้น้ีผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตราเป็นปัจจยัทีผู่ใ้ชใ้ห้
ความส าคญัและเป็นสิง่ทีผู่ใ้ชค้าดหวงัว่าจะไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้สว่น
อกีปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชค้อื การรบัรูค้วามเสีย่ง โดยทีผู่ใ้ชจ้ะพจิารณาถงึ
ผลประโยชน์ที่จะได้รบัว่าคุ้มค่าต่อความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้หรอืไม่ โดยการรบัรูค้วามเสีย่งเป็นผลมาจากความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั ซึง่ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัเป็นผลมาจากการรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดย
ผู้ใช้ กล่าวคอื หากผู้ใช้รบัรูไ้ด้ถึงสทิธใินการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลจะท าให้ผู้ใช่มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
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ส่วนตวัลดลงซึ่งน าไปสู่การการรบัรู้ความเสี่ยงที่ลดลงและส่งผลให้ผู้ใช้ยนิยอมที่จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมากขึ้น 
ดงันัน้ผู้ให้บรกิารควรให้ความส าคญักบัสทิธขิองผู้ใช้ในการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล ในกา รเลอืกว่าต้องการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใดบา้งหรอืไม่ตอ้งการ ผูใ้หบ้รกิารควรมกีารแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบถงึนโยบายในการน าขอ้มลูสว่น
บุคคลไปใช ้รวมถงึนโยบายในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้เพือ่ลดความกงัวลของผูใ้ช ้ 

การทีผู่ใ้ชม้คีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวัที่น้อยลงจะน าไปสู่การรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ชท้ี่น้อยลง ความเสีย่งที่
ผูใ้ชร้บัรู ้และใหค้วามส าคญัประกอบไปดว้ย ความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตวัผูใ้ช ้ความเสีย่งในการทีข่อ้มลู
อาจถกูน าไปขาย ความเสีย่งในการน าขอ้มลูไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และความเสีย่งที่ผูอ้ื่นอาจจะเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้ช ้
ซึ่งผูใ้หบ้รกิารควรมนีโยบายในการรบัมอืความเสีย่งเหล่าน้ีอย่างชดัเจน และควรมกีารแจ้งใหผู้้ใชท้ราบ เพื่อเป็นการ
สรา้งความไวว้างใจและลดการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้นอกจากนี้ผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ทีผู่ใ้ชจ้ะ
ได้รบั ซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้ใช้คาดว่าจะได้รบัประกอบด้วย การได้รบัส่วนลดหรอืคะแนนสะสมจากการใช้แอพ การใช้
บรกิารโดยไมม่คีา่ธรรมเนียม หรอืการแจง้เตอืนรายการสง่เสรมิการขายหรอืกจิกรรมลดราคาต่างๆ ผา่นแอพ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ มเีพยีงบางปัจจยัเท่านัน้ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้และอาจ
ไม่สามารถครอบคลุมปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด งานวจิยัต่อเน่ืองจงึขยายกรอบแนวคดิการวจิยัน้ีในหลายแง่มุม เช่น 
การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบทางดา้นวฒันธรรม เพื่อศกึษาถงึความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล หรอือาจศกึษาเพิม่เตมิในปัจจยัอื่นทีจ่ะสง่ผลต่อการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล หรอือาจ
น ากรอบการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์
ประเภทอื่น และศกึษาเพิม่เตมิถงึอทิธพิลของปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบรบิท 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาว่ามปัีจจยัอะไรบา้งทีท่ าใหก้ารสือ่สารผ่านแบรนดบ์ุคคลออนไลน์ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้สนิคา้ประเภทความสวยงาม โดยงานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึและวเิคราะหข์อ้มูลจาก
การสมัภาษณ์แบรนด์บุคคลออนไลน์ดา้นความสวยงามจ านวน 5 ท่าน ซึง่มผีูต้ดิตามมากกว่า 3,000 คน จากการ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง พบว่า (1) ปัจจยัความคลา้ยคลงึส่งผลต่อการเลยีนแบบตวัตน กล่าวคอื คนทีม่คีวามชอบ
เหมอืนกนัจะรูส้กึคลอ้ยตามกนั (2) การสือ่สารทีเ่ขา้ใจง่ายมคีวามทนัสมยัเป็นทีส่นใจและอยู่ในกระแสท าใหก้ารสื่อสาร
กบัผูต้ดิตามมปีระสทิธภิาพ จงึส่งผลสนับสนุนใหเ้กดิการเลยีนแบบตวัตน (3) แบรนดบ์ุคคลใชค้วามต้องการพืน้ฐาน
ของคนจงูใจใหเ้กดิการเลยีนแบบตวัตน (4) การสือ่สารสง่ผลต่อการเลยีนแบบตวัตนเพราะแบรนดบ์ุคคลใชก้ลยุทธก์าร
สื่อสารท าให้ผู้ติดตามเกดิความรู้สกึที่ดมีทีศันคติที่ดีต่อแบรนด์บุคคลด้วยเหตุนี้ผู้ติดตามจึงมทีศันคติที่ดต่ีอแบรนด์
บุคคลนัน้และท าใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้ (5) ผลจากการใชท้กัษะและกลยุทธท์างการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย
ความจรงิใจและมจีรรยาบรรณท าให้ผูต้ิดตามมทีศันคตทิี่ดต่ีอเแบรนด์บุคคลและมกีารกดถูกใจหน้าแฟนเพจเพิม่ขึน้  
(6) เหตุจงูใจทีท่ าใหเ้กดิการตัง้ใจซือ้มาจากแรงผลกัดนัดา้นความต้องการทีจ่ะมรีูปลกัษณ์สวยงาม ความคาดหวงัของ
ผูต้ดิตามทีจ่ะไดร้บัผลลพัธท์ีด่จีากการใชผ้ลติภณัฑแ์บบเดยีวกบัแบรนดบ์ุคคล  
 
ค าส าคญั: สงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เลยีนแบบตวัตน จงูใจ การตัง้ใจซือ้ 
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Abstract 

The purposes of this study is to study the effect of the communication features of personal brand to 
Facebook fan page followers on purchase intention on cosmetic products. This research is qualitative 
approach research. Researcher collects and analyses In-depth information from interview 5 online beauty 
personal brands who have over 5,000 Facebook fan page followers. The results of this study are as follows: 
(1) The similarity factor affects imitation. In other words, people conform to the other who share the same 
interest. (2) A simple, modern and up to date communication style enables effective communication between 
Facebook fan page followers and personal brands and it achieves its purpose. (3) Personal brands motivate 
people to imitate them by using the basic needs factor. (4) Communication affects imitation because personal 
brand use communication strategy makes Facebook fan page followers feel good and have good attitude 
toward personal brand. This good attitude factor causes purchase intention. (5) The result of effective 
communication skills and strategy, honesty and ethics, helps Facebook fan page followers have good attitude 
toward personal brands and increases the number of ‘like’ on Facebook. (6) The need to improve beauty and 
good looks is the motive force for purchase intention. Purchase intention consists of fan page followers’ 
expectations. They expect good results after using same product as a personal brand. 
 
Keywords: Social network, Facebook fanpage, Identity, Motivation, Purchase intention 
 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 57 

 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 เทคโนโลยสีารสนเทศท าใหช้วีติประจ าวนัของมนุษยม์คีวามสะดวกสบายขึน้ การสือ่สารสามารถท าไดง้่าย รวดเรว็ 
และไม่เสยีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งเฟซบุ๊กถือเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม จากการ
รายงานของ socialrank ในปี 2014 อตัราการเตบิโตของสมาชกิเฟซบุ๊ก ทัว่โลกเตบิโตขึน้รอ้ยละ 3 โดยมผีูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทัว่
โลกมากถงึ 1,191 ลา้นคน และมจี านวนผูใ้ชเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัการสือ่สารทีส่ามารถสือ่ไดใ้นวงกวา้งโดย
ไม่เสยีค่าใชจ้่าย จงึท าใหเ้กดิการสรา้งแฟนเพจของบุคคลส าคญั ดารา นกัแสดง และกลุ่มองคก์รต่างๆ รวมไปถงึบุคคล
ธรรมดาทีม่คีวามรู ้ความสนใจ หรอืมคีวามโดดเด่นในดา้นใดดา้นหนึ่ง โดยมกัเรยีกกลุ่มหรอืบุคคลเหล่านี้ว่า ‚แบรนด์
บุคคลออนไลน์” การสรา้งแบรนดบ์ุคคลในโลกเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (social Network) ถอืเป็นอกีหนึ่งกลยุทธ์ส าคญั
ส าหรบัธุรกจิต่างๆเพื่อเป็นช่องทางการสือ่สารแก่ผูบ้รโิภคผ่านสงัคมออนไลน์ ซึง่ถอืเป็นอกีหนึ่งเครื่องมอืทางการตลาด
ทีม่คีวามส าคญัต่อธุรกจิอย่างมากในดา้นภาพลกัษณ์เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและเป็นเอกลกัษณ์ของสนิคา้  รวมถงึการ
สรา้งแรงจงูใจในการซือ้สนิคา้ ดงันัน้จงึมผีลติภณัฑต่์างๆ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของเหล่าแบรนดบ์ุคคลออนไลน์ในการ
เป็นตวัแทนผลติภณัฑด์ว้ยการเป็นแบรนดบ์ุคคลและเป็นผูแ้ละทีค่อยสือ่สารขอ้มลูสนิคา้ต่างๆ ต่อผูต้ดิตามเพจ อกีทัง้มี
การโต้ตอบสื่อสาร ใหข้อ้มูลแก่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ และยงัสรา้งทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อแบรนดอ์กีดว้ย โดยการ
สรา้งแบรนดบ์ุคคลนัน้ต้องมกีารก าหนดตวัตน และสื่อสารให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายการตลาดทีส่นิค้านัน้ถูกก าหนดไว ้
ทัง้นี้การศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพื่อใหท้ราบถงึปัจจยัต่างๆ ระหว่างการสื่อสารผ่านแบรนดบ์ุคคลออนไลน์ ว่ามี
ปัจจยัใดบ้างที่ส่งผลให้เกดิความตัง้ใจซื้อสนิค้านัน้ การศกึษาครัง้นี้จงึมุ่งศกึษาถึงการสื่อสารในแง่ของแบรนดบ์ุคคล
ออนไลน์ทีส่ง่สารต่อผูร้บัสารจนสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ โดยมแีรงจงูใจจากการสือ่สารผ่านแบรนดบ์ุคคล
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลยีนแบบตัวตน ความคล้ายคลงึในการใช้ชวีิตประจ าวนั และทศันะคติที่ตรงกนั เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการสรา้งแบรนดบ์ุคคลใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย และสามารถสือ่สารทางการตลาดอย่างตรงจุดเพิม่มากขึน้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นการสื่อสารจากแบรนดบ์ุคคลออนไลน์ถงึผูต้ดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจที่
สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ โดยมปัีจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ความคลา้ยคลงึ แรงจงูใจ การเลยีนแบบตวัตน และทศันคติ 

 
2. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้ไดน้ าทฤษฎกีารสื่อสาร SMCR ซึง่อธบิายว่าการสื่อสาร ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบคอื ผูส้่งสาร สาร 
ช่องทางการสง่สาร และผูร้บัสาร โดยการสง่สารจะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผูส้่งสารต้องมทีกัษะการสื่อสารใหม้คีวาม
เหมาะสมและง่ายต่อการรบัรู้ของผู้รบัสาร นอกจากนี้ควรค านึงถึงส่วนประกอบที่ส่งเสรมิให้เกดิประสทิธภิาพในการ
สือ่สาร ไดแ้ก่ วยั  ทศัคนต ิความรู ้สงัคม วฒันธรรมที่คลา้ยคลงึกนั (Berlo, 1960) เชื่อมโยงกบัทฤษฎกีารปฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมกึง่ความจรงิ (Para-social Interaction Theory) พบว่าจนิตนาการของผูช้มโทรทศัน์ทีม่ีต่อตวัละคร จะท าให้
ผูช้มโทรทศัน์รูส้กึว่า ตนเองมคีวามรูส้กึคลอ้ยตาม เขา้ใจในตวัแสดงนัน้ราวกบัว่าตวัละครนัน้มอียู่ในโลกความเป็นจรงิ
และมคีวามสนิทสนมกนั โดยผูช้มจะเชื่อว่าตวัละครนัน้เหมอืนเป็นเพื่อนทีม่ตีวัตนจรงิๆ การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่
ความจรงิเป็นวถิทีางทีก่่อใหเ้กดิความสนิทสนมกบัคนในสื่อ อนัจะน ามาซึง่การเอือ้อ านวยต่อการส่งสารไปสู่ ผูช้มหรอื
ผูร้บัสาร การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิจะท าใหผู้ร้บัสารเกดิความเชื่อและน าไปสู่การมทีศันคตทิีด่ต่ีอผูส้่งสาร
ทัง้การแสดงละครหรอืแสดงเรื่องราวทีท่ าใหผู้ช้มดื่มด ่าไปกบัโลกแห่งความจรงิ ผูช้มจะคลอ้ยตามและมคีวามรูส้กึมสี่วน
ร่วมกบัเนื้อหาและผูช้มจะหลุดเขา้ไปในจนิตนาการแลว้เชื่อมโยงเรื่องราวนัน้กบัชวีติจรงิ (Russell et al., 2013) เมื่อ
น ามาผนวกกบัทฤษฎแีรงจงูใจ (Motivation Theory) ซึง่เป็นกระบวนการทีบุ่คคลถูกกระตุน้จากสิง่เรา้ ในทีน่ี้คอืแบรนด์
บุคคลออนไลน์จะสง่ผลใหบุ้คคลมคีวามมานะพยายามทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามทีต่้องการ โดย
แบรนดบ์ุคคลออนไลน์ที่ประสบความส าเรจ็จะต้องมบีุคลกิภาพที่น่าเชื่อถอื สามารถจูงใจและมอีทิธิพลต่อบุคคลอื่นๆ 
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เพื่อน าเสนอแบรนดส์นิคา้นัน้จนท าใหลู้กคา้มคีวามเชื่อมัน่และอยากจะซือ้สนิคา้ (Niro and Pollalis, 2012) สิง่ทีเ่ป็น
ตวัก าหนดทศันคติต่อการโฆษณาได้แก่ การรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง มปัีจจยัความน่าเชื่อถือที่เป็นปัจจยัที่
ส าคญัต่อความพงึพอใจต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค ซึง่ขอ้ความทีน่่าเชื่อถอืมคีวามส าคญักบัผูบ้รโิภคในการตดัสนิว่า เป็น
บรกิารที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะมกีารติดตามขอ้มูล ท้ายที่สุดงานวจิยันี้ได้น าทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) ซึง่แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละพฤตกิรรม เพื่อคาดการณ์พฤตกิรรมทีเ่จาะจง เช่น 
พฤตกิรรมการซือ้ทีเ่กดิขึน้กบัตราสนิคา้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่จ าเป็นจะต้องมกีารพจิารณาถงึทศันคตขิองบุคคลที่
มต่ีอการเกดิพฤตกิรรมนัน้ กล่าวคอืปกตมินุษยจ์ะมเีหตุผลและใชข้อ้มูลที่ตนมอียู่อย่างเป็นระบบ เมื่อบุคคลไดร้บัการ
เสนอใหท้ าสิง่ใด บุคคลนัน้กจ็ะตอ้งพจิารณาถงึผลทีอ่าจเกดิขึน้ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจว่าจะกระท าหรอืไม่  

ความคล้ายคลึง (Similarity) เป็นการประเมนิสิง่หนึ่งว่ามลีกัษณะโดยรวมเหมอืนกนัซึง่รวมถงึการใชมุ้มมองของ
ตนเองในการตดัสนิใจเกีย่วกบันกัแสดง หลกัการของความคลา้ยคลงึคดิคน้โดย Max Wertheimer ในปี ค.ศ. 1923 ซึง่
กล่าวว่าคนจะรบัรูส้ ิง่เดยีวกนั หรอืเป็นพวกเดยีวกนัจากประสบการณ์เดมิของแต่ละบุคคล โดยความคลา้ยคลงึกนักบั
นักแสดงจะส่งเสรมิให้ผู้ชมมีความต้องการเป็นเหมือนกบันักแสดงเหล่านัน้โดยผู้ชมจะสามารถจะเปลี่ยนตัวเองให้
เหมือนกับนักแสดงที่ชื่นชอบได้จากการที่ผู้ชมมีแนวโน้มที่จะรับรู้ความคล้ายคลึงจากความเหมือนในด้าน
ประชากรศาสตร ์เช่น เพศ เชือ้ชาต ิและอายุ  

การเลียนแบบตวัตน (Imitation) เป็นการกระท าทีเ่อาอย่างจากคนอื่น ในทีน่ี้หมายถงึ บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทีต่น 
ชื่นชอบ เช่น การแสดง การเล่นกฬีา ลกัษณะการทานอาหารมงัสวริตัหิรอืลกัษณะการเสพสิง่เสพตดิ อนึ่ง Boon and 
Lomore (2001) พบว่าวยัรุ่นสว่นใหญ่มกัมพีฤตกิรรมการเลยีนแบบแต่การเลยีนแบบดงักล่าวไม่ส่งผลต่อการปรบัหรอื
เปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตตลอดไป นอกจากนี้ยงัแสดงให้เห็นว่าบุคคลต้นแบบมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลยีนแบบและความตัง้ใจซื้อสนิค้าทีม่คีวามเกี่ยวพนักบัวยัรุ่นโดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการเลยีนแบบจาก
บทบาทของบุคคลทีว่ยัรุ่นดเูป็นตวัอย่างและบุคคลตน้แบบโดยตรง ดงันัน้ บุคคลทีม่บีุคลกิภาพน่าดงึดูดใจ เขม้แขง็ จะ
เป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ลกูคา้และเขา้ถงึความคาดหวงัของลกูค้าได ้(Niro and Pollalis, 2012) 

การส่ือสาร (Communication) หมายถงึ กระบวนการแลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรอืบุคคลต่อ
กลุ่ม โดยใช้สญัลกัษณ์ หรอืสญัญาณที่เข้าใจกนั การสื่อสารบนสงัคมออนไลน์ซึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอแบรนด์จากผู้ร ับมาเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์ โดยมแีฟนเพจบนสงัคมออนไลน์เป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
บรกิารออนไลน์ส าหรบัการสือ่สารของแบรนด ์แฟนเพจนัน้ส าคญัต่อธุรกจิ มหีลายครัง้ทีลู่กคา้แลกเปลีย่นขอ้มูลกนัผ่าน
การสนทนาทาง chats, forums หรอื blogs ทัง้หมดนี้เป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะช่วยใหลู้กคา้ตดัสนิใจซือ้ การใหข้อ้มูล
ประกอบการตดัสนิใจผ่านแฟนเพจทางสงัคมออนไลน์จงึถอืเป็นเครื่องมอืสื่อสารทีส่ าคญั  (Zhao et al., 2013)  เนื่อง
จากเฟซบุ๊กมผีูใ้ช้มากกว่าสื่อสงัคมออนไลน์อื่น โดยมมีากเกอืบถึง 900 ล้านคนทัว่โลก ในปี 2012 จงึท าให้ธุรกจิ
โฆษณาบนเฟซบุ๊กเติบโตขึ้นอย่างมาก ข้อดีของการตลาดออนไลน์ คือ ความสามารถในการสื่อสารเข้าถึงระดับ       
ตวับุคคลและน าเสนอสนิค้าได้อย่างดจีงึดงึดูดให้บุคคลทดลองประสบการณ์กบัการตลาดออนไลน์ ส่งผลในด้านดต่ีอ
ทศันคต ิอารมณ์ และพฤตกิรรมของลูกคา้ (Russell. et al., 2013) สงัคมออนไลน์นัน้ท าใหลู้กคา้สื่อสารไปยงัตวัแทน
สนิคา้หรอืกลุ่มเพื่อน ไดโ้ดยตรง (Vinerean et al., 2013) สื่อออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิง่สงัคมออนไลน์ เวบ็ไซต์ได้
สรา้งพืน้ทีเ่สมอืนใหผู้ค้นไดส้ือ่สารกนัผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต (Vinerean et al., 2013) 

แรงจงูใจ (Motivation) คอืพลงัผลกัดนัใหค้นมพีฤตกิรรมในทศิทางทีก่ าหนดไว ้แรงจูงใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ด  
(Matic and Vojvodic, 2014) แรงจงูใจทีช่กัน าใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้จากอนิเทอรเ์น็ตนัน้แตกต่างจากแรงจูงใจส าหรบัลูกคา้
ทีซ่ือ้สนิคา้ปกต ิ(Matic and Vojvodic, 2014) 

ทศันคติ (Attitude) หมายถงึ ความเชื่อ ความคดิทีเ่ด่นชดัซึง่จะแสดงออกมา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Russell et al., 
2013) ทศันคติเป็นเหมือนดชันีชี้วดัความชอบ ไม่ชอบ ของบุคคลต่อสิง่ของและเป็นการแสดงออกถึงความพอใจ  
(Russel et al., 2013) ลกูคา้จะมทีศัคตทิีด่แีละมคีวามมัน่ใจมากขึน้เมื่อซือ้สนิคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตบ่อยขึน้ ทศันคติ
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ของผู้ซื้อสนิค้าที่มต่ีอการซื้อสนิค้าออนไลน์มผีลต่อการตัง้ใจซื้อ คอื การค้นหาขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ตจะท าให้ลูกค้า
พอใจในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ (Matic and Vojvodic, 2014) ทศันคตทิีด่ที าใหเ้กดิความพงึพอใจนัน้ถอืเป็นกุญแจส าคญั
ทีท่ าใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้  

ความตัง้ใจซ้ือสินค้า (Purchase intention) หมายถงึ ความต้องการของลูกคา้ในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจาก
เวบ็ไซต์ ความต้องการซื้อนัน้อาจจะถูกกระตุ้นดว้ยความต้องการส่วนบุคคลที่เชื่อมัน่ในเวบ็ไซต์ (Ha and Janda, 
2014) อนึ่ง การโฆษณาให้การสนับสนุนการสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคสามารถสร้างคุณค่าให้กบัตราสนิค้าได้ซึ่งคุณค่า   
ตราสนิคา้นัน้มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่องส าอาง โดยเฉพาะอย่างยิง่การสรา้งความรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ ปัจจุบนั    
เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการสือ่สารทางการตลาดทีส่ าคญัอกีช่องทางหนึ่งทีธุ่รกจิเครื่องส าอางจะใชเ้ฟซบุ๊กในการสื่อสาร
สรา้งความตัง้ใจซือ้ จากการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นแฟนเพจของเฟซบุ๊กเครื่องอ าอางคพ์อนสล์อรอีลั และ
โอเลย์พบว่า การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางของเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยเฉพาะการ
โฆษณาทีใ่ชด้ารานกัแสดงเป็นพรเีซน็เตอรท์ าใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้ไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า การสื่อสาร
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมอีทิธพิลสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้ได ้ 

 
3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยท าการสมัภาษณ์เชงิลกึแบรนด์บุคคลออนไลน์จ านวน 5 ราย ซึ่งมยีอด
ผูต้ดิตามมากกว่า 3,000 คนขึน้ไปดว้ยการบนัทกึเทป และท าการถอดเทปสมัภาษณ์อย่างละเอยีด 

จากการคดัเลอืกแบรนดบ์ุคคลออนไลน์เพื่อท าการสมัภาษณ์เชงิลกึจ านวน 5 ราย ท าใหไ้ดแ้บรนดบ์ุคคลออนไลน์ผู้
มคีวามโดดเด่นในดา้นต่างๆ ภายใตช้ื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดงันี้  

(1) แบรนดบ์ุคคลเจา้ของแฟนเพจ Feonalita ผูม้คีวามโดดเด่นในดา้นการเลอืกซือ้สนิคา้เครื่องส าอาง มกีารรวีวิ
เครื่องส าอางทุกชนิด และเปรยีบเทยีบคุณสมบตัต่ิางๆ โดยแฟนเพจ Feonalita มผีูก้ดถูกใจและตดิตามแฟนเพจจ านวน 
428,644 คน (ขอ้มลู ณ 3 มถุินายน 2559) 

(2) แบรนด์บุคคลเจ้าของแฟนเพจ Eyeta ผู้มีความโดดเด่นในด้านการดูแลตนเองให้ดูดี การเสนอแนะ
เครื่องส าอางทัง้ราคาสงู และราคาต ่าทีม่คีุณสมบตัคิลา้ยกนั เพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูต้ดิตามโดยแฟนเพจ  Eyeta มผีู้
กดถูกใจและตดิตามแฟนพจจ านวน 29,006 คน (ขอ้มลู ณ 3 มถุินายน 2559) 

(3) แบรนด์บุคคลเจ้าของแฟนเพจ Jibbierubie:Make-up Artist ผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านเทรนด์แฟชัน่การ
แต่งหน้า เสือ้ผ้า และการท าผมโดยแฟนเพจ Jibbierubie:Make-up Artist มผีูก้ดถูกใจและติดตามแฟนเพจจ านวน 
3,065 คน (ขอ้มลู ณ 3 มถุินายน 2559) 

(4) แบรนดบ์ุคคลเจา้ของแฟนเพจ Beauty Mouthsy ผูท้ีม่คีวามโดดเด่นในดา้นการแต่งหน้าเพื่อปรบัโครงสรา้ง
หน้าใหเ้ขา้กบับุคคลต่างๆ และมเีกรด็ความรูท้ีม่ปีระโยชน์ เคลด็ลบัในการแต่งหน้าใหก้บัผูต้ดิตามโดยแฟนเพจ Beauty 
Mouthsy มผีูก้ดถูกใจและตดิตามแฟนเพจจ านวน 884,840 คน (ขอ้มลู ณ 3 มถุินายน 2559) 

(5) แบรนดบ์ุคคลเจา้ของแฟนเพจ OnnBaby ผูท้ีม่คีวามโดดเด่นในดา้นการเป็นตวัของตวัเอง มกีารดูแลตนเอง
อย่างด ีมคีวามประพฤตปิฏบิตัดิโีดยแฟนเพจ OnnBaby มผีูก้ดถูกใจและตดิตามแฟนเพจจ านวน 47,519 คน (ขอ้มูล 
ณ 3 มถุินายน 2559) 

อน่ึงขอ้มลูจากการบนัทกึเทปจะน ามาท าการถอดรหสัตามดชันีค าส าคญั (ตารางที่ 1) ของแต่ละปัจจยัตามทฤษฎ ี
แนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีารก าหนดการศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 ดา้น ดงันี้ 

- ปัจจยัดา้นความคลา้ยคลงึ ประกอบดว้ยดชันีค าส าคญั ไดแ้ก่ สิง่เดยีวกนั พวกเดยีวกนั คลอ้ยตาม สนิทสนม 
และ เหมอืนกนั 

- ปัจจยัดา้นการสือ่สาร ประกอบดว้ยดชันีค าส าคญั ไดแ้ก่ ขอ้มลู เน้ือหา รบัรู ้เขา้ใจ 
- ปัจจยัการจงูใจ ประกอบดว้ยดชันีค าส าคญั ไดแ้ก่ ความตอ้งการ แรงผลกัดนั น าเสนอ กระตุน้ 
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- ปัจจยัการเลยีนแบบตวัตน ประกอบดว้ยดชันีค าส าคญั ได้แก่ ต้นแบบ ท าตาม อทิธพิล ความชอบ        
ความเหมอืน ความคลา้ย 

- ปัจจยัทศันคต ิประกอบดว้ยดชันีค าส าคญั ไดแ้ก่ เชื่อใจ รูส้กึด ีเชื่อมัน่ 
- ปัจจยัความตัง้ใจซือ้ ประกอบดว้ยดชันีค าส าคญั ไดแ้ก่ ความต้องการ สอบถามแหล่งซือ้ ความรบัรูคุ้ณภาพ

สนิคา้  
 

ตารางที ่1 แสดงดชันีค าส าคญัพรอ้มทัง้ค านยิาม เพื่อน ามาพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ว่ามคีวามสอดคลอ้ง
หรอืเพิม่เตมิจากกรอบการวจิยัทีก่ าหนดไวเ้บือ้งตน้ 

ดชันีค าส าคญั ค านิยาม 
ปัจจยัความคลา้ยคลงึ 

สิง่เดยีวกนั หรอื พวก
เดยีวกนั  

สิง่ของ หรอืกลุ่ม ทีม่รีปูร่าง ขนาด ส ีหรอืลกัษณะทีค่ล้ายกนั จนท าใหค้นเราสามารถรบัรู้
ไดว้่า เป็นสิง่เดยีวกนั หรอืพวกเดยีวกนั  

คลอ้ยตาม 
 

ความรู้สกึเขา้ใจในตวับุคคลที่ชื่นชอบ แมว้่าจะมปีฏสิมัพนัธ์ทางเดยีวแต่กลบัรูส้กึมสี่วน
ร่วมราวกบัว่าอยู่ในความเป็นจรงิ มคีวามสนิทสนมกนัพรอ้มทีจ่ะคดิ หรอืท าทุกอย่างไปใน
แนวทางเดยีวกนั  

สนิทสนม 
 

ความรูส้กึทีผ่กูพนัลกึซึง้ ซึง่ในงานวจิยันี้เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เพยีงฝ่ายเดยีวทีเ่กดิจาก
การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ   

เหมอืนกนั 
 

กระบวนการเรียนรู้ในการประเมินสิ่งหนึ่งว่ ามีลกัษณะโดยรวมแบบเดียวกัน มีความ
คลา้ยคลงึกนัซึง่รวมถงึการใชมุ้มมองตวัเองในการตดัสนิ  

ปัจจยัการสือ่สาร 
ขอ้มลู เน้ือหา 
 

สารทีแ่บรนดบ์ุคคลตอ้งการจะสง่ รวมถงึสญัลกัษณ์ และวธิกีารสง่ วธิกีารน าเสนอมเีน้ือหา
และการจดัการขอ้ความทีใ่ชส้ือ่สาร  

รบัรู ้เขา้ใจ 
 

การทีม่สีิง่เรา้มากระทบกบัร่างกาย หรอืจติใจจนท าใหเ้กดิความรูส้กึนึกคดิ เช่น การรบัรู้
โฆษณาผ่านทางสงัคมออนไลน์ (Gordon et al., 1997) 

ปัจจยัการจงูใจ 
สิง่ล่อใจ 
 

สิง่ชกัน าบุคคลให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ถือเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก เช่น สิง่ล่อใจอาจเป็นวตัถุ เป็นสญัลกัษณ์ หรอืค าพดูทีท่ าใหบุ้คคลพงึพอใจ 
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ตารางที ่1 แสดงดชันีค าส าคญัพรอ้มทัง้ค านยิาม เพื่อน ามาพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ว่ามคีวามสอดคลอ้ง
หรอืเพิม่เตมิจากกรอบการวจิยัทีก่ าหนดไวเ้บือ้งตน้ (ต่อ) 

ดชันีค าส าคญั ค านิยาม 
ความตอ้งการ  
แรงผลกัดนั 
 

ความประสงค์อยากจะได้ ซึ่งในกรณีนี้เป็นความอยากได้ของลูกค้าในการซื้อสนิค้าหรอื
บรกิารจากเวบ็ไซต ์ความต้องการซือ้นัน้อาจจะถูกกระตุ้นดว้ยความต้องการส่วนบุคคลที่
เชื่อมัน่ในเวบ็ไซต ์(Ha and Janda, 2014) 

น าเสนอ 
 

การสื่อสารเพื่อใหเ้กดิความมุ่งหวังโดยแบรนด์บุคคลสามารถเป็นแรงบนัดาลใจใหลู้กค้า
เขา้ถงึความตอ้งการของตนเองได ้ (Niro and Pollalis, 2012) 

กระตุน้ การสง่เสรมิ สนบัสนุน จงูใจใหเ้กดิความตอ้งการ เช่น ค่านิยมทางเศรษฐกจิ สงัคม ความ
งาม จรยิธรรม และวชิาการ เป็นตน้ 

ปัจจยัการเลยีนแบบตวัตน 
ตน้แบบ บุคคลทีด่เูป็นตวัอย่าง ซึง่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลยีนแบบ  
ท าตาม พฤติกรรมการเลยีนแบบการแต่งกายและมพีฤตกิรรมการเลยีนแบบบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงที่

ตนชื่นชอบ (Boon and Lomore, 2001) 
อทิธพิล ความชอบ 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ซึ่งคนหนึ่งกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อเปลีย่นพฤตกิรรมของอกีบุคคลหนึ่ง เช่น อทิธพิลจากความชื่นชอบบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 
(Boon and Lomore, 2001) 

ความเหมอืน ความคลา้ย 
 

สิง่ทีถู่กเตรยีมการไวเ้พื่อใหผู้ร้บัชมมคีวามรูส้กึร่วม คลอ้ยตาม และสามารถจะเปลีย่นตวั
เองใหเ้หมอืนกบันกัแสดงทีช่ื่นชอบ หรอื ตน้แบบได ้ 

ปัจจยัทศันคต ิ
เชื่อใจ ความรู้สกึที่เกดิจากประสบการณ์และความไว้วางใจซึ่งมผีลต่อความตัง้ใจซื้อของลูกค้า 

(Matic and Vojvodic, 2014) 
รูส้กึด ี
 

การไดร้บัรู ้การกระท า หรอืสิง่ของทีค่รอบครองท าใหเ้กดิความพงึพอใจ  ซึง่เป็นทศันคตทิี่
ดแีละมคีวามหมายและมผีลต่อกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ (Ha and Janda, 2014) 

เชื่อมัน่ 
 

ความไวว้างใจต่อบุคคล หรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น สนิคา้ซึง่ใชแ้บรนดบ์ุคคลเป็นเครื่องมอืใน
การสรา้งความเชื่อมัน่และเพิม่การดงึดดูความสนใจในสนิคา้ (Niro and Pollalis, 2012) 
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ตารางที ่1 แสดงดชันีค าส าคญัพรอ้มทัง้ค านยิาม เพื่อน ามาพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ว่ามคีวามสอดคลอ้ง
หรอืเพิม่เตมิจากกรอบการวจิยัทีก่ าหนดไวเ้บือ้งตน้ (ต่อ) 

ดชันีค าส าคญั ค านิยาม 
ปัจจยัความตัง้ใจซือ้ 

ความตอ้งการ 
 

เป็นสิง่ที่ท าให้เกดิแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรม ความต้องการมอีทิธพิลมากต่อ
พฤตกิรรมโดยเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ใหบุ้คคลกระท า แสดงออกเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทีต่อ้งการ  

สอบถามแหล่งซือ้ 
 

การค้นหาขอ้มูลตวัแทนสนิค้าหรอืตราสนิค้าปรากฏบนสื่อสารบนสงัคมออนไลน์ที่ท าให้
ลูกค้าได้รบัจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต (Vinerean, 2013) โดยการ
ประชาสมัพนัธ์ซึ่งใช้การตลาดเชงิบูรณาการผ่านเฟซบุ๊กเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภครบัรู้
คุณค่าตราสนิคา้  

ความรบัรูคุ้ณภาพสนิคา้ 
 

ความรู้สกึนึกคดิต่อคุณค่าตราสนิค้าที่มอีทิธพิลต่อการตัง้ใจซื้อสนิค้าโดยเฉพาะการรบัรู้
คุณค่าตราสินค้าตามที่ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อทางการตลาดที่ส าคัญอีก
ช่องทางหนึ่ง 

 
จากดชันีค าส าคญัสามารถจดัท าเป็นแผนภูมติน้ไมเ้พื่อสือ่ถงึความสมัพนัธไ์ดด้งัภาพที ่1 

 
ภาพที ่1 ดชันีค าส าคญั 

 
4. ผลของการวิเคราะหข้์อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ตามดชันีค าส าคญัและกรอบการวิจยั

เบือ้งต้นมีดงัน้ี 
4.1 ความคลา้ยคลึง 

ความคลา้ยคลงึท าใหค้นเรารบัรูว้่าเป็นสิง่เดยีวกนั หรอืเป็นพวกเดยีวกนั ซึง่อาจเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่่งผลใหเ้กดิการ
เลยีนแบบตวัตนตามดารา หรอืต้องการให้ผูค้นทัว่ไปมองเหน็ตวัตนของเราแบบเดยีวกบัที่มองดารานักแสดงซึ่งเป็น
บุคคลต้นแบบ จงึส่งผลใหค้นมพีฤตกิรรมท าตามในการใชส้นิคา้ จากขอ้มูลการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นแบรนด์
บุคคล 

กลุ่มตวัอย่างแบรนด์บุคคลออนไลน์จ านวน 1 ตวัอย่าง คอื คุณออน เจา้ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Onnbaby เหน็ว่า
ตนเองมคีวามคลา้ยคลงึกบั ดารา นกัแสดง จงึจ าเป็นตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่างทีด่ไีม่ว่าจะเป็นการพูดจาการใชช้วีติการ
แต่งตวัและทุกๆ ดา้น ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“ก็อาจจะมีส่วนคล้ายในส่วนที่ว่าเราเป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งอยู่ในสื่อมคีนติดตาม
ถึงแม้จะไม่เยอะเท่าดารานักแสดงแต่สิง่ที่เหมือนกนัคือเราควรประพฤติเป็น
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แบบอย่างที่ดี ดาราเค้าปฏิบัติตัวอย่างไรต่อสาธารณะ เราก็ควรปฏิบัติให้
เหมอืนกนัต่อเยาวชนและคนทีต่ดิตามเราค่ะ” คุณออน Onnbaby 

 
ในขณะที ่คุณทราย Feonalita และคุณจิบ๊ Jibbierubie กลบัมคีวามเหน็ว่าตนเองไม่มคีวามคลา้ยคลงึกบับุคคลทีม่ี

ชื่อเสยีง แต่มคีวามชอบทีค่ลา้ยคลงึกนัในเรื่องเดยีวกนัของความชอบแต่งตวั แต่งหน้า อกีทัง้ยงัชอบทดลองผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางความงามต่างๆ หากผูต้ดิตามแฟนเพจถามเรื่องอะไรมากต็อบกลบัไป จงึท าให้ผูต้ดิตามแฟนเพจตดิตาม 
ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“เรารีวิวสินค้าด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบ ไม่ได้รีวิวเพื่อการค้า แต่มีความ
หลงไหลในสิง่เดยีวกนั นัน่ก็คอื เครื่องส าอาง เวลามอีะไรใหม่ๆ ม ี item เดด็ๆ 
ดงัๆ ทีเ่คา้บอกกนั เรากอ็ยากจะไดล้อง ไดโ้พสตเ์พื่อใหแ้บ่งปันขอ้มูลว่าชิน้นี้เป็น
ยงัไง ชอบมัย้ สีออกมาแบบไหน อาจจะเป็นเพราะผู้ติดตามคิดว่าเค้าได้รับ
ความรูจ้รงิๆ ไม่ใช่การโฆษณาแผง อะไรดไีม่ด ีกน็ าเสนอตามทีเ่ราไดพ้บเจอ”คุณ
ทราย – Feonalita 
 
“จิ๊บเป็นตัวของตัวเองค่ะ คืออย่างที่บอก ด้วยลุคของจิ๊บเป็นคนชอบแต่งหน้า
แต่งตวัอยู่แลว้ เวลาที่มกีารโพสต์ในกระทู้หรอืในหน้าเพจ กจ็ะมคีนมากดถูกใจ 
หรอืมคีนมาขอใหช้่วยแนะน าวธิกีารแต่งหน้า การดูแลผวิให้ จิ๊บรู้สกึว่าผูห้ญงิก็
ต้องมีความรักสวยรักงาม เวลาเห็นจิ๊บแต่งหน้าแบบไหนก็อยากแต่งให้ได้
เหมอืนกนัแบบทีจ่ิบ๊แต่งเพื่อที่จะไดม้คีวามสวยงามแบบทีเ่ราแต่งออกมาอ่ะค่ะ ” 
คุณจิบ๊ –Jibbierubie 

 
ส่วนคุณออ้ Beauty Mouthsy มดีาราทีช่ื่นชอบอกีทัง้เคยมรีายการโทรทศัน์ทางช่องเนชัน่ออกอากาศเรื่องการท า

แฟนเพจประจวบกบัไดโ้พสตก์ระทูใ้นเวบ็ไซตพ์นัทปิ (http://pantip.com/) เกีย่วกบัการท าแฟนเพจตัง้แต่เริม่ต้น ผูค้นก็
เขา้ใจว่าเจา้ของกระทูพ้นัทปิเป็นบุคคลคนเดยีวกบั Beauty Mouthsy สง่ผลใหม้ผีูต้ดิตามมากยิง่ขึน้ ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“เริม่ตัง้แต่แรกก่อน พีท่ างานทีค่ลนิิกเกีย่วกบัความสวยความงาม ทนีี้ดว้ยเหตุผล
เรื่องรายได ้พีเ่ลยเปลีย่นงานเป็นเซลส ์ตอนนัน้ถงึไดรู้ต้วัเองว่าชอบในเรื่องความ
สวยงาม แต่เรากลบัไปท าอาชพีเดมิไม่ไดแ้ลว้ไง เลยเปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจเลยคดิ
เอาว่าแบบ เป็นที่รวมของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกัน เอาไว้คุยเรื่องความ
สวยงามโดยเฉพาะ” คุณออ้ – Beauty Mouthsy 

 
4.2 การส่ือสาร 
 แบรนดบ์ุคคลในฐานะผูส้ง่สาร ใชช้่องทาง (Chanel) ออนไลน์ในการสง่สารไปถงึผูต้ดิตามในฐานะผูร้บัสาร โดยสาร 
(Message) ทีส่ง่ไปในรปูแบบสญัลกัษณ์ต่างๆ (Berlo, 1960) อาจจะเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่ผีลใหผู้ต้ดิตามหรอืผูร้บัสาร เกดิ
ความตอ้งการเลยีนแบบตวัตน 

คุณทราย Feonalita นัน้ เมื่อรวีวิสนิคา้ไปไดส้กัระยะกม็สีนิค้าติดต่อมาใหเ้ป็นแบรนด์บุคคลของสนิค้า โดยคุณ
ทรายจะคดัเลอืกสนิคา้ก่อน ซึง่สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นสนิคา้ทีด่มีคีุณภาพจรงิๆ จงึจะรบัเป็นแบรนดบ์ุคคลใหส้นิคา้นัน้ ดงัค า
กล่าวทีว่่า 
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“คอืพยายามเป็นตวัของตวัเองใหม้ากทีสุ่ดค่ะ และสื่อสารในสิง่ที่เรารู้สกึ สื่อสาร
ถงึความจรงิใจและน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิค่ะ” คุณทราย – Feonalita 

 
คุณอายตา Eyeta ใช้ภาษาง่ายๆในการน าเสนอสนิค้า โดยน าเสนอวิธกีารแต่งหน้าโดยการสื่อสารอย่างง่ายๆ 

น าเสนอขัน้ตอนทีไ่ม่ซบัซอ้น ผูห้ญงิสามารถแต่งไดเ้อง 
 

“กส็มมติว่าช่วงนี้ดาราท่านไหนดงั อายตากจ็ะหาขอ้มูลการแต่งหน้าให้คล้ายๆ 
เคา้ หรอืเคา้ใชล้ปิสตกิสอีะไร กจ็ะเอามาแนะน า อย่างผูห้ญิงนี่เป็นบ่อยค่ะ ทีจ่ะ
เขา้มาถามว่า ดาราท่านนี้ใชล้ปิสตกิยีห่อ้อะไร สอีะไร ช่วยแนะน าหน่อยอยากได้
เครื่องส าอางที่แต่งแล้วเหมือนกบัดาราท่านนี้ คอืเราต้องมขี้อมูลของผู้ติดตาม
แฟนเพจก่อนว่าเคา้เป็นแนวไหน กลุ่มไหน แลว้ไปจดัการหาขอ้มูลทีเ่คา้ต้องการ
มาโพสต ์ประมาณนี้ค่ะ” คุณอายตา – Eyeta 

 
กลยุทธใ์นการสื่อสารที่กลุ่มตวัอย่างแบรนดบ์ุคคลจ านวน 2 คน คอื คุณออ้ Beauty Mouthsy และ คุณออน 

Onnbaby ต่างใหค้วามเป็นกนัเองแก่ผูต้ดิตาม โดยคุณออน Onnbaby ใชภ้าษาในการสือ่สารออนไลน์คอืการพดูคุยเป็น
กนัเอง เหมอืนเพื่อน พีส่าว น้องสาวคุยกนั ไม่มกีารถือตวั ไม่หยิง่ และท าให้ผูร้บัสารรู้สกึถงึความอบอุ่นเหมอืนเป็น
ครอบครวั ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“ออนจะคดิว่าออนเองเป็นบุคคลสาธารณะคนหนึ่งค่ะ แต่การพูดคุยกบัผูต้ดิตาม
แฟนเพจเน่ียจะมกีารพดูคุยเป็นกนัเองเหมอืนเพื่อนพีส่าวน้องสาวคุยกนัไม่มกีาร
ถือตัวไม่หยิ่งและท าให้รู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเล็กๆที่มี
ความชอบความสนใจในเรื่องเดียวกนัและได้มารวมอยู่ด้วยกนั” – คุณออน 
Onnbaby 
 
“พีจ่ะหาขอ้มูลทีน่่าสนใจ เขา้ใจง่าย และท าไดจ้รงิ แล้วกเ็น้นการพูดคุยแบบเป็น
กนัเอง คอืพี่เหน็อะไรน่าสนใจ พี่กจ็ะเอามาน าเสนอ หรอืสาธติให้ดูแบบจรงิๆ ”
คุณออ้ – Beauty Mouthsy 

 
4.3 การจงูใจ 

แรงจงูใจนัน้เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ความตอ้งการ แรงขบั สิง่เรา้ ความคาดหวงั สง่ผลต่อพฤตกิรรมของ
บุคคล โดยแรงขบัทางดา้นร่างกายกส็ง่ผลใหค้นตอ้งบรโิภคสนิคา้ต่างๆ ทัง้อาหาร เครื่องส าอาง ในขณะเดยีวกนัแรงขบั
ทางดา้นสงัคมทีบุ่คคลตอ้งการทีจ่ะอยู่ร่วมกนักผ็ลกัดนัใหบุ้คคลบรโิภคสนิคา้ อาท ิเช่น สนิคา้เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ 
สนิคา้ความงาม (วจนะ ภูผาน,ี 2558) 

แบรนดบ์ุคคลคาดหวงัใหก้ระทูห้รอืโพสตท์ีน่ าเสนอเน้ือหาต่างๆ แก่ผูต้ดิตามประสบความส าเรจ็เป็นทีช่ื่นชอบของ
ผูอ้่าน ดงันัน้คุณอายตา Eyeta จงึท าการศกึษาลกัษณะ และกลุ่มของผูต้ดิตามแฟนเพจของตนเอง ทัง้เนื้อหาทีโ่พสต ์
ลกัษณะส านวนการเขยีน รูปแบบการน าเสนอจนเป็นที่ถูกใจผู้ติดตามเพราะรู้ว่าผู้ติดตามแฟนเพจหรือผู้ติดตาม
คาดหวงัสิง่ใด โดยคุณอายตา กล่าวว่า 
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‚อายตาจะศกึษาขอ้มูลในเรื่องที่สนใจอย่างลกึๆ ก่อนน ามาโพสต์ค่ะ คอืการทีจ่ะ
โพสตก์ระทูห้รอืขอ้ความหนึ่งๆ ในเพจของอายตา อายตาจะคดิก่อนแลว้ว่าอยาก
ใหม้นัไดเ้ป็นกระทูแ้นะน า อยากใหผู้ต้ดิตามแฟนเพจชื่นชอบเนื้อหากระทูข้องเรา 
คอืค่อนขา้งคาดหวงั จงึตัง้ใจท าออกมาให้ดคี่ะแล้วค่อนขา้งจะเกดิกระแสท าให้
ผูต้ดิตามแฟนเพจอยากแต่งหน้าตาม อยากใชเ้ครื่องส าอางตามนัน้ค่ะ‛– คุณอาย
ตา Eyeta 
 

การจงูใจเป็นแรงผลกัดา้นความต้องการ จูงใจใหผู้ห้ญงิมคีวามต้องการที่จะมรีูปลกัษณ์สวยงามและความทนัสมยั
เป็นแรงผลกัดนัทีจู่งใจให้คนตดัสนิใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอาง ผู้ตดิตามอยากมรีูปลกัษณ์สวยงามขึน้ อยากให้
ตวัเองมรีปูลกัษณ์ทีเ่ปลีย่นไปนัน้เป็นแรงผลกัดนัทีจู่งใจใหผู้ต้ดิตามแฟนเพจของ แบรนดบ์ุคคลปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ตามตนเองซึง่เปรยีบเสมอืนบุคคลตน้แบบ 

 
‚ออนคดิว่าสิง่ทีจ่งูใจผูต้ดิตามอยากมรีปูลกัษณ์สวยงามแบบตามอย่างเรา เพราะ
เขามคีวามต้องการทีจ่ะสวยขึน้อยากแต่งตวัเก่งขึน้อยากเปลีย่นลุคตวัเองอยาก
ลองอะไรใหม่ๆ เบื่อกบัสิง่ซ ้าๆ เดมิๆ กจ็ะใชว้ธิกีารเสนอแนะใหค้ าปรกึษาวธิใีช้
พรอ้มหาแรงบนัดาลใจเพื่อจูงใจใหค้นทีต่ิดตามกล้าที่จะเปลี่ยนมแีรงผลกัดนัให้
ลุกขึน้มาเปลีย่นรปูลกัษณ์ของตวัเอง‛ – คุณออน Onnbaby 
 
‚เพราะผู้หญิงทุกคนมคีวามต้องการอยากสวยจงึเป็นแรงขบัที่จูงใจให้ผูต้ิดตาม
แฟนเพจอยากเปลีย่นแปลงตนเอง - คุณออ้ Beauty Mouthsy 
 

4.4 การเลียนแบบตวัตน 
คุณออน Onnbaby ดูแลตวัเองตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การแต่งหน้าแต่งกายโดยท าการสาธติให้

ผูต้ดิตามชมเมื่อผูต้ดิตามไดอ้่าน จงึเกดิความอยากทดลองแต่งตามแบบของแบรนดบ์ุคคล คุณออน Onnbaby กล่าวว่า  
 

‚ออนจะแสดงใหผู้ต้ดิตามแฟนเพจเหน็ว่าสามารถเปลีย่นแปลงบุคลกิไดก้ล็องท า
ตามออนดู ออนจะมกีารสาธติการ Mix & Match ง่ายๆ รวมถงึการเปลีย่นแปลง
สไตลก์ารแต่งหน้าต่างๆที่ท าใหลุ้คทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยน าเสนอขัน้ตอนไม่
ซบัซอ้น จงึท าใหม้คีนสนใจ อยากทีจ่ะลองเปลีย่นตวัเองบ้างจากสาวเปรีย้วเป็น
สาวหวาน หรอืสาวหวานเป็นสาวเซก็ซี ่เป็นตน้‛– คุณออน Onnbaby 
 

แบรนดบ์ุคคลคุณจิบ๊ Jibbierubie เมื่อไดน้ าเสนอคลปิการแต่งหน้าออกไปผูไ้ดร้บัชมทีม่คีวามชื่นชอบในเรื่องการ
แต่งหน้าอยู่แลว้ไดเ้ขา้มาชื่นชมผลงานการแต่งหน้าและเรยีกรอ้งใหคุ้ณจิบ๊ Jibbierubie สอนวธิกีารแต่งหน้าต่างๆ จน
กลายเป็นบุคคลตน้แบบ 

 
‚จิบ๊ไม่ไดต้ัง้ใจท าใหผู้ต้ดิตามแฟนเพจคดิว่าเราคอืดารา นักแสดง แต่เป็นตวัของ
ตวัเองค่ะ แล้วผู้ติดตามแฟนเพจที่ติดตามเค้ากช็อบสไตล์เดยีวกนักบัจิ๊บ หรือ
อาจจะชอบในสิง่ทีเ่ราเป็น สิง่ทีเ่ราน าเสนอไปถา้เคา้มอีะไรเคา้จะมาถาม มาขอให้
รวีวินู่นน่ี‛ – คุณจิบ๊Jibbierubie 
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4.5 ทศันคติ 
สงัคมออนไลน์ท าใหล้กูคา้เปลีย่นทศันคตจิากในอดตีทีล่กูคา้มกัเชื่อขอ้มลูทีม่าจากบรษิทักลายมาเป็นเชื่อถอืบุคคล

ทีส่ามหรอืคนอื่นทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัตนเอง ทศันคตทิีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้ (Zhao et al., 2013) อกีทัง้การน าเสนอ
สนิคา้ไปถงึผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กใหไ้ดร้บัรูย้่อมสง่ผลกระทบดา้นดต่ีอทศันคต ิ อารมณ์และพฤตกิรรมของลกูคา้ ช่วยดงึดดูใจให้
ลกูคา้ตอ้งการทดสองสนิคา้ (Russell. et al., 2013) 

การซื่อสตัยแ์ละจรงิใจทีแ่บรนดบ์ุคคลใชใ้นการท างานในฐานะแบรนดบ์ุคคล สง่ผลให้ผูต้ดิตามแฟนเพจมทีศันคตทิี่
ด ีสิง่ทีจ่ะสรา้งทศันคตทิีด่ใีหแ้ก่ผูต้ดิตาม กค็อื การทีแ่บรนดบ์ุคคลมคีวามซื่อสตัยแ์ละจรงิใจ เลอืกสรรสิง่ทีด่จีรงิๆ ให้
ผูต้ดิตามแฟนเพจผูต้ดิตามแฟนเพจมทีศันคตทิีด่มีคีวามชื่นชอบโพสตห์รอืคลปิวดิโีอของแบรนดบ์ุคคลนัน้เป็นเพราะว่า 
วดิีโอหรอืคลิปที่น ามาโพสต์ก็เป็นเรื่องจรงิ แบรนด์บุคคลใช้จรงิ และบอกต่อจริงๆ ส่งผลให้ผู้ติดตามแฟนเพจรู้สกึ
เชื่อมัน่และชื่นชอบอาจเป็นเพราะการรวีวิสนิคา้ตามความเป็นจรงิ หากลองสนิคา้ใดแลว้ยงัไม่ดกีจ็ะน าเสนอขอ้มูลตาม
ประสบการณ์ตรง ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
‚สื่อสารในสิ่งที่เรารู้สกึ สื่อสารถึงความจริงใจเขาก็จะเชื่อใจ ‛ - คุณทราย 
Feonalita 

 
‚ซื่อสตัยแ์ละจรงิใจต่อผูอ้่าน ผูอ้่านกเ็กดิความเชื่อมัน่มทีศันคตทิีด่ต่ีอตวัเราเพราะ
การที่เค้ามาติดตามเรามนัเหมอืนเค้ายดึถือเราเป็นบุคคลต้นแบบอยู่แล้ว อะไร
ทีว่่าดกีบ็อกว่าด ีอะไรทีไ่ม่ด ีไม่น่าเชื่อถอืกค็วรมจีรรยาบรรณในการเลอืกสนิค้า
และบอกต่อ‛- คุณออน Onnbaby 

 
‚ท าตวัเองใหน่้าเชื่อถอื ผูต้ดิตามแฟนเพจจะไดเ้ชื่อมัน่ตวัเรา พีไ่ม่เหน็แก่อ านาจ
เงนิ อนัไหนทีม่นัเกนิขอบเขตขอ้มลูเวอรพ์ีจ่ะไม่รบั‛ - คุณออ้Beauty Mouthsy 

 
‚ผูต้ิดตามแฟนเพจชื่นชอบรู้สกึดกีบัเราอาจจะเป็นเพราะว่าการเคา้รู้สกึว่าจิ๊บมี
อทิธพิลต่อเคา้ เวลาที่เราใชอ้ะไร ท าอะไร เค้ากจ็ะยดึเราเป็นแบบอย่างแล้วท า
ตาม หรอืใช้ตาม ส าหรบัการรวีวิสนิค้าจิ๊บกใ็ห้ขอ้มูลตามความเป็นจรงิโพสต์‛–
คุณจิบ๊ Jibbierubie 

 
‚อายตาจะไม่ค่อยตามใจลูกคา้นะคะยิง่เราเป็นเหมอืนต้นแบบของผูต้ดิตามแฟน
เพจดว้ยเนี่ย เพราะมนัจะกระทบกบัความเชือ่มัน่ของเราดว้ย บางทีส่ครปิต์ของ
ผลติภณัฑม์าแลว้มนัน าเสนอเกนิจรงิอายตากจ็ะไม่รบั หรอือาจจะคุยกบัลูกคา้ขอ
ปรบัเปลี่ยนข้อมูลนิดหน่อย ให้อยู่ในจุดที่รบัได้ทัง้สองฝ่ายคะ ‛– คุณอายตา 
Eyeta 

 
4.6 ความตัง้ใจซ้ือ 

ความต้องการซื้อของลูกค้านัน้เกิดจากการถูกกระตุ้นจากความต้องการส่วนตวัสิง่ที่สมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อ
โดยเฉพาะสนิคา้เครื่องส าอางการโฆษณาจูงใจสื่อสารไปยงัลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ส่งผลให้เกดิความตัง้ใจซื้อจากการ
เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
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กลุ่มตวัอย่างมวีธิกีารน าเสนอสนิค้าบนเพจและกระตุ้นให้ผูต้ดิตามแฟนเพจตัง้ใจซือ้สนิคา้โดยมเีป้าหมายว่าสิง่ที่ 
โพสต์ออกไปนัน้เป็นสิง่ทีด่จีรงิและเมื่อผู้ติดตามรบัรู้แล้วจงึกระตุ้นให้อยากซื้อสนิค้า โดยเลอืกสนิค้าที่ดจีรงิ กระตุ้น
ความเชื่อมัน่ใหผู้ต้ดิตามเกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้ อยากสวยขึน้อยากแต่งตวัเก่งขึน้อยากเปลีย่นลุคตวัเองอยากลอง
อะไรใหม่ๆเบื่อกบัสิง่ซ ้าๆเดมิๆ  ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
‚ทรายน าเสนอขอ้มูลจรงิ อนัไหนชอบกบ็อกว่าชอบ อนัไหนไม่ดกีจ็ะแจง้ขอ้เสยี 
ผู้ติดตามแฟนเพจจะรู้ได้ว่าเราน าเสนอสิง่ที่เป็นจรงิเขาทราบถึงคุณภาพสนิค้า 
แลว้ใหผู้ต้ดิตามแฟนเพจพจิารณากนัเอง‛ - คุณทราย Feonalita 
 
‚น าเสนอสินค้าที่มีภาพลักษณ์ดีอยู่แล้วและใช้สินค้านัน้เองด้วย ก็จะโพสต์
วธิกีารใช ้ประโยชน์ของตวัสนิคา้ จงึเป็นวธิหีนึ่งใหเ้กดิการตัง้ใจซือ้‛ - คุณอายตา 
Eyeta 
 
‚พีน่ าเสนอสนิค้าตามความเป็นจรงิค่ะ อย่างบางชิ้นกจ็ะมคีนมาแย้งนะ แต่พี่จะ
อธบิายชดัเจนว่าเป็นแบบนี้ๆ ใหเ้คา้ไดท้ราบถงึขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ ไดร้บัรูถ้งึคุณภาพ
สนิคา้ว่าเป็นอย่างไร‛ - คุณออ้ Beauty Mouthsy 

 
6. อภิปรายผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 อภิปรายผการวิจยั 

จากผลการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง แสดงให้เหน็ความเชื่อมโยงของใหเ้กดิการเลยีนแบบตวัตน นัน่คอืทัง้แบรนด์
บุคคลและผู้ติดตามมีความชอบที่เหมือนกนั หรือความคล้ายคลึงกนัในสิง่ใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ 
เครื่องส าอางทีใ่ช ้สไตลก์ารแต่งตวั โดยแบรนดบ์ุคคลสว่นใหญ่จะมดีารา นกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงเป็นตน้แบบ และพยายาม
จะท าตามอย่างคนดงัเหล่านัน้  แบรนด์บุคคลจึงเป็นเหมือนฝ่ายส่งสาร สรรหาผลิตภัณฑ์ที่ก าลงัเป็นที่นิยม หรือ
ผลติภณัฑท์ีผู่้ตดิตามเรยีกรอ้งใหน้ าเสนอ ท าใหเ้กดิการสื่อสารอย่างตรงจุด โดยใช้กลยุทธ์ ในการสื่อสารที่เป็นกนัเอง
ราวกบัเพื่อนสนิทคุยกนั จงึท าใหผู้ต้ดิตามเกดิความชื่นชอบและอยากเลยีนแบบในตวัตน หรอืแมก้ระทัง่ผลติภณัฑท์ีแ่บ
รนดบ์ุคคลน าเสนอ เมื่อมกีารเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพควบคู่กบัการน าเสนอสรรพคุณทีด่จีรงิจงึท าใหข้อ้มูลทีส่ ื่อสารเป็น
ตวักลางก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่แีก่ผูต้ดิตาม สามารถจูงใจใหผู้้ตดิตามเกดิความอยากใชต้าม อยากเลยีนแบบใหม้คีวาม
สวยงามเหมอืนแบรนดบ์ุคคล และสง่ผลถงึความตัง้ใจซือ้สนิคา้ในทีส่ดุ 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

งานวจิยันี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการพฒันาตนเองเพื่อสรา้งให้ตนเองเป็นแบรนด์บุคคลออนไลน์อย่างประสบ
ความส าเรจ็ รวมถึงบุคคลที่ท างานด้านการตลาด โฆษณา โดยสามารถศกึษาตามกรอบการวจิยั ทฤษฎีที่เกี่ยวกบั
งานวจิยั และผลการวเิคราะห์จากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากแบรนด์บุคคลออนไลน์ เพื่อน าขอ้มูลมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม 

อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของผลติภณัฑเ์กีย่วขอ้งกบัความงาม โดยสามารถทีจ่ะใชแ้บรนดบ์ุคคลเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่สนิคา้ และใชเ้กณฑก์ารคดัเลอืกแบรนดบ์ุคคลโดยองิจากงานวจิยันี้ ดว้ยแบรนดบ์ุคคล
สามารถเขา้ถงึตวัลกูคา้ไดง้่ายกว่าดารานกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง ผูค้นใหค้วามเชื่อถอืแบรนดบ์ุคคลและยกใหเ้ป็นตน้แบบใน
การสรา้งรูปลกัษณ์ การแต่งหน้าท าผม ทีม่คีวามทนัสมยั และยงัเป็นการสรา้งทศันคตทิี่ดใีหแ้ก่ลูกคา้ทีม่ต่ีอสนิคา้อกี
ดว้ย 
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อย่างไรกต็าม เน่ืองจากแบรนดบ์ุคคลในประเทศไทยยงัมจี านวนน้อย จงึท าใหก้ารเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึทีไ่ดอ้าจยงัไม่
ครอบคลุมในทุกประเดน็ ผู้วจิยัเสนอแนะให้มีการจดัท าการสมัภาษณ์เชงิลกึเพิม่ โดยอาจเจาะกลุ่มแบรนด์บุคคล
ออนไลน์ในกลุ่มสนิคา้ประเภทอื่น เพื่อน าขอ้มลูการวเิคราะหท์ีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกนั 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัที่เกี่ยวข้องในอดีต การสมัภาษณ์ เชิงลึก ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถก าหนดเป็นกรอบงานวจิยัขึน้มา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีต่้องการศกึษาคน้ควา้เบื้องต้นไดโ้ดยสรุปแล้ว การ
เลยีนแบบตวัตนส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิผ่านทศันคติ ในขณะทีก่ารจูงใจส่งผลทางตรงและทางออ้มผ่านการ
เลยีนแบบตวัตนต่อความตัง้ใจในการซื้อ อนึ่งงานวจิยันี้ไดป้รบักรอบงานวจิยัเบื้องต้นดว้ยการเพิม่ปัจจยัการใช้การ
สื่อสารผ่านแบรนด์บุคคลออนไลน์ ทีช่่วยส่งผลต่อการเลยีนแบบตวัตน การสร้างทศันคติทีด่ต่ีอผูต้ิดตาม จนส่งผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ และความคลา้ยคลงึทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเครื่องส าอางผ่านการใชง้าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ดงัภาพที ่2 

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิการสือ่สารผ่านแบรนดบ์ุคคลทีส่ง่ผลจงูใจใหเ้กดิตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 
เพื่อให้เกดิประโยชน์ในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้วิจยัขอเสนอแนวทางการวิจยัในอนาคต ในการศึกษา

เกีย่วกบัการสื่อสารออนไลน์ในปัจจยัความซื่อสตัยต่์อแบรนดท์ีเ่ป็นตวับุคคล (Brand Royalty) และปัจจยัการโฆษณา
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยศกึษาเพิม่เตมิว่าปัจจยัดงักล่าวสง่ผลกบัการซือ้สนิคา้เครื่องส าอางอย่างไร อาท ิ
เช่น การที่บุคคลชื่นชอบในตวัแบรนด์บุคคลในโลกออนไลน์แลว้จะติดตามไปถงึชวีติจรงิซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการใชส้นิค้า 
หรอื ปัจจยัการโฆษณาแบบปากต่อปากนัน้มคีวามน่าเชื่อถอืจนสง่ผลถงึการซือ้สนิคา้หรอืไม่ เพื่อใชใ้นการโฆษณาหรอื
ท าการตลาดใหป้ระสบความส าเรจ็ต่อไป 
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บทคดัย่อ  
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะพฤตกิรรมการโพสต์ทัง้ในแง่ของเน้ือหาและแนวทางการสื่อสาร  
รปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ซึง่เป็นทีนิ่ยมใชเ้พือ่สรา้งตวัตนและสง่ผลใหเ้กดิการแบง่ปันของผูต้ดิตาม งานวจิยัน้ี
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโพสต์บนแฟนเพจที่ไม่ได้เป็นแฟนเพจของศิลปิน นักร้อง นักแสดง บุคคลที่มี
ชื่อเสยีง องค์กร หรอืแบรนด์สนิค้าต่างๆ แต่เป็นบุคคล หรอื กลุ่มบุคคลที่มกีารสรา้งตวัตนที่ส่งผลใหเ้กดิการแบ่งปัน
ของผู้ตดิตามผ่านทางแฟนเพจ และวเิคราะห์เน้ือหาขอ้ความแชรข์องผู้ตดิตามเพื่อวเิคราะห์ว่าปัจจยัใดที่ส่งผลให้
ผูต้ดิตามเลอืกเปิดรบัขา่วสาร ผลจากการเกบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษาทัง้ 10 แฟนเพจ ปรากฏว่าปัจจยัทีท่ าใหผู้ต้ดิตาม
แฟนเพจเลอืกเปิดรบัข่าวสารและส่งผลให้เกดิการแบ่งปันมากที่สุดคอื ปัจจยัประสบการณ์และ นิสยั และรองลงมาคอื 
ปัจจยัสภาวะ ปัจจยัทศันคตแิละค่านิยม ปัจจยัความต้องการ ปัจจยัการใชป้ระโยชน์ และปัจจยัลลีาในการสื่อสาร 
ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั: การสรา้งอตัลกัษณ์ตวัตนทางสือ่สงัคมออนไลน์ แนวคดิเกีย่วกบัการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร สือ่สงัคมออนไลน์  

เฟซบุ๊กแฟนเพจ การวเิคราะหเ์น้ือหา 
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Appealing to the Follower Sharing on Facebook Fanpage 
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Abstract  
 The objective to study the behavior, content, and communications approach, form, and manner of how 
Facebook fanpages are used to create an identity appealing to followers sharing on Facebook fanpages. 
Qualitative research included data collection of responses on shared posts by the opinions responses on 
share post of followers in ten samples. In all cases, Facebook fanpages did not originate from artist, singer, 
actor, celebrity, organization, or brand but from a person or group creating an identity, appealing to followers. 
Factors contributing to the exposure of followers were analyzed. According to the collective from 10 
Facebook fanpage case studies, provided that the most selection of exposure of individuals by “Media 
exposure” Concept by follower is experience and habit, context, attitude and values, need, utility and 
communication style respectively.  
 
Keywords: Online identity, Media exposure, Social media, Facebook, Fanpage, Content analysis 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัสือ่อนิเทอรเ์น็ตมบีทบาทในสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเทคโนโลยแีละเครอืขา่ยทีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบั
อนิเทอรเ์น็ตมรีาคาถูกลง ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย สง่ผลใหก้ารตดิต่อสื่อสารขอ้มลูขา่วสารระหว่างบุคคล
หรอืองคก์รท าไดส้ะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ จากรายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
ปี 2558 จดัท าโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยท าการส ารวจในช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 
2558 พบวา่กจิกรรมทีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตใชผ้่านอุปกรณ์เคลื่อนทีม่ากทีส่ดุไดแ้ก่ การพดูคุยผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
และพบวา่ Facebook เป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ยอดนิยมอนัดบั 1 และอนัดบัที ่2 คอืโปรแกรม Line Application 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2558) 
 พฤตกิรรมของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยสว่นใหญ่เริม่เขา้สูเ่ครอืขา่ยทางสงัคม (Social networking) โดยมี
การตดิต่อและสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online community) ทีม่ลีกัษณะ
เป็นสงัคมเสมอืน (Virtual community) ท าใหผู้ค้นสามารถรูจ้กั พดูคุย แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และสามารถเชื่อมโยง
กนัไดอ้ยา่งรวดเรว็และตลอดเวลาผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ (Online social media) อกีทัง้คุณสมบตัขิองเครอืขา่ยออนไลน์
ทีม่ลีกัษณะเป็นชุมชน สามารถกระจายขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งรวดเรว็กวา่สือ่ทีม่อียูท่ ัว่ไป (ภเิษก ชยันิรนัดร,์ 2554)  
      เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุในโลก (Statista, 2015) ซึง่ท าใหผู้ใ้ช้
สามารถตดิต่อสื่อสารและร่วมท ากจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงหรอืหลายๆ กจิกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook คนอื่นๆ ได ้และ 
Fanpage เป็นคุณสมบตัหินึ่งของ Facebook ทีม่ไีวเ้พือ่ชว่ยใหบุ้คคลหรอืธุรกจิไดส้รา้งพืน้ที่ๆ  หน่ึง ไวส้ าหรบัการแสดง
ความคดิเหน็ หรอืรวบรวมคนทีช่อบอะไรเหมอืนๆ กนั หรอืไวเ้ป็นช่องทางการประชาสมัพนัธเ์รื่องใดเรื่องหน่ึงใหแ้ก่คน
ทัว่ไปได้ทราบ หรอืเป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ สร้างกลุ่มสงัคมของลูกค้าระหว่างธุรกิจและลูกค้า สงัเกต
พฤตกิรรมและแนวโน้มทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ซึ่งจะสามารถท าใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลกูคา้ได ้และไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่รายอื่นๆ (INCquity, 2015) 
 กระแสหน่ึงที่ปรากฎบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การสร้างตัวตนของบุคคลบนโลกออนไลน์ (Online 
identification) คอืการสรา้งตวัตนใหเ้ป็นทีนิ่ยมในกลุ่มผูใ้ชส้งัคมออนไลน์ โดยเฉพาะบน Fanpage เช่น การโพสต์
ขอ้ความ ทีม่เีน้ือหาน่าสนใจ เมือ่มผีูถ้กูใจ (Like) อาจจะมกีารแบ่งปัน (Share) สง่ต่อไปอยา่งกวา้งขวาง บุคคลเหล่านัน้
จะเป็นทีรู่จ้กั และถูกตดิตามจากผูต้ดิตาม (Follower) จ านวนมากบนสงัคมออนไลน์ ในปัจจุบนัมคีนดงัทีเ่กดิจากการ
สรา้งตวัตนบนโลกออนไลน์มากมาย เชน่ เพจทนูหวัของบ่าว เพจ Drama-addict เพจบนัทกึของตุ๊ด เพจ Jay therabbit 
เพจอเีจี๊ยบเลยีบด่วน เพจคนอะไรเป็นแฟนเป็นหมี และเพจอื่นๆ จากสถติพิบว่าจ านวนผูต้ดิตามของแฟนเพจที่มี
ผูต้ดิตามมากทีส่ดุในประเทศไทยมจี านวนผูต้ดิตามเพิม่ขึน้ทุกปี (Socialbackers, 2015)  

ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาวา่แฟนเพจทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชร้ปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร
อยา่งไร เพือ่สรา้งตวัตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและท าใหเ้กดิการแบง่ปันของผูต้ดิตาม อกีทัง้เพือ่เป็นแนวทางส าหรบัผูท้ี่
ตอ้งการสรา้งตวัตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจใหเ้ป็นทีนิ่ยมทีจ่ะศกึษาแนวทางการสือ่สารทีท่ าใหเ้กดิความถกูใจของผูต้ดิตาม 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพือ่เขา้ใจรปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สารซึง่เป็นทีนิ่ยมใชเ้พื่อสรา้งตวัตน และสง่ผลให้
เกดิการแบ่งปันของผูต้ดิตาม โดยวเิคราะหเ์น้ือหาขอ้ความแชรข์องผูต้ดิตาม ตามปัจจยัทีม่ ีอทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบั
ขา่วสารของบุคคล 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นพืน้ฐานและแนวทางในการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1.1 แนวความคดิเกีย่วกบัการเปิดรบัขา่วสาร (Media exposure) 
    การสื่อสารนัน้จดัได้ว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหน่ึงในชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องอาศยัการสื่อสารเป็น
เครื่องมอืเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพื่ออยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม Hunt and 
Ruben (1993, อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) ไดก้ลา่วถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสารของบุคคลไว้
ดงัน้ี 
   (1) ความต้องการ (Need) บุคคลเลือกตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดง
รสนิยม เพือ่การยอมรบัในสงัคมหรอืเพือ่ความพอใจ 
   (2) ทศันคตแิละค่านิยม (Attitude and values) ทศันคตคิอืความชอบและมใีจโน้มเอยีง (Preference and 
predisposition) ต่อเรือ่งต่างๆ สว่นคา่นิยม คอืหลกัทีเ่รายดึถอืวา่ควรจะท าหรอืไมค่วรท าอะไร 
   (3) เป้าหมาย (Goal) มอีทิธพิลต่อการการเลอืกขา่วสาร ตคีวามหมาย และจดจ าเพือ่สนองเป้าหมายของตน 
   (4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง มอีทิธพิลต่อเราในการทีจ่ะ
เลอืกรบัขา่วสาร เลอืกตคีวามหมายของขา่วสาร  
   (5) การใชป้ระโยชน์ (Utility) ความสนใจและความพยายามในการทีจ่ะเขา้ใจ และจดจ าขา่วสารทีเ่ราสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้
   (6) ลลีาในการสื่อสาร (Communication style) หมายถงึความชอบหรอืไมช่อบลกัษณะของการสื่อสารบาง
ประเภท 
   (7) สภาวะ (Context) สภาวะในทีน้ี่หมายถงึ สถานที ่บุคคล และเวลาทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ การสือ่สาร สิง่ต่าง 
ๆเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อการเลอืกของผูร้บัสาร การทีบุ่คคลตอ้งถูกมองว่าเป็นอย่างไร คดิว่าคนอื่นมองอย่างไร และการที่
คดิวา่คนอื่นคดิวา่ตวับุคคลอยูใ่นสถานการณ์อะไรลว้นแต่มอีทิธพิลต่อการเลอืกรบัขา่วสาร 
   (8) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and habit) ผู้รบัสารแต่ละคนพฒันานิสยัการรบัสารอนัจาก
ประสบการณ์ในการรบัขา่วสาร ทีจ่ะเลอืกสนใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง ตคีวามหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลอืกจดจ าเรื่องใด
เรือ่งหน่ึง 
 2.1.2 ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ (Parasocial interaction)  
 การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิ เปรยีบเสมอืนการสรา้งจนิตนาการ เป็นความรูส้กึเกี่ยวกบัมติรภาพ แต่
เป็นความรูส้กึเพยีงฝ่ายเดยีว เช่น ความรูส้กึที่ผูช้มโทรทศัน์มใีหก้บับุคคลที่ปรากฏในสื่อหรอืตวัละคร ผูช้มจะรูส้กึว่า
รูจ้กัและเขา้ใจตวัแสดงในทศิทางที่สนิทสนม เช่นเดยีวกบัที่รูจ้กัและเขา้ใจเพื่อนที่มตีวัตนจรงิๆ (พรีภา สุวรรณโชติ, 
2552) ความสมัพนัธน้ี์ไม่ไดข้ึน้อยูก่บัรปูแบบของสือ่ แต่ขึน้อยูก่บัการไดดู้บุคคลในสือ่อยา่งต่อเน่ือง เมื่อมกีารตดิตาม
อยา่งสม ่าเสมอ ผูช้มจะรูส้กึและมกีารเรยีนรูว้า่บุคคลในสือ่นัน้เปรยีบเสมอืนเพือ่นเก่า (พรีภา สวุรรณโชต,ิ 2552)  
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1 การสรา้งอตัลกัษณ์ตวัตนทางสือ่สงัคมออนไลน์ (Online identity) 
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเรื่องการสร้างอัตลกัษณ์ตวัตนทางสื่อสงัคมออนไลน์ ได้อธิบายเกี่ยวกับ       

อตัลกัษณ์ในทางจิตวิทยาสงัคม หมายถึง ความส านึกของแต่ละบุคคลว่าตนเองมีความแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึง่แสดงออกต่อผูอ้ื่น ซึง่จะช่วยใหบุ้คคลอื่นสามารถบอกไดว้า่ “ฉนัคอืใคร” และ “ฉนัคอื
ใครในสายตาผูอ้ื่น” (ปฐมพร ชื่นใจชน และ รฐัพล ไชยรตัน์, 2556) แรงจูงใจทีส่ง่ผลท าใหบุ้คคลเลอืกสรา้งและแสดง
ตวัตนในไดอารีอ่อนไลน์ซึ่งถอืเป็น Blog ชนิดหน่ึง มาจากปัจจยัคอื ความตอ้งการแสดงออกตวัตน ความตอ้งการได้
เรยีนรูแ้ละกระท าในสิง่แปลกใหม่ การถูกยอมรบั การรวมกลุ่ม และความตอ้งการดา้นสุนทรยีะศาสตร ์เช่น ตวัอกัษร 
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ภาพ และเสยีง (เอมอร ลืม้วฒันา, 2550) โดยการสรา้งอตัลกัษณ์ตวัตนทางสื่อสงัคมออนไลน์ (Online identity) มี
ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1.1 รปูแบบการสรา้งอตัลกัษณ์รปูแบบการสรา้งอตัลกัษณ์ของสือ่บุคคลบนทวติเตอร ์ปฐมพร ชื่นใจชน 
และรฐัพล ไชยรตัน์ (2556) ไดจ้ าแนกรปูแบบการสรา้งอตัลกัษณ์ ไดด้งัน้ี  

(1) อตัลกัษณ์ทางสงัคม เจา้ของทวติเตอรม์กัจะมกีารถ่ายทอดเรื่องราวทีเ่กี่ยวกบัการใชช้วีติใน
สงัคม เรื่องราวชวีติประจ าวนัผ่านการบอกเล่าโดยภาษาพดูอย่างไม่เป็นกนัเอง ดว้ยส านวนภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย เพื่อให้
ผูต้ดิตาม (Follower) รูส้กึวา่เจา้ของทวติเตอรน์ัน้เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินชวีติประจ าวนัของตน 

(2) อตัลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถอื เป็นลกัษณะทีจ่ะสามารถแสดงออกถงึการใหค้วามยอมรบัจาก
ผูต้ดิตาม ความมชีื่อเสยีงและบทบาทหน้าทีข่องเจา้ของทวติเตอร์ ควบคู่ไปกบัส านวนภาษาทีน่กัทวติเตอรจ์ะใชใ้นการ
สรา้งอตัลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถอืใหก้บัตนเอง การแสดงแนวคดิทีโ่ดดเดน่น่าสนใจ ควบคูไ่ปกบัส านวนภาษา 

(3) มกีารสรา้งอตัลกัษณ์ดา้นบุคลกิภาพ ผ่านการใช้ภาษา มกีารใช้ส านวนโวหาร มกีาร
เปรยีบเทยีบเรือ่งราวต่างๆ มกีารใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เพือ่แสดงอารมณ์ของผูเ้ขยีนเอง เชน่ การแทนดว้ยสญัลกัษณ์ 

2.2.1.2 ลกัษณะเน้ือหาของบุคคลทีม่บีรบิทต่างกนั พบวา่บุคคลทีม่บีรบิททีแ่ตกต่างกนั จะมลีกัษณะของ
เน้ือหาทีถ่่ายทอดผา่นทวติเตอรแ์ตกต่างกนัไปดว้ย ดงัน้ี 

(1) บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบัในสงัคม จะมลีกัษณะเน้ือหาทีถ่่ายทอดผ่านสือ่
ทวติเตอรเ์ป็นไปใน 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะทีค่่อนขา้งเป็นทางการ เน้ือหาทีพ่บสว่นใหญ่มกัจะเป็นเน้ือหาทีม่ลีกัษณะ
การใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นขา่ว เหตุการณ์ประจ าวนั รวมไปถงึบทวเิคราะห์ วจิารณ์ในประเดน็ต่างๆ หรอืกึง่ทางการจะ
เป็นการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูต้ดิตามอยา่งเป็นกนัเอง ดว้ยการพดูคุยในประเดน็ต่าง ๆ รอบตวั ทัง้เรื่องทีเ่กีย่วกบัการ
ใชช้วีติประจ าวนัของตวันกัทวติเตอรเ์องดว้ยการเล่าเรื่องราวทีพ่บในแต่ละวนั ใหผู้ต้ดิตามรูส้กึวา่ใกลช้ดิ ควบคู่กบัการ
พดูคุยโตต้อบกบัผูต้ดิตามอยา่งเป็นกนัเอง  

(2) บุคคลธรรมดาทีไ่ม่เปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิ แต่มตีวัตนบนโลกออนไลน์ จะมลีกัษณะเน้ือหาที่
ถ่ายทอดผ่านสื่อทวติเตอรท์ีค่่อนขา้งไมเ่ป็นทางการ จะสรา้งความเป็นกนัเองดว้ยส านวน ภาษาทีส่ละสลวย นกัทวติ
เตอรท์ีอ่ยูใ่นบรบิทน้ีจะมกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูต้ดิตามดว้ยการพดูคุยอยา่งเป็นกนัเอง จนผูต้ดิตามรูส้กึวา่ตนเองมี
ความใกลช้ดิสนิทสนม จงึเลอืกทีจ่ะเล่าเรือ่งราวสว่นตวัใหฟั้งมากกวา่ทีจ่ะปรกึษากบัเพือ่นสนิทหรอืคนใกลต้วั 

2.2.2 สือ่สงัคมออนไลน์ (Social media) 
                 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัสื่อสงัคมออนไลน์ (Social media) พบว่าการสื่อสารผ่านทางสื่อ
ออนไลน์นัน้มทีัง้ขอ้ดลีะขอ้เสยีกล่าวคอื การสื่อสารออนไลน์สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ รบัรูไ้ดใ้นเวลา
อนัรวดเรว็ แต่หากไม่สามารถควบคุม หรอืปิดกัน้การแสดงความคดิเหน็ของสมาชกิได ้หน้าที่ของผู้ดูแลเวบ็คอืต้อง
ชีแ้จงขา่วสาร ความถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัการคลาดเคลื่อนของขอ้มลูทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อองคก์รได ้(ศศวิมิล ชูแกว้, 
2555) อน่ึงแรงจูงใจทีอ่งคก์รใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการท าการตลาดเน่ืองจากผูบ้รโิภคจะมสีว่นรว่มกบับรษิทัทีม่ากขึน้
ดว้ยสือ่สงัคมออนไลน์ อยา่งไรกต็ามการทีผู่บ้รโิภคจะมสีว่นรว่มมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัแรงจงูใจของบรษิทัในการโพสต์
ขอ้ความ นอกจากน้ีองคก์รรวมทัง้องคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร สามารถพฒันากลยุทธ์การตลาดที่มปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้จากการใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยสือ่สงัคม เชน่ Facebook (Reichenbach, 2014) 

การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร (Perceived news informativeness) และความบนัเทงิ (Perceived news entertainment) 
เชน่ โฆษณาน่าสนใจ สง่ผลทางบวกต่อความสนใจของขา่วสารนัน้ๆ รวมถงึความชอบและทศันคตทิีม่ตี่อแฟนเพจ เช่น 
เมื่อผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ทีีม่ตี่อแบรนด์ กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะซื้อสนิคา้ หรอืเมื่อมทีศันคตทิีด่กีบัแฟนเพจของแบรนด ์จะ
สง่ผลใหเ้กดิความตัง้รบัในการ ใหแ้ละสง่ผา่นขอ้มลูขา่วสารของแบรนด ์
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2.3 ค าถามงานวิจยั 
 จากการทบทวนวรรณกรรม นกัวจิยัจงึตัง้ค าถามการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) เน้ือหาของโพสตค์วรมลีกัษณะอยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิการเปิดรบัขา่วสารของบุคคล 
(2) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสารของบุคคล สง่ผลอยา่งไรต่อความถกูใจและการแบง่ปันของ

ผูต้ดิตาม     
 
3.  วิธีการวิจยั 
 การศกึษาน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพโดยผูว้จิยัได้คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยคดัเลอืกแฟนเพจ
ไทยทีไ่มไ่ดเ้ป็นแฟนเพจของศลิปิน นักรอ้ง นกัแสดง บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง องคก์ร หรอืแบรนดส์นิคา้ต่างๆ แต่เป็นบุคคล 
หรือ กลุ่มบุคคลที่มกีารสร้างตวัตนที่ส่งผลให้เกิดความถูกใจของผู้ติดตามผ่านทางแฟนเพจที่มีผู้ติดตามสูงสุดใน
ประเทศไทย 10 แฟนเพจ และมยีอดผูต้ดิตามมากกว่า 500,000 คน ประกอบดว้ย (1) เพจ Kingdom Of Tigers: 
ทนูหวัของบ่าว (2) เพจ อเีจีย๊บ เลยีบด่วน (3) เพจ คนอะไรเป็นแฟนเป็นหม ี(4) เพจ บนัทกึของตุ๊ด (5) เพจ เทยเทีย่ว
ไทย (6) เพจ Drama-addict (7) เพจ บ่นบ่น (8) เพจ Jaytherabbit (9) เพจ Mai Yom Auon ไมย่อมอว้น (10) เพจ 
Arpae.com  
 โดยรวบรวมขอ้มูลจากโพสต์ ในระหว่างเดอืนธนัวาคม 2558 - เดอืนมกราคม 2559 จ านวน 30 โพสต์ต่อ 1    
แฟนเพจ และความคดิเหน็จากการขอ้ความแชรข์องผูต้ดิตามจ านวน 3 ขอ้ความแชรต์่อ 1 โพสต ์โดยรวมขอ้ความแชร์
ทีน่ ามาวเิคราะหจ์ านวน 90 ขอ้ความแชรต์่อ 1 แฟนเพจ โดยโพสต์ทีเ่ลอืกมาวเิคราะหเ์น้ือหาจะเป็นโพสต์ทีม่ถีูกใจ 
(Like) จากผูต้ดิตาม ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผูต้ดิตามทัง้หมด โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาดา้นภาษาทีใ่ชใ้น
การสือ่สาร  
  ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมดว้ยวธิกีารแจงนับตามแนวคดิ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสาร
ของบุคคล” (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) กล่าวคอืตามทฤษฎแีละการทบทวน
วรรณกรรมตามขา้งตน้ ผูว้จิยัจะก าหนดความหมายใหแ้ก่ถอ้ยค าทีจ่ะใชใ้นการแจงนบั ดงัน้ี 
 1. ความต้องการ (Need) หมายถงึความคดิถงึสิง่ที่ปรารถนา เพื่อแสดงรสนิยม การยอมรบัในสงัคม หรอืความ
พอใจ โดยค าทีพ่บในโพสต์ทีแ่สดงความตอ้งการ เช่น ชอบ อยาก อยากได ้อยากกนิ อยากลอง อยากซือ้ น่าท า อจิฉา 
เจอกนั (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 2. ทศันคตแิละคา่นิยม (Attitude and Values) หมายถงึความชอบ ความมใีจโน้มเอยีงต่อเรื่องต่างๆ หรอื แสดงถงึ
ความรูส้กึทีบุ่คคลควรจะท าหรอืไม่ควรท าอะไร โดยค าที่พบในโพสต์ทีแ่สดงทศันคตแิละค่านิยม เช่น (1) ค าหรอื
ขอ้ความทีแ่สดงความเหน็ ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึนึกคดิ ไดแ้ก่ ฉนัคดิวา่ ส าหรบัฉนั (2) ค าหรอืขอ้ความที่
แสดงทศันคตทิางบวก เช่น ถูกใจ น่ารกั น่ากนิ น่าเอน็ดู ตดิตาม สมบทบาท สวย หล่อ ดทีีส่ดุ เท่หม์าก กรีด๊ ข า ฮา ดี
ใจ (3) ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงทศันคตทิางลบ เช่น เรื่องมาก น่าเบื่อ (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ       
สตะเวทนิ, 2541) 
 3. เป้าหมาย (Goal) หมายถงึจุดมุ่งหมายสว่นบุคคล โดยค าที่แสดงเป้าหมาย เช่น อาชพี การเขา้สมาคม การ
พกัผอ่น สว่นเป้าหมายของกจิกรรมต่างๆ ทีบุ่คคลสนใจ ซึง่เป็นค าทีพ่บในโพสต์ เช่น มเีป้าหมายในสิง่ใดสิง่หน่ึง (Hunt 
and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 4. ความสามารถ (Capability) หมายถึงความถนัดของบุคคลเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรอืความถนัด เช่น 
ความสามารถดา้นภาษา ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เช่น กล่าวถงึสิง่ทีส่ามารถท าได้ ถนดัภาษาญี่ปุ่ นมากกวา่ ถนดัดา้นกฬีา 
(Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 5. การใชป้ระโยชน์ (Utility) หมายถงึสิง่ทีบุ่คคลจะใหค้วามสนใจและใชค้วามพยายามในการจะเขา้ใจ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เชน่ สาระ มปีระโยชน์ แสดงความขอบคุณเน้ือหาเนื่องจากเป็นประโยชน์ เป็นก าลงัใจ 
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แชร ์แบง่ปันเพือ่นเพือ่ประโยชน์ ถกู แจก สะดวก บอกต่อ จดัไป (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 
2541) 
 6. ลลีาในการสือ่สาร (Communication style) หมายถงึการที่ผูร้บัสารแสดงความถูกใจลลีาในการสือ่สารของผูส้ง่
สาร ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เชน่ สนุกมาก คดิไดไ้ง (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 7. สภาวะ (Context) หมายถงึการทีบุ่คคลแสดงถงึสิง่ทีป่ระสบอยู ่อาจจะเป็นสภาวะทีบุ่คคลถูกมองวา่เป็นอยา่งไร 
คดิวา่คนอื่นมองอยา่งไร หรอืเชื่อวา่คนอื่นคาดหวงัอะไรจากตวับุคคล ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เช่น ก าลงัเป็นแบบน้ี ตวัฉนั
เอง คดิถงึ (เหตุการณ์ปัจจุบนั) (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) หมายถงึความรูส้กึนึกคดิถงึสิง่ทีเ่ป็นมา ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์
เช่น นึกถงึ เคยท า เคยไป หรอืบอกเล่าประสบการณ์ คดิถงึ (เหตุการณ์ในอดตี) คดิถงึเป็นตวัเองจะท าแบบน้ี (Hunt 
and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 
4. ผลการวิจยั 
    จากการวเิคราะหเ์น้ือหาดว้ย Coding sheet ของโพสตแ์ละขอ้ความแชรจ์ากกรณีศกึษาทัง้ 10 เพจ สรุปได ้ดงัน้ี 
    4.1 ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสต์พบว่าผูต้ดิตาม
มกัจะเคยมปีระสบการณ์ หรอืความรูส้กึนึกคดิถงึสิง่ทีเ่คยเป็นมาเป็นจ านวน 243 ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชร์
ทีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์เชน่  
 

“ลาวแอรเ์กอืบๆ หมืน่ รอราคาหางแดง แบบน้ีหาวนัหยุดสกั 3 วนักน่็าจะพอ ออิ”ิ (ขอ้ความแชรใ์นเพจ 
Arpae.com) 
“ไมร่อดตัง้แต่ชาชกัล่ะ ไปต่อเซเวน่แลว้เขา้ตลาด ถงึจะกลบับา้นได ้55555555” (ขอ้ความแชร์ในเพจ Mai 
Yom Auon ไมย่อมอว้น) 
“ความคดิเรานะ แค่รกัไม่พอหรอก 1.คนสองคนตอ้งมคีวามคดิเป็นผูใ้หญ่รูจ้กัสรา้งฐานะกนัและกนั 2.เมื่อ
คบกนัแล้วต้องไม่นอกใจ 3.รบัได้ในขอ้เสยี ปรบัไดใ้นความต่าง คนทุกคนมอียู่แลว้ขอ้ดขีอ้เสยี ถ้าเรารบั
และเขา้ใจในขอ้เสยีเขาไดก้อ็ยูอ่ยา่งสบายใจและไอ้ขอ้เสยีน้ีต่างคนกค็วรปรบัปรุงตัวดว้ย 4.รบัฟังพดูคุยให้
เหมอืนเพื่อนกนั     ถา้เมื่อไหร่ทีต่่างคนต่างพดูคุยอะไรกนัไม่ได ้ไม่รบัฟังกนั เมื่อนัน้ความรกักถ็งึทางตนั 
สุดท้าย เสมอต้นเสมอปลาย คุณจ าวนัที่คุณอยากได้เขามัย้ คุณท าทุกอย่าง ดสีารพดัเพื่อใหเ้ขาเป็นของ
คุณ วนัน้ีหล่ะ คุณเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนเดิมก็บอกได้เลยว่าเตรียมตัวแยกทางกัน ” 
(ขอ้ความแชรใ์นเพจอเีจีย๊บเลยีบด่วน) 
“เคยมแีต่มนันานมาแลว้” (ขอ้ความแชรใ์นเพจคนอะไรเป็นแฟนหม)ี 
“แม:่ ดลพรท าไรดล: หวิน ้า (เคี้ยวๆๆ >w<)  แม:่ อา้ปากก  ดล: คุณวร(พร) ~ (รบีเคี้ยวสดุพลงัพรอ้มวิง่เขา้
หอ้งสคิะรออะไร) แม่: แปรงฟันก่อนนอนดว้ย! เวลากลบับา้นมาคอืต้องคุย้ตู้เยน็ทุกคนื แลว้กต็้องเป็นแม่
ตลอดทีม่าเจอ #ครอบครวัเรารกัใครจะเรยีกชือ่จรงิ #อยา่คดิรอิาจโกหกมนุษยแ์ม่” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบ่น
บ่น)  

 
 4.2 สภาวะ (Context) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะกล่าวถงึสิง่ที่ประสบอยู ่หรอืมี
สภาวะนัน้อยู ่เป็นจ านวน 261 ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์เชน่ 
 

“เหนือ่ยโวย้!! เหนือ่ย” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบ่นบ่น) 
“เอ๊ะ ... เหมอืนจะใชน่ะ ^^” (ขอ้ความแชรใ์นเพจคนอะไรเป็นแฟนหม)ี 
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“อารมณ์น้ีเลย ณ เพลาน้ี ณ ทีน่ี่” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบ่นบ่น) 
“ตามนี้ !!  ไมต่อ้งมคี าบรรยายโน๊ะ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Jaytherabbbit) 
“เขา้กบัชวีติพีเ่ลย 555 เคา้กเ็ดก็แวน่นะ..และ strong มากดว้ย” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบนัทกึของตุ๊ด) 

 
 4.3 ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะ
ใชค้ าทีแ่สดงถงึทศันคต ิค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความเหน็ , ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึนึกคดิ เป็นจ านวน 253 
ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ยกตวัอยา่งค าทีแ่สดงทศันคตทิางบวก เชน่ 
 

“ท าไมพีย่ไูมน่่ารกัแบบน้ีบา้ง” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Kingdom Of Tigers ทนูหวัของบ่าว) 
“ชอบอนัน้ี น่ารกั...555 เป็นหญงิยุคใหม ่ตอ้งมัน่ใจ มัน่หน้าคะ่ 55” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Jaytherabbit) 
“นางเรศิอ่ะ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจเทยเทีย่วไทย) 
“คอืนางน่ารกั รกันาง ชอบนาง นางคอืไอดอล ขอแฮชแทก็ดว้ยอกีคน #พลอยเฌอเหมอืนกระเทย #พลอย
เป็นเทย เพศไหนกเ็ป็นคนเหมอืนกนั” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบนัทกึของตุ๊ด) 

                                                              
    โพสตด์งักล่าวเป็นตวัอยา่งของการทีผู่ต้ดิตามเพจม ี“ทศันคตแิละค่านิยม” คอืมคีวามชอบและทศันคตทิีด่ทีางบวก
กบัเน้ือหาโพสต์ และตวัอย่างการใชค้ าทีแ่สดงถงึทศันคต ิค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความเหน็ , ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดง
ความรูส้กึนึกคดิ, ค าทีแ่สดงทศันคตทิางลบ ดงัตวัอยา่ง เชน่    
 

“พรุ่งน้ีตรูจะส่ง sms ไปทีเ่รือ่งเล่าเชา้น้ีว่า #ข่าวสรยุทธ์ตดิคุก (ทีสุ่ด)” (ขอ้ความแชร์ในเพจอเีจี๊ยบเลยีบ
ดว่น) 
“39 ลา้นน่ีสรา้งโรงเรยีนใหมแ่ถวบา้นผมไดห้ลายโรงเรยีนเลยนะ แย่ๆ  เพือ่แค่คนืๆ เดว” (ขอ้ความแชรใ์น
เพจ Drama-addict) 
“ดา่ถกูใจ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Drama-addict) 

 
 4.4 ความต้องการ (Need) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะใช้ค าทีแ่สดงถงึความคดิ
ถงึสิง่ทีป่รารถนา เพือ่แสดงรสนิยม เพือ่การยอมรบัในสงัคม เพือ่ความพอใจ เป็นจ านวน 167 ขอ้ความแชร ์จากจ านวน
ขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ดงัตวัอยา่ง เชน่ 
 

“อยากมโีมเมน้แบบน้ีคะ่” (ขอ้ความแชรใ์นเพจคนอะไรเป็นแฟนหม)ี 
“อยากไปทีน่ี่แหละ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Arpae.com) 
“5555555 โอย้คดิถงึ อยากไปอกี” (ขอ้ความแชรใ์นเพจเทยเทีย่วไทย) 
“อยากไปซ่อมหลวงพระบางอกีงะ่ บนิตรงเลย” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Arpae.com) 

 
    4.5 การใช้ประโยชน์ (Utility) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสต์พบว่าผูต้ดิตามมกัจะใช้ค าทีแ่สดงถงึสิง่ที่
บุคคลจะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้อาจจะในดา้นสาระความรู,้ ราคาถูก, ความคุม้ค่า เป็นจ านวน 135 ขอ้ความแชร ์จาก
จ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ดงัตวัอยา่ง เชน่  
 

“ไมต่อ้งนัง่เครือ่ง ต่อรถ ต่อเครือ่ง ฟันฝ่ากนัแลว้” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Arpae.com) 
“โคตรสาระ คอืมคีวามไมโ่งแ่ฝงใหถ้า้อ่านจบ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบนัทกึของตุ๊ด) 
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“เหตุการณ์น้ี คุน้ๆ เนอะ นึกถงึสมยัท างานใหม่ๆ ทีต่อ้งกลบัรถไฟฟ้าทุกวนัเลย....” (ขอ้ความแชร์ในเพจ 
Drama-addict) 
“น่ากนิมาก เดีย๋วจะลองท าใหน้ะโมกนิ 555+” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Mai Yom Auon ไมย่อมอว้น) 
“ใครสนใจช่วยน้องหมา ช่วยกนับรจิาคค่าอาหารน้องหมากอ็่านเลยคบั หรอืช่วยแชรค์บัผม 1 แชรไ์ด้
ชว่ยชวีติหมาตวัน้อยๆ คบัผม” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Kingdom Of Tigers: ทนูหวัของบ่าว) 

 
    4.6 ลีลาในการส่ือสาร (Communication style) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะใช้
ค าทีแ่สดงถงึความชอบในลลีาการสื่อสารของแฟนเพจ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของรปูภาพ และขอ้ความ เป็นจ านวน 
15 ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ดงัตวัอยา่ง เชน่  
 

“อารมณ์คลา้ยๆ iphone6 กะ iphone6s คดิไดเ้นอะพีต่่าย 555” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Jaytherabbit) 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
    5.1 อภิปรายผลการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีเกดิจากการเหน็ความส าคญัในการศกึษา เน้ือหาและแนวทางการสื่อสาร รปูแบบและลกัษณะของการ
สือ่สาร ภาษาทีใ่ชใ้นการสื่อสาร ทีแ่ฟนเพจทีไ่ม่ไดเ้ป็นแฟนเพจของศลิปิน นักรอ้ง นักแสดง บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง องคก์ร 
หรอืแบรนดส์นิคา้ต่างๆ แต่เป็นบุคคล หรอื กลุ่มบุคคลทีม่กีารสรา้งตวัตนทีส่ง่ผลใหเ้กดิความถูกใจของผูต้ดิตาม แบ่ง
ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ในขัน้ตอนแรกผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรม เกบ็ขอ้มลูจากโพสต์ของแต่ละ
เพจอย่างน้อย 30 โพสต์ รวมถงึขอ้ความแชรข์องผูต้ดิตามอย่างน้อย 3 ขอ้ความแชรต์่อ 1 โพสต์  และควบคุมดว้ย 
Coding Sheet เป็นตวัก าหนดรปูแบบการสบืคน้ของผูว้จิยั ซึง่ผูว้จิยัสามารถสรุปผลเพื่อตอบจุดประสงคข์องงานวจิยัได้
ดงัน้ี 
 รปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ภาษาที่ใชใ้นการสือ่สาร ทีแ่ฟนเพจทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชเ้พื่อสรา้งตวัตนและสง่ผลให้
เกดิความถกูใจของผูต้ดิตาม วเิคราะหต์ามแนวคดิ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสารของบุคคล” ของ Hunt 
and Ruben (1993) มาเป็นทฤษฎหีลกัในการวเิคราะหเ์น้ือหาของโพสต ์โดยมกีรอบแนวคดิการวจิยัดงัแสดงในภาพ 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

   
สามารถสรปุรายการเกบ็ขอ้มลูตามก าหนดของ Coding sheet ของเน้ือหาโพสตข์องเพจกรณีศกึษาที ่1-10 เรยีง
ตามล าดบัจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี  
  (1) ประสบการณ์และนิสยั จ านวน 243 โพสต ์ 
  (2) สภาวะ จ านวน 261 โพสต ์ 
  (3) ทศันคตแิละคา่นิยม จ านวน 253 โพสต ์ 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 79 

 

  (4) ความตอ้งการ จ านวน 167 โพสต ์ 
  (5) การใชป้ระโยชน์ จ านวน 135 โพสต ์ 
  (6) ลลีาในการสือ่สาร จ านวน 15 โพสต ์ 
ม ี2 ปัจจยัทีไ่มพ่บในการวเิคราะหเ์น้ือหาโพสตข์องกลุ่มตวัอยา่ง คอื 2 ปัจจยัดงัน้ี  
  (1) เป้าหมาย (Goal) 
  (2) ความสามารถ (Capability) 
    5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบติั 
 ผลของงานวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรบับุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองหรอืตอ้งการ
ปรบัปรุงต าแหน่งความนิยมของเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองใหเ้ป็นทีถู่กใจ (Like) แบ่งปันบอกต่อ (Share) และเกดิ
จ านวนการตดิตาม (Follow) จากผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กทีม่เีพิม่ขึน้มากมายในยุคปัจจุบนัเพื่อสรา้งโอกาสต่างๆ ทัง้ทางธุรกจิ
และการเป็นทีย่อมรบับนสือ่สงัคมออนไลน์ โดยสามารถประยุกตผ์ลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามชอบ ความถูก
ใจจากผูต้ดิตามในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 
การประยกุตใ์นแต่ละดา้น

ปัจจยั 
แนวทางการน าไปใช ้

(1) สภาวะ  ผูท้ีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์บรบิทหรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ  ใน
ชวีติประจ าวนั เพื่อใหเ้กดิการแชรแ์ละบอกต่อความรูส้กึทีก่ าลงัจะเกดิขึน้หรอืเคยเกดิ
ขึน้มาก่อนของตนเองเพือ่แสดงสภาวะอารมณ์ของตนเองออกไปยงักลุ่มเพื่อน 

(2) ทศันคตแิละคา่นิยม  ผูท้ี่ต้องการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สิง่ที่ก าลงัไดร้บัความนิยมหรอืสิง่ที่ก าลงั
เป็นกระแสในปัจจุบันของบุคคลกลุ่มใหญ่ ซึ่งก็จะส่งผลและตรงกับความชอบใน
ปัจจุบนัของผูต้ดิตามดว้ยเชน่เดยีวกนั 

(3) ประสบการณ์และนิสยั  ผู้ที่ต้องการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามสงัคม
ปัจจุบนั หากผูต้ดิตามเคยประสบการณ์ กบัเหตุการณ์ดงักล่าวทัง้ที่เกดิขึน้กบัตนเอง
และคนรอบขา้งกจ็ะเกดิการแชรแ์ละบอกเลา่เหตุการณ์ดงักล่าวนัน้ออกไป 

(4) ความตอ้งการ  ผู้ที่ต้องการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สิง่ที่จะเป็นความต้องการพื้นฐาน หรือ
ความตอ้งการทีก่ าลงัเป็นกระแส หรอืความตอ้งการทีก่ าลงัไดร้ ับความนิยมเพื่อใหเ้กดิ
การแชรแ์ละบอกต่อ 

(5) การใชป้ระโยชน์ ผูท้ีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สิง่ทีใ่หป้ระโยชน์แก่ผูต้ดิตาม ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ดา้นการด าเนินชวีติ การเรยีน การทอ่งเที่ยว เป็นตน้ เพื่อใหผู้ต้ดิตามรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเพือ่น าไปปฏบิตัใิชก้บัตนเอง 

(6) ลลีาในการสือ่สาร      
 

ผูท้ีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควร ใชภ้าษาหรอืรปูภาพในการสื่อสารตามเรื่องราว
ในยุคสมยั เช่น มุขตลก วลฮีิต และทนัต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัเพื่อให้เกิด
ความถกูใจในลลีาของการสือ่สารของผูต้ดิตาม 
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    5.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
 5.3.1 การท า Content analysis เป็นการวเิคราะหเ์น้ือหา ใชก้ารพจิารณาจากผูว้จิยั ซึ่งอาจแตกต่างกนัตาม
วจิารณญาณของแต่ละบุคคล 
 5.3.2 การเลอืกตวัอย่างของโพสทีน่ ามาศกึษาแบบเฉพาะเจาะจงช่วงเวลา ท าใหผ้ลการศกึษาอาจจะไม่ครอบคลุม
เน้ือหาโพสตข์องเพจทัง้หมด 
    5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
 ผูว้จิยัเสนอแนวทางส าหรบังานวจิยัในอนาคต ในการศกึษาลกัษณะและรปูแบบการสรา้งตวัตนของบุคคลผ่าน
สือ่สงัคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที ่ก าลงัเป็นทีนิ่ยมและมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัเฟซบุ๊ก เช่น ทวติเตอร ์อนิสตาแกรม เพื่อ
ศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะของการสรา้งตวัตนผ่านสื่อที่แตกต่างกนั หรอืในการศกึษาแฟนเพจเป็นทางการของตรา
สนิคา้ หรอืองคก์ร เพือ่ศกึษารปูแบบโพสตท์ีผู่ด้แูลสือ่ออนไลน์ หรอืตวัแทนสือ่สารองคก์รบนสือ่ออนไลน์ใช ้และรปูแบบ
การแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามบนแฟนเพจเป็นทางการของตราสินค้า หรือองค์กรเพิ่มเติม โดยอาจจะน า
แนวความคดิในด้านเปิดรบัข่าวสาร หรอืแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งอื่น มาเป็นแนวความคดิหลกัในการวเิคราะห์เน้ือหาหรอื  
ต่อยอดการวจิยัในการสรา้งตวัตนของแฟนเพจเพื่อใหเ้กดิความถูกใจของผูต้ดิตามโดยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ เพิม่เตมิ 
เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการดแูลสือ่ออนไลน์ใหก้บัองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงรายการเกบ็ขอ้มลูตามก าหนดของ Coding sheet ของเน้ือหาโพสตก์ระทูก้รณีศกึษาที ่1-10
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บทวิจารณ์หนังสือ 
 

ศริภิรณ์ ศรสีวสัดิ ์
นกัวชิาการอสิระ 

doi: 10.14456/jisb.2016.31 
 

 

Title: The Future of the Internet— And How to 
Stop It  
Author: Jonathan Zittrain  
Edition: 2008 
Publisher: Yale University Press New Haven & 
London  
Number of pages: 354 
 
หนงัสอื The Future of the Internet— And How to 
Stop It เป็นหนงัสอืที่เขยีนขึน้ในปี ค.ศ. 2008 ซึง่ระบุ
วา่ การก่อก าเนิดของอนิเทอรเ์น็ตและ PC จะเป็นที่
นิยมอยา่งมาก โดยเน้นถงึ web, instant messaging, 
peer- to-peer networking, Skype, Wikipedia และ
หากยอ้นไปเมื่อ 8 ปีทีแ่ลว้ ผูเ้ขยีนไดม้กีารคาดการณ์
ถงึปัญหาของความมัน่คงปลอดภยัที่อาจจะเกดิขึน้ใน
อนาคต และการเตรยีมตวัอยา่งไรกบัอนิเทอรเ์น็ต 

 
หนังสอืเล่มน้ีมรีายละเอยีดที่กล่าวถงึความเสีย่งดา้นความปลอดภยัที่มาพรอ้มกบัอนิเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์ม

ของเครอืขา่ยสงัคม อย่างเฟซบุ๊ค สไกด ์ทีปั่จจุบนัทัว่โลกนิยมใชก้นัอย่างแพรห่ลาย สิง่ทา้ทายทีห่นังสอืเล่มน้ีไดก้ล่าว
ไว ้คอื จะปรบัตวัอยา่งไรกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและพซีใีหเ้ป็นสว่นหนึ่งของชวีติประจ าวนัซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร ่
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของวำรสำรอ่ืน หำกตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมือ่ไดผ้า่นกระบวนการประเมนิ
โดยผูท้รงคุณวุฒทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพ่ือกำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผา่นทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาวา่ตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถกูตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัวา่ตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวฒุเิพือ่ประเมนิบทความ เมือ่ผลการประเมนิผา่นหรอืไมผ่า่นหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ให้

ผูเ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต์่อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผูท้ีป่ระสงคจะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรณุาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพือ่ใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงัน้ี 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ลา่ง ซา้ย และขวา อยา่งละ 1 น้ิว ชอ่งหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหวา่ง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น letter (8.5” x 11”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเน้ือหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใชแ้บบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้า่งจากขอบทุกดา้น 1 น้ิวและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาไทย) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัยอ่ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไมเ่กนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาองักฤษ) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ยอ่ย (ใสห่มายเลขยอ่ย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กลา่วถงึบทสรปุการวจิยั การประยกุตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยทุธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
5. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้

บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กลา่วถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า 

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อเรือ่งไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไมต่อ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- บทคดัยอ่ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรือ่งความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอยา่งละเอยีด) 
- การอา้งองิในเน้ือเรือ่งใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

7. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทวจิารณ์หนงัสอื ความยาวตน้ฉบบั 2-4 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อหนงัสอืทีว่จิารณ์ 
- ชื่อผูเ้ขยีนหนงัสอืทีว่จิารณ์และส านกัพมิพ์ 
- ชื่อผูว้จิารณ์และชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทย 
- เน้ือหาบทวจิารณ์หนงัสอื (กระชบัและไดใ้จความ) 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ขอ้ความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเน้ือเรื่องในวจิยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้ว้ย เช่น "…………………." พรอ้มกบัอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่มี
รปูแบบ ดงัน้ี 

- ผูแ้ต่งคนเดียว ใหร้ะบุชื่อต่อดว้ยชื่อสกุลของผูแ้ต่ง ต่อดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ ์เครื่องหมายจุลภาค 
เลขที่หน้าอ้างอิง ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผูแ้ต่ง เชน่ (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าวา่ “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  หรอื  “and”  เชื่อมชื่อสกุลของผูแ้ต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และ
สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป  การอา้งถงึทุกๆ  ครัง้ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 
เชน่ (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบนั  ชื่อสถาบนัที่อ้าง  ระบุชื่อเต็มทุกครัง้  เช่น  (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 
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- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สวุมิล วอ่งวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพปี์ซ ำ้กนั ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นตน้ 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรือ่ง เช่น a b c d  เป็นตน้  ตามหลงัปีส าหรบั  เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ  เช่น  (ศุภกิจ  วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ,  2550ก, น.  22),  (ศุภกจิ  วงศ์ววิฒัน์นนุกิจ,  2550ข,  น.  22),  (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 

- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเร่ือง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ดว้ยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ดว้ย
เครือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เชน่ (ผอ่งพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น.  10;  สวุมิล 
วอ่งวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพือ่ใชป้ระกอบเน้ือเรือ่ง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหลง่ทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเชน่เดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่มไ่ดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความที่อ่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ ์(2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสือภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสือและล ำดับที ่(ตัวเอียง).  สถานที่พิมพ์: 

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ตวัอยา่ง 
สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรงุเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า. 
ตวัอยา่ง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of 

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
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กรณีข้อมลูจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอยา่ง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเงิน. ดึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2550, จาก 

www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. (2007). Choosing a Strong Research Topic. Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
 
ในกรณีทีไ่มม่ชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไมม่ปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอยา่งขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมลูจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอยา่ง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมลูจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธ์ที่ยงัไม่ได้
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