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เว็บไซต์เฟซบุก๊ แฟนเพจมีบทบาทสําคัญในฐานะช่องทางการสือ่ สารทางการตลาดทีส่ ามารถ
เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคคนไทย พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ได้ เป็ น เครือ่ งชีว้ ดั ทีน่ กั การตลาด และ
เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจใช้เป็ นดัชนีบ่งชีถ้ งึ ความสําเร็จของการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ การวิจยั แบบ
ลําดับเวลาเชิงสํารวจ (Exploratory Sequential Method) ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ทําความเข้าใจ
กระบวนการของความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในบริบทสังคมไทย และหาปจั จัยเชิงสาเหตุ
ทางจิตวิทยาและสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจโดยใช้ทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผน แนวคิดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และแนวคิดเรือ่ งตราสินค้ามาเพือ่ อธิบาย
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยการวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งออกเป็นทัง้ หมด 2 ขัน้ ตอน ในขัน้ ตอนแรกผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผูใ้ ช้ งานเฟซบุก๊ และนักกา รตลาดออนไลน์ เพื่อค้นหา
ความหมายและกระบวนการของความยึดมันผู
่ กพัน ผลวิจยั พบว่าความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจสามารถแสดงออกได้เป็ น 5 เรือ่ งอันได้แก่ 1) ความถีใ่ นการเข้าใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ 2) ความ
หลากหลายในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3) การสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 4)
การนําข้อมูลเฟซบุ๊กแฟนเพจไปประกอบการตัดสินใจซือ้ และ 5) การมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึง่ ในช่วงแรกของการเกิดความยึดมันผู
่ กพันผูใ้ ช้งานจะเกิดพฤติกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการใช้งานบนเฟซบุก๊ พืน้ ฐาน เช่น มีการเข้ าใช้งานบ่อยขึน้ มีวธิ ใี นการแสดงออกที่
หลากหลาย และมีการพูดคุยกับคนอื่น จากนัน้ เมือ่ ผูใ้ ช้งานมีความยึดมันผู
่ กพัน มากขึน้ จึงเริ่มมีการ
นําข้อมูลไปใช้การตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของตราสินค้านัน้ ซึง่ จากข้อมูล
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดต ามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ กับผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ จํานวนทัง้ สิน้ 807 ท่าน ผลวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน แนวคิดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และแนวคิดเรือ่ งตราสินค้าสามารถอธิบายความ
ยึดมันผู
่ กพันได้เป็ นอย่างดี โดยพบว่ า ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการ และการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า
ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรม และได้รบั อิทธิผลทางอ้อมจาก การรับรูป้ ระโยชน์
จากการใช้งาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จาก
ข้อค้นพบดังกล่าวสรุปได้วา่ การสร้างความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจเป็นสิง่ ทีส่ าํ คัญในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยสามารถสร้างให้เกิดผลทัง้ ในเรือ่ งการตัดสินใจซือ้ และการรับรู้
ตราสินค้า ซึง่ การสร้างค วามยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ สามารถสร้างขึน้ ได้โ ดยการสร้างให้
ผูใ้ ช้งานตระหนักเห็นคุณประโยชน์ของการใช้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง รวมไปถึง
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเพื่อเพิม่ ระดับของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ จากผลวิจยั ทีเ่ กิดขึ้ นทําให้นกั การตลาด หรือเจ้าของ ตราสินค้า สามารถประยุกต์ใช้ปจั จัย เชิง
สาเหตุ ต่างๆ ทีใ่ นการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาด รวมไปถึงการดําเนินการ กิจกรรมทางการตลาด
บนโลกออนไลน์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และสร้างความยึดมันผู
่ กพันระหว่าง
ผูบ้ ริโภค และเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อไป
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Facebook fan page plays an important role as a marketing communication channel,
which can reach Thai consumers effectively. Imporatantly, engagement index has been
used to depict consumer behavior and measure successful facebook fan page. Two main
objectives of the study were to understand process and definition of engagement on
facebook fan page amongst Thai consumers and to examine causal model for engagement
behavior based on Theory of Planned Behavior, Technology Acceptance Model, and Brand
Equity Model. Exploratory sequential method was employed in the study. At first stage,
qualitative interview with facebook users and digital marketeers was used to explore
definition and process of engagement. From the qualitative finding, engagement behavior
can be identified in five actions; 1) Visting fan page very often, 2) Showing different actions
on fan page, 3) Communicating with other members, 4) Using content for their purchasing
behavior, and 5) Actively involving with activities on fan page. Qualitative findings from the
first phase address similar psychological and social factors regardless of Theory of Planned
Behavior, and Technology Acceptance Model. In the later phase, stratified random sampling
was used with 807 facebook users. The result showed that Theory of Planned Behavior,
Technology Acceptance Model, and Brand Equity Model can effectively explain causal
relationship for engagement behaviour. The finding showed that Purchase Intention and
Brand Equity factors were directly influenced by engagement bahaviour. In addition,
Engagement Bahaviour was directly influenced by Intention to show Engagement Behavior
and indirectly influenced by Perceived Usefulness, Perceived Behavioral Control, and
Subjective Norms. This study can be evidence that facebook fan page can be one of the
most important tools for marketing communication to increase relationship between
consumers and brands. Therefore, informing benefits from fan page, encouraging group
activities and perceiving behaviour control for all members can enhanace level of
engagement accordingly. The findings are beneficial to marketers and brand managers in
using causal factors and consumer behavior elements to design online marketing strategies
and activities based on engagement behaviour to increase attractiveness of facebook
fanpage and companies revenue in the long run.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ครัง้ นี้ ดาํ เนินการสําเร็จ ได้ดว้ ยดีเพราะผูว้ จิ ยั ได้รบั ค วามกรุณาและความช่วยเหลือ
จากบุคคลต่างๆ หลายท่านดังต่อไปนี้ ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ในฐานะผูท้ ค่ี อย
ให้คาํ ปรึกษา คําแนะนํา สอนความรูด้ า้ นงานวิจยั และคอยต รากตรําดูแลงานวิจยั จนออกมาสําเร็จ
ลุล่วง ขอขอบคุณสําหรับความรู้ ประสบการณ์ดา้ นงานวิจยั ทีอ่ าจารย์ถ่ายทอดมาให้ตลอดช่วง 4 ปีท่ี
ผ่านมา สิง่ ทีไ่ ด้รบั มาช่วยเติมเต็มคําว่านักวิจยั มืออาชี
พได้อย่าง สมบูรณ์แบบ ท่านต่อมา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัตวิ ฒ
ั นา ความตัง้ ใจของอาจารย์ท่ี ช่วยเหลือลูกศิษย์ และรุ่นน้อง
คนนี้เป็นกําลังใจ และแรงบันดาลใจ ให้กบั ผูว้ จิ ยั เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ขอ ขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่านทีเ่ ข้าสอบเค้าโครงงานวิจยั
และสอบปากเปล่างานวิจยั ครัง้ นี้อนั ได้แก่
ดร.พณชิต กิตติปญั ญางาม รองศาสตราจารย์ดร.อรพินทร์ ชูชม รองศาสตราจารย์งามตา วนินทานนท์
ดร.นริสรา พึง่ โพธิ ์สภ และ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์ ทีไ่ ด้ให้คาํ แนะนําชีแ้ นะจนงานวิจยั ครัง้ นี้มคี วาม
สมบูรณ์มากขึน้
และขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจสอบแบบสอบถาม ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา และผศ.ดร.ภญ.พัชรี ดวงจันทร์ ในการตรวจทานเครือ่ งมือในการเก็บข้อมู ล
สําหรับงานวิจ ั ย ในส่วนของการดําเนินงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคุณบังอร สุวรรณมงคลทีค่ อยช่วย
ประสานงานในการติดต่อกับนัก การตลาดออนไลน์ในประเทศไทยให้ และคุณชวภณ ศรีพรขจร
สําหรับความช่วยเหลือในการประสานงานเก็บข้อมูลภาคสนามทัง้
งานวิจยั เชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ รวมถึงคุณนฤมล สิมะขจรบุญ ในฐานะหัวหน้าทีเ่ ข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
ในระดับปริญญาเอกจนจบ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณไปยังครอบครัวคุณพ่อ คุณแม่ และน้องสาวทีค่ อยให้กําลังใจทัง้ ยามสุข
และยามทุกข์ รวมไปถึงคุณหทัยรัตน์ ชัยสวัสดิ ์ ผูเ้ ป็นภรรยาทีค่ อยช่วยเหลือทัง้ งานด้านเอกสาร และ
กําลังใจให้กบั นักวิจยั เสมอมา และขอขอบคุณ เพือ่ นๆ และอาจารย์ทส่ี ถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ทุกท่านทีเ่ ป็ นกําลังใจ และไม่เคยทิง้ กันตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้ศกึ ษามา

วสุพล ตรีโสภากุล

สารบัญ
บทที่
1 บทนํา
ทีม่ าและความสําคัญของปญั หา
ความมุง่ หมายของการวิจยั
ความสําคัญของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้การวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั เชิงปริมาณ

หน้ า
1
1
5
5
5
5
5
6
7
10
11
11

2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรือ่ งเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
นิยามเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
แนวคิดเรือ่ งรูปแบบการสือ่ สารภายใต้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แนวคิดเรือ่ งประเภทของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
แนวคิดเรือ่ งประเภทของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
แนวคิดเรือ่ งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
แนวคิดเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
นิยามความยึดมันผู
่ กพัน
แนวคิดเรือ่ งกระบวนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันทีผ่ า่ นมา
แนวคิด และทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล และพฤติกรรมตามแผน
นิยามเจตคติ
วิธกี ารวัดเจตคติบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมา
นิยามการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
วิธกี ารวัดการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงบนโลกออนไลน์
นิยามการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
วิธกี ารวัดการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมา

14
14
14
16
18
19
22
29
29
36
41
44
47
50
52
54
56
58

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
หน้ า
2 (ต่อ)
แนวคิดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
59
รูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
59
การพัฒนารูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
61
ข้อจํากัดและปญั หาของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
64
วิธกี ารวัดตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ ทผ่ี า่ นมา
65
การประยุกต์เรือ่ งแรงจูงใจการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์กบั ตัวแปร
การรับรูป้ ระโยชน์
69
การประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการวัดเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์บนโลกออนไลน์
75
การประยุกต์แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน
75
แนวคิดเรือ่ งความตัง้ ใจซือ้ กระบวนการตัดสินใจ และตราสินค้า
80
แนวคิดเรือ่ งกระบวนการตัดสินใจซือ้
82
แนวคิดเรือ่ งความตัง้ ใจซือ้
83
แนวคิดเรือ่ งแบบจําลองลําดับขัน้ ของผลกระทบ
84
แนวคิดเรือ่ งตราสินค้า
86
3 วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจยั เชิงคุณภาพ
การกําหนดกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ขัน้ ตอนในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกระทํา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การตรวจสอบความน่ าเชือ่ ถือของข้อมูล
ขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจยั เชิงปริมาณ
การกําหนดประชากร และการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกระทํา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล

92
92
92
94
95
97
97
98
99
99
101
110
113
114

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
เปรียบเทียบลักษณะของการใช้ส่อื แบบดัง้ เดิม และสื่อออนไลน์ทางการตลาด
องค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการติดต่อกับคนอืนๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
กระบวนการในการเกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ระยะเวลาก่อนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
ระยะเวลาระหว่างการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
ระยะเวลาหลังการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
เงือ่ นไขทางจิตวิทยาทีส่ ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
แรงจูงใจในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ความคาดหวังจากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากแฟนเพจ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เชือ่ มโยงกับตราสินค้า
ความรูส้ กึ ได้เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน
เงือ่ นไขทางสังคมทีส่ ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
มารยาทในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
เอกลักษณ์ของผูใ้ ช้งาน
การกระทําต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
ประสิทธิผลทางการตลาดทีเ่ กิดจากความยึดมันผู
่ กพัน
การสร้างความเป็ นชุม ชนผูบ้ ริโภค
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อตราสินค้า
การเข้าร่วมกิจกรรมบนโลกแห่งความเป็นจริง

หน้ า
116
116
118
119
119
120
122
122
125
126
127
128
129
129
137
139
142
144
146
146
148
149
153
154
154
155

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอักษรย่อแทนตัวแปร
ข้อมูลคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปร
การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมมติฐานการวิจยั
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสมมติฐานการวิจยั

หน้ า
158
158
161
166
166
168
171
174
183

6 สรุปผล อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั เชิงปริมาณ
สรุปและอภิปรายผลการนําผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาด
ข้อจํากัดของงานวิจยั
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้

186
187
197
202
205
206
207

บรรณานุกรม

209

ภาคผนวก

222

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

251

บัญชีตาราง
ตาราง
หน้ า
1 สรุปนิยามความยึดมันผู
่ กพันของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
32
2 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันจากการใช้งานเว็บไซต์ทผ่ี า่ นมา
41
3 ข้อคําถามเรือ่ งเจตคติทใ่ี ช้ในบริบทของการศึกษาโลกออนไลน์
50
4 ข้อคําถามเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทีใ่ ช้ในบริบทของการศึกษาโลกออนไลน์
53
5 ข้อคําถามเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมทีใ่ ช้ในบริบทของการศึกษา
โลกออนไลน์
57
6 กลุ่มตัวแปรที่ Venkatesh ศึกษาเพิม่ เติมในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ยุคที่ 2
63
7 ข้อคําถามในตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ และตัวแปรการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้
ในงานวิจยั ของ Davis
66
8 สรุปตัวแปรแรงจูงใจบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
73
9 จํานวนและร้อยละของกลุ่มทีใ่ ช้การทดลองเครือ่ งมือ จําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
111
10 จํานวนข้อการให้คะแนน และค่า สหสัมพันธ์สมั ประสิทธิ ์ของเครือ่ งมือวัดทีใ่ ช้
การตรวจสอบความเทีย่ งตามโครงสร้าง
112
11 ทีม่ าของนิยามพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
125
12 เปรียบเทียบแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ ในหมวดสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันแตกต่างกัน
135
13 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
158
14 อักษรย่อแทนตัวแปร
160
15 จํานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม และภูมหิ ลัง
161
16 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
164
17 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ของข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การวัดตัวแปร สังเกตในการวิจยั ในกลุม่ รวม
167
18 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ รวม
169
19 ผลการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงในแต่ละองค์ประกอบภายในโมเดล
173
20 แสดงค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
176
21 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมของตัวแปร
สาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผล และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสอง
ของตัวแปร
180
22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
185
23 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความยึดมันผู
่ กพันในบริบทไทยและต่างประเทศ 194

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
หน้ า
1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงปริมาณ
13
2 การเปรียบเทียบการสือ่ สารทางสังคมแบบออนไลน์ และออฟไลน์
17
3 กระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันในทางจิตวิทยา
36
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผู
่ กพันกับปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพัน
38
5 กระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันต่อชุมชนออนไลน์
39
6 ลําดับขัน้ ของการสร้างความยึดมันผู
่ กพันทีแ่ ตกต่างกัน
40
7 แบบจําลองทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มา และความสําคัญของปัญหา

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network Sites) ได้ถอื กําเนิดขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 20 (Boyd; & Ellison. 2008) โดยมีผพู้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ประเภทนี้ให้ม ี รูปแบบ และลักษณะการใช้
งานต่างๆ ทีส่ ามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีอ่ ่นื ๆ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ทําให้จาํ นวนผูใ้ ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว การเกิดขึน้ ของ ชุมชน
ออนไลน์ต่างๆ เป็ นหลักฐานว่าผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตเริม่ ทีจ่ ะเป็นผูส้ ร้าง และส่งข้อมูลไปยังผูค้ นรอบ
ข้างมากกว่าเป็ นผูร้ บั ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ด้วยการเปลีย่ นแปลงลักษณะการใช้งานดังกล่าวรวมไป
ถึงรูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว ทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้งานสามารถสือ่ สารในรูปแบบ
อื่นๆ นอกเหนือจากข้อความอย่างเดียว เช่น ไฟล์เสียง คลิปวีดโี อ หรือ รูปภาพ ทําให้คนในสังคมใน
หลายภาคส่วนเริ่มให้ความสําคัญกับการสือ่ สารบนเว็บไซต์ประเภทนี้ ภาครัฐได้มกี ารเข้ามาดูแลการ
ใช้งานต่างๆ ของชุมชนบนเว็บไซต์เหล่านี้อย่างเข้มงวด ไม่ให้กระทําผิดกฎหมาย รวมไปถึง
ภาคเอกชนทีเ่ ริม่ ใช้พน้ื ทีบ่ นเว็บไซต์เหล่านี้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์สนิ ค้า หรือบริการของ
ตนเอง
สําหรับในประเทศไทยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ถูกนํามาปรับใช้ในหลากหลายวงการ
เช่นกัน เช่น ในวงการทางการเมือง นักการเมืองไทยหลายท่านได้ใช้ ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือ
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับประชาชน หรือการถือกําเนิดขึ้ นของ
การเมืองภาคประชาชนบางส่วนทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการรวมตัวกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
ในวงการธุรกิจ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หลายเว็บไซต์ได้กลายเป็นช่องทางในการจัด
จําหน่ายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มสินค้าแฟชัน่ ผูค้ า้ หรือนักออกแบบรุน่ ใหม่ในประเท ศไทย
ได้นําเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ และดําเนินการขายสินค้าแฟชันของตนเองผ่
่
านช่องทางนี้
นอกจากนี้ผบู้ ริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ยังได้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพืน้ ทีใ่ นการ
แสดงออกถึงความไม่พงึ พอใจต่อการใช้สนิ ค้าหรือบริการ หรือแม้แต่ในวงการบันเทิงเองก็ใ ช้เว็บไซต์
เหล่านี้เป็ นทีพ่ ดู คุยติดต่อกับแฟนคลับของตัวเอง
ด้วยประสิทธิภาพของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสือ่ สารไปยังกลุม่ คนต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคบนสือ่ ดังกล่าวจึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง
ในวงการการตลาด นักการตลาดหลายท่ านได้ ทาํ การศึกษา และทํา ความเข้าใจ กับ พฤติกรรมบน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ออนไลน์ เพือ่ เป็นแนวทางในการออกแบบกลยุทธ์การ สือ่ สารการตลาดแบ บ
บูรณาการให้มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้นกั การตลาดได้ประยุกต์ ใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้กลายเป็ นช่ องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าด้วย หรือใช้เป็ นสื่อใน
การส่งต่อข้อมูลต่างๆ ไปยังผูบ้ ริโภค โดยผูบ้ ริโภคสามารถทีจ่ ะค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการจากผูท้ ่ี
เคยมีประสบการณ์จากการใช้มาก่อน สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการ
ติดตามข้อมูลของสินค้าหรือบริการทีส่ นใจผ่านเว็บไซต์ประเภทนี้ได้
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บริษทั ยักษ์ใหญ่ห ลายแห่งใช้ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสือ่ กลางในการฟงั เสียง
สะท้อนจากลูกค้ารวมไปถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของตน ซึง่ งานวิจยั ทางการตลาดที่
ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ขอ งผูท้ ใ่ี ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมี
การอ้างอิงกับความคิดเห็นที่ ปรากฏในสือ่ เหล่านี้ และมีอทิ ธิพลมากกว่าคําแนะนําจากเจ้าของร้าน
หรือพนักงานในร้าน ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของ Jonathan Carson (ภิเษก. 2553) ประธานฝา่ ย
บริหารด้านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ขอ งบริษทั Nielsen ซึง่ เป็นบริษทั วิจยั ตลาดชื่อดังระดับ
นานาชาติ ได้กล่าวถึงบทบาทของการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์วา่ เนื่องด้วยลักษณะของ
การใช้งานทีใ่ ห้ผบู้ ริโภคสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เองได้ ทําให้
ผูบ้ ริโภคมีกระบวนการตัดสินใจที่ ขึน้ อยูก่ บั คําแนะนําจากคนรูจ้ กั หรือคําแนะนําจากผูท้ ท่ี รงอิทธิพล
ทางการตลาดบนโลกออนไลน์ เนื่องจากเชือ่ ว่าเป็นคําแนะนําทีเ่ กิดจากประสบการณ์จากการใช้งาน
โดยตรง
อย่างไรก็ตามนักการตล าดหรือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ท่ี สนใจการทําการตลาดบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ยงั คงข าดความรูค้ วามเข้าใจถึงวิธกี ารวัดประสิทธิผลทีแ่ ท้จริงจากการทํา
การตลาดบนสือ่ เหล่านี้ โดยหลายบริษทั ได้วดั ความสําเร็จของการทําการตลาดบนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์จากจํานวนผูเ้ ข้ามาเยีย่ มชม หรือจํานวนคนทีส่ มัครเป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียว
ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวไ ม่ใช่วธิ กี ารวัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพเสมอไป ดังเช่น ที่ อดิลฟิตรี ประพฤติสจุ ริต
(Adilfittree P. Sutjareat) ได้กล่าวถึงปจั จัยทีใ่ ช้วดั ความสําเร็จของการสร้างตราสินค้าของแฟนเพจ
ต่างๆ โดยเปรียบเทียบความสําคัญของจํานวนคนกดไลค์กบั การมีสว่ นร่วมของผูเ้ ข้าชมไว้
ดังนี้
(กรุงเทพธุรกิจ. 2554)
“การจะนํายอดไลค์มาเป็ นตัววัดว่าเพจของเรามีคนฮิตมากน้อยเท่าใด ก็พอได้นะครับ แต่
ั ่ นได้ ....ค่าสถิตหิ นึง่ ทีเ่ ราควรเข้าไปดูอย่าง
จริงๆ แล้ว ไม่ยงยื
ั ่ นเพราะของอย่างนี้ปนกั
สมํา่ เสมอ คือ "ค่าการมีสว่ นร่วม" เฟซบุ๊ก จะมีเป็ นสถิตวิ ดั เป็ นเปอร์เซ็นต์ให้เลย เช่น ถ้า
คุณผูอ้ ่านมีแฟนเพจอยู่ 100 คน ถ้าค่าการมีสว่ นร่วมเท่ากับ 70% ก็หมายความว่าแฟนๆ
70 คน ใน 100 คน คอยติดตามคุณอยู่ จะอัพเดทอะไร ก็จะเข้ามาอ่าน เข้ามามีสว่ นร่วมถ้า
ได้อย่างนัน้ จริงๆ ผมว่านีเ่ ป็ นช่องทางแบบโซเชียลเน็ตเวิรค์ แท้ๆ ทีจ่ ะกระจายการรับรูใ้ น
แบรนด์ของคุณให้ได้กว้างขวางออกไปในโลกโซเชียล”
จากคํา กล่าวข้างต้นทําให้เห็นได้วา่ นักการตลาด เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เริ่มหัน
มาให้ความสําคัญกับค่ามีการส่วนร่วมอีกนัยหนึ่ง คือ ความยึดมันผู
่ กพัน (Engagement) บนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของบริษทั ต่างๆ ทีท่ าํ ให้ผู้ ใช้งานเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อ สินค้าหรือบริการผ่าน
ประสบการณ์บนโลก สังคมออนไลน์ นักการตลาดเชือ่ ว่าการทีผ่ บู้ ริโภค มีส่วนร่วมในแฟนเพจจะเป็น
การสร้างประสบการณ์ทด่ี กี ับลูกค้าทีม่ ตี ่อตราสินค้านัน้ ๆ และนําไปสูค่ วามภักดีของลูกค้าทีม่ ตี ่อตรา
สินค้า ซึง่ เป็ นเป้าหมายทีน่ กั การตลาดในยุคปจั จุบนั ต้องการให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ต่อสินค้าหรือบริการ ของ
ตนเอง
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แม้ว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากขึน้ ทางด้านการตลาดในช่วงหลายปี
ทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตามในเชิงวิชาการกลับพบว่งาานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ยังมีไม่มากนัก จากการสืบค้นเบือ้ งต้นพบว่างานวิจยั ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาเรือ่ งบทบาท
และหน้าทีใ่ นฐานะสือ่ กลางทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงเจตคติ และพฤติกรรมบนโลกแห่งความจริง ทีเ่ กิดจาก
การใช้งานเว็บไซต์ มากกว่าการศึกษา ถึงพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออน ไลน์
ตัวอย่างเช่น การศึกษาเรือ่ งเจตคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการตลาด และการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ฌานภาณุ มงคลฤทธิ;์ และ ม.ล.วิฎราธร จิรประวัติ .
2553) ที่มกี ารนําปจั จัยเรือ่ งการเปิดรับ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการใช้งานมาเป็ นตัวแปรหลักใน
การศึกษา ว่า มีผลต่อการใช้งานหรือการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลอย่างไรบ้าง หรือ ตัวอย่างงานวิจยั
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ระหว่าง Hi5 และ Facebook (ศิรพิ งษ์ พฤทธิทรัพย์; และคณะ. 2553) ได้นําตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
ปจั จัยด้านแรงจูงใจ และปจั จัยด้านสังคมมาอธิบายกระบวนการในการเลือกใช้เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรือ ในงานของแอนนิรา นิราช (2552) ทีศ่ กึ ษาเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ฐานะสือ่ หรือสือ่ สารมวลชนทีม่ บี ทบาทต่อการดําเนินชีวติ บนโลกแห่งความ จริง โดยศึกษาเครือข่าย
สังคมออนไลน์กบั การแนะแนวการดําเนินชีวติ ของผูใ้ ช้งานซึง่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยทําการศึกษา
อิทธิพลในการดําเนินชีวติ ในด้านต่างๆ เช่น อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดเผยตัวตน อิทธิพลต่อ
ความสนใจในเรือ่ งต่างๆ และอิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
ในขณะทีก่ ารศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทเ่ี กิดขึน้
จะเน้นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งาน เอง มากกว่าความสัมพันธ์ของผูใ้ ช้งานกับเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบริษทั เช่น การศึกษาของศศิธร ยุวโกศล ได้ใช้วธิ วี จิ ยั เชิ งสํารวจ และ
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาบทบาทของเ ว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มา ช่วยอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ บนเว็บไซต์ แต่ไม่ได้เจาะลึกไปถึง ความสัมพันธ์ในแต่ละชุมชน
ออนไลน์ (ศศิธร ยุวโกศล; และ ดวงกมล ชาติประเสริฐ . 2553) ขณะทีง่ านของกรองทอง (2551) ได้
ศึกษา พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนเว็บไซต์ชมุ ชนออนไลน์อย่าง hi5.com แต่ยงั ไม่ได้มงุ่ เน้นศึกษา
พฤติกรรมเฉพาะทีส่ ร้างให้เกิดประสิทธิผลทางการตลาด นอกจากนี้ งานของจักรฤษณ์ มะสะพันธุ์
(2551) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการใช้ Blog ของเว็บ ไซต์ Bloggang และ OK Nation blog โดย
ทําการศึกษาในประเด็นของบทบาทของบล็อกในฐานะทีเ่ ป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับบุค คลอื่นมากกว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านและผูร้ บั สาร
การขาดองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์กบั ผูใ้ ช้งานทําให้การทํากิจกรรม
ทางการตลาดบนเว็บไซ ต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยงั ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือการใช้งาน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างแท้จริง ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษาแฟนเพจของ
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็ นหลัก เนื่องจากว่าเป็นเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีค่ นไทยให้ความสนใจ
สมัครสมาชิกมากที่สุด โดยจากการเปรียบเทียบการใช้งานกับ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่นื ๆ
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พบว่า เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ได้รบั ความนิยมจากคนกรุงเทพฯมากทีส่ ุด (98.6%) รองลงมาเป็นเว็บไซต์
ทวิตเตอร์ (21.6%) และเว็บไซต์ Hi5 (13.5%) ตามลําดับ (Mthai News. 2555) มีการสมัครมากกว่า
สามสิบล้านคนในปจั จุบนั (Digital Advertising Thailand. 2014) นักการตลาด หรือผูป้ ระกอบการที่
ต้องการใช้ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็ นสือ่ ในการสือ่ สารกับลูกค้าของตนเอง สามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไปเป็นข้อมูลพืน้ ฐานของการทําการตลาด บนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมอออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้งาน รวมไปถึงนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
ความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจจะเป็นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการทําตลาดออนไลน์
การศึกษาครัง้ นี้ได้นํา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ
Ajzen (1991) และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ของ Davis
(1993) มาประยุกต์ใช้ เพื่อทําความเข้าใจปจั จัยเชิงสาเหตุ ในการใช้งานของเฟซบุ๊ก ที่เชื่อมโยงถึง
ความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ รวมไปถึงประสิทธิผลทางการตลาด จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ได้มกี ารประยุกต์ใช้ทฤษฎี และแบบจําลองดังกล่าว ทีม่ ตี วั แปรทัง้ ทางจิต และสังคมมาอธิบายการใช้
งานระบบเทคโนโลยีต่างๆ และได้รบั การยอมรับว่าสามารถทํานาย เรือ่ งการใช้งานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ การทําความเข้าใจปจั จัยเชิงสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟน
เพจผ่านแบบจําลองการยอมรั บเทคโนโลยี และทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน จะทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถ
เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างถ่องแท้
การเก็บข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ระยะ โดยใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสานวิธที ่ี แบบลําดับเวลาเชิงสํารวจ
(Exploratory Sequential Method) ระยะแรกเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษ ณ์แบบ
คุณภาพ (Qualitative Interview) โดยผูว้ จิ ยั ศึกษากระบวนการ และปจั จัยต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิด ความยึด
มันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีส่ มัครเป็น
สมาชิกแฟนเพจของสินค้าและบริการต่างๆ และมีการใช้งานบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจมากกว่า 1 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ ในขณะทีก่ ารศึกษา ระยะ ทีส่ องเป็ นการ วิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามด้วย
ข้อมูลทีเ่ กิดจากการศึกษาในระยะแรกร่วมกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยี โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามหมวดหมูส่ นิ ค้า และช่ วงอายุทแ่ี ตกต่าง
กัน ทําให้เห็นภาพทีช่ ดั เจน ของความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีการตัง้ สมมติฐาน ว่า ปจั จัย
อะไรบ้างทีส่ ง่ ผลต่อ การใช้งาน และความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ รวมไปถึงต่อยอดไปถึง
ประสิทธิผลทางการตลาดทีเ่ กิดจากความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ โดยใช้ สถิติแบบจําลอง
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เป็นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปจั จัยเชิงสาเหตุต่างๆ
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1) เพือ่ ทํา ความเข้าใจ กระบวนการ ของความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในบริบท
สังคมไทย
1.1 เพือ่ ค้นหาความหมายของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
1.2 เพือ่ ศึกษากระบวนการของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
1.3 เพือ่ ศึกษาเงือ่ นไขของบริบทด้านจิตวิทยา หรือ สังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ ความยึดมัน่
ผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2) เพื่อหาปจั จัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยา และสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ และประสิทธิผลทางการตลาด

ความสําคัญของการวิ จยั
1) เป็ นแนวทางในการวางแผนเชิงธุรกิจทัง้ ใน เรือ่ งการตลาด และการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยมีพน้ื ฐานมาจากการนํา ปจั จัย เชิง สาเหตุ ของพฤติกรรม
ความยึดมั น่ ผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไปต่ อยอดทางการตลาด ทัง้ เรือ่ งการสร้างคุ ณค่าตราสินค้า
หรือการสร้างการตัดสินใจซือ้ สินค้า หรือบริการ
2) เป็ นจุดเริม่ ต้นในการทําความเข้าใจพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจในทาง
วิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นการขยาย ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน และแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ดยี ง่ิ ขึน้

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้จะมุง่ เน้ นไปทีก่ ลุม่ ผูใ้ ช้ งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็นประจํา ที่
สามารถสะท้อน กระบวนการ ความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และปจั จัยทีส่ ่ งผลต่อความ ยึด
มันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยผูว้ จิ ยั จะ เริ่มต้น ดําเนินการ สัมภาษณ์ เชิงคุณภาพกับผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับนักการตลา ด ในขณะทีใ่ นการวิจยั เชิงปริมาณ
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล กับผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจแบบโควต้าตาม สินค้า ตามช่วงอายุ ทแ่ี ตกต่างเพื่อให้ได้
รูปแบบจําลองปจั จัยต่างๆ ทีน่ ําไปสู่ความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เป็ นผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจของ
สินค้า และบริการทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทยทัง้ หมด 4 หมวดหมู่ตามแบบจําลองลําดับขัน้ ของผลกระทบ
(Hierachy of Effect Model) (Vagun. 1986) โดยเลือก ประเภทสินค้าตาม อันประกอบไปด้วย
1) สินค้าทีม่ รี ะดับความเกีย่ วพันสูง และต้องใช้ความคิดในการพิจารณา ซึง่ ได้ เลือก แฟนเพจ
โทรศัพท์มอื ถือประเภทสมาร์ทโฟน 2) สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันสูง และต้องใช้ความรูส้ กึ ในการ
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พิจารณา ซึง่ ได้แก่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจรถยนตร์ 3) สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันตํ่า และต้องใช้ความคิดใน
การพิจารณา ซึง่ ได้แก่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเครือ่ งเขียน และ 4) สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพั นตํ่า และต้องใช้
ความรูส้ กึ ในการพิจารณา ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจเครือ่ งดืม่ ไม่ผสมแอลกอฮอล์จาํ นวนทัง้ สิน้ 11 ท่าน
รวมไปถึงนักการตลาดทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกออนไลน์จาํ นวน 6 ท่าน
ในขณะทีก่ ารเก็บข้อมูลในงานวิจยั เชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผูใ้ ช้เว็บไซต์ เฟ
ซบุ๊ก ทีม่ กี ารใช้งานแฟนเพจเป็ นประจํา โดยมีผู้ ตอบแบบสอบถาม จํานวนทัง้ สิน้ 807 คน ซึง่ การ
กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างพิจารณาจากสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับการใช้
แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)

นิ ยามศัพท์เฉพาะ

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมา ยถึง รูปแบบบริการบนเว็บไซต์ทท่ี าํ ให้ผใู้ ช้
สามารถ สร้างเอกลักษณ์ ของตนเองได้ทงั ้ แบบสาธารณะ และส่วนตัวในกลุ่มเพื่อน เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์จะแสดงรายชือ่ ของสมาชิกผูใ้ ช้งานคนอืนๆ
่ และ สามารถมองเห็น หรือเข้าไปยังรายชือ่
ต่างๆ ของผูใ้ ช้งานคนอื่นได้ โดยการใช้งานดังกล่าวจะอยูร่ ะบบเครือข่ายของการรูจ้ กั กัน ในลักษณะ
ใยแมงมุม โดยลักษณะในการสร้างเว็บไซต์สว่ นตัวของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติ
ของแต่ละของเว็บไซต์
เว็บไซต์ เฟซบุก๊ หมายถึง เว็บไซต์ทม่ี กี ารจัดระเบียบ ข้อมูล ต่างๆ ด้วยตัวของสมาชิกเอง
โดยเว็บไซต์จะมีการใ ห้บริการต่างๆ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถแสดงออกถึงความเป็นตนเอง เช่น
บริการอัพโหลดภาพ หรือการมีหน้าต่างเพือ่ แสดงสถานภาพของตัวเอง ผูใ้ ช้สามารถพัฒนาข้อมูล
ต่างๆ ได้หลายแบบ และสามารถส่งข้อมูล หรือสือ่ สารกับบุค คลอื่นได้ดว้ ย เช่น การส่งข้อความ หรือ
การโพสต์ขอ้ ความลงบนเว็บเพจของสมาชิกคนอื่นๆ โดยทีเ่ นื้อหาทีป่ รากฏอาจได้มาจากแหล่งข้อมูล
อื่นๆ ทีไ่ ม่มอี ยูบ่ นเว็บเพจนัน้ ๆ โดยใช้ช่อื ว่า www.facebook.com
เฟซบุก๊ แฟนเพจ หมายถึง พืน้ ทีบ่ นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทีบ่ ริษทั องค์กร หรือผูม้ ชี ่อื เสียงได้
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อให้สมาชิกเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทัวไปที
่ ม่ คี วามสนใจในเนื้อหา และกิจกรรมต่างๆ บนพืน้ ที่
ของเว็ บไซต์เฟซบุ๊ก ได้สมัครเป็ นสมาชิกด้วยการกดไลค์ เพือ่ สามารถติดตามการเปลีย่ นแปลงของ
ข้อมูลบนพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเป็ นสมาชิกของแฟนเพจ ของบริษทั
ดังกล่าวลงบนหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กของผูใ้ ช้งานคนนัน้ ๆ
พฤติ กรรม ความ ยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ หมายถึง การกระทําต่างของ
ผูใ้ ช้งานบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ อันประกอบไปด้วยการกระทํา ทีส่ งั เกตได้โดยตรงจากการใช้งาน บน
เว็บไซต์ เช่น การเข้าไปสังเกตหรืออ่านความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ การเข้าไปกดไลค์ การเข้า
ไปติดต่อสือ่ สารกับคนอื่นๆ หรือ การเข้าไปแสดงความคิดเห็น และการกระทําต่างๆ ทีแ่ สดงออกถึง
การนําเอาประโยชน์ทไ่ี ด้จากการใช้งานไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
เช่น การนําข้อมูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจซือ้ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในชีวติ ประจําวัน
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นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ

ผูว้ จิ ยั ได้นํา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Fishbein
และ Ajzen (2010) และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ของ
Davis (1993) มาประยุกต์ใช้ ซึง่ มีตวั แปรทีป่ รากฏอยูใ่ นแบบจําลองของการศึกษาครัง้ นี้ ดังต่อไปนี้
พฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน หมายถึง ระดับความถีข่ องการกระทําต่างๆ ของผูบ้ ริโภค
ทีแ่ สดงออก บนเฟซบุก๊ แฟนเพจทีส่ อ่ื ถึงความยึดมันผู
่ กพันโดยมีพน้ื ฐาน จากลักษณะการใช้งาน
โดยทัวไป
่ และการนําเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจไปประกอบการตัดสินใจซือ้
โดยแบ่งออกเป็น
5 ประเภทอันได้แก่
พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หมายถึง การเกิดขึน้ ของการกระทํา ใน
การเข้าไปยังเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นประจําในช่วง 1 อาทิตย์
พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หมายถึง การแสดงออก
มากกว่า 1 อย่างขึน้ ไประหว่างการใช้ งานบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทัง้ การสังเกตพฤติกรรมคนอื่นๆ การ
กดไลค์กระทูต้ ่างๆ หรือการนําข้อมูลไปแชร์ต่อบนหน้าเว็บไซต์ของตนเอง
พฤติกรรมการ ติดต่อกับผูอ้ ่นื บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หมายถึง ความถีข่ องผูใ้ ช้งานในการ
ติดต่อกับผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ผ่านเครือ่ งมือต่างๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น การตอบกระทู้ การใช้
โปรแกรมแชต หรือการส่งข้อความส่วนตัวถึงกัน
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ หมายถึง การกระทําทีผ่ ใู้ ช้งานได้นําข้อมูล
ทัง้ จากผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ หรือจากผูด้ แู ลแฟนเพจมาใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า หรือบริการ
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ หมายถึง การกระทําทีผ่ ใู้ ช้งานได้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มของเฟซบุ๊กแฟนเพจทัง้ บนเว็บไซต์ และกิจกรรมพบปะกันบนโลกแห่งความจริง
ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง แบบวัดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ขึน้ จากแ นวคิดในการสร้างแ บบวัด
พฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทีน่ ําเสนอ โดย Francis และคณะ (2004) โดยพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันใช้มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับจาก “ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย” ถึง “ปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ” เกณฑ์
การให้คะแนนแต่ละข้อให้คะแนน7 ถึง 1 จากไม่เคยปฏิบตั เิ ลยจนถึงปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ แต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ
1 คะแนน มีขอ้ คําถามจํานวน 16 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่ าเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในระดับสูง
ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติ กรรมยึดมันผู
่ กพัน เฟซบุก๊ แฟนเพจ หมายถึง ระดับ
ความต้องการของแต่ละบุคคลทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ทัง้ ในเรือ่ งพฤติกรรม
ความถีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟน
เพจ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน และ
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง แบบวัด ความตัง้ ใจในการแสดง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ขึน้ จากแนวคิดในการสร้างแ บบวัด ความตัง้ ใจในการแสดง พฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทีน่ ําเสนอ โดย Francis และคณะ (2004) โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า
7 ระดับจาก จาก “ไม่เคยตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ิเลย” ถึง “ตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ” เกณฑ์การให้คะแนน
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แต่ละข้อให้คะแนน 7 ถึง 1 จากตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั นิ ้อยมาก ไปจนถึงตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ แต่ละช่วง
มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน มีขอ้ คําถามจํานวน 5 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจทีจ่ ะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในระดับสูง
การรับรูป้ ระโยชน์ ในการใช้งาน เฟซบุก๊ แฟนเพจ หมายถึง ระดับ ความเชือ่ มัน่ ของ
ผูใ้ ช้งานต่อ คุณค่าหรือคุณ ประโยชน์ท่ี คาดว่าจะได้รบั จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ตามประเภท
ของประโยชน์จากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3 อย่างอันประกอบได้แก่
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจด้านข้อมูล หมายถึง ระดับความเชือ่ มัน่
ของผูใ้ ช้ง านต่อคุณค่าหรือคุณ ประโยชน์ ว่าเฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารทีท่ นั สมัย และ
ตรงกับสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้งานกําลังค้นหาอยู่
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจด้านบันเทิง หมายถึง ระดับความเชือ่ มัน่
ของผูใ้ ช้งานต่อคุณค่าหรือคุณ ประโยชน์ ว่าเฟซบุ๊ก แฟนเพจมีเนื้อหาทีช่ ว่ ยเปลีย่ นอารมณ์ ความรูส้ กึ
ของผูใ้ ช้งานให้รสู้ กึ สนุ กผ่านเครือ่ งมือต่างๆ เช่น คลิปวีดโี อ เกมส์ หรือรูปภาพต่างๆ
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจด้านสังคม หมายถึง ระดับ ความเชือ่ มัน่
ของผูใ้ ช้งาน ต่อคุณค่าหรือคุณ ประโยชน์ สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน ให้ทงั ้ สมาชิกบนแฟนเพจ
หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์
ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง แบบวัด การรับรูป้ ระโยชน์ จากแนวคิดในการสร้างแ บบวัด การรับรูป้ ระโยชน์
ของ Davis (1993) และเรือ่ งแรงจูงใจในการใช้งานสือ่ ออนไลน์ของ Chang และ Zhu (2011) และ
Michael (2006) โดยการรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ใช้มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ
จากเห็นด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็น ด้วยอย่างมาก เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อให้คะแนน 7 ถึง 1
จากเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ไปจนถึง ไม่เห็นอย่างมาก แต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยมีขอ้ คําถาม
จํานวน 12 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผูท้ ร่ี บั รูป้ ระโยชน์ทเ่ี กิดจากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในระดับสูง
เจตคติ ท่ีมตี ่อความยึดมันผู
่ กพันต่อ เฟซบุก๊ แฟนเพจ หมายถึง ระดับของการประเมิน
การใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจในเรือ่ งประโยชน์ ความรูส้ กึ ดี และความพึงพอใจ ทีมตี ่อพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพันในเรือ่ ง พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการ กระทําที่
หลากหลายในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน และพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง แบบวัดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ ก พันขึน้ จากแ นวคิดในการสร้างแ บบวัด พฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทีน่ ําเสนอโดย Francis และคณะ (2004) โดยคําตอบของการวัดเจตคติ
ทางตรงจะใช้มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ ในเรือ่ งความมีประโยชน์ ความรูส้ กึ ดี และความพอใจ โดย
มีชนั ้ อันตรภาคทัง้ หมด 7 ชัน้ มีขอ้ คําถามจํานวน 15 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่า มีเจตคติทางบวก
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจในระดับสูง
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การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ หมายถึง ระดับของการรับรูข้ องผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจว่า สมาชิกคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจให้การยอมรับ และเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้งาน
สามารถกระทําพฤติกรรมต่างๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง แบบวัด จากแนวคิดในการสร้าง
แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ของ Casalo (2010) โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับจาก เห็น
ด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อให้คะแนน 7 ถึง 1 จากเห็น
ด้วยอย่างมาก ไปจนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก แต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน มีขอ้ คําถามจํานวน
20 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารแสดงออกถึงการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงในระดับสูง
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
หมายถึง ระดับการประเมินศักยภาพของตัวเองว่าบุคคลนัน้ สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึด
มันผู
่ กพันใน การใช้งานบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ประกอบด้วย ความสามารถในการควบคุม และ
ความสามารถในการตัดสินใจทําพฤติกรรมเองได้ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงแบบวัดจากแนวคิดในการสร้างแบบ
วัดการรับรูก้ ารควบคุ มพฤติกรรมของ Casalo (2010) โดยมีขอ้ คําถามจํานวน 10 ข้อ และใช้มาตร
วัดประเมินค่า 7 ระดับจาก เห็นด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละ
ข้อให้คะแนน 7 ถึง 1 จากเห็นด้วยอย่างมาก ไปจนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก แต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ
1 คะแนน มีขอ้ คําถามจํานวน 10 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี กี ารรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจในระดับสูง
การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสิ นค้า หมายถึง ระดับ ความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้งาน ทีม่ ตี ่อ ตราสินค้าที่
ปรากฏอยูบ่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจผ่าน 4 องค์ประกอบอันได้แก่
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพสินค้า หรือบริการ หมายถึง ระดับความคาดหวังของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อสินค้า
ว่าดีกว่าตราสินค้าอื่นๆในกลุม่ สินค้าประเภทเดียวกันและสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความภักดีในตราสินค้า หมายถึง ระดับความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้งานทีช่ น่ ื ชอบ และเชือ่ มันต่
่ อตรา
สินค้าปรากฎอยูบ่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ ยังผลให้ผใู้ ช้งานต้องการทีจ่ ะใช้งานตราสินค้าต่อไปในระยะยาว
การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า หมายถึง ระดับการรับรูข้ องผูใ้ ช้งาน ทีม่ ตี ่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของตราสินค้า และรับรูว้ า่ ตราสินค้ายังคงมีอยูใ่ นตลาด
การเชื่อมโยงกับตราสินค้า หมายถึง ระดับการรับรูภ้ าพลักษณ์ และบุคลิกภาพของตรา
สินค้าในใจของผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง แบบวัดจากแนวคิดในการสร้างแบบวัดคุณค่าตราสินค้าของ Keller (1998)
และ Washburn และ Plank (2002) โดยการวัดการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า ใช้มาตร วัดประเมินค่า
7 ระดับจาก เห็นด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อให้คะแนน 7
ถึง 1 จากเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ไปจนถึงถึงไม่เห็นด้วยอย่างมาก แต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน มีขอ้
คําถามจํานวน 12 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผูท้ ร่ี บั รูว้ า่ ตราสินค้ามีคณ
ุ ค่าต่อตนเองในระดับสูง
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ความตัง้ ใจซื้อสิ นค้า /บริการ หมายถึง ระดับความตัง้ ใจซือ้ สินค้า /บริการของผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจในอีก 1 เดือนข้างหน้า ซึง่ มีส่วนให้ผใู้ ช้งานศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับสินค้า หรือ
บริการ ประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า /บริการ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง แบบวัด จากแนวคิดกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ของ Kotler (2000) ใช้มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับจาก ตัง้ ใจมากทีส่ ดุ ถึง ไม่ตงั ้ ใจมาก
ทีส่ ดุ เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อให้คะแนน 7 ถึง 1 จากตัง้ ใจมากทีส่ ดุ ไปจนถึง ไม่ตงั ้ ใจมากทีส่ ดุ
แต่ละช่วงมีค่าเท่ ากับ 1 คะแนน มีขอ้ คําถามจํานวน 10 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผูท้ ต่ี งั ้ ใจจะ
ซือ้ สินค้า/บริการในระดับสูง

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากแนวคิดเรือ่ งผสานวิธ ี (Mixed Methods) ทีม่ กี ารประยุกต์ ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ และ
การวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีการเชื่อมโยงกันของทัง้ คําถามนําวิจยั กลุ่มเป้าหมาย วิธกี ารเก็บข้อมูล หรือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์งานวิจยั ร่วมกัน ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาออกแบบระเบียบวิธวี จิ ยั
แบบผสานวิธ ีแบบลําดับเวลาเชิงสํารวจ (Exploratory Sequential Design) ซึง่ เป็นการศึกษาที่
เริม่ ต้นจากการวิจยั เชิงคุ ณภาพจากนัน้ จึง ทํา การวิจยั เชิงปริมาณ เนื่องด้วยว่าความ ยึดมันผู
่ กพัน
บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ยังไม่มกี ารศึกษาภายใต้บริบทของผูบ้ ริโภคในประเทศไทยทีช่ ดั เจน ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธแี บบลําดับเวลาเชิงสํารวจ (Exploratory Sequential Design) ซึง่ มีความ
เหมาะสม ในการศึกษ ากับตัวแปรทีย่ งั ไม่ การศึกษาม าก่อน เพือ่ ทํา ความเข้าใจ เรือ่ ง ความ ยึดมัน่
ผูกพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจในเชิงลึกได้อย่างถ่องแท้ และนําไปสูข่ อ้ สรุปทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับปรากฏการณ์อ่นื ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัวไปได้
่
(Cresswell; & Clark. 2011) ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกรอบใน
การศึกษาควา มยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีแ่ ตกต่างกัน
2 ขัน้ ตอนอันได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1: การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั ทําการคัดเลือกผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อค้นหาความหมายของความยึดมันผู
่ กพัน เงือ่ นไขของบริบทด้านจิตวิทยา และ
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับความ ยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และกระบวนการในการเกิดความ ยึดมัน่
ผูกพัน โดยผูว้ จิ ยั จะดําเนินการการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
ขัน้ ตอนที่ 2: การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูล
ในเชิงปริมาณ เพือ่ ทําให้ภาพของความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความชัดเจนยิ่งขึน้ โดยนํา
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Fishbein และ Ajzen (2010)
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ของ Davis (1993) และ
แนวคิดเรือ่ งการวัด คุณค่าตราสินค้า (Keller. 1998) มาประยุกต์ใช้ในการ วิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
โดยใช้แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปจั จัยเชิงสาเหตุทเ่ี กิดขึน้
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สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
2. การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
3. พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
4. ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมั ่ นผูกพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน และการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้งานอิ นเทอร์เน็ต หรือ สือ่
ออนไลน์ จะพบว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และแนวคิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีมกี าร
นําไปประยุกต์ใช้เพือ่ อธิบายประสิทธิผลของการใช้งาน และสาเหตุการเกิดพฤติกรรม การใช้งาน
ต่างๆ โดยนักวิชาการหลายท่าน เช่น Baker and White (2010) และ Cameron; et al. (2012) ได้มกี าร
นําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็ นกรอบในกา รศึกษาการใช้งานสือ่ ออนไลน์ หรือการศึกษาการมีสว่ น
ร่วมในการใช้งานสือ่ ออนไลน์ของ Casalo; et al. (2010) มีการนําแนวคิด แนวคิดการยอมรับการใช้
งานเทคโนโลยี เพือ่ ช่วยอธิบายพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมเช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงประยุกต์ทฤ ษฎีพฤติกรรม
ตามแผน และแนวคิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีในการอธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ของผูบ้ ริโภคคนไทย โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดตัวแปรทางจิต เชิงสาเหตุทอ่ี ธิบายพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพัน ประกอบไปด้วย การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ เจตคติทม่ี ตี ่อความ ยึดมัน่
ผูกพันต่อเฟซบุก๊ แฟนเพจ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ และความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ตัวแปรทางสังคม
ประกอบด้วยการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดให้ การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้ งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ เจตคติทม่ี ตี ่อความ
ยึดมันผู
่ กพันต่อเฟซบุก๊ แฟนเพจ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงส่งผลต่อความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน อันนําไปสูพ่ ฤติกรรมความยึดมั ่ นผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อไป ในขณะที่
ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจซึง่ เป็นตัวแปรจากแนวคิด การยอมรับการ
ใช้งานเทคโนโลยี ส่ง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวทีส่ ่งผลต่อเจตคติทม่ี ตี ่อ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันด้วยเช่นกันตามที่ Davis ได้นําเสนอในปี 1989 (Davis. 1989)
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นอกจากนี้ ภายหลังจาก ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดาํ เนิน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับนักการตลาด
ออนไลน์พบว่าการศึกษาพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ สามารถนําไปศึกษา
พัฒนาต่อยอดเพือ่ นํามาอธิบายประสิทธิผลทางการตลาดให้ดยี ง่ิ ขึ้ น ผูว้ จิ ยั จึง ประยุกต์ใช้ ตัวแปรที่
เกีย่ วข้องกับประสิทธิผลทางการตลาดในเรือ่ งการวัดคุณค่าตราสินค้าของ Aaker (1998) ทัง้ เรือ่ ง
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพสินค้าหรือบริการ การเชือ่ มโยงในตราสินค้า การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า และความ
ภักดีในตราสินค้า และความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบ ริการของ Kotler (2000) ทัง้ เรือ่ งการหาข้อมูลใน
การซือ้ สินค้า และแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ เพือ่ ทําให้แบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพันสามารถอธิบายประสิทธิผลทางการตลาดได้ดยี ง่ิ ขึน้ ดังแสดงดังภาพประกอบ 1

การรับรูป้ ระโยชน์
ด้านบันเทิง

การรับรูป้ ระโยชน์
ด้านข้อมูล

เจตคติทม่ี ตี อ่ พฤติกรรม
ความถีใ่ นการใช้งาน

เจตคติทม่ี ตี อ่ พฤติกรรม
การกระทําทีห่ ลากหลาย

เจตคติทม่ี ตี อ่
พฤติกรรมความ
เกีย่ วพันสูง

การรับรู้
ประโยชน์ดา้ น
สังคม

เจตคติทม่ี ตี อ่ พฤติกรรม
ผู้บริโภค

เจตคติทม่ี ตี อ่
พฤติกรรมการ
ติดต่อกับคนอื่นๆ

การกระทําของกลุ่ม
อ้างอิงแฟนเพจ

เจตคติตอ่ พฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน

การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการกระทําที่
หลากหลายในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง

การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน

คําอธิบายสัญลักษณ์ในแบบจําลอง
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ

พฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันต่อการใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
พฤติกรรมการติดต่อกับคนอืน่ ๆ ในชุมชน

พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟน

แนวโน้มการตัดสินใจซือ้

การรับรู้�
ความสามารถของ
ตนเอง

ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมการติดต่อกับคนอืน่ ๆ ใน
ชุมชน

ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ

การหาข้อมูลในการซือ้ สินค้า

การควบคุมตนเอง
ระหว่างการใช้งาน

ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ

ความตัง้ ใจในการแสดง
พฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันต่อการใช้เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ

ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ

ความเชือ่ ของกลุ่มอ้างอิงทีม่ ี
ต่อการกระทํา

การรับรูค้ ุณภาพสินค้า/บริการ
การเชือ่ มโยงในตราสินค้า
ความตัง้ ใจซือ้
สินค้า/บริการ

การรับรูค้ ุณค่าใน
ตราสินค้า

ตัวแปรสังเกต
ตัวแปรแฝง
ความสัมพันธ์เชิง
ความสัมพันธ์ของตัว
แปรทีไ่ ม่ทราบทิศทาง

การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า
ความภักดีในตราสินค้า
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงปริมาณ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกทฤษฎีจากหลายสาขาทางสังคมศาสตร์ทงั ้ ทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา
และสือ่ สารมวลชน และได้นํามาบูรณาการเข้าด้วยกันเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์พฤติกรรมของผูท้ ใ่ี ช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย งานวิจยั ครั ้ งนี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ
มาประกอบการออกแบบเครือ่ งมือวิจยั รวมถึงช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมปจั จัยทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
ประกอบด้วย
1. แนวคิดเรือ่ งเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
1.1 แนวคิดเรือ่ งรูปแบบการสือ่ สารภายใต้เครือข่ายสังคมออนไลน์
1.2 แนวคิดเรือ่ งประเภทของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
1.3 แนวคิดเรือ่ งประเภทของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
1.4 แนวคิดเรือ่ งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. แนวคิดเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
2.1 แนวคิดเรือ่ งกระบวนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
3. แนวคิด และทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล และพฤติกรรมตามแผน
4. แนวคิดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
4.1 รูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
4.1.1 การพัฒนารูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
4.1.2 การประยุกต์เรือ่ งแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์กบั
ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์
5. แนวคิดเรือ่ งความตัง้ ใจซือ้ กระบวนการตัดสินใจซือ้ และตราสินค้า(Purchase Intention)

1. แนวคิ ดเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการใช้งานเว็บไซต์เครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์
นิ ยามเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
Schiffman และ Kanuk (2010: 283) ได้นยิ ามเครือข่ายสังคมออนไลน์วา่ เป็นชุมชนเสมือน
จริงทีใ่ ห้บุคคลต่างๆ เข้ามาแบ่งปนั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวเอง โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งความ
สนใจทีค่ ล้ายคลึงกันกับสมาชิ กคนอื่นๆ ในชุมชน โดยทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถสร้างความสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ บนโลกออนไลน์แห่งนี้ได้
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Laudon และ Traver (2007: 409) ได้นยิ ามว่าเครือข่าย สังคมออนไลน์เป็นการรวมตัวกัน
ของคนกลุม่ หนึ่งทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความสมัครใจ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเว็บไซต์ท่ี ผูใ้ ช้งาน
สามารถสือ่ สารไปยังคนอื่นๆ ในรูปแบบของกลุม่ หรือแบบเดีย่ ว โดยกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ หมายรวมถึง
การแบ่งปนั ความสนใจ ค่านิยม และแนวคิดต่างๆ ทีแ่ ต่ละบุคคลจะสร้างประวัตขิ องตนเองบนโลก
ออนไลน์ผา่ นเครือ่ งมือต่างๆ เช่น การนํารูปภาพของตนเองมาอัพโหลด จากนัน้ จะมีการ ชวนเพือ่ น
กลุม่ ต่างๆมาเข้าร่วมกับกลุม่ ทีต่ วั เองเป็นสมาชิกอยู่ โดยทีก่ ารเติบโตของเครือข่ายนัน้ จะทําผ่าน
การสือ่ สารแบบปากต่อปาก ผ่านลิงค์ หรืออีเมล์ต่างๆ
Boyd และ Ellison (2008: 2) ได้นยิ ามเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์วา่ เป็นเว็บไซต์ท่ี
ทําให้ปจั เจกบุคคลสามารถทีจ่ ะสร้างประวัตขิ องตัวเองในระบบของตนเองทีเ่ ชื่อมโยงกับบุคคลอื่นทัง้
ในลักษณะทีเ่ ป็ นสาธารณะ หรือกึง่ สาธารณะ โดยทีผ่ ใู้ ช้งานแต่ละคนสามารถทีจ่ ะพูดคุยกับบุคคล
อื่นๆ ได้ รวมไปถึงสามารถเข้าไปติดตามความเคลือ่ นไหวของบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในขณะทีใ่ นประเทศไทยมีผเู้ ชีย่ วชาญหลายท่านนิยามเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้
ในหลายรูปแบบ เช่น ภิเษก ชัยนิรนั ดร์ (2553: 23-24) ซึง่ ได้นิยามลักษณะของเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ไว้ว่า
1) เป็ นสื่อทีแ่ พร่กระจายด้วยการ พูดคุยกัน ทางสังคม คือเป็นการแพ ร่กระจายข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถทําได้งา่ ยขึน้ การแบ่งปนั ข้อมูล
(Content Sharing)
สามารถทําได้ทกุ ที่ และจากใครก็ได้
2) มีการเปลีย่ นแปลงจากสือ่ เดิมทีแ่ พร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-to-many) ไป
เป็นสือ่ ทีท่ าํ ให้เกิดรูปแบบการสนทนาแบบสองทาง โดยสือ่ ลักษณะนี้ทาํ ให้ผเู้ ข้าร่วมสนทนาสามารถ
เข้าร่วมสนทนาได้หลายคนในเวลาเดียวกัน โดยมีเนื้อหาหรือหัวข้อ สนทนาทีค่ นในกลุม่ หรือใน
ชุมชนมีความสนใจร่วมกันจนสามารถดึงคนกลุม่ ต่างๆ ให้เข้ามาอยูร่ ว่ มกันได้
3) เป็ นสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นคนใช้งานจากเดิมทีเ่ ป็นเพียงผูบ้ ริโภคเนื้อหาเ
พียงอย่างเดียวให้
กลายเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหา ซึง่ แต่เดิมผูบ้ ริโภคสื่อดัง้ เดิมจะเป็ นเพียงผูร้ บั สารจากผูม้ อี ทิ ธิพลในสังคม
ออนไลน์ แต่ปจั จุบนั การใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย และมีรปู แบบทีใ่ ช้งาน
ง่ายหากสามารถผลิตเนื้อหาทีน่ ่ าสนใจสําหรับคนวงกว้าง สามารถทําให้คนบนโลกออนไลน์หนั มาให้
ความสนใจกับเนื้อหาทีส่ ร้างขึน้ โดยไม่มใี ครคํานึงว่าใครเป็นผูผ้ ลิตเนื้อหานัน้ ออกมา
ในงานของStround (2008: 279) ได้นิยามไว้ว่าลักษณะของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
จะ
ประกอบไปด้วย 5 ลักษณะ ตามลักษณะการใช้งานทีเ่ กิดขึน้ คือ 1) การแสดงข้อมูลส่วนตัว (Profiles)
2) เครือข่ายของการติดต่อของผูใ้ ช้งาน (Network of contacts) 3) การส่งข้อความถึงกัน (Messaging)
4) การแบ่งปนั เนื้อหา (Content sharing) และ 5) เนื้อหาทีช่ ่วยเพิม่ คุณค่า (Add-value content) ซึง่
การนิยามในการศึกษาของ Stround สามารถบ่งชีร้ ปู แบบเบือ้ งต้นของการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Stround ยังไม่มกี ารระบุถงึ พฤติกรรม และ
การเปรียบเทียบการแสดงออกผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกัน
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การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในมุมมอง Baltaretu และ Balaban (2010: 68)
เป็นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ คนอายุไม่มากนัก โดยมี
หน้าทีใ่ นการสร้างความพึงพอใจในเรือ่ งการหลีกหนีจากโลกแห่งความจริง การค้นหาสิง่ ใหม่ๆ
การปฎิสมั พันธ์ และการถ่ายทอดทางสังคม
Varol และ Aydin (2010: 472) ได้กล่าวว่าเป้าหมายของการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์บนคอมพิวเตอร์มมี ากมาย เช่น เพือ่ เข้าสูโ่ ลกไซเบอร์ เพือ่ ฆ่าเวลาจากงานประจําทีน่ ่าเบือ่
เพื่อเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของตนเอง เพื่อเล่นเกมส์ออนไลน์ เพื่อเล่นพูดคุยทางอินเตอร์เน็ต หรือบางครัง้
อาจมีการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการก่ออาชญากรรม
1.1 แนวคิ ดเรือ่ งรูปแบบการสื่อสารภายใต้เครือข่ายสังคมออนไลน์
การเปรียบเทียบแนวคิดในการสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ บนระหว่างโลกออนไลน์ และออฟไลน์ม ี
ความสําคัญในการทําความเข้าใจหลักพืน้ ฐานของการสือ่ สารที่ เกิดขึน้ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จากการศึกษาของ Brown และคณะ ในปี 1999 การสือ่ สารแบบปากต่อปากแบบ (Wordof-mouth communication) บนชุมชนออนไลน์พบว่า การสือ่ สารบนโลกออนไลน์นนั ้ เว็บไซต์ม ี
บทบาทสําคัญในฐานะทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่บคุ คลอื่นๆ ในชุมชนนัน้ ๆ ผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ว่าการแบ่งปนั
ข้อมูลต่างๆ จะเป็ นการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ในฐานะสือ่ กลางมากกว่าทีจ่ ะเป็นการสือ่ สารระหว่าง
ปจั เจกบุคคล โดยปญั หาในการสือ่ สารจะเกิดขึน้ ระหว่างการบริโภคเนื้อหาทีแ่ สดงบนเว็บไซต์ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความน่าเชือ่ ถือของข้อมู ล ทําให้หลายครัง้ การแสดงความ
คิดเห็นจึงต้องมีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า หรือความเชีย่ วชาญของตนเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่
นําเสนอได้รบั การยอมรับในชุมชน
จากภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นว่า การรวมกลุ่มของชุมชนออนไลน์ก่อให้เกิดการส่งต่อ
และการรับรูข้ อ้ มูลของชุมชนในโลกออนไลน์อย่างทัวถึ
่ ง เมือ่ สมาชิกในชุมชนได้ โพสต์ขอ้ มูลลงไปใน
เว็บไซต์ ชุมชนออนไลน์จะกลายเป็ นหน่วยหลักทีค่ อยสานสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยมีเว็บไซต์
เป็นสือ่ กลาง เช่น การนําเสนอเนื้อหา และการตอบกระทูต้ ่างๆ ในบางครัง้ ก ารติดต่อระหว่างคนใน
ชุมชนออนไลน์อาจเกิดขึน้ ได้โดยทีไ่ ม่มเี ว็บไซต์เป็ นสื่อกลางแต่จะเกิดขึน้ ไม่บอ่ ยขึน้ อยูก่ บั ความสัมพันธ์
และความน่ าเชื่อถือของเนื้อหาทีส่ มาชิกได้เขียนลงไปในเว็บไซต์ (Brown; et al. 1999: 12) ในขณะ
ที่การสือ่ สารแบบดัง้ เดิมจะเน้นทีก่ ารกระจายต่อของข้อมูลจากคนหนึ่งคนทีเ่ ป็นสมาชิกในชุมชน
ย่อยๆ ส่งต่อไปยังสมาชิกบางคนในอีกชุมชนอื่น ทําให้คนในสังคมได้รบั รูข้ า่ วสารอย่างทัวถึ
่ ง
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ภาพประกอบ2 การเปรียบเทียบการสื่อสารทางสังคมแบบออนไลน์ และออฟไลน์
(Brown; et al. 1999: 12)
รูปแบบการใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
การศึกษาของ Fogg และ Eckles ในปี 2007 (Vasalou; et al. 2007: 720) ได้สงั เกตการ
ให้บริการของเว็บไซต์ทม่ี กี ารโต้ตอบไปมาระหว่างผูใ้ ช้งานกันเอง หรือเว็บไซต์ประเภท
2.0 กว่า 50 เว็บ
ซึง่ รวมถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ การ สังเกตดังกล่าวได้นําไปสู่ขอ้ สรุปถึงรูปแบบการใช้
งานของผูใ้ ช้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไปทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1) ขัน้ ตอนการค้นหา (Discovery) ขัน้ แรกนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานได้เรียนรู้
รูจ้ กั และเข้าไปเยีย่ มชมเว็บไซต์เพือ่ ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารสมัครใช้งานในระยะยาว
2) ขัน้ ตอนการเกี่ยวพันอย่างผิวเผิน (Superficial Involvement) เว็บไซต์นําเสนอ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธใี นการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น การให้ความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบของเว็บไซต์
ลักษณะของตัวอักษร หรือสีทใ่ี ช้ตกแต่งบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถสร้ างเนื้อหาได้ดว้ ย
ตัวเอง นอกจากนี้เว็บไซต์นําเสนอทางเลือกให้กบั ผูใ้ ช้ในการแลกเปลีย่ นข้อมูล หรือความคิดเห็นของ
ตนเองกับผูอ้ ่นื ขัน้ ตอนนี้ได้กระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานอยากใช้งานบนเว็บไซต์ในระยะยาว
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3) ขัน้ ตอนการมีพนั ธะอย่างแท้จริง (True Commitment) ภายหลังจากผูใ้ ช้งานเ ริ่มให้
การยอมรับ และคุน้ เคยกับบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ผูใ้ ช้งานจะแสดงพฤติกรรมทีส่ ามารถคาดเดาได้
และมีรปู แบบการใช้งานเดิมๆ ซึง่ การแสดงถึงการมีพนั ธะกับเว็บไซต์จะแสดงออกผ่านการเพิม่ คุณค่า
ในเนื้อหาทีผ่ ใู้ ช้งานได้เพิม่ ไปบนเว็บไซต์ หรือแสดงความกระตือรือร้นและความ ภักดีต่อการใช้
เว็บไซต์ และ มีความเกีย่ วพันกับสมาชิกคนอื่นๆ เช่น การโพสต์รปู ลงเว็บไซต์ การเยีย่ มชมเว็บไซต์
เป็นประจํา หรือ การส่งคําร้องเพือ่ ขอเป็นเพือ่ นกับผูอ้ ่นื
ซึง่ จากข้อสรุปข้างต้นจะเห็นได้วา่ รูปแบบของการใช้งานของเว็บไซต์จะเปลีย่ นแปลงไป
ขึน้ อยูก่ บั ระดับความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับตัวเว็บไซต์ กล่าวคือหากผูใ้ ช้งานพบว่าลักษณะการ
ใช้งานของเว็บไซต์มคี วามง่าย หรือเนื้อหามีความเกีย่ วข้องกับตนเอง ทําให้มคี วามรูส้ กึ ร่วมต่อ
เว็บไซต์นนั ้ ๆ สูงขึน้ ยังผลให้ผใู้ ช้งานอยากทีจ่ ะใช้งานบ่อยครัง้ รวมไปถึงมีการแสดงออกถึงความ
เป็ นตนเองบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป
1.2 แนวคิ ดเรื่องประเภทของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
องค์กร Young People and Social Networking Services (2008: 3-4) ได้แบ่งประเภท
ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ออกเป็ น 6 ประเภทหลัก ตามวั ตถุประสงค์ และรูปแบบการ
นําเสนอต่างๆ บนเว็บไซต์
เว็บไซต์ท่ีเน้ นการแสดงประวัติของผูใ้ ช้งาน (Profile-based social networking
services) เว็บไซต์ประเภทนี้มกี ารจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวของสมาชิกเอง และให้บริการต่างๆ
เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถแสดงออกถึงความเป็นตนเอง เช่น บริการอัพโหลดภาพ หรือการมีหน้าต่าง
เพือ่ แสดงสถานภาพของตัวเอง ผูใ้ ช้สามารถพัฒนาข้อมูลต่างๆ ได้หลายแบบ และสามารถส่งข้อมูล
หรือสือ่ สารกับบุคคลอื่นได้ดว้ ย เช่น การส่งข้อความ หรือการโพสต์ขอ้ ความลงบนเว็บเพจของ
สมาชิกคนอื่นๆ โดยทีเ่ นื้อหาทีป่ รากฏอาจได้ มาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีไ่ ม่มอี ยูบ่ นเว็บเพจนัน้ ๆ
ตัวอย่างของเว็บไซต์ประเภทนี้ได้แก่ Bebo Facebook หรือ MySpace
เว็บไซต์ท่ีเน้ นการแสดงเนื้ อหา (Content-based social networking services) สิ่ง
สําคัญของเว็บไซต์ประเภทนี้คอื การแสดงเนื้อหาต่างๆ ลงไปบนเว็บมากกว่ากา รแสดงประวัตหิ รือ
บอกกล่าวเรือ่ งราวของตัวเอง เนื้อหาทีป่ รากฏอาจอยูใ่ นรูปแบบของรูปภาพ หรือวีดโี อ ข้อความที่
พูดคุยระหว่างกันบนเว็บไซต์ประเภทนี้มพี น้ื ฐานจากเนื้อหาต่างๆ ทีป่ รากฏขึน้ ตัวอย่างของเว็บไซต์
ประเภทนี้ได้แก่ Instagram Flickr หรือ Youtube
เว็บไซต์ของชุ มชนเล็กๆ (White-label social networking sites) เว็บไซต์ประเภทนี้
จะให้ความสําคัญกับการสร้างกลุม่ ย่อยขึน้ มาภายในเว็บไซต์ หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นการสร้างชุมชน
ขนาดเล็กขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทีม่ คี วามสนใจเฉพาะร่ วมกัน เช่น สินค้า
บริการ หรือ ตราสินค้ าทีช่ อบ การก่อตัง้ และการทําให้เว็บไซต์ประเภทนี้ดาํ เนินการไปได้ดว้ ยดีโดย
ผูด้ แู ลเว็บไซต์ในการจัดการความสมดุลของความคิดเห็น หรือการกระทําทัง้ หลายบนเว็บไซต์
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เว็บไซต์บนชุมชนเสมือนจริง (Multi-user virtual environment) เว็บไซต์ประเภทนี้
อนุญาตให้ผใู้ ช้งานสามารถพบปะ กันได้ผา่ นตัวละครทีเ่ รียกว่า “อวตาร ” (เป็นภาพ หรือตัวละคร
เสมือนจริงทีใ่ ช้แทนบุคลิกลักษณะของผูใ้ ช้งานบนโลกออนไลน์) สมาชิกสามารถสร้าง ออกแบบ และ
ควบคุมสิง่ ต่างๆ ตามทีต่ นเองต้องการได้ โดยส่วนใหญ่รายชื่อเพื่อนจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผย
หรือแบ่ง ปนั ให้กบั ผูอ้ ่นื ตัวอย่างของเว็บไซต์ประเภทนี้ได้แก่ Secondlife และ World of Warcraft
บริการเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile social networking services)
แม้ว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีจดุ เริม่ ต้นบนคอมพิวเตอร์ แต่ในยุคปจั จุบนั เริม่ มีการ
พัฒนาบริการเครือข่าย สังคมออนไลน์บนโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้
สะดวกสบายมากขึน้ ผูใ้ ช้งานจะเน้นการอัพเดตสถานภาพของตนเองได้ทนั ทีตามแต่ละสถานทีท่ ่ี
ตนเองเดินทางไปในโลกแห่งความจริง โดยจะ โพสต์ ลงเว็บไซต์ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันไป
เพื่อทีจ่ ะให้คนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เห็นว่าตนเองกําลังทําอะไรอยูใ่ นเวลานัน้
การค้นหาทางสังคม (Social search) การค้นหาข้อมูลเป็นการพัฒนาทีส่ าํ คัญทําให้การ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามสําคัญมากขึน้ โดยสามารถตรวจสอบ หรือค้นหาข้อมูลของ
บุคคลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวอย่างของเว็บไซต์ประเภทนี้ได้แก่ Spokeo
1.3 แนวคิ ดเรื่องประเภทของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาของ TNS Research International ซึง่ เป็นบริษทั วิจยั การตลาดชัน้ นํา
ของโลก ได้ระบุสาเหตุของการทํา Segmentation ในโลกดิจติ อลไว้ว่า (TNS. n.d.) การทําความเข้าใจ
ถึงสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคได้กระทําบนโลกออนไลน์ดว้ ยรูปแบบการวิจยั แบบเดิมไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
เนื่องจากการกดคลิกไม่ใช่คาํ ตอบของทุกสิง่ อย่าง การทําความเข้าใจผูบ้ ริโภคนักการตลาดจะต้อง
เข้าใจประวัติ ความต้องการ และอารมณ์ของผูบ้ ริโภค เพือ่ ช่วยอธิ บายว่าการกระทําของผูบ้ ริโภคบน
โลกออนไลน์ โดยที่ TNS ได้ทาํ การศึกษารูปแบบของพฤติกรรม และเจตคติของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทําให้ได้ขอ้ สรุปว่าผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถแบ่งได้
6 ประเภทดังนี้
1) ผูม้ ีอิทธิ พล (Influencers) เป็ นผูท้ เ่ี ชื่ อว่าอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในชีวติ ชอบการ
เล่นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดเวลา รวมทัง้ เป็นผูท้ ร่ี กั การซือ้ สินค้า และบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต
2) นักการสื่อสาร (Communicators) เป็ นผูท้ ช่ี อบคุยและเปิดเผยตัวเอง เช่น การพูดคุย
แบบเจอกันต่อหน้า เว็บไซต์เครือข่ ายสังคมออนไลน์ ทางโทรศัพท์มอื ถือ โปรแกรม messaging
ต่างๆ รวมไปถึงการรับส่งอีเมล์ คนกลุม่ นี้เป็นผูท้ ช่ี อบแสดงความเป็นตัวเองในโลกออนไลน์ทไ่ี ม่
สามารถทําได้บนโลกแห่งความจริง โดยคนส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ ใ่ี ช้โทรศัพท์มอื ถือประเภทสมาร์ทโฟน
และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากมือถือเป็ นหลัก
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3) ผูแ้ สวงหาข้อมูล (Knowledge-seekers) เป็ นผูท้ ใ่ี ช้อนิ เตอร์เน็ตในการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และศึกษาสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเอง คนกลุม่ นี้ไม่สนใจการใช้งานเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์มากนัก แต่ชอบทีจ่ ะรับฟงั คนอื่นๆ มากกว่าโดยเฉพาะคนทีม่ สี ว่ นช่วยในก ารตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าหรือบริการต่างๆ
4) นักสร้างเครือข่าย (Networkers) บทบาทของอินเตอร์เน็ตสําหรับคนกลุม่ นี้คอื การ
สร้าง และรักษาความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ คนกลุม่ นี้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อ
กับเพือ่ น ซึง่ คนกลุม่ นี้มกั จะเป็ นคนทีใ่ ช้อนิ เตอร์เน็ตที่ บ้าน และเปิดรับสินค้าใหม่ๆ รวมไปถึง
แสวงหาโปรโมชันใหม่
่ ๆ
5) ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ (Aspirers) เป็นคนทีช่ อบสร้างเนื้อหาบนบล็อค และจัดการ
สิง่ ต่างๆ หรือข้อมูลบนโลกออนไลน์
6) ผูใ้ ช้งานพืน้ ฐาน (Functionals) คนกลุ่มนี้ไม่ชอบแสดงตัวตนทางอินเตอร์เน็ต แต่
เป็นคนทีช่ อบ ส่งข้อความทางอีเมล์ เช็คข้อมูลข่าวสาร กีฬา และอากาศ และเป็นคนทีไ่ ม่สนใจใน
เนื้อหาใหม่ๆ ทีป่ รากฏบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยงั กังวลกับข้อมูลส่วนตัวและความ
ปลอดภัยบนโลกออนไลน์
ในงานวิจยั ของ Bruns (2009) ได้ตพี มิ พ์บทความเรือ่ ง Social Media: Tools for UserGenerated Content ว่า การศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นไป
ได้ยากเนื่องจากความแตกต่างในเรือ่ งความต้องการ และการได้รบั อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่
เหมือนกัน ทําให้ผใู้ ช้งานมีพฤติกรรมหรือการใช้งานบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่ างกัน
ออกไป Bruns ยังได้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามเกณฑ์
เรือ่ งความต้องการความเป็ นส่วนตัว-ทางสังคม และความพึงพอใจส่วนตัว-การได้รบั รางวัลทางสังคม
โดยได้แบ่งประเภทของผูใ้ ช้งานทีแ่ ตกต่างกันไว้ 4 ประเภท
1) นักแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharers) คนกลุ่มนี้รสู้ กึ พึงพอใจจากการทีไ่ ด้
แบ่งปนั ข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่นๆ ในชุมชนออนไลน์ คนกลุม่ นี้ไม่ให้ความสําคัญกับสถานภาพทาง
สังคมของคนภายในชุมชน แต่มงุ่ เน้นเรือ่ งเนื้อหาทีค่ นในชุมชนสนใจอยู่
2) ผูจ้ ดั การชุมชน (Community Facilitators) คนกลุม่ นี้มจี ุ ดมุง่ หมายในการจัดการ
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนให้เป็ นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ให้มสี ง่ิ ใดมารบกวน คนกลุม่ นี้ให้ความสําคัญ
กับความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนก่อน และปรารถนาให้ชมุ ชนมีความสุขมากกว่าการได้รบั การ
ยอมรับจากคนอื่นๆ ในฐานะผูน้ ํา
3) นักแสวงหาข้อมูล (Information Seekers) คนกลุม่ นี้ให้ความสําคัญกับความ
ต้องการส่วนตัว สาเหตุหลักทีค่ นกลุม่ นี้มคี วามยึดมันผู
่ กพันกับชุมชนต่างๆ คือความพยายามค้นหา
คําตอบทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับปญั หาทีต่ นเองเผชิญอยู่ หรือเพื่อให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
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4) ผูเ้ รียกร้องความสนใจ (Attention Seekers) คนกลุม่ นี้พยายามสร้างสถานภาพทาง
สังคมให้มคี วามโดดเด่นขึน้ ในชุมชน และปรารถนาทีจ่ ะสร้างสถานภาพบนโลกออนไลน์ให้น่าสนใจ
เนื่องจากสามารถเติมเต็มความเป็ นตนเองทีต่ อ้ งการภายในจิตใจ เช่น การได้เป็นทีร่ จู้ กั หรือ การมี
ภาพลักษณ์ของการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านแขนงต่างๆ บนโลกออนไลน์
ในงานวิจยั ของบริษทั Forrester Research (Haven. 2007: 5-6) ได้ใช้องค์ประกอบ 4 อย่าง
ได้แก่ ความเกีย่ วพัน (Involvement) การมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ความใกล้ชดิ (Intimacy) และ
ระดับการมีอทิ ธิพล (Influence) มาเป็นตัววัดระดับความยึดมันผู
่ กพันของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถแบ่งลักษณะของผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ทงั ้ หมด
3 แบบ ดังนี้
1) ผูใ้ ช้งานแบบเฉื่ อยชา (Passive participant) เป็ นผูท้ ช่ี อบเข้าเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ไม่บ่อยมากนัก คนกลุ่มนี้ชอบอ่านบล็อคของบริษั ท หรือองค์กรต่างๆ แต่ไม่แสดง
ความคิดเห็นของตัวเอง หรือไม่แนะนําสินค้าหรือยีห่ อ้ ทีต่ วั เองกําลังสนใจให้ผอู้ ่นื ได้รบั รู้ คนกลุม่ นี้
ส่วนใหญ่จะมีทศั นคติในเชิงบวกต่อสินค้าหรือบริการทีต่ นเองกําลังค้นหาอยู่
2) ผูใ้ ช้งานแบบตื่นตัวปานกลาง (Semiactive participant) เป็ นผูท้ ่ีชอบเข้าเว็บไซต์
และซือ้ สินค้าจากการเรียนรูผ้ า่ นคนทีม่ คี วามภักดีสงู แม้วา่ คนกลุม่ นี้ยงั ขาดข้อมูลในการตัดสินใจซือ้
สินค้าหรือบริการต่างๆ แต่คนกลุม่ นี้มอี ทิ ธิพลอย่างมาก และมีบทบาทสําคัญในการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ บนเว็บไซต์
3) ผูม้ คี วามภักดีในตราสิ นค้า (Brand zealot) คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีม่ คี ุณค่ามากทีส่ ุด
สําหรับนักการตลาด เนื่องจากจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามจงรักภักดีต่อตัวสินค้าหรือบริการทีต่ นเอง และเข้า
ไปเยีย่ มเว็บไซต์ของบริษทั เหล่านัน้ อยูเ่ ป็นประจํา โดยทีจ่ ะแนะนําเว็บไซต์ของบริษทั นัน้ ๆ ให้คน
รอบตัวลองเข้าไปเยีย่ มชม นอกจากนี้ คนกลุม่ นี้จะมีชมุ ชนออนไลน์ทเ่ี ข้าเป็นประจํา และมีการแสดง
ความคิดเห็นทัง้ ทางบวก และทางลบภายหลังการใช้บริการ
จากการศึกษาแนวคิดเรือ่ งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นสําหรับการทําความเข้าใจลัก ษณะทีแ่ ตกต่าง
ของเว็บไซต์ประเภทนี้ เพือ่ นํามาอธิบายสาเหตุของการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทของ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทแ่ี ตกต่างจากเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ โดยทีล่ กั ษณะของเว็บไซต์ และ
ลักษณะ การใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทป่ี รากฏอยูภ่ าย
ใต้แ นวคิดข้างต้นได้
กลายเป็นกรอบในการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ รวมไปถึงตามที่ Haven (2007) ได้ระบุถงึ คุณลักษณะ
ของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกัน ทําให้ผวู้ จิ ยั ยังได้นําคุณสมบัตลิ กั ษณะ
ของผูใ้ ช้งานแบบตื่นตัวปานกลาง และผูม้ คี วามภักดีในตราสินค้าเป็นคุณ สมบัตทิ ใ่ี ช้กําหนดลักษณะ
ผูเ้ ข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่ากลุม่ ดังกล่าวจะสามารถให้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนต่อความ
ยึดมันผู
่ กพันบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
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1.4 แนวคิ ดเรื่องเว็บไซต์เฟซบุก๊ และเฟซบุก๊ แฟนเพจ
เว็บไซต์เฟซบุ๊กก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2004 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ การติดต่อสือ่ สารระหว่าง
บุคคลเปิดกว้างมากขึน้ และเชื่อมโยงถึงกันในวงกว้าง ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก สามารถติดต่อกับเพือ่ น และ
ครอบครัวรวมไปถึงติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลกได้
่
ผา่ นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ
สามารถแบ่งปนั ข้อมูลข่ าวสารไปยังคนอื่นๆ รวมไปถึงแสดงความรูส้ กึ ของตนเองออกมาได้
(Facebooka. 2012)
วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก คือการเพิม่ พลังอํานาจให้แก่ผใู้ ช้งานในการแบ่งปนั
ข้อมูลต่างๆ ไปยังคนรอบข้าง รวมทัง้ ยังเป็นการเปิดโลกการติดต่อสื่ อสาร และการติดต่อไปยังคน
อื่นๆ รอบข้า งทําได้งา่ ยขึน้ โดยทีเ่ ว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ได้เปิดโอกาสให้คนกว่า 1 ล้านคนสามารถติดต่อ
กับเพื่อนคนอื่นๆ ได้ทุกวัน และอัพโหลดรูปอย่างไม่จาํ กัด แบ่งปนั ลิงค์ และวีดโี อต่างๆ และเรียนรู้
เกีย่ วกับคนอื่นๆ รอบข้างทีต่ นเองรูจ้ กั มากยิง่ ขึน้ (Facebookd. 2012)
นอกจากนี้ในฐานะเ ครือ่ งมือใหม่สาํ หรับนักการตลาดเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ได้สร้างรูปแบบของ
การใช้งานขึน้ มาใหม่ทเ่ี รียกว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยเฟซบุ๊ก แฟนเพจได้เป็ นปากเป็ นเสียงให้กบั ตรา
สินค้า รวมถึงองค์กรต่างๆ ในการเชิญผูใ้ ช้งานเข้ามาร่วมสนทนากันบนเว็บไซต์เฟซบุก๊ โดยมีภารกิทีจ่
ทําให้ผคู้ นสามา รถแบ่งปนั สร้างโลกของการติดต่อสือ่ สารให้เปิดกว้าง และเข้าถึงกันมากกว่าเดิม
(Facebookb. 2012)
ฐิตกิ านต์ และคณะ (2554: 17) ได้นิยามเฉพาะไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจว่าเป็ นการทําการตลาด
อย่างหนึ่งบนเว็บสังคมออนไลน์ โดยจัดว่าเป็นการตลาดแนวใหม่สาํ หรับสังคมในปจั จุบนั
ประเภทการใช้งานของเว็บไซต์เฟซบุก๊
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทีเ่ ริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2004 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานทีเ่ ปลีย่ นไป โดยในปจั จุบนั เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก ได้ให้บริการสินค้า และบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ของตนเองโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(Facebookd. 2012)
Timeline เป็ นพืน้ ทีใ่ นส่วนของการแสดงประวัตขิ องตนเอง โดยสามารถจัดการข้อมูล
ต่างๆ ของผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และนําเสนอกิจกรรมทีส่ าํ คัญๆ ทีผ่ ใู้ ช้งานสนใจ โดยทีผ่ ใู้ ช้งาน
สามารถเลือกทีจ่ ะแสดงข้อมูลทีต่ นเองต้องการให้ คนรอบข้างได้รบั รู้ เช่น สิง่ ทีต่ นเองสนใจอยูใ่ น
ขณะนัน้ รูปภาพ หรือประวัตกิ ารทํางาน นอกจากนี้ผใู้ ช้งานยังสามารถจํากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ตนเองจากผูใ้ ช้งานอื่นๆ ได้
Activity Log ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าไปดูกจิ กรรมต่างๆ เพือ่ เลือกดูกจิ กรรม หรือข้อความ
ต่างๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตได้ โดยสามารถย้อนกลับไปจนถึงวันแรกทีผ่ ใู้ ช้งานเข้าร่วมใช้งานเว็บไซต์
เฟซบุก๊ ผูใ้ ช้งานสามารถเห็น และปรับเปลีย่ นข้อความทีเ่ คยเกิดขึน้ ตามให้เหมาะกับความเป็นส่วนตัว
ทีต่ นเองต้องการ โดยตัดสินใจว่าข้อมูล หรือเนื้อหาประเภทไหนทีอ่ ยากแสดงบน Timelines
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News Feed เป็ นการนําเสนอข้อมูลทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ จากเพื่อน แฟนเพจ รวมไปถึง
กลุม่ และเหตุการณ์ต่างๆ โดยทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถกดไลค์ หรือแสดงความคิดเห็นตามทีผ่ ใู้ ช้งานสนใจ
ได้ โดยที่ News Feed แต่ละบุคคลสามารถออกแบบการนําเสนอได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
และยังสามารถแบ่งปนั กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนNews Feed ให้กบั ผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ได้เข้าร่วมติดตามได้
Photo และ Video ปจั จุบนั ผูใ้ ช้งานมีการนํารูปภาพกว่า 300 ล้านรูปไปเก็บไว้บนเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก ซึง่ ทําให้เว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็ นเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการอัพโหลดรูปภาพทีไ่ ด้รบั ความนิยมสู งสุด
ผูใ้ ช้งานสามารถอัพโหลดรูปภาพคุณภาพสูง ไฟล์วดี โี อ สร้างอัลบัม้ ภาพส่วนตัวได้อย่างไม่จาํ กัด
โดยสามารถแบ่งรูปภาพ หรือวีดโี อดังกล่าวไปให้กบั เพือ่ น หรือผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ได้ โดยใช้วธิ ที ่ี
เรียกว่าการ Captions การ Location และการ Tags โดยทีก่ าร Tag ไปจะทําผูใ้ ช้งานสามารถแบ่งปนั
ข้อมูลต่างๆ ไปให้กบั คนอื่นๆ ได้
Groups เป็ นพืน้ ทีส่ ว่ นตัวบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ในการพูดคุยแลกเปลีย่ นความสนใจร่วมกัน
ผูใ้ ช้งานจะสร้างกลุ่มย่อยออกมาเพื่อแบ่งปนั ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท
เป็นต้น ผูใ้ ช้งานภายในกลุม่ จะสามา รถอัพเดตสถานภาพของตนเอง แบ่งปนั รูปภาพ และพูดคุยกับ
ทุกคนในทันที และจัดระเบียบความเป็ นส่วนตัวสําหรับกลุม่ ทีต่ นเองสร้างขึน้
Messages การใช้งานเกีย่ วกับข้อความทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กได้รวบรวมการทํางานของการ
ส่งอีเมล์ การพูดคุย การส่งข้อความสัน้ เข้าด้วยกันระหว่างการ สนทนากับผูอ้ ่นื ทําให้การสือ่ สาร
ระหว่างบุคคลมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ชนิดใดก็ตาม โดยทีค่ ่สู นทนาทัง้ หมดจะ
มีบทบาทในการจัดการข้อความต่างๆ ภายในกลุม่ หรือเพือ่ นทีต่ นเองกําลังพูดคุยอยู่
Events ผูใ้ ช้งานสามารถจัดการ รวบรวม หรือส่งคําเชิญไปยังเพื่ อนของตนเองเพื่อเป็น
การเตือนเหตุการณ์ทก่ี าํ ลังจะเกิดขึน้ โดยสามารถเชิญเพือ่ นของตนเองให้เข้าร่วมตัง้ แต่งานเลีย้ ง
กลางคืน หรือการจัดงานชุมชนต่างๆ ในขณะนี้มเี หตุการณ์มากกว่า 16 ล้านเหตุการณ์ทผ่ี ใู้ ช้งาน
สร้างขึน้ ในแต่ละเดือน
Subscribe ผูใ้ ช้งานสามารถสมัครเพือ่ ดูขอ้ ความสาธารณะอื่นๆ ใน News Feed จากเพื่อน
คนอื่นๆ บนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทีไ่ ม่ได้เป็ นเพื่อนของผูใ้ ช้งาน เช่น ดารานักแสดงทีม่ ชี ่อื เสียง หรือผูน้ ํา
ทางความคิดต่างๆ
Ticker เป็ นรูปแบบใหม่ของ news feed ทีร่ วมหน้าทีใ่ นการแสดงข้อความ และกิจกรรม
จากเพื่อนของคุณ รวมไป ถึง Pages, Group และ Events โดยทีก่ ารเปลีย่ นแปลงจะเกิดแบบ
ทันทีทนั ใด (Real time)
Pages เป็ นการแสดงประวัตขิ องนักแสดง องค์กรสาธารณะ นักธุรกิจ ตราสินค้า และ
องค์กรทีไ่ ม่หวังผลกําไรบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก โดยมีการเชือ่ มโยงกันเป็นชุมชนบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เมือ่
มีผใู้ ช้งานกดไลค์ Page ผูใ้ ช้งานจะสามารถเห็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ บนหน้า news feed รวม
ไปถึงหากมีคนอื่นๆ กดไลค์ หรือแสดงความคิดเห็นบนหน้า Page สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะมีการไปแบ่งปนั ไป
ยังเพือ่ นคนอื่นๆ ทีช่ ว่ ยเพิม่ การมองเห็น และการเข้าถึงของ Page นัน้ ๆ
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ประเภทการใช้งานของเว็บไซต์เฟซบุก๊
ฐิตกิ านต์ และคณะ(2554: 14-16) ได้แบ่งการใช้งานของเว็บไซต์เฟซบุ๊กออกเป็3นประเภทหลัก
ซึง่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อการทําการตลาดของเจ้าของกิจการ หรือนักการตลาดในรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป
1. บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook Account) เป็นการสมัครเริม่ ต้นครัง้ แรกเพือ่ ใช้งานเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก โดยผูใ้ ช้งานจะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
เช่น ชื่อ อีเมล์ หรือเบอร์ตดิ ต่อลงไป โดยลักษณะของบัญชี เฟซบุ๊ก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
หลักคือ 1) บัญชีส่วนบุคคล (Personal Account) และ 2) บัญชีธรุ กิจ (Business Account) โดยที่
บัญชีธรุ กิจจะมีลกั ษณะการใช้งานทีแ่ ตกต่างจากบัญชีสว่ นบุคคล เพราะมีการจํากัดการเข้าถึงข้อมูล
ในเว็บไซต์ หรืออีกนัยหนึ่งบัญชีธรุ กิจสามารถดูโฆษณาของตนเอง และเครือข่ายทางสังคมทีต่ นเอง
กําหนดขึน้ แต่จะไม่สามารถดูขอ้ มูลประวัตผิ ใู้
ช้งานบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ดแู ลอยู่
นอกจากนี้บญ
ั ชีธรุ กิจจะไม่สามารถค้นพบจากการหาเว็บไซต์หาข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทวไป
ั่
อีกทัง้ ยังไม่สามารถส่งหรือร้องขอ (Request) เป็ นเพื่อนได้
2. กลุ่ม (Group) เป็ นการจัดตัง้ พืน้ ทีส่ าํ หรับกลุม่ ทีม่ คี วามชอบ หรื อความสนใจในสิง่
เดียวกัน มาแลกเปลีย่ นข้อมูลหรือความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกไม่มากนัก และ
ค่อนข้างจะอยูใ่ นวงจํากัด เช่น กลุ่มของโรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึง่ ผูท้ ต่ี อ้ งการเป็นสมาชิกของ
กลุ่มจะต้องได้รบั การรับเชิญจากผูท้ ส่ี ร้างกลุ่มหรือผูท้ ด่ี แู ลกลุ่ ม และต้องได้รบั การยอมรับให้เข้าร่วม
กลุ่มก่อน จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนัน้ ๆได้ โดยแต่ละกลุ่มจะมีขอ้ จํากัด
ในการรับสมาชิกอยูท่ ่ี 5,000 คนเท่านัน้
3. เพจ (Page) เป็ นพืน้ ทีใ่ นการโปรโมตธุรกิจ สินค้า บุคคล หรือองค์กร โดยไม่มคี า่ ใช้จ่าย
คล้ายๆ กับการสร้างแฟนคลับ ซึง่ หน้าตาของเพจจะไม่แตกต่างจากหน้าของบัญชีส่วนบุคคลเท่าไร่นกั
ข้อดีของเพจคือจะมีลกั ษณะทีเ่ ปิดมากกว่ากลุ่ม เนื่องจากทุกคนสามารถเข้ามาคลิกทีป่ มุ่ Like ทีอ่ ยู่
ด้านบนของเพจ เพื่อเข้าร่วมเป็ นแฟนของเพจนัน้ ได้ทนั ที โดยทีไ่ ม่ตอ้ งรอการ ตอบรับจากผูด้ แู ลเพจ
โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และรับข่าวสารจากเพจได้ทนั ที นอกจากนี้เพจยังไม่จาํ กัดจํานวน
สมาชิก ทําให้เพจสามารถรองรับสมาชิกได้ไม่จาํ กัดจํานวน
การประยุกต์ใช้เฟซบุก๊ แฟนเพจในการทําการตลาด
ปจั จุบนั นักการตลาดได้นําเฟซบุก๊ แฟนเพจมาประยุกต์กบั การทําการตลาดในหลายรูปแบบ
โดยทีภ่ เิ ษก ชัยนิรนั ดร์ (2553: 163-164) ได้สรุปถึงรายละเอียดต่างๆ ทีม่ อี ยูบ่ น เฟซบุ๊ก แฟนเพจใน
การนํามาใช้เป็ นเครือ่ งมือทางการตลาดได้ดงั นี้
1. Wall เป็ นเสมือนบอร์ดสําหรับให้ผใู้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เข้ามาโพสต์ขอ้ ความต่างๆ
ได้ ทัง้ นี้นกั การตลาดสามารถใช้ Wall ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการพูดคุย
กัน โดยสามารถแสดงการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านคําสัง่
Like หรือหาก
ต้องการแบ่งปนั ข่าวสารให้เพือ่ นๆ ก็สามารถใช้คาํ สัง่ Share ได้
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2. Info เป็ นส่วนทีบ่ อกประวัตสิ ว่ นตัวของแต่ละบุคคล ทัง้ เรือ่ งตนเอง กิจกรรมทีต่ นเองทํา
อยู่ รวมไปถึงการติดต่อพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ ซึง่ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจให้กบั
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจในการตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3. Photos รูปภาพสามารถแสดงกิจกรรมต่างๆ ของคนในองค์กรข องเฟซบุ๊ก แฟนเพจว่า
ตราสินค้า หรือธุรกิจทีต่ นเองดําเนินการอยูไ่ ด้ทาํ อะไรบ้าง ในบางครัง้ การเพิม่ รูปภาพของผูบ้ ริการ
ในธุรกิจต่างๆ จะสร้างความรูส้ กึ ใกล้ชดิ ให้กบั ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจมากยิง่ ขึน้
4. Events เป็ นเครือ่ งมือทีเ่ จ้าของกิจการ หรือเจ้าของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจใช้ในการแจ้งถึง
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเปิดตัวสินค้าใหม่ การลดราคา กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานเพือ่
สังคม หรือกิจกรรมภายในบริษทั เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจได้รจู้ กั มากขึน้
5. Video สามารถนําโฆษณาทางโทรทัศน์มาฉายบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หรือ
บางครั ้ งเป็ นการถ่ายทําสินค้า และบริการทีม่ อี ยูภ่ ายในร้าน บอกเล่าเกีย่ วกับธุรกิจ หรือใช้สร้าง
บรรยากาศทีใ่ กล้ชดิ ระหว่างพนักงานกับผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
6. Notes ในส่วนนี้จะมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการแจ้งเรือ่ งราวสัน้ ๆ เช่น การลดราคา
สินค้า สินค้าใหม่ หรือสินค้าทีข่ ายดี หรือโครงการทีก่ าํ ลังเปิดใหม่ เป็นต้น
7. Discussion Board เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจได้แลกเปลีย่ น
พูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งสินค้า หรือบริการ การตอบปญั หาลูกค้า หรือเป็นส่วน
แสดงความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังทีไ่ ด้มกี ารใช้สนิ ค้าหรือบริการ
8. Reviews เป็ นส่วนทีส่ มาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสินค้า หรือ
บริการนัน้ ๆ ซึง่ สามารถเป็ นได้ทงั ้ ความคิดเห็นในทางบวก และลบ
ประโยชน์ จากการทําการตลาดผ่านเว็บไซต์ เฟซบุก๊ และเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
จากการทีก่ ารใช้งานเ ว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ได้รบั ความนิยมจากผูใ้ ช้งานเป็นจํานวนมาก ทําให้
นักการตลาดหลายท่านนําเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก มาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสือ่ สารสิง่ ต่างไปยัง
ผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยทีฐ่ ติ กิ านต์ นิธอิ ุทยั และคณะได้สรุปประโยชน์ทเ่ี กิดจาก
การใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กไว้ดงั นี้ (ฐิตกิ านต์ นิธอิ ุทยั ; และคณะ. 2554:18)
1. สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุม่ เป้าหมายได้โดยตรง รวมไปถึงขยายและเพิม่ จํานวนลูกค้า
ใหม่ๆ
2. สร้างกิจกรรมต่างๆ เชิญผูใ้ ช้งานให้มาเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
3. แจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า ทัง้ เรือ่ งการลดราคาหรือโปรโมชัน่ หรือการแนะนําสินค้า
หรือบริการใหม่
4. ใช้ในการเพิม่ ยอดขาย โดยกระตุน้ ผ่านการแจกคูปองลดราคา สินค้าทดลอง หรือของ
พิเศษ
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5. ใช้ในการทําการสํารวจข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพือ่ นําข้อมูลไปปรับปรุงสินค้า
หรือบริการต่อในอนาคต
ซึง่ คล้ายคลึงกับภิเษก ชั ยนิรนั ดร์ (2553: 34-42) ทีไ่ ด้สรุปวัตถุประสงค์การใช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในมุมมองของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือนักการตลาดไว้ทงั ้ สิน้ 6 ข้อ อันได้แก่
1) เพื่อเพิ่ มยอดขาย แม้วา่ หลายครัง้ การขายตรงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
อาจจะยังไม่มปี ระสิทธิภาพมาก แต่สุดท้ายเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์กย็ งั สามารถสร้างพลังให้
ผูใ้ ช้ไปซือ้ สินค้าบนโลกความจริงได้ เช่น การลดราคาสินค้าให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็น Follower บน Twitter
หรือ การเปิดโอกาสให้ Blogger ได้กลายเป็นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลทางการตลาด โดยเป็นผูท้ ดลองใช้สนิ ค้า
และทําการแนะนําสินค้าไปยังลูกค้าท่านอื่นๆ
2) เพื่อเพิ่ มการรับรูใ้ นตราสิ นค้า นักการตลาดจูงใจให้ลกู ค้าเข้ามามีสว่ นร่วมบน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ ให้เกิดการปฏิสงั สรรค์ระหว่างตราสินค้ากับตัว ลูกค้า โดยใช้
ภาษาทีเ่ ป็ นกันเอง จนทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตราสินค้านัน้ เป็นเพือ่ นต นเอง และเมือ่ ถึงเวลาเลือกซือ้
สินค้านัน้ ลูกค้าจะนึกถึงยีห่ อ้ ดังกล่าวก่อนตราสินค้าอื่นๆ
3) เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ นักการตลาดมองบทบาทของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์วา่ เป็ นสือ่ แบบดัง้ เดิมอีกประเภทหนึ่งทีช่ ว่ ยในการส่งข่าวสาร ห รือเรือ่ งราวไปยังผูบ้ ริโภค
ซึง่ จัดได้วา่ เป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพเนื่องจากสามารถช่วยแก้ขอ้ สงสัยทีเ่ กีย่ วกับข้อมูล
หรือข่าวสารของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4) เพื่อทราบความคิ ดเห็นจากลูกค้า เนื่องจากเสียงสะท้อนทีเ่ กิดจากลูกค้าบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์มพี ลังอย่างมากในการส่งข้อความไ ปยังคนในวงกว้าง ทําให้นกั การตลาดได้
เรียนรูส้ ง่ิ สะท้อนเหล่านัน้ จากลูกค้าได้อย่างตรงจุด แล้วหาวิธใี นการแก้ปญั หาได้ในทันท่วงที
5) เพื่อเพิ่ มจํานวนคนเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ถอื เป็ นตัวกลางที่
ช่วยแนะนําเว็บไซต์ของนักการตลาดให้คนเข้าไปค้นหาข้อมูลทีเ่ ว็ บไซต์หลักของแต่ละองค์กร
ยังผลให้จาํ นวนลิงค์ทเ่ี ข้ามายังเว็บไซต์มจี าํ นวนมากขึน้ ด้วย
6) เพื่อสร้างความเป็ นผูน้ ําทางความคิ ด เน้นทีก่ ารผลิตเนื้อหาเพื่อแต่ละบุคคล
มากกว่าองค์กร เนื่องจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มรี ปู แบบการใช้งานทีเ่ อือ้ ให้คนจํานวน
มากสามารถเข้าถึง ทําให้เกิดการเรียนรูจ้ ากสิง่ ผูท้ เ่ี ชีย่ วชาญจากสาขาต่างๆมาให้ความคิดเห็น และ
สร้างให้คนเหล่านัน้ กลายเป็ นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
สถานการณ์ การใช้งานเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
จากการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ socialbakers.com (2012) ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ ทร่ี วบรวมข้อมูล
สถิตกิ ารใช้งานเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก จากประชากรทัวโลกพบว่
่
าประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ จี าํ นวน
ผูส้ มัครสมาชิก เฟซบุ๊ก เป็ นอันดับที่ 16 ของโลก ซึง่ หากเปรียบเทียบในประเทศทีอ่ ยูใ่ นทวีปเอเชีย
พบว่าประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ ผี สู้ มัครเป็นสมาชิกเฟซบุก๊ เป็นอันดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย โดยเป็น
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รองประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย และประเทศฟิลปิ ปินส์ โดยสามารถเข้าถึงร้อยละ 25.09 ของ
จํานวนประชากรไทยทัง้ หมด และสามารถเข้าถึงร้อยละ 95.29 ของจํานวนผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตใน
ประเทศไทย โดยร้อยละ 48 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52 เป็ นเพศหญิง ซึง่ หาก แบ่งตามช่วงอายุจะ
พบว่าร้อยละ 33 ของสมาชิกเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ในประเทศไทยจะอยูช่ ว่ งอายุ 18-24 ปี และร้อยละ 29
ของสมาชิกเว็บไซต์เฟซบุ๊กจะอยูใ่ นช่วง 25-34 ปี (ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน 2555)
ปจั จุบนั สมาชิกทีก่ ารสมัครใช้งานเว็บไซต์เฟซบุก๊ ในประเทศไทยมีจาํ นวนทัง้ สิน้
อยู่ ที่
30 ล้านคน และนับเป็ นกลุม่ ผูใ้ ช้งานผ่านมือถือนัน้ มียอดผูใ้ ช้งานต่อเดือนสูงถึง 28 ล้านคน และเข้า
ใช้งานทุกวันกว่า 19 ล้านคน โดยร้อยละ 30 เป็นคนทีใ่ ช้งานประจํา (Active Users) (Digital Advertising
Thailand. 2014)
เฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดในประเทศไทย 5 อันดับแรกประกอบไปด้วยเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของ facebook for every phone โดยมีจาํ นวนสมาชิกแฟนเพจประมาณ 16,476,694 คน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของ ตัน ภาสกรนที โดยมีจาํ นวนสมาชิกแฟนเพจประมาณ 11,124,026 คน เฟซบุก๊
แฟนเพจของ Youlike (คลิปเด็ด ) โดยมีจาํ นวนสมาชิกแฟนเพจประ มาณ 8,631,434 คน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจของ เรือ่ งเล่าเช้านี้ โดยมีจาํ นวนสมาชิกแฟนเพจประมาณ6,754,070 คน และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของบิณฑ์ บรรลือฤทธิ ์ โดยมีจาํ นวนสมาชิกแฟนเพจประมาณ 5,114,622 คน (Socialbakers.com.
2015)
นอกจากนี้จากการศึกษาของนางสาววันวิสาข์ เจริญนาน นักวิจยั ประจําศูนย์วจิ ยั เอแบค
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (Mthai. 2555) ได้ทาํ การวิจยั เชิงสํารวจเรือ่ ง พฤติกรรม
การใช้โซเชียล มีเดีย (Social Media) ของคนกรุงเทพฯ จํานวนทัง้ สิน้ 641 ตัวอย่าง โดยพบว่า ร้อยละ
46.9 ใช้มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน และร้อยละ 22.4 ใช้งานวันละครัง้ หากเจาะลึกถึงประเภทของเว็บไซต์
ทีก่ ลุ่มตัวอย่างใช้พบว่าร้อยละ 98.6 ของกลุ่มตัวอย่างใช้งานเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ร้อยละ 21.6 ของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้งานเว็บไซต์ Twitter และร้อยละ 13.9 ของกลุ่มตัวอย่างใช้งานเว็บไซต์ Hi5
ข้อมูลเบือ้ งต้นพฤติ กรรมการใช้งานเฟซบุก๊ และแฟนเพจต่างๆ
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ขอ้ มูลทางสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
เว็บไซต์ socialbakers.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทร่ี วบรวมสถิตกิ ารใช้งาน และวิเคราะห์การใช้งานของ
ผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน 75 ประเทศ เพื่อทํากา รวัดประสิทธิภาพของการใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Twitter Facebook Youtube Linkedin และ Google+ โดยที่
จุดเด่นของเว็บไซต์ดงั กล่าวจะเน้นทีก่ ารติดตามข้อมูลทางสถิตขิ องตราสินค้า และบริการต่างๆ
บนเฟซบุ๊ก และได้รบั การอ้างอิงในการทําวิเคราะห์งานทางด้านการตลาดค่อนข้างแพร่หลาย
บริษทั socialbakers.com เป็นบริษทั ทีม่ ชี อ่ ื เสียงในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดิจติ อล และการใช้
งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ทวิตเตอร์ เว็บไซต์กูลเกิลพลัส
เว็บไซต์ลงิ ค์เคดอิน และเว็บไซต์ยทู ปู โดยได้นําเสนอบริการที่ ช่วยติดตามข้อมูลการใช้งานผูเ้ ข้า
เยีย่ มชมเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ตงั ้ แต่ปี 2008 โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถวิเคราะห์การใช้
งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กทีค่ รอบคลุมการใช้งานกว่า 10 ล้านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
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นอกจากนี้เว็บไซต์ socialbakers.com เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริ การข้อมูลทางด้านสถิตไิ ด้รบั
การยอมรับ และใช้ในวงการตลาดค่อนข้างแพร่หลาย บริษทั ในต่างประเทศหลายแห่งอาทิเช่น
Lufthansa, L’Oréal, Danone, Vodafone, Samsung, GE Money, Ogilvy, Kraft, and Peugeot ได้
ใช้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ดงั กล่าว เพือ่ วัดประสิทธิภาพของการทําตลาดบน เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ อีกประการหนึ่งเว็บไซต์
ได้ให้รายละเอียดผูใ้ ช้งานของเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องสามารถมองเห็นการเปลีย่ นแปลงในทุกเดือน ทํา
ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั มีความใหม่อยูเ่ สมอ
สถิ ติการใช้งานเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
จากข้อมูลทางสถิตขิ องเว็บไซต์ sociabakers.com พบว่า ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก ในประเทศไทย
มีทงั ้ สิน้ 17,469,060 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2555) โดยแบ่งออกเป็นผูช้ าย 49% และผูห้ ญิง
51% โดยแบ่งตามช่วงอายุตงั ้ แต่ 13-15 ปี 11% ช่วงอายุ 16-17 ปี 10% ช่วงอายุ 18-24 ปี 33%
ช่วงอายุ 25-34 ปี 29% ช่วงอายุ 35-44 ปี 11% ช่วงอายุ 45-54 ปี 4% ช่วงอายุ 55-64 ปี 1% และ
อายุมากกว่า 65 ปีขน้ึ ไป 1%
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้คดั เลือกวิเคราะห์เฟซบุ๊กแฟนเพจของบริษทั ต่างๆ ในประเทศไทย โดย
มีการแบ่งหมวดหมูต่ ามแบบจําลองลําดับขัน้ ของผลก ระทบ โดยมีการแบ่งหมวดหมูอ่ อกมาดังนี้
1) โทรศัพท์มอื ถือประเภทสมาร์ทโฟน2) รถยนตร์ 3) เครือ่ งเขียน และ 4) เครือ่ งดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
โดยสามารถสรุป 3 แฟนเพจทีม่ ผี ใู้ ช้งานสูงสุดในแต่ละหมวดหมูไ่ ด้ดงั นี้
หมวดโทรศัพท์มอื ถือประเภทสมาร์ทโฟน 3 แฟนเพจทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดได้แก่ ได้แก่
แฟนเพจของ Blackberry Thailand ซึง่ มีผสู้ มัครติดตามแฟนเพจ 483,304 คน แฟนเพจของ Nokia
Thailand ซึง่ มีผสู้ มัครติดตามแฟนเพจ 217,091 คน และแฟนเพจของ HTC Thailand ซึง่ มีผสู้ มัคร
ติดตามแฟนเพจ 201,592 คน
หมวดรถยนต์ 3 แฟนเพจทีไ่ ด้ร ั บความนิยมสูงสุดได้แก่ แฟนเพจของ Nissan Thailand
ซึง่ มีผสู้ มัครติดตามแฟนเพจ 111,850 คน แฟนเพจของ Toyota Yaris ซึง่ มีผสู้ มัครติดตามแฟนเพจ
68,770 คน และแฟนเพจของ Mitsubishi Mirage ซึง่ มีผสู้ มัครติดตามแฟนเพจ 56,470 คน
หมวดอุปกรณ์เครือ่ งเขียน 2 แฟนเพจทีไ่ ด้ร ั บความนิยมสูงสุดได้แก่ แฟนเพจของ 3M
Thailand ซึง่ มีผสู้ มัครติดตามแฟนเพจ 309,542 คน และแฟนเพจของ Double A Club ซึง่ มีผสู้ มัคร
ติดตามแฟนเพจ 50,809 คน
หมวดเครือ่ งดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ 3 แฟนเพจทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดได้แก่ แฟนเพจของ
Ichitan ซึง่ มีผสู้ มัครติดตามแฟนเพจ 1,305,608 คน แฟนเพจของ Pepsi Thai ซึง่ มีผสู้ มัครติดตาม
แฟนเพจ 1,144,940 คน และแฟนเพจของ Oishi New Station ซึง่ มีผสู้ มัครติดตาม แฟนเพจ
635,688 คน
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ด้วยสถานการณ์การใช้งานเว็บไซต์เฟซบุก๊ ในประเทศไทยทําให้การศึกษาเฟซบุก๊ แฟนเพจม ี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการทําการต ลาดในยุคปจั จุบนั เพือ่ เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับนักการตลาดใน
การสร้างความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นร่วมระหว่างผูใ้ ช้งานกับสินค้าหรือบริการผ่านสือ่ เฟซบุก๊ แฟนเพจ
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นี้ทม่ี งุ่ เน้นศึกษาเรือ่ งกระบวนการ และปจั จัยเชิงสาเหตุความยึดมัน่
ผูกพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ แนวทางในการวิเคราะห์ความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะมุง่ เน้น
ศึกษารายละเอียดทีป่ รากฏบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจต่างๆ เช่น การพูดคุยกันระหว่างผูใ้ ช้งานกับผูด้ แู ล
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือการอัพโหลดวีดโี อ เป็ นต้น รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ทางสถิตถิ งึ ปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีเ่ กิดขึน้

2. แนวคิ ดเรื่องความยึดมั ่นผูกพันบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
นักการตลาดทีน่ ําเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นสือ่ ในการสือ่ สารข้อความต่างๆ
ไปยังผูบ้ ริโภคต่างแสวงหาเครือ่ งมือวัดทีช่ ดั เจน แ ละมีประสิทธิภาพในการวัดประสิทธิผลของการ
ลงทุนในการทําการตลาดบนเว็บไซต์ประเภทดังกล่าว หนึ่งในตัวแปรทีไ่ ด้รบั การพูดถึงในปจั จุบนั คือ
ความยึดมันผู
่ กพัน (Engagement) เนื่องจากว่าสามารถแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์รสู้ กึ และมี
พฤติกรรมแสดงออกต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ นักวิชาการบางท่านเช่น Bowden (2007: 2)
ได้กล่าวว่าการวัดความพึงพอใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการประเมินความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคที่
มีต่อประสิทธิภาพของบริการต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ด้านการตลาดทีเ่ ริม่ นําเรือ่ งความยึดมัน่
ผูกพันมาประเมินความรูส้ ึ กมากขึน้ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จึงเลือกพฤติกรรมยึดมันผู
่ กพันมาเป็น
ตัวแปรหลักในการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันของผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจของบริษทั ต่างๆ
นิ ยามความยึดมันผู
่ กพัน
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าความยึดมันผู
่ กพันทีไ่ ด้เคยศึกษาในอดีต ในบริบท
ที่แตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งลักษณะของคํานิยามความยึดมันผู
่ กพันออกได้
3 ประเภท
ประกอบไปด้วยมิตดิ า้ นการสือ่ สาร มิตดิ า้ นอารมณ์ความรูส้ กึ และมิตดิ า้ นพฤติกรรม
มิตดิ า้ นการสือ่ สาร ความยึดมันผู
่ กพันเกิดจากการสือ่ สารแบบปากต่อปาก
(Word-ofMouth) เป็ นรูปแบบการสือ่ สาร ระหว่างบุคคลอีกประเภทหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึง่ Brown และคณะ (2007: 4-7) ได้เสนอว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีคุณสมบัติ
ทีท่ าํ ให้เกิดความยึดมันผู
่ กพัน 3 อย่าง อันได้แก่ 1) ระดับความยึดมันผู
่ กพัน (Tie Strength)
หมายถึงระดับความใ กล้ชดิ และความถีข่ องการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูค้ น้ หาข้อมูลกับแหล่งข้อมูล
2) ความคล้ายคลึงของสมาชิกในกลุ่ม (Homophily) ทัง้ ในแง่ของลักษณะทางประชากร และวิถกี าร
ดําเนินชีวติ และ 3) ความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Source Credibility) ทีช่ ว่ ยสนับสนุ นประเด็นที่
ตนเองกําลังค้นหาอยู่
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Yang และ Kang (2009: 323) ได้นยิ ามความยึดมันผู
่ กพันในบล็อคผ่านการสือ่ สารระหว่าง
บุคคลไว้วา่ ความยึดมันผู
่ กพันเป็ นแนวโน้ม และผลทีเ่ กิดจากการสือ่ สารภายในบล็อคทีม่ ลี กั ษณะ
แบบสองทาง โดยมีการส่งผ่านเนื้อหาทัง้ ในเรือ่ งการรับรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
Evans (2010: 11) ซึง่ เป็ นนักการตลาดเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้เสนอว่า หัวใจ
ในการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางการตลาดคือ การสร้างความยึดมันผู
่ กพัน
ระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ ริโภค โดย Evans เชื่อว่าการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็ น
เพียงการสร้างการรวมกลุม่ ของลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกิจกรรมทีท่ าํ ให้ธรุ กิจและลูกค้ามีความ
ใกล้ชดิ กันมากขึน้ จนทําให้เกิดการสือ่ สารระหว่างพนักงานภายในองค์กร และลูกค้าทีเ่ อือ้ ให้เกิด
ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ยังส่งผลให้รปู แบบการตลาดสามารถเข้า ถึงกลุ่ม
ลูกค้า
ในขณะทีม่ ติ ดิ า้ นอาร มณ์ความรูส้ กึ Haven (2007: 5-6) ได้นยิ ามความยึดมันผู
่ กพันโดย
มุง่ เน้นการอธิบายความสําคัญของความยึดมันผู
่ กพันของการทําการตลาดได้วา่ ความยึดมันผู
่ กพัน
ทางการตลาดการไม่สามารถนําอัตราการเข้าถึง (Reach) และความถี่ (Frequency) เพือ่ ใช้วดั
ความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้าได้อกี ต่อไป การทําเข้าใจเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพัน
จะต้องวัดผ่านตัวแปรอื่นทีท่ าํ ส่งผลต่อระดับความเข้มข้นของความยึดมันผู
่ กพันในตราสินค้าที่
แตกต่างกันโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) ความเกี่ยวพัน (Involvement) เป็ นปจั จั ยพืน้ ฐานในการวัดความยึดมันผู
่ กพัน และ
สะท้อนให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ของปจั เจกทีม่ ตี ่อบริษทั หรือตราสินค้า เช่น การวัดการเยีย่ มชม
เว็บไซต์ หรือการไปทีร่ า้ นค้า เวลาทีใ่ ช้ในแต่ละหน้า และจํานวนหน้าทีไ่ ด้เข้าไปรับชม
2) การปฏิ สมั พันธ์ (Interaction) เป็นการวัดในเชิงลึกในลักษณะของความเกีย่ วพัน โดย
ได้นําเสนอวิธใี นการวัดกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น การสร้างเนื้อหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตรา
สินค้า การขอข้อมูลเพิม่ เติม การให้ขอ้ มูลการเพือ่ การติดต่อกลับ หรือ การซือ้ สินค้าหรือบริการ
3) ความรูส้ ึกใกล้ชิดสนิ ทสนม (Intimacy) ความสนิ ทสนมทีใ่ ช้วดั ในระดับนี้จะไม่ใช่การ
วัดทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้งานเพียงเดียว แต่เป็นการวัดความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้าหรือ
บริการบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกณฑ์ในการวัดจะผ่านเรือ่ งความรูส้ กึ ของแต่ละบุคคลที่
มีต่อตราสินค้าหรือบริการ เช่น มุมมอง แล ะความคิดเห็นของลูกค้าทีม่ ตี ่อตราสินค้าหรือบริการ
ความรูส้ กึ ชมชอบทีม่ ตี ่อตราสินค้าหรือบริการ
4) การมีอิทธิ พล (Influence) เป็นการวัดระดับการทีแ่ ต่ละบุคคลเริม่ ทีจ่ ะทําการเชิญชวน
บุคคลรอบข้างให้เข้ามาใช้สนิ ค้าหรือบริการทีต่ วั เองใช้อยู่ ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้นกั วิจยั ได้นํา
เสนอ
เครือ่ งมือทัง้ ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น ตัวแปรทีจ่ ะซือ้ สินค้าหรือบ ริการ การแนะนําสินค้า
ให้กบั บุคคลรอบข้าง หรือระดับความภักดีในตราสินค้า
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ในมิตดิ า้ นพฤติกรรม นักวิจยั หลายท่านได้นยิ ามของความยึดมันผู
่ กพันทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไปตามบริบทของการศึกษา เช่น ควา มยึดมันผู
่ กพันบนโลกออนไลน์ (O’Brien. 2009: 1-2)
หมายถึงการกระทําทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผูใ้ ช้งานกับเทคโนโลยีบนคอมพิวเตอร์ ซึง่ การกระทําดังกล่าว
เป็นผลรวมทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการใช้งานทีผ่ า่ นมาทัง้ ในช่วงระยะเวลาสัน้ หรือ
ระยะเวลานาน
การนิยามความยึ ดมันผู
่ กพันยังมีการนํามาใช้ในด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์บน
อินเตอร์เน็ตของนักเรียน หรือนักศึกษา โดย Junco (2011: 164) ได้นํามาอธิบายลักษณะความยึด
มันผู
่ กพันเพิม่ เติมในบริบทของการศึกษาของนักเรียนไว้ว่า
1) ความยึดมันผู
่ กพันหมายรวมถึงพลังงานทางร่างกาย และจิตใจทีส่ ู
ญเสียไป โดย
นักเรียนส่วนใหญ่จะเสียพลังงานในทางจิตวิทยาไปกับการใช้งานเฟซบุ๊ก
2) ความยึดมันผู
่ กพันจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง และมีมากกว่าการใช้งานเว็บไซต์แบบอื่นๆ
3) ความยึดมันผู
่ กพันมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นเชิงปริมาณ
และเชิง คุณภาพ โดยนักเรียนใช้
เวลานานในการเล่นเฟซบุก๊
(เชิง ปริมาณ ) รวมถึงมีการทํากิจกรรมทีแ่ ตกต่างไปบนเฟซบุก๊
(เชิงคุณภาพ)
4) การเรียนรู้ และพัฒนาของนักเรียนมีความเกีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียน
ในวิชาเรียนต่างๆ หมายรวมถึงว่า การใช้งาน เฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพันของ
นักเรียนบนโลกแห่งความจริง
5) ประสิทธิภาพของแบบเรียนด้านการศึกษาจะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของแบบเรียนที่
ช่ว ยส่ง เสริมให้นกั เรียนมีความยึดมันผู
่ กพัน จึงมีแนวโน้มว่า เฟซบุ๊ก สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษาของนักเรียน
Lefebvre และคณะ (2010: 667) ได้นยิ ามความหมายเรือ่ งค วามยึดมันผู
่ กพันภายใต้
บริบทของสือ่ เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพไว้วา่ ความยึดมันผู
่ กพันเป็นกระบวนการเกีย่ วพัน (Involving) ของ
ผูท้ ก่ี าํ ลังบริโภคเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพบนเว็บไซต์ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้ผทู้ บ่ี ริโภคสือ่ เหล่านัน้ เกิด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเรือ่ งสุขภาพอย่างแท้จริง
ในประเทศไทยได้มผี เู้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดออนไลน์หลายท่านได้นยิ ามความยึดมัน่
ผูกพันในมิตกิ ารใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเจ้าของธุรกิจ
หรือองค์กร เช่น
ปวัฒน์ (2553: 102-127) ได้เสนอวิธกี ารใช้งานเว็บไซต์ทส่ี ง่ ผลให้เกิดต่อความยึดมันผู
่ กพั นให้ม ี
ประสิทธิภาพดังนี้
1) การโพสต์ ขอ้ ความหรือข้อมูลต่างๆ ไปยังผูบ้ ริโภคต้องมีความสัน้ กระชับ ได้ใจความ
เพือ่ ให้ผอู้ ่านข้อความรูส้ กึ เหมือนพูดกับคนทีค่ นุ้ เคย และพร้อมทีจ่ ะเข้ามาแสดงความคิดเห็น
2) การ โพสต์ ลิงค์ของเว็บไซต์พร้อมข้อความ เจ้าของเว็บไซต์สามารถนําข้อมูลจ าก
เว็บไซต์อ่นื ๆ มาใส่บนเว็บไซต์ของตนเพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมนอกเหนือจากข้อความทีไ่ ด้ส่งไป เช่น
การโพสต์ ขอ้ ความพร้อมกับลิงค์จากเว็บไซต์ Youtube โดยทีข่ อ้ มูลทีน่ ํามา โพสต์ นนั ้ จะต้องมีความ
น่าสนใจ และน่ าติดตาม
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3) การโพสต์ รปู ภาพ เป็ นการนํารูปภาพมา โพสต์ กบั ข้อความ เพือ่ สร้างความน่ าสนใจให้
แฟนคลับหรือบุคคลอื่นๆ โดยรูปทีน่ ํามา โพสต์ไม่จาํ เป็ นต้องเกีย่ วข้องกับข้อความ หรือลักษณะของ
เว็บไซต์
4) การโพสต์วดิ โี อ การสือ่ สารด้วยภาพและเสียงบนอินเตอร์เน็ตเป็นอีกวิธใี นการสือ่ สารที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้สามารถสือ่ สารสิง่ ทีย่ าก ให้เข้าใจง่าย และสือ่ ถึงอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
5) การสร้างการกิจกรรมทางตลาด สําหรับการจัดกิจกรรม นอกเหนือจากการสร้าง
ความสัมพันธ์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดจะช่วยให้ผทู้ าํ ธุรกิจ
และผูบ้ ริโภคสามารถพบปะกัน และสร้างความเหนียวแน่นระหว่างบริษทั กับลูกค้าได้อกี ด้วย
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา การนิยามคุณสมบัตขิ องความยึดมันผู
่ กพันยัง
แตกต่างกันออกไปตามบริบทการศึกษาของหัวข้องานวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน โดย Mollen (2009: 922)
ได้ทาํ การสรุปถึงนิยามของความยึดมันผู
่ กพันตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ในบริบททีแ่ ตกต่างกัน
โดยสามารถแบ่งมิตใิ นการศึกษาได้เป็ นมิตดิ า้ นการรับรู้ มิตดิ า้ นความรูส้ กึ และมิตดิ า้ นพฤติกรรม ได้
ดังนี้
ตาราง 1 สรุปนิยามความยึดมันผู
่ กพันของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Mollen. 2009)
นิ ยามความยึดมันผู
่ กพัน

มิ ติในการศึกษา

มิ ติ และบริบทใน
การศึกษา

การเชือ่ มโยงกันระหว่างความรูท้ ม่ี อี ยู่ใน
ธรรมชาติ และ/หรือความน่าสนใจ และแรง
ขับภายนอกทีส่ ง่ เสริมความสนใจเบือ้ งต้น
ในความอยากทีจ่ ะเรียนรู้
ทฤษฎีเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพัน ได้รวบรวม
การปฏิสงั สรรค์ทม่ี คี วามหมาย (เช่น การ
ให้ความร่วมมือ และการสือ่ สาร) ทีย่ งั ผลให้
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างตืน่ ตัว

- ความเกีย่ วพัน(ข้างใน และข้างนอก
)
- การเรียนรู้ (กระบวนการเรียนรู)้

มิตดิ า้ นการรับรูใ้ น
บริบทการเรียนรูผ้ า่ น
สือ่ อิเล็กโทรนิกส์

Jones. 1998

-

มิตดิ า้ น การรับรูใ้ น
บริบทการเรียนรูผ้ า่ น
สือ่ อิเล็กโทรนิกส์

Kearsley and
Schneiderman.
1998

มิตดิ า้ นการรับรูใ้ น
บริบทการเรียนรูผ้ า่ น
สือ่ อิเล็กโทรนิกส์

Guthrie และ
คณะ (2004)

มิตดิ า้ นการรับรูใ้ น
บริบทการบรรยาย
ข้อความ

Douglas และ
Hargadon
(2000, 2001)

ไม่มคี าํ นิยามทีต่ ายตัวสําหรับคําว่ายึดมัน่
ผูกพัน แต่ความยึดมันผู
่ กพันเป็ น
ศูนย์กลางทีน่ ําไปสูก่ ารจัดประเภทของการ
รับรู้ และความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ

การหมกมุน่ อยู่ประสบการณ์ทต่ี นเองชืน่
ชอบในอุดมคติ ความยึดมันผู
่ กพันเป็นการ
ั
รับรูท้ ท่ี าํ ให้ปจเจกนํ
าไปเล่า หรือบรรยาย

-

กระบวนการการรับรูอ้ ย่างตื่นตัว
การแก้ปญั หา
การมีเหตุมผี ล
การตัดสินใจ
การประเมิน
การปฏิสงั สรรค์ (ทัง้ การจูงใจ และ
ในเชิงกลยุทธ์)
ความซับซ้อน
ความพยายามทีจ่ ะรับรูใ้ ห้มาก
การมีสมาธิ
การเรียนรูอ้ ย่างตืน่ ตัว
การไม่ลงรอยกันระหว่างการรับรู้
และความชอบทีน่ ําไปสู่กบั ความ
สอดคล้องกับการบรรยาย

คณะผูว้ ิ จยั
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ตาราง 1 (ต่อ)
นิ ยามความยึดมันผู
่ กพัน
ความยึดมันผู
่ กพันขึน้ อยู่กบั การคาดการณ์
ทีม่ ตี ่อแนวคิดของตราสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย
บริบททีแ่ วดล้อมอยู่

มิ ติในการศึกษา

- ความเกีย่ วพันกันทางบริบท การใช้งา มิตดิ า้ นการรับรูใ้ น
บริบทการโฆษณา
- ความเกีย่ วพันกับข้อความ
- ความยึดมันผู
่ กพันทางอารมณ์

- ความเกีย่ วพัน
- ความเกีย่ วข้อง
- การใช้งาน
- ความยึดมันผู
่ กพันทางอารมณ์
ระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ ริโภค
ปริมาณความรูส้ กึ ภายในทีเ่ กิดขึน้ เมือ่
- พฤติกรรมภายนอก เช่น การ
ผูบ้ ริโภคกําลังประมวลผลในงานโฆษณา
สบตากัน การสังเกตทางสีหน้า
หรือขนลุก
เป็นผลรวมทีเ่ กิ ดขึน้ จากการรับฟงั (ความ - การตอบโต้ทางกายภาพ
สนใจฟงั ) ผสมกับความรูส้ กึ จริงจัง (ผลทาง
อารมณ์)
ความยึดมันผู
่ กพันจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูใ้ ช้งาน - ความเกีย่ วพันแบบองค์รวม
ทําให้ตวั เองเป็นตัวแทนของการกระทําที่
- กระบวนการรับรู้
มากกว่าการกระทําทัวไป
่
ความยึดมันผู
่ กพันเป็ นศูนย์กลางของ
ความรูส้ กึ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสินค้ากับ
ผูบ้ ริโภค และนําไปสูก่ ารพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างตรา
สินค้าและผูบ้ ริโภค

มิ ติ และบริบทใน
การศึกษา

คณะผูว้ ิ จยั
Wang (2006)

มิตดิ า้ นความรูส้ กึ ใน
บริบทการโฆษณา

Rappaport
(2007)

มิตดิ า้ นความรูส้ กึ ใน
บริบทการโฆษณา

Health (2007)

มิตดิ า้ นพฤติกรรมใน
บริบทการทํา การ
ตลาดผ่านคลืน่ สมอง
มิตดิ า้ นพฤติกรรมใน
บริบทการเรียนรูผ้ า่ น
สือ่ อิเล็กโทรนิกส์

Marci (2006)

Herrington,
Oliver, and
Reeves (2003)

จากตาราง 1 ของ Mollen (2009) สามารถสรุปได้วา่ การนิยามความยึดมันผู
่ กพันบน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทผ่ี า่ นมาจะประกอบไปด้ วย 3 เรือ่ งหลักได้แก่ 1) ด้านการรูค้ ดิ
(Cognitive) เช่น การรับรู้ และการจัดประเภทของสิง่ ต่างๆรอบตัว 2) ด้านอารมณ์ (Affective) เช่น
อารมณ์ของผูใ้ ช้งานกับตราสินค้า หรือการมีสว่ นร่วม และ 3) ด้านพฤติกรรม (Behavior) เช่น การ
ใช้งาน การตอบสนองทางกายภาพ หรือการแสดงออกของพฤติกรรม
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ การศึกษาความยึดมันผู
่ กพันภายใต้บริบททีแ่ ตกต่างกันจะ
ได้รบั การนิยามภายใต้มติ ดิ า้ นการ สือ่ สาร มิติ ดา้ นการรับรู้ มิตดิ า้ นอารมณ์ความรูส้ กึ และ มิตดิ า้ น
พฤติกรรม อย่างไรก็ตามการศึกษาพฤติกรรมการยึดมันผู
่ กพันบนโลกออน ไลน์จะมีการอธิบาย
ลักษณะทีเ่ ฉพาะลงไป กล่าวคือนิยามของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจะอธิบายในส่วนทีผ่ ใู้ ช้งาน
กับการกระทําบนเฟซบุก๊ และผูใ้ ช้งานกับตราสินค้า ซึง่ ข้อสรุปดังกล่าว ได้มนี กั วิชาการหลายท่านได้
นิยามพฤติกรรมความผูกพันบนโลกออนไลน์ไว้หลายมิติ เช่น ในการ ศึกษาของ Brodie (2011: 3)
ทีไ่ ด้สรุปนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตนเองว่านิยามความยึดมันผู
่ กพันทีผ่ า่ นมาจะเกีย่ วข้องกับ 4 องค์
ความรูห้ ลัก
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องค์ความรูแ้ รกเป็ นการศึกษาการสือ่ สารแบบสองทาง โดย Brodie เสนอว่าความยึดมัน่
ผูกพันเป็ นรูปแบบพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการรูค้ ดิ ของการมีปร ะสบการณ์แบบสองทาง (Interactive
Experience) ซึง่ หมายถึงการสือ่ สารกันเองระหว่างสมาชิกทีใ่ ช้งานบนเว็บไซต์เครือขายสังคม
ออนไลน์ เช่น การโพสต์ ข้อความลงบนเว็บไซต์ การพูดคุยกันเองระหว่างผูบ้ ริโภคในห้องแชทรูม
องค์ความรูท้ ส่ี องมิตเิ รือ่ งการรับรูจ้ ากแรงจูงใจในการใ ช้เว็บไซต์ การศึกษาเนื้อหาบน
เว็บไซต์ โดยให้ความสําคัญกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ และแรงจูงใจในการเข้าถึงเว็บไซต์ดงั กล่าว โดย
สามารถระบุได้ถงึ ระดับของแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ เช่น การแสดง ให้เห็นถึงแรงจูงใจส่วนบุคคลใน ความ
ยึดมันผู
่ กพันกับชุมชนเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏบนเว็บไซต์
องค์ความรูท้ ส่ี ามมิตเิ รือ่ งอารมณ์ การศึกษากระบวนการเกิดความยึดมันผู
่ กพันความยึดมัน่
ผูกพันแบบชัวคราว
่
(Transient Engagement) หมายถึงความยึดมันผู
่ กพันจะเกิดขึน้ ภายใต้
กระบวนการทีม่ ลี กั ษณะพลวัตร (Dynamic) กว้าง (Boarder) และเกิดขึน้ อย่างต่อ เนื่อง (Iterative)
การเกิดขึน้ ของกระบวนการยึดมันผู
่ กพันในช่วงนี้เป็นผลจากความยึดมันผู
่ กพันของแต่ละบุคคลทีม่ ี
ต่อตราสินค้าเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
องค์ความรูท้ ส่ี ม่ี ติ ิ เรือ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การยึดมันผู
่ กพันเป็นผลรวมจากหลากหลาย
แนวคิด (Concept) ทัง้ มิตเิ รือ่ งการรูค้ ดิ (Cognitive) อารมณ์ (Affective) และพฤติกรรม (Behavior)
จากนัน้ นําความคิดดังกล่าวไปตีความเป็นตัวแปรเฉพาะอื่นๆ เช่น มีการนิยามความยึดมันผู
่ กพันว่า
เป็นการซึมซับ (Absorption) เป็ นผลมาจากมิตเิ รือ่ งการรูค้ ดิ (Cognitive) หรือมีการนิยามความยึด
มันผู
่ กพันว่าเป็ นการอุทศิ ตน (Dedication) เป็นผลมาจากมิตเิ รือ่ งอารมณ์ (Affective) หรือมีการ
นิยามความยึดมันผู
่ กพันว่าเป็ นการกระตือรือร้น (Vigor) และปฏิสมั พันธ์ (Interaction) เป็ นผลมา
จากมิตเิ รือ่ งพฤติกรรม (Behavior)
ในขณะทีเ่ ว็บไซต์เฟซบุ๊กได้นิยามความยึดมันผู
่ กพันในฐานะตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของเฟซบุก๊
แฟนเพจในมุมมองของการกระทํา บนเว็บไซต์ ไว้วา่ ความยึดมันผู
่ กพันของเว็บไซต์เฟซบุ๊กหมายถึง
จํานวนของผูใ้ ช้มางานทีเ่ ข้ามาดูโพสต์ กดไลค์ แชร์ กดคลิก้ หรือแสดงความคิดเห็นบนแฟนเพจเฟซบุ๊ก
(Facebooke. 2012) เช่นเดียวกับการศึกษาของ van Doorn และคณะ (2010: 254) ได้นยิ าม
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนโลกออนไลน์ไว้วา่ เป็นผลรวมของพฤติกรรมทีห่ ลากหลายทัง้ ในเรือ่ ง
การแนะนําสินค้าหรือบริการแบบป ากต่อปาก (Word-of-Mouth Recommendation) การช่วยเหลือ
ผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ (Helping Other Consumers) หรือ การเขียนรี ววิ สินค้า (Writing Review) หรือใน
การศึกษาของ Wirtz และคณะ (2013: 229) ได้นยิ ามว่าความยึดมันผู
่ กพันจะเกีย่ วข้องกับแรงจูงใจ
ภายในในการติดต่อ และสือ่ สารกับคนอื่นๆ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือคนอื่น เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนออนไลน์ และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของชุมชน นัน้ โดยที่ พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันมี
ลักษณะเป็ นลําดับขัน้ โดยเริม่ จากการกระทําทีต่ นเองเป็นฝา่ ยรับข้อมูลเพียงฝา่ ยเดียว อันได้แก่ การ
เข้าไปอ่านโพสต์ การดูรปู การรับชมวิดโี อ ไปจนถึง การกระทําทีต่ นเองเป็นฝา่ ยตอบโต้กบั บุคคล
อื่นๆ อันได้แก่ การเข้าไปตอบกระทู้ การแสด งความคิดเห็น หรือการตัง้ คําถาม (Men; & Tsai.
2013: 15)
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อย่างไรก็ตาม มีนกั วิชาการหลายท่านได้ นิยามของความยึดมันผู
่ กพัน หรือการมีสว่ นร่วม
ของผูใ้ ช้งานบนโลกออนไลน์ เช่นในงานของ Gummerus (2013: 859) ได้เสนอว่าการศึกษาเรือ่ ง
ของความยึดมันผู
่ กพันเป็ นการศึกษาถึงเรือ่ งของพฤติกรรมต่างๆ ทีช่ ว่ ยเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตราสินค้ากับลูกค้า โดยทีเ่ ครือ่ งมือทีว่ ดั มากกว่าการวัดความภักดีในตราสินค้าทัวไป
่ เช่น ความถีใ่ น
การเข้าไปเยีย่ มชม พฤติกรรมการซือ้ และความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรม ซึง่ ในการศึกษา
ของ Gummerus ได้นําเรือ่ งการเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน และความถีพ่ ฤติกรรมการเข้าใช้งาน
เป็นตัวแปรในพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน หรือจากการศึกษาของ Bagozzi และ Dholakia (2006:
50) ได้ศกึ ษากรณีศกึ ษาความยึดมันผู
่ กพันบนชุมชนเสมือนจริงซึง่ พบว่าพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมใน
โลกเสมือนจริงมีความหมาย ถึงความถีข่ องการเข้าร่วมและการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่
ชุมชนออนไลน์ หรือเจ้าของสินค้าหรือบริการจัดขึน้
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาทําให้ได้ขอ้ สรุปว่านิยามของความยึดมันผู
่ กพันเป็นการศึกษาใน
2 มิตหิ ลักคือ มิตแิ รกเป็ นการนิยาม ของความยึดมันผู
่ กพันทางตรงทีส่ ามาร ถสังเกตได้โดยตรงจาก
การใช้งานเฟซบุก๊ ทัง้ ในเรือ่ งความถีใ่ นการใช้งาน ลักษณะของการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ หรือ
ความหลากหลายในการใช้งาน เช่น นิยามของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในการศึกษาของ van
Doorn และคณะ (2010) ทีเ่ น้นความหลากหลายของพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ หรือ การนิ ยาม
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันผ่านการสือ่ สารแบบสองทางตามนิยามของ Brodie (2011)
ในมิตทิ ส่ี องเป็ นการนิยาม ของความยึดมันผู
่ กพันทางอ้อม ในมุมมองของการเชื่อมโยงกับ
โลกทีอ่ าศัยอยูใ่ นปจั จุบนั เช่น การเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน หรือการกระทําในฐานะผูด้ แู ลชุมชน
หรือการนํา ข้อมูลไปเชือ่ มโยงกับตราสินค้าต่างๆ เช่น ในงานของ Gummerus (2013) ทีม่ กี ารนํา
เรือ่ งของการเข้าร่วมกิจกรรมทางตลาดของผูใ้ ช้งาน ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการ เข้าไปนอกเหนื
จากอ
การวัดความถีใ่ นการใช้งาน หรือแม้แต่ในงานของ Brodie (2011) ยังแสดงให้เห็นว่าหากผูใ้ ช้งา นเริ่ม
รูส้ กึ ใช้งานบ่อยขึน้ และสามารถเชือ่ มโยงไปสูต่ ราสินค้านัน้ ๆ เช่น การหาข้อมูลเพิ่ม หรือการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้า หรือบริการเป็ นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความยึดมันผู
่ กพันบนสือ่ ออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้มงุ่ เน้นทีจ่ ะศึกษาความหมายของความ
ยึดมันผู
่ กพันจาก
การศึกษาในเชิงคุณภาพทําให้กรอบของคําถามจะมุง่ เน้นไปที่ 2 มิตหิ ลักข้างต้น เพือ่ เป็นแนวทางใน
การหานิยามของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในบริบทสังคมไทย
การวัดพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การวัดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจนี้ วัดโดยใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั เชิง
คุณภาพเป็ น หลักนํามาประกอบให้เข้ากับนิยาม ความยึดมันผู
่ กพันทัง้ ทางตรง และทางอ้อมที่
สังเคราะห์จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาของทัง้ Brodie (2011) และ Gummerus (2013) ผูว้ จิ ยั ได้ ประยุกต์
ข้อค้นพบทีเ่ กิดขึน้ ในงานวิจยั เชิงคุณภาพกับแบบการวัดพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่
Francis และคณะ (2004) เสนอไว้ โดยผูว้ จิ ยั ค้นพบว่าพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กนั ประกอบไปด้วย
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1) พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 2) พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3) พฤติกรรมการติดต่อกับผูอ้ ่นื บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 4) พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ ผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และ5) พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยผูว้ จิ ยั ได้
กําหนดใช้มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับจาก “ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย” ถึง “ปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ”
2.1 แนวคิ ดเรือ่ งกระบวนการเกิ ดความยึดมันผู
่ กพัน
Bowden (2007: 9) ได้นยิ ามเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันของลูกค้าในด้านการตลาด โดยนํา
แง่มมุ ของกระบวนการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพือ่ อธิบายการเกิดขึน้ ของการยึดมันผู
่ กพัน โดย
มองว่า ความยึดมันผู
่ กพันจะเกิดขึน้ จาก 3 ปจั จัยหลักได้แก่ การรูค้ ดิ (Cognitive) อารมณ์ความรูส้ กึ
(Affective) และพฤติกรรม (Behavior)

สิ่งเร้าทีท่ าํ ให้
เกิดความรูส้ กึ ยินดี
ความรูส้ กึ เดิม
- การรับรู้
- อารมณ์ความรูส้ กึ
- พฤติกรรม

- ความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันทีส่ ะสมขึน้
- ความยึดมันผู
่ กพันจากการเปลีย่ นความรูส้ กึ
กลุ่มลูกค้าใหม่

ตัวเลือก และ
ประสบการณ์

ความ
พึงพอใจ
สิ่งเร้าทีท่ าํ ให้เกิด
ความรูส้ กึ ธรรมดา

ความยึดมันผู
่ กพัน
และความไว้ใจ
กลุ่มลูกค้าเดิม

ความยึดมันผู
่ กพัน
ทางด้านอารมณ์

ผลทีอ่ อกมาความยึดมันผู
่ กพัน
และความจงรักภักดี

ภาพประกอบ 3 กระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันในทางจิตวิทยา (Bowden. 2007: 9)
จากภาพประกอบ 3 จะเห็นได้วา่ กระบวนการความยึดมันผู
่ กพันของ Bowden มีจดุ เริ่มต้น
จากความรูส้ กึ เดิมของผูบ้ ริโภคผ่านการรับรู้ ความรูส้ กึ และการแสดงออก โดยทีค่ วามรูส้ กึ เดิมกับ
ตัวเลือกต่างๆ และประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคในขณะนัน้ เป็นตัวบ่งบอกถึงความพึงพอใจ ซึง่ กลุ่ม
ลูกค้าใหม่จะรูส้ กึ ตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์ใหม่ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สนิ ค้าหรือบริการ ทีน่ ําไปสู่
ความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพัน และความชอบทีส่ ะสมขึน้ เรือ่ ยๆ ใ นทางกลับกันลูกค้าทีม่ พี ฤติกรรมการซือ้
สินค้าซํา้ ๆ จะมีความรูส้ กึ คาดหวังต่อสินค้าลดลง ทําให้การประเมินความพึงพอใจจะขึน้ อยูก่ บั
ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหรือบริการ มากกว่าความรูส้ กึ ประทับใจจากการใช้สนิ ค้าอีกครัง้ โดย
Bowen ได้ยา้ํ ว่าปจั จัยสําคัญของการสร้างความยึดมั น่ ผูกพันคือ การสร้างความไว้วางใจทีจ่ ะนําไปสู่
ความนิยมชมชอบ ความจงรักภักดี และความยึดมันผู
่ กพันในระยะยาว
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กระบวนการในการสร้างความยึดมันผู
่ กพันโดย O’Brien และ Tom (O’Brien. 2009: 2)
ได้อธิบายลักษณะการเกิดขึน้ ของความยึดมันผู
่ กพันของการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยอธิบายการเกิด
ความยึดมันผู
่ กพันในลักษณะทีเ่ ป็ นวงจร โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้ 1) ช่วงจุดเริม่ ต้นทีส่ ร้างให้เกิดความยึด
มันผู
่ กพัน เช่น ความสนใจในสินค้า และบริการในเว็บไซต์ 2) ช่วงขยายระยะเวลาของความยึดมัน่
ผูกพัน 3) ช่วงตัดสินใจเลิกทีจ่ ะยึดมันผู
่ กพันต่อเว็บไซต์ 4) ช่วงเวลาทีไ่ ม่รสู้ กึ ยึดมันผู
่ กพันใดๆ และ
5) ช่วงระยะเวลาทีจ่ ะกลับมายึดมันผู
่ กพันอีกครัง้
การศึกษาของ Brodie ในปี 2011 ได้ออกแบบ Conceptual Model โดยวิเคราะห์ และการ
แปลความหมายจากข้อความที่ โพสต์ ลงเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ รียกว่า
Netnography ซึง่ เป็ นการปรับใช้เทคนิคชาติพนั ธ์วรรณนามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ บน
ชุมชนออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการสังเกตการณ์บนโลกออนไลน์ และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเป็ น
เครือ่ งมือในการค้นหากระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพัน ซึง่ ในรูปแบบที่ Brodie ได้สร้างขึน้ มานัน้
ได้อธิบายว่า ผูใ้ ช้งานจะมีจดุ เริม่ ต้นของการใช้เว็บไซต์เพือ่ วัตถุประสงค์ทเ่ี ฉพาะเจาะจง เช่น ความ
ต้องการในการลดค่าใช้จา่ ยในการหาข้อมูลข่าวสาร
Brodie (2011) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ความยึดมันผู
่ กพันของผูบ้ ริโภคในมิตทิ แ่ี ตกต่างกัน
ออกไป โดย Brodie ได้แบ่งมิตกิ ารศึกษาความยึดมันผู
่ กพันออกเป็นมิตกิ ารรูค้ ดิ (Cognitive) อารมณ์
(Emotional) และพฤติกรรม (Behavioral) Brodie ได้เสนอว่ามิตคิ วามยึดมันผู
่ กพันทีแ่ ตกต่างกัน
ส่งผลให้ระดับความยึดมันผู
่ กพันในมิตติ ่างๆ ของผูบ้ ริโภคมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ซึง่ ผลการศึกษา
ของ Brodie (2011: 5) พบว่าการเกิดขึน้ ของความยึดมันผู
่ กพันในมิตดิ า้ นการรูค้ ดิ (Cognitive) อารมณ์
(Emotional) และพฤติกรรม (Behavioral) ทีแ่ ตกต่างกันได้สง่ ผลต่อระดับความเข้มข้นของความยึด
มันผู
่ กพันทีแ่ ตกต่างกันออกไป ตัวอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในงานของ Brodie พบว่าความยึดมันผู
่ กพันในมิติ
ด้านอารมณ์ (Emotional) อาจส่งผลต่อระดับความยึดมันผู
่ กพันในมิตดิ า้ นการรูค้ ดิ (Cognitive) และ/
หรือมิตดิ า้ นพฤติกรรม (Behavioral)
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มิตคิ วามยึดมันผู
่ กพันของผูบ้ ริโภค
มิตดิ า้ นการรูค้ ดิ

มิตดิ า้ นวัตถุทก่ี อ่ ให้เกิดความยึดมัน่
ผูกพันของผูบ้ ริโภค

ตราสินค้า
สินค้า/บริการ

ประเด็นในการสนทนา

องค์กร
มิตดิ า้ นอารมณ์

มิตดิ า้ นพฤติกรรม

อุตสาหกรรม
ชุมชนออนไลน์

ชุมชนออนไลน์
บทบาทของชุมชน
สมาชิกของชุมชน

ความยึดมันผู
่ กพันของผูบ้ ริโภคในโลก
แห่งความจริง (มองไม่เห็น)

ความสัมพันธ์ทส่ี ร้างขึน้
ความสัมพันธ์ทอ่ี าจเกิดขึน้
องค์ประกอบของแนวคิด

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผู
่ กพันกับปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพัน
(Brodie. 2011: 5)
ภาพประกอบ 4 ได้แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความยึดมันผู
่ กพันในมิตติ ่างๆ ทีป่ รากฏ
บนเนื้อหาในบล็อค ซึงผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั รูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันไปกับประเด็นหลักในการ
สนทนา (Themes discussed) ทัง้ ในเรือ่ งตราสินค้า (Brand) สินค้า (Products) และบริการ (Services)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ (Exercise program) รวมไปถึงองค์กร (Organization) และ
อุตสาหกรรม (Industry) ของประเภทธุรกิจทีก่ าํ ลังสนทนาอยู่ โดยทําการพิจารณาเทียบเคียงกับ
ลักษณะชุมชนออนไลน์ (Online community) บทบาททีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน (Online community) และ
สมาชิกคนอื่นๆ (Other community members) ผูบ้ ริโภคจะเริม่ ยึดมันผู
่ กพันกับสิง่ ทีใ่ กล้ชดิ และตรง
กับความสนใจของตนเอง และจากนัน้ จะเกิดการป ฏิสมั พันธ์แบบสองทาง (Two-way interactions)
กับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนออนไลน์
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การแบ่งปนั

จุดเริม่ ต้นของ
การยึดมันผู
่ กพัน

ความจงรักภักดี และความพึงพอใจ
การพัฒนา
ร่วมกัน

การเรียนรู้

การมีอาํ นาจ
ความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันทางอารมณ์

การสนับสนุน

การถ่ายทอด
ทางสังคม

ความไว้วางใจ

กระบวนการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันย่อย
หยุดยัง้ ความสัมพันธ์
ความหลุดพ้นจากความยึดมันผู
่ กพัน

ภาพประกอบ 5 กระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันต่อชุมชนออนไลน์ (Brodie. 2011: 6)
การวิเคราะห์กระบวนการความยึดมันผู
่ กพันของผูบ้ ริโภคในชุมชนออนไลน์ Brodie (2011:
6) พบว่ากระบวนการในการสร้างความยึดมันผู
่ กพันต่อชุมชนออนไลน์ จะประกอบไปด้วยทั ้ งหมด
5 ขัน้ ตอน อันได้แก่ 1) การเรียนรู้ 2) การแบ่งปนั 3) การสนับสนุน 4) การถ่ายทอดทางสังคม และ
5) การพัฒนาร่วมกัน ซึง่ ผลจากการทีผ่ บู้ ริโภคได้สร้างกระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันทั5ง้ ขัน้ ตอน
จะทําให้เกิดพลังของความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ การมีอาํ นาจ ค วามรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพัน
ทางอารมณ์ และความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม หากผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้สร้าง
ความรูส้ กึ ร่วมมากนัก ผูใ้ ช้งานอาจจะหยุดการปฏิสงั สรรค์กบั สมาชิกในชุมชนออนไลน์ชวคราว
ั่
และ
ลดระดับความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันลงไปเรือ่ ยๆ ตามทีป่ รากฏในภาพประกอบ 5
นอกจากนี้ Evans (Evan. 2010: 15) ได้นําเสนอแนวคิดเรือ่ งการกระทําทางสังคม (Social
Action) มาประยุกต์ใช้สาํ หรับขัน้ ตอนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันของผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยนําเสนอว่าขัน้ ตอนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันกับกลุม่ ลูกค้าจะเกิดขึน้ อย่างเ
ป็น
ขัน้ ตอน ซึง่ มีองค์ประกอบทัง้ หมด 4 ขัน้ ตอนตามภาพประกอบ 6 อันได้แก่

ระดับความยึดมันผู
่ กพัน
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การบริโภค
Consumption

การเฝ้าดูแล
Curation

การสร้างสรรค์
Creation

การร่ว มมือกัน
Collaboration

ภาพประกอบ 6 ลําดับขัน้ ของการสร้างความยึดมันผู
่ กพันทีแ่ ตกต่างกัน (Evan. 2010: 15)
1) ขัน้ ตอนการบริ โภค (Consumption) ในบริบทการใช้ง านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึง่ หมายถึงการดาว น์โหลด (Downloading) การอ่านข้อความ (Reading) การเฝ้าดูขอ้ มูล
ต่างๆ(Watching) การฟงั (Listening) กับเนื้อหาทีป่ รากฏบนโลกออนไลน์ การบริโภคต่างๆ ในโลก
ออนไลน์นนั ้ เป็ นพืน้ ฐานในการใช้งานบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ
การใช้งานบนอินเตอร์เน็ตทัวไป
่ ซึง่ Evans เสนอว่าคนทีใ่ ช้งานบนโลกออนไลน์สว่ นใหญ่จะมีลกั ษณะ
ทีเ่ น้นการบริโภค (Consuming) มากกว่าการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ (Creating) โดย Evans ยังได้เสนอ
ว่าหากต้องการเปลีย่ นพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานจากเดิมทีเ่ น้นการบริโภคเพียงอย่างเดียว นักการตลาด
จะต้องกระตุน้ และให้พลัง/อํานาจกับผูใ้ ช้งานในการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
2) ขัน้ ตอนการเฝ้ าดูแล (Curation) เป็นการกระทําของผูใ้ ช้งานทีเ่ ริม่ มีความคิดสร้างสรรค์
บนโลกออนไลน์มากกว่าขัน้ ตอนการบริโภค ซึง่ หมายรวมถึงการจัดประเภท และการกรองข้อมูล
(Sorting and filtering) การให้คะแนน (Rating) การรีววิ (Reviewing) การแสดงความคิดเห็น
(Commenting) การแท็กรูป (Tagging) หรือการผลิตเนื้อหาต่างๆ (Describing content) ในช่วงของ
การเฝ้าดูแลนี้เป็ นระยะทีเ่ กิดการปฏิสงั สรรค์กนั เองของผูท้ ใ่ี ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
จะช่ วยให้ชมุ ชนออนไลน์มกี ารตื่นตัวมากยิง่ ขึน้ ขัน้ นี้จะเป็นจุดเริม่ แรกทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้งานเรียนรูท้ จ่ี ะมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาต่างๆ และให้ผใู้ ช้งานกลายเป็นผูใ้ ช้งานทีม่ คี วามกระตือรือร้น
(Active) ในชุมชนออนไลน์ในอนาคต
3) ขัน้ ตอนการสร้างสรรค์ (Creation) ในขั ้ นตอนนี้นกั การตลาดจะต้องสนับสนุน
เครือ่ งมือต่างๆ ให้แก่ผใู้ ช้งาน เพือ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหา และตรงกับทีพ่ วกเขาต้องการมากทีส่ ดุ
การแสดงออกบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะสะท้อนให้เห็นถึงการกระทํา เจตคติ ความสนใจ
ส่วนบุคคล การจัดการกับชือ่ เสียง (Reputation Management) ซึง่ มีความสําคัญอย่างมากกับผูใ้ ช้งาน
ทัง้ ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4) ขัน้ ตอนของการร่วมมือกัน (Collaboration) การร่วมมือกันจะเกิดขึน้ จากการทีค่ น
ในสังคมออนไลน์มสี ว่ นร่วมในการแบ่งปนั ข้อมูล แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึง่ จะช่วยสร้าง
ให้ชมุ ชนมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นพลวัตรมากขึน้ คือมีการสร้างคลังข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์ และจํานวนคนที่
เข้ามาอ่าน ซึง่ สิง่ เหล่านี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุม่ สมาชิก นอกจากนี้แล้วการ
รวมกลุม่ ดังกล่าวยังช่วยให้เกิดพลังในการสะท้อนปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้งานสินค้าหรือบริก าร
และส่งกลับไปยังองค์กรเพื่อทีจ่ ะแก้ไขปญั หาและปรับเปลีย่ นอย่างทันทีทนั ใด
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความยึดมันผู
่ กพันที่ผา่ นมา
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าความยึดมันผู
่ กพันเป็นตัวแปรตามทีไ่ ด้รบั
การศึกษาอย่างมากทัง้ ในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยเฉพาะใน งานทีเ่ กีย่ วข้องกับเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ นักวิจยั ทีผ่ า่ นมาพยายามทีจ่ ะหาสาเหตุหรือตัวแปรของการเกิดความยึดมัน่
ผูกพัน เพือ่ ทีจ่ ะได้นําไปประยุกต์ใช้กบั บริบททีแ่ ต่ละคนกําลังสนใจอยู่ โดยสามารถสรุปงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันทีผ่ า่ นมาตามตาราง 2
ตาราง 2 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันจากการใช้งานเว็บไซต์ทผ่ี า่ นมา
ระเบียบ
วิ ธีวิจยั
การวิจยั ในเชิง
ทดลอง

ขอบเขตการศึกษา
ั ยทีส่ ่งผลต่อการยึดมัน่
ปจจั
ผูกพัน 1) การปฏิสงั สรรค์
ตามสถานการณ์
(Contingency Interactivity)
2) ความรูส้ กึ เชือ่ มโยงกับ
บริษทั (Self Company
connection) 3) เจตคติทม่ี ตี ่อ
บริษทั (Company Attitude)
และ 4) ความตัง้ ใจทีจ่ ะมีการ
ติดต่อแบบปากต่อปาก
(Word-of-Mouth Intentions)
ศึกษาความเทีย่ งตรงของ
คุณสมบัตติ ่างๆ ในการสร้าง
ความยึดมันผู
่ กพันของ
E-Health

สถิ ติหรือเทคนิ คที่
ใช้
โดยใช้มาตรวัด
แบบ Likert scale
7 ระดับ สถิตแิ บบ
CFA และ R2

กลุ่มตัวอย่าง

ผูเ้ ข้าร่ว มวิจยั
จํานวน 281 ซึง่
คัดเลือกมาจาก
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมา
เข้าร่วมในการวิจยั
โดยทีผ่ เู้ ข้าร่ว มวิจยั
จะต้องทําการ
ข้อความในบล็อค
อย่างน้อย 30
วินาทีต่อวัน
การเก็บแบบ
โดยใช้มาตรวัด
ผูเ้ ข้าร่ว มวิจยั
สอบถามบน
แบบ Likert Scale จํานวน 230 และ
เว็บไซต์ 2 ครัง้
5 ระดับ โดยนําตัว 270ตัวอย่าง ซึง่
แปรทีเ่ กีย่ วข้องกับ คัดเลือกมาจากผู้
ความยึดมันผู
่ กพัน เข้ามาใช้บริการ
ทัง้ สิน้ 12 คํา
E-Health
ครอบคลุม 7 เรือ่ ง
การวิจยั เชิง
วิเคราะห์ถงึ ผลทีเ่ กิดจากการ ใช้มาตรวัดระดับ
กลุ่มตัวอย่างจะ
ทดลอง โดยมี
ใช้งาน Twitter ทีม่ ตี ่อ
ความยึดมันผู
่ กพัน เป็ นกลุ่มนักเรียน
การเก็บข้อมูล
นักเรียนทีม่ รี ะดับความยึดมั ่น จาก National
ชัน้ ปีท่ี 4 จํานวน
ออนไลน์ผา่ นเว็บ ผูกพันต่อเว็บไซต์ Twitter ที่ Survey of Student 5,414 คน
Surveymonkey ไม่เหมือนกัน ซึง่ ผลสรุปว่า
Engagement
.com
Twitter สามารถช่วยให้
ใช้สถิติ ANOVA
นักเรียนมีความยึดมั ่นผูกพัน
กับชัน้ เรียน และมีบทบาทใน
เชิงรุก (Active) ในการสร้าง
ความมีส่วนร่วมของนักเรียน

บทบาทของ
ตัวแปร
ความยึดมันผู
่ กพัน
ตัวแปรตาม

คณะผูว้ ิ จยั
Yang และ
Kang (2009)

ความยึดมันผู
่ กพัน
เป็ นตัวแปรตาม

Lefebvre
และคณะ
(2010)

ความยึดมันผู
่ กพัน
เป็ นตัวแปรตาม

Junco
(2010)
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ตาราง 2 (ต่อ)
ระเบียบ
ขอบเขตการศึกษา
วิ ธีวิจยั
Netnography
การสังเกตการสือ่ สารภายใน
และการสัมภาษณ์ ชุมชนออนไลน์
เชิงลึก

สถิ ติหรือเทคนิ คที่
กลุม่ ตัวอย่าง
ใช้
โปรแกรม Nvivo
โพสต์ทเ่ี กิดขึน้ จาก
สมาชิกของเว็บไซต์
จํานวนทัง้ สิน้ 427
ข้อความ
เปรียบการทวีตบนเว็บไซต์
โปรแกรมการ
4 บริษทั ทีใ่ ช้งาน
Twitter ในกลุ่ม 4 บริษทั ทีม่ ี รวบรวมข้อความ
เว็บไซต์ทวีตเตอร์
ความยึดมันผู
่ กพันแตกต่างกัน บนทวีตเตอร์ของ
บริษทั Alterian

บทบาทของ
คณะผูว้ ิ จยั
ตัวแปร
เป็ นการศึกษาในเชิง Brodie (2011)
คุณภาพ

การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา

เป็ นการศึกษาในเชิง Wigley และ
คุณภาพ
Lewis (2011)

แม้วา่ ในการวิจยั ทีผ่ า่ นมาการศึกษาเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันมาเป็นระยะเวลานานแต่ยงั มี
ข้อจํากัดในการทีจ่ ะนํามาอธิบายความยึดมันผู
่ ก พันในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจาก 1) การศึกษาที่
เกิดขึน้ ส่วนใหญ่จะวัดความยึดมันผู
่ กพันในบริบททีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับตัวเว็บไซต์ เช่น ความยึดมัน่
ผูกพันของนักเรียนทีม่ ตี ่อเนื้อหาการเรียนการสอนผ่าน Twitter (Junco. 2010) หรือการศึกษาความ
ยึดมันผู
่ กพันต่อการโฆษณาประชา สัมพันธ์ระบบ E-Health ของ Lefebvre และคณะ (2010)
2) การศึกษาความยึดมันผู
่ กพันกับตัวเว็บไซต์เองนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพที่
มุง่ เน้นหารูปแบบกระบวนการเกิดขึน้ ของความยึดมันผู
่ กพันบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น การศึกษาของ Brodie (2011) ทีท่ าํ การวิเคราะห์กระบวนการสือ่ สารในการใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ หาแบบจําลองของความยึดมันผู
่ กพัน หรือการวิเคราะห์เนื้อหาของ
Wigley และ Lewis ในปี 2011 ทีเ่ ปรียบเทียบความยึดมันผู
่ กพันทีม่ ตี ่อบริษทั ผ่านเว็บไซต์ Twitter
ทําให้ได้แบบจําลองนําไปประยุกต์ใช้ในทางการตลาดได้จริง และ 3) การอธิบายความยึดมันผู
่ กพันที่
ผ่านมายังไม่ได้มแี นวคิดหรือทฤษฎีในทางวิชาการเป็นหลักในการอธิบายมากนัก
จากตางราง 2 จะเห็นได้วา่ การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันในสองลักษณะคือ
การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ซึง่ จากการวิเคราะห์จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
กรอบแนวคิดของการศึกษาครัง้ นี้กบั การศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในเชิงลึก และเชิงกว้างควบคู่กนั
ไป โดยทีก่ ารศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในเชิงคุณภาพทีผ่ า่ นมาจะมุง่ เน้นการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา
ถึงการปฏิสมั พันธ์ กนั ระหว่างสมาชิกผูใ้ ช้งานแต่ละคนทัง้ เว็บไซต์ชอ่ ื ดังอย่างทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก
โดยทีน่ ําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หากระบวนการเกิดความยึดมันผู
่ กพันของกลุม่ เป้าหมายของแต่ละ
งานวิจยั ในขณะทีก่ ารศึกษางานวิจยั ในเชิงปริมาณจะมุง่ เน้นทีก่ ารศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในฐานะ
ทีเ่ ป็นตัวแปรตาม โดยเน้นค้นหาปจั จัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในบริบทของงานวิจยั ที่
แตกต่างกันไป
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ในขณะทีก่ ารศึกษาทีผ่ า่ นมา ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผู
่ กพันกับความตัง้ ใจซือ้ ยัง
ไม่ได้ปรากฏชัดเจนมากนัก แต่ได้มนี กั วิชาการหลายท่านได้ประยุกต์ใช้ตวั แปรอื่ นๆ ทีม่ คี าํ นิยาม
คล้ายคลึงกับตัวแปรความยึดมันผู
่ กพัน เช่นในการศึกษาของ Huang และคณะ (2010) ได้ศกึ ษา
ทฤษฎีความเกีย่ วพัน (Involvement Theory) ทีเ่ ชื่อมโยงกับ Blogger ทีม่ ตี ่อความตัง้ ใจซือ้ ในบริการ
การท่องเทีย่ ว ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเรือ่ งความเกีย่ วพันเป็ นทัง้ หมด 3 เรือ่ งอันได้แก่ความเกีย่ วพันส่วนตัว
(Personal Involvement) ความเกีย่ วพันกับสินค้า (Product Involvement) และ ความเกีย่ วพันกับ
สถานการณ์ (Situation Involvement) ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าความเกีย่ วพันส่วนตัว ความเกีย่ วพันกับ
สินค้า และความเกีย่ วพันกับสถานการณ์ต่างส่งผลต่อตัวแปรเรือ่ งความตัง้ ใจซือ้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยทีค่ า่ สหสัมพันธ์ (R) อยูท่ ป่ี ระมาณ 0.415-0.468
ในการศึกษาของ Bagozzi และ Dholakia (2006) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการมีสว่ นร่วม (Participation)
ของกลุม่ ผูร้ กั รถมอเตอร์ไซค์ยห่ี อ้ Harley Davidson ผูว้ จิ ยั ได้สร้า งตัวแปรเรือ่ งพฤติกรรมกลุ่ม
(Group Behaviour) โดยใช้ขอ้ คําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับความถีใ่ นการมีสว่ นร่วม และความตัง้ ใจทีจ่ ะมี
ส่วนร่วมในอนาคตในการทํานายพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับยีห่ อ้ สินค้า (Brand Behaviour) ทีป่ ระกอบ
ไปด้วยเรือ่ งการซือ้ อุปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์ ค่าใช้ จา่ ยในการซือ้ อุปกรณ์ต่างๆ หรื อการเข้าไป
เยีย่ มชมศูนย์บริการ จากการทดสอบทางสถิตพิ บว่าตัวแปรเรือ่ งพฤติกรรมกลุม่ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับยีห่ อ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ค่ี า่ สหสัมพันธ์ (R) อยูท่ ่ี 0.32
จากการประมวลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมายังไม่พบงานวิจ ัยทีศ่ กึ ษาความยึดมันผู
่ กพันในการทํานาย
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้า และบริการ แม้วา่ ผลการวิจยั ข้างต้น มีตวั แปรทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับความยึด
มันผู
่ กพันต่อความตัง้ ใจซือ้ ภายใต้บริบททีแ่ ตกต่า งกันไป ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าการวิจ ั ยครัง้ นี้ความยึดมัน่
ผูกพันน่าจะสามารถทํานายความตัง้ ใจซือ้ สินค้า หรือบริการของผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจได้
อย่างไรก็ตาม จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่ายังไม่มกี ารศึกษาความยึดมันผู
่ กพัน ภายใต้บริบท
ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําการศึกษาทีผ่ า่ นมาเป็นกรอบในการออกแบบการวิจยั เชิง
คุณภาพกับกลุ่มผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นประจํา โดยนํามาเป็นกรอบคําถามในการสัมภาษณ์เชิง
คุณภาพ รวมไปถึงเป็ นข้อสังเกตสําหรับการดําเนินการสังเกตออนไลน์ โดยการนํากรอบดังกล่าวมา
พิจารณาเบือ้ งต้นจะทําให้การดําเนินการเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความ ยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจในบริบทของสังคมไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ จากนัน้ จึงนําข้อสรุปทีไ่ ด้ขา้ งต้น ไปทําการ
วิจยั เชิงปริมาณกับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี โดยนําตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันเป็นตัวแปร
อิสระภายนอกกรอบแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีเพือ่ หาสาเหตุวา่ ตัวแปรภายใต้กรอบ
แบบจําลอง ตัวใดบ้างทีเ่ ป็ นสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพัน เพื่ ออธิบายสาเหตุของการเกิดความ ยึด
มันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจได้อย่างชัดเจน และได้รบั การยอมรับในวงกว้าง
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3. แนวคิ ด และทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล และพฤติ กรรมตามแผน
จุดเริม่ ต้นของทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล และทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน เริม่ ต้นมา
จากการศึกษาของ Wicker (Wicker. 1969; citing Armitage, Conner. 2001) ทีไ่ ด้ทาํ การทดสอบ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ และพฤติกรรม โดยได้ขอ้ สรุปว่าตัวแปรเรือ่ งเจตคติไม่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมได้ดเี พียงพอ ทําให้นกั จิตวิทยาสังคมหลายท่านได้พยายามทีจ่ ะสร้าง
สมมติฐานเพือ่ เพิม่ พลังในการทํานายของตัวแปร เรือ่ งเจตคติให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยที่ Olson
และ Zanna (1993) ได้เพิม่ ตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรเจตคติในการทํานายพฤติกรรม จน
กลายเป็นรากฐานของทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล และทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนของ Fishbein
และ Ajzen
ทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล (Theory of Reasonned Action) และทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผน (Theory of Planned Behavior) เป็นรูปแบบจําลองทางจิตวิทยาสังคมทีช่ ว่ ยอธิบายว่า
ทําไมบุคคลถึงมีการแสดงออก โดยทัง้ สองทฤษฎีน้เี ชื่อว่าบุคคลมีการสร้างรูปแบบของความตัง้ ใจใน
การแสดงออกมาก่อนทีแ่ สดงออกบางอย่างออกมา หรือมีการกระทํา ออกมาทีแ่ ตกต่างกัน จุดเริม่ ต้น
ของการศึกษาทฤษฎีเกิดขึน้ เมือ่ ปี 1975 เมือ่ Fishbein และ Ajzen (1975) ได้เสนอว่าพฤติกรรมที่
แท้จริงของปจั เจกบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการกระทําต่างๆ โดยที่ Fishbein และ Ajzen
ให้ความสําคัญกับการวัดระดับของความตัง้ ใจกระทํา โดยภายใต้ทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล
Fishbein และ Ajzen ได้เสนอว่าเจตคติของบุคคล (Attitiude) และ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
(Subjective Norm) มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการกําหนดความตัง้ ใจในการกระทําต่างๆ ดังนัน้ การวัด
ความตัง้ ใจในการกระทําต่างๆ จึงสามารถกระทําได้ผา่ นการวัด เจตคติในทางบวก หรือทางลบของ
บุคคลนัน้ ๆ รวมไปถึงระดับความสัมพันธ์กบั ผูอ้ า้ งอิงทีใ่ กล้ชดิ กับผูใ้ ช้งาน
Fishbein และ Ajzen ยังได้อธิบายเพิม่ เติมในรายละเอียดของตัวแปรเจตคติ (Attitude) ว่า
เป็นผลรวมของความเชือ่ บุคคลนัน้ ทีม่ ตี ่อการกระทําต่างๆ โดยทีบ่ คุ คลแต่ละคนจะประเมินถึงผลของ
การกระทําทีเ่ กิดขึน้ ผ่านความเชือ่ ทีม่ ตี ่อการกระทํานัน้ ๆ โดยการวัดระดับของเจตคติขน้ึ อยูก่ บั ว่า
เจตคติมคี วามสัมพันธ์หรือส่งผลการกระทําทีแ่ สดงออกมามากน้อยเพียงใด
ในขณะทีเ่ รือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง หมายถึงการรับรูข้ องปจั เจกบุคคลว่าบุคคลรอบ
ข้างมีความคาดหวังในการกระทํามากน้อยเพียงใด โดยFishbein และ Ajzen (1975) ได้เสนอว่าการวัด
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงนี้เป็ นการศึกษาถึงผลรวมของความเชือ่ เกีย่ วกับกลุม่ อ้างอิง (Normative
Belief) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ อื่นๆ และแรงจูงใจในการยอมตามกับความคาดหวังเหล่านัน้ (Motivation
to Comply) ตาม ภาพประกอบ 7
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ความเชื่อส่วนบุคคล
และการประเมิน
ผลลัพธ์

เจตคติตอ่
การกระทํา
ความตัง้ ใจใน
การกระทํา

ความเชื่อในบรรทัด
ฐาน และการยอม
ตามต่อบรรทัดฐาน

พฤติกรรมการ
แสดงออก

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง

ภาพประกอบ 7 แบบจําลองทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล (Fishbein; & Ajzen. 1975: 16)
อย่างไรก็ตามการศึกษาการกระทําแบบมีเหตุผลในยุคถัดมาของ Fishbein และ Ajzen ได้
ทําการเพิม่ เติมตัวแปรทีส่ าํ คัญอีก 1 ตัวแปรคือเรือ่ งการ รับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม (Perceived
Behavioral Control) โดยมองว่าตัวแปรดังกล่าวสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรม
ได้ดยี ง่ิ ขึน้ และได้กลายมาเป็ นทฤษฎีการกระทําแบบแผนขึน้ มา โดยสามารถอธิบายองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้ตามภาพประกอบ 8
เจตคติ ต่อ
พฤติ กรรม

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิ ง

ความตัง้ ใจใน
การแสดงออก

พฤติ กรรมการ
แสดงออก

การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติ กรรม

ภาพประกอบ 8 แบบจําลองทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 1991: 182)
เจตคติ ต่อพฤติ กรรม (Attitude towards the Behavior) ปจั จัยนี้ได้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับผลลัพธ์ทอ่ี อกมาไว้ว่า เจตคติของบุคคลต่อพฤติกรรมเป็ นตัวประเมินกับผลที่
เกิดจากการกระทํานัน้ ๆ ยิง่ บุคคลประเมินว่าผลลัพธ์ท่ี เกิดขึน้ จะส่งผลในทางบวก และเชื่อว่า
พฤติกรรมทีก่ ระทําลงไปมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ดงั กล่าวอย่างชัดเจน จะทําให้บคุ คลมีแนวโน้ม
แสดงพฤติกรรมนัน้ จะมีมากขึน้
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การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง (Subjective Norm) การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงมีลกั ษณะที่
เป็ นกลุ่มบุคคล หรือปจั เจกบุคคลทีท่ าํ ให้บคุ คลต่างๆ เชือ่ ว่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมบางอย่าง
ออกมาได้ กลุม่ อ้างอิงทีส่ าํ คัญโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบตัว เช่น ญาติสนิท คูส่ มรส เพือ่ นสนิท
เพือ่ นร่วมงาน หรือในบางครัง้ กลุม่ อ้างอิงจะเกิดขึน้ ในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป เช่น แพทย์
พนักงานบัญชี หรือ ทนายความ กลุม่ อ้างอิงเหล่านี้มบี ทบาทสําคัญในการจูงใจบุคคลให้ยอมรับกับ
การแสดงออกทีไ่ ด้กําหนดออกมา หรือกล่าวได้ว่าเป็ นแรงกดดันทางสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง ในทาง
กลับกันหากกลุ่มอ้างอิงเหล่านี้ไม่ให้การยอมรับกับการแสดงออกเหล่านัน้ จะทําให้บุคคลนัน้ รูส้ กึ ว่า
ไม่สมควรแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา
การรับรูก้ ารควบคุมพฤติ กรรม (Perceived Behavioral Control) บุคคลจะประเมินถึง
ศักยภาพของตัวเองว่าทําให้บคุ คลนัน้ สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้หรือไม่ หากบุคคล
เชือ่ ว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรอบตัวได้ ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึง
พฤติกรรมย่อมมีสงู ขึน้ ด้วยเช่นกัน
ความตัง้ ใจในการแสดงออกพฤติ กรรม (Intention Behavior) ตัวแปรความตัง้ ใจใน
การแสดงพฤติกรรมเป็ นตัวแปรทีม่ สี ว่ นสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยทําหน้าทีเ่ ป็น
ตัวแปรกลางระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุทางจิต และตัวแปรทางสังคมอื่นๆ ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ จริง ซึง่ ตัวแปรความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมถือได้วา่ เป็นตัวแปรทีม่ สี ว่ นทําให้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนสามารถอธิลายพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากทฤษฎีทอ่ี ธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างเจตคติกบั พฤติกรรมอื่นๆ
พฤติ กรรมการแสดงออก (Behavior) การนิยามเรือ่ งของพฤติกรรมมีสว่ นสําคัญอย่างมาก
ในการสร้างแบบวัดด้านพฤติกรรม โดย Francis และคณะ (2004) ได้นําเสนอว่าการนิยามพฤติกรรม
จําเป็นทีจ่ ะต้องคํานึงถึงเรือ่ งกลุม่ เป้าหมาย การกระทํา บริบท และเวลา โดยในแบบจําลองตัวแปร
พฤติกรรมการแสดงออกจะได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความตัง้ ใจในการแสดงออกพฤติกรรม
การวัดความตัง้ ใจในการแสดงพฤติ กรรมยึดมันผู
่ กพันเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การวัดความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจนี้ ผูว้ จิ ยั ได้
นําวิธกี ารวัดความตัง้ ใจในการแสดงออกพฤติกรรมทางตรงของFrancis และคณะ (2004) เพื่อศึกษา
ระดับ ความต้องการ ของแต่ละบุคคลทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ทัง้ ในเรือ่ ง
พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจ พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ
ในชุมช น และพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยผูว้ จิ ยั ได้กําหนด ใช้มาตรวัด
ประเมินค่า 7 ระดับ จาก “ไม่เคยตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั เิ ลย” ถึง “ตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ”
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นิ ยามเจตคติ
ในทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล เจตคติเป็นหนึ่งในตัวแปรทีส่ ามารถทํานายความตัง้ ใจ
ในการแสดงออกของพฤติกรรมของปจั เจกบุคคลได้ เจตคติเป็ นการประเมินของปจั เจกบุคคลทีม่ ตี ่อ
ความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรม (Conor; & Armitage. 1998: 1431)
ในทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล และทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน เจตคติเป็ นตัวแปรที่
ได้รบั อิทธิพลจากการกําหนดความเ ชือ่ ทีเ่ ด่นชัดด้านพฤติกรรม (Behaviour Belief) Fishbein ได้
สร้างแบบจําลองแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อดังกล่าวกับเจตคติ โดย Fishbein ได้เสนอ
ว่าปจั เจกบุคคลอาจมีความเชือ่ หลายแบบทีม่ ตี ่อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งความเชื่อบางอย่างเท่า นัน้ ทีจ่ ะแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชดั (Ajzen. 1991: 189) โดย Ajzen
(Ajzen0. 1991: 188) ได้นยิ ามว่าเจตคติต่อพฤติกรรมหมายถึงระดับความรูส้ กึ ของการประเมินทีม่ ี
ต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมโดยรวมของปจั เจกบุคคล
Fishbein และ Ajzen (1975: 222) ได้ใช้แบบจําลองความคาดหวัง คุ ณค่า (Expectancyvalue) เพือ่ ทําความเข้าใจบทบาทของเจตคติในแบบจําลอง Fishbein และ Ajzen มองว่าเจตคติ
พัฒนามาจากความรูส้ กึ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมของแต่ละบุคคลต่อสิง่ ของหรือสิง่ ต่างๆ รอบตัว โดยปจั เจกบุคคล
จะเชื่อมโยงสิง่ ของนัน้ เข้ากับคุณสมบัตบิ างอย่างเพื่อก่อให้เกิดเจตคติในขณะทีเ่ จตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม
จะเกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคลทีเ่ ชื่อมโยงกับพฤติกรรมทีน่ ําก่อให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างที่
เด่นชัด เนื่องด้วยคุณสมบัตเิ หล่านัน้ ทีไ่ ด้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทัง้ ทาง
ด้านบวก และทางลบ ดังนัน้ ผลของความเชื่อทีแ่ ต่ล ะบุคคลชืน่ ชอบเกิดขึน้ มาจากผลลัพธ์ทต่ี นเอง
ปรารถนา และผลของความเชือ่ ของการกระทําทีไ่ ม่น่าชืน่ ชอบจะเชือ่ มโยงกับผลลัพธ์ทต่ี นเองไม่พงึ
ประสงค์
ในปี 1985 Davis (1985) ผูค้ ดิ ค้นแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีได้นยิ ามเจตคติวา่ เป็ น
ความเชือ่ ทางด้านพฤติกรรมในเรือ่ งการยอมรั บพฤติกรรม และเป็นการอ้างอิงถึงความรูส้ กึ ของ
ผูใ้ ช้งานทัง้ ในทางบวก และทางลบต่อการแสดงพฤติกรรมเฉพาะออกมา เจตคติสามารถทีจ่ ะทํานาย
ได้ผา่ นการรับรูข้ องผูใ้ ช้งานแต่ละคนทีม่ ตี ่อการยอมรับเทคโนโลยี เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมเป็นการ
ประเมินภาพรวมของพฤติกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ของ แต่ละบุคคล โดยความเชื่อทีม่ ตี ่อผลลัพธ์ของการ
กระทํา จะส่งผลต่อการตัดสินใจในทางบวกและลบทีเ่ กีย่ วกับลักษณะของพฤติกรรมนัน้ ๆ
นอกเหนือจากนักจิตวิทยาสังคม นักการตลาดได้ให้ความสําคัญเรือ่ งเจตคติเป็นอย่างมาก
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึง่ คํานิยามทีแ่ ท้จริงของคําว่าเจ ตคติในทางการตลาดได้มกี าร
ประยุกต์มาจากคําอธิบายเรือ่ งเจตคติในหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา ฯลฯ ซึง่ สามารถสรุป
ได้ดงั นี้
เจตคติเป็ นผลรวมของการประเมินทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อแนวคิด สินค้า หรือ
บริการ โดยอาจอยูใ่ นรูปลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ตัวบุคคล ตราสินค้า หรือการบริการ
เจตคติไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ ชัวคราว
่
แต่เกิดจากการประเมินต่อแนวคิด สินค้า หรือบริการในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง รวมไปถึงผลลัพธ์ของการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทีผ่ า่ นมา(Arnould; et al. 2002)
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เจตคติคอื รูปแบบพิเศษทีม่ คี วามหมายเชิงนามธรรม รวมถึงการประเมินความคิดทัง้ หมด
ของผูบ้ ริโภค โดยผูบ้ ริโภคจะสร้างเจตคติขน้ึ มาจากการทีร่ ะบบการรูค้ ดิ ของผูบ้ ริโภคได้ประเมิน
ปจั จัยส่วนตัวของตนเอง หากผูบ้ ริโภคมองว่าสินค้า หรือบริการสามารถตอบสน องความต้องการ
ทางด้านพฤติกรรม เจตคติทเ่ี กิดขึน้ จะเป็ นเจตคติในทางบวก (Peter; & Olson. 1990: 135)
เจตคติทม่ี ตี ่อสิง่ ของทําหน้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นความเชือ่ ในมุมมองต่างๆ ของสินค้า และ
บริการ โดยทีเ่ กิดจากการทีผ่ บู้ ริโภคประเมินสินค้า และบริการทีน่ ําไปสูค่ วามเชือ่ บางอย่างทีเ่ กีย่ วกับ
คุณสมบัติ ของสินค้า และบริการ ในการศึกษาเรือ่ งเจตคติ Loudon และ Bitta (1993) ยังได้อธิบาย
ถึงลักษณะสําคัญของเจตคติไว้ 3 ประการดังนี้ (Loudon; & Bitta. 1993: 423-425)
1. เจตคติมจี ดุ มุง่ หมาย มีประเด็นทีแ่ น่นอน และชัดเจน โดยทีจ่ ดุ มุง่ หมายดังกล่าวสามารถ
เป็ นสิง่ ของ (สินค้า) การกระทํา (พฤติกรรมการซือ้ สินค้า) หรือการรวมอยูข่ องสิง่ ต่างๆ รอบตัว (การ
รวมกลุ่มทางสังคม)
2. เจตคติมที ศิ ทาง ระดับ และความเข้มข้น เจตคติสามารถแสดงความรูส้ กึ ของแต่ละบุคคล
ทีม่ ตี ่อสินค้าต่างๆ โดยผ่านปจั จัย 3 ประการได้แก่ ทิศทาง (Direction) ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อผลในการแสดง
ความชอบ หรือความไม่ชอบของแต่ละคนที่ มีต่อสินค้า ระดับ (Degree) ระดับต่างๆ ของเจตคติท่ี
เกิดขึน้ ทีบ่ อกได้ว่าแต่ละคนมีความชอบ และความไม่ชอบมากน้อยเพียงใด และ ความเข้มข้(Intensity)
น
ทีแ่ สดงถึงความมันใจที
่ ม่ ตี ่อสินค้า
3. เจตคติมลี กั ษณะทีเ่ ป็ นโครงสร้าง เจตคติมลี กั ษณะทางโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ มีผลต่อ
การสร้างความเป็ นตนเองขึน้ มา เจตคติมคี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัยต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดลักษณะทาง
นามธรรมทีเ่ ด่นชัดภายในตนเอง ก่อให้เกิดการสร้างเจตคติโดยรวมต่อสินค้า และบริการต่าง ซึง่ มี
ส่วนในการจัดการ และการแสดงออกของตนเองได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเจตคติบางอย่ างของ
แต่ละคนกลายเป็ นปจั จัยสําคัญในการสร้างเจตคติให้กบั เรือ่ งอื่นๆ เช่น การทีม่ เี จตคติทด่ี ตี ่อสินค้า
หรือบริการของประเทศไทยทีต่ นเองใช้อยูเ่ ป็นประจํา ทําให้คนๆ นัน้ มีเจตคติต่อสินค้าทัง้ หมดทีผ่ ลิต
จากประเทศไทย
4. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ เจตคติเป็ นการเรียนรูท้ ได้่ี มาจากการพัฒนาประสบการณ์ทม่ี อี ยู่
ทัง้ จากการโฆษณา กลุม่ เพือ่ น หรือการบริโภคด้วยตนเอง ดังนัน้ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้จงึ กลายมาเป็น
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อเจตคติของแต่ละคน
นอกจากนี้ Hawkins และ คณะ (1995: 455) ยังได้เสนออีกว่าการทําความเข้าใจเจตคติ
จําเป็นทีจ่ ะต้องศึกษา 3 องค์ประกอบหลักคือเรือ่ ง ความรู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ และพฤติกรรม
ตามภาพประกอบ 9
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องค์ประกอบทาง
ความคิด (ความรูส้ กึ )

องค์ประกอบทาง
ความรู้ (ความเชือ่ )
เจตคติรวม

องค์ประกอบเรือ่ ง
พฤติกรรม (สิง่ ทีต่ อบสนอง)

ภาพประกอบ 9 องค์ประกอบของเจตคติ (Hawkins; et a. 1995: 461)
องค์ประกอบเรือ่ งการรูค้ ิ ด (Cognitive Component) เป็นผลรวมของความเชือ่ ของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสิน ค้า โดยธรรมชาติแล้วความเชือ่ ส่วนใหญ่มกั จะเกีย่ วข้องกับคุณสมบัตขิ องสินค้า
โดยทีบ่ ุคคลจะต้องมีความรู้ ความเชื่อ และความเข้าใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งก่อนเพื่อทีจ่ ะรับรูถ้ งึ ข้อดี และ
ข้อด้อยของสินค้า จึงก่อให้เกิดเจตคติ หากบุคคลมีความรู้ หรือเชื่อว่าสิง่ นัน้ ดีกม็ กั จ ะมีเจตคติใน
ทางบวกต่อสิง่ นัน้ ๆ
องค์ประกอบเรือ่ งความรูส้ ึก (Affective Component) เป็นการตอบสนองด้านความรูส้ กึ
หรืออารมณ์ เมือ่ บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในสิง่ ใดมาแล้ว บุคคลจะประเมินสิง่ เร้าในทางดีหรือไม่ด ี
ชอบหรือไม่ชอบ โดยทีอ่ งค์ประกอบด้านนี้ของเจตคติจะนําเรือ่ งอารมณ์เข้ามาพิจารณา
องค์ประกอบเรือ่ งพฤติ กรรม (Behavior Component) เป็นแนวโน้มทีจ่ ะตอบสนองใน
รูปแบบของพฤติกรรมการบริโภคสินค้า หรือบริการต่าง ๆ และเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกิดความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ นัน้ แล้ว บุคคลจะสนองตอบต่อสิง่ เร้าโ ดยการเกิดพฤติกรรม
กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป
จากองค์ประกอบทัง้ 3 จะต้องมีความสัมพันธ์และมีความสอดคล้องซึง่ กันและกัน ทําให้
สามารถสรุปเป็ นรูปแบบข้างต้นได้ หมายความว่าถ้าองค์ประกอบใดเปลีย่ นไปจะส่งผลต่อองค์ประกอบ
อื่น ๆ
จากการศึกษาข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับเจตคติบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมาจะพบว่ามีการนํานิยาม
ของเจตคติท่ี ปรากฏในทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน มาอธิบาย มาประยุกต์ใช้กบั เจตคติทเ่ี กิดขึน้ ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเจตคติบนโลกออนไลน์พบว่า
การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ขอ้ คําถามเจตคติในทาง บวก โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale
เพือ่ วัดระดับแนวโน้มของการเห็นด้วยของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละข้อ ตามทีป่ รากฏในตาราง 3
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ตาราง 3 ข้อคําถามเรือ่ งเจตคติทใ่ี ช้ในบริบทของการศึกษาโลกออนไลน์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อคําถามเรือ่ งเจตคติ
ฉันคิดว่าการซื้อของออนไลน์เป็นสิ่งทีด่ สี าํ หรับฉัน
ฉันคิดว่าการซื้อของออนไลน์เหมาะสมกับฉัน
ฉันคิดว่าการซื้อของออนไลน์มปี ระโยชน์กบั ฉัน
ฉันมีความเห็นในทางบวกต่อการซื้อของออนไลน์
การซื้อของออนไลน์เป็ นความคิดทีด่ ี
การซื้อของออนไลน์เป็ นความคิดทีฉ่ ลาด
ฉันชอบความคิดทีจ่ ะซื้อของออนไลน์
การซื้อของออนไลน์น่าจะทําให้ฉนั พอใจ
ฉันคิดว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ดา้ นการ
ท่องเทีย่ วเป็นสิง่ ทีด่ สี าํ หรับฉัน
ฉันคิดว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ดา้ นการ
ท่องเทีย่ วเป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์สาํ หรับฉัน
ฉันมีความเห็นในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนออนไลน์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
การซื้อของบนโทรศัพท์มอื ถือเป็ นความคิดทีด่ ี
การซื้อของบนโทรศัพท์มอื ถือเป็ นความคิดทีฉ่ ลาด
ฉันมีความคิดในทางบวกต่อการซื้อของบน
โทรศัพท์มอื ถือ

ประเด็นในการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อของบนโลกออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง

คณะผูว้ ิ จยั
Hsu และ คณะ (2006)

ผลจากระดับนวัตกรรมของแต่ละบุคคล Lee และ คณะ (2007)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการซื้อของ
ด้านบริการด้านการท่องเทีย่ ว
ความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้องอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว

Casalo และคณะ (2010)

การยอมรับการซื้อของผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ

Yang (2012)

จากการศึกษาเรือ่ งนิยามของเจตคติ และ แนวทางในการศึกษาเจตคติทผ่ี า่ นมา ทําให้
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์แนวทางการนิยามเจตคติบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมา ซึง่ ใช้มาตรวัดแบบ
Likert
Scale และมุง่ เน้นทีจ่ ะทําการศึกษาเจตคติทม่ี ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยสร้าง
ข้อคําถามในทางบวกทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันบนแฟนเพจ อันได้แก่ การยึดมันผู
่ กพันกับ
เฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นความคิดทีด่ ี การยึดมันผู
่ กพันกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นความคิดทีฉ่ ลาด การยึดมัน่
ผูกพันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็ นประโยชน์ต่อฉัน และฉันมีความคิดในทางบวกต่อการยึดมันผู
่ กพัน
กับเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อใช้ในการศึกษาในเชิงปริมาณ
วิ ธีการวัดเจตคติ บนโลกออนไลน์ท่ีผา่ นมา
การศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนโลกออนไลน์ได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการรุน่
ใหม่เป็นอย่างมาก นักวิชาการหลายท่านได้นําทฤษฎี หรือแบบจําลองต่างๆ ทีส่ ามารถอธิบายเจตคติ
บนโลกแห่งความเป็ นจริงมาอธิบายความสัมพันธ์ร ะหว่างเจตคติ และพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บน
โลกออนไลน์
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ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั พฤติกรรมทีผ่ า่ นมาส่วนใหญ่จะทําการศึกษา
ถึงพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ บนโลกออนไลน์ เช่น การศึกษาทีป่ ระเทศ
ไต้หวันของ Hsu และ คณะ (2006) ในเรือ่ งการทํานายพฤติกรรมการซือ้ ของบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
จากการใช้แบบจําลองทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน มาประยุกต์ใช้พบว่าตัวแปรเรือ่ งเจตคติสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการซือ้ ของบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ค่ี า่ β = 0.34
ต่อมาในการศึกษาของ Lee และคณะ (2007) ทีเ่ กี่ยวข้องกับผลจากนวัตกรรมของแต่ละ
บุคคลส่งผลต่อการเลือกซือ้ บริการการท่องเทีย่ วบนโลกออนไลน์ในกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวเกาหลีใต้
ซึง่ ในการศึกษามีการนําแบบจําลองทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลมาอธิบายพฤติกรรมเรือ่ งความ
ตัง้ ใจในการหาข้อมูล และความตัง้ ใจในการเลือกซือ้ บริการการท่ องเทีย่ วพบว่าตัวแปรเรือ่ งเจตคติ
สามารถอธิบายเรือ่ งทัง้ สองได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตโิ ดยมีคา่ R=.49 และ R=.37 ตามลําดับ
การศึกษาของ Yang (2012) เกีย่ วกับการยอมรับการใช้โทรศัพท์ในการซือ้ ของพบว่า
ตัวแปรเรือ่ งเจตคติ ซึง่ ประกอบไปด้วยข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับเจ ตคติทม่ี ตี ่อการใช้โทรศัพท์มอื ถือใน
ด้านบวก จํานวนทัง้ สิน้ 5 ข้อส่งผลต่อความตัง้ ใจในการซือ้ ของผ่านโทรศัพท์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ซึง่ เป็ นการยืนยันว่าตัวแปรเรือ่ งเจตคติสง่ ผลต่อการกระทําในการแสดงอย่างเห็นได้ชดั
ในขณะทีก่ ารศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั พฤติก รรมอื่นๆ บนโลกออนไลน์เริม่ ที่
จะได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ในการศึกษาเรือ่ งการยอมรับการใช้บริการของวีดโี อ และโทรทัศน์
บนโลกออนไลน์ (Troung. 2009) โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน พบว่า จากการ
ทดสอบแบบจําลองโดยการใช้สถิติ SEM พบว่าตัวแปรเรือ่ งเจตคติทม่ี ี ต่อการใช้ส่งผลโดยตรงต่อ
ความตัง้ ใจใช้บริการ
การศึกษาของ Casalo และคณะ (2011) ในเรือ่ งความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ออนไลน์ในประเทศสเปน พบว่าตัวแปรเรือ่ งเจตคติส่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะมีส่วนร่วมในชุมชน
ออนไลน์ทเ่ี กีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ค่ี ่า β = 0.34 โดยคําถามที่
ปรากฏอยูใ่ นเจตคติในแบบจําลองเป็ นข้อคําถามในเชิงบวกทัง้ สามข้อ เช่น ฉันรูส้ กึ ดีทไ่ี ด้มสี ว่ นร่วม
ในชุมชนออนไลน์ การร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์มปี ระโยชน์สาํ หรับฉัน และฉันมีความคิด
เห็นในทางบวกต่อการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์
กล่ าวโดยสรุปการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั พฤติกรรมทีผ่ า่ นมาจะเกิดขึน้
ภายใต้การใช้ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน เพือ่ ช่วยอธิบายพฤติกรรมต่างๆ งา นวิจยั ทีผ่ า่ นมาสะท้อน
ให้เห็นว่าเจตคติเป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนโลกออนไลน์ได้เป็น
อย่างดีในบริ บททีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ได้ประยุกต์ให้ เจตคติทม่ี ตี ่อความ
ยึดมันผู
่ กพันต่อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็ นตัวแปรแทรกกลางทีส่ ่งผลต่อ ความตัง้ ใจยึดมันผู
่ กพันบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจต่อไป

52
การวัดเจตคติ ท่ีมตี ่อพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การวัด เจตคติทม่ี ตี ่อ พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้ วัดโดยใช้ นิยาม
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีค่ น้ พบในงานวิจยั เชิงคุณภาพ ประยุกต์ให้เข้ากับ
แบบวัดเจตคติทางตรงของ Francis และคณะ (2004) โดยใช้คาํ ถามเชิงบวกทีค่ ล้ายคลึงกับการศึกษา
ของ Casalo และคณะ (2011) เสนอไว้โดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้คาํ ถาม เรือ่ งความมีประโยชน์
ความรูส้ กึ ดี และความพอใจในแบบวัด โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับตามข้อคําถามข้างต้น
นิ ยามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (Subjective Norm) เป็ นตัวแปรทีไ่ ด้ร ั บการยอมรับว่าสามารถ
อธิบายพฤติกรรมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยในทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behaviour) ได้อา้ งอิงถึงตัวแปรดังกล่าวว่าเป็นตัวกําหนดความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมออกมา
ได้ โดย Ajzen นิยามตัวแปรดังกล่าวว่าหมายถึง การรับรูท้ ม่ี ตี ่อบุคคลทีม่ คี ามสํ
ว าคัญต่อปจั เจกบุคคลว่า
สมควรทีจ่ ะแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ ออกมาให้เหมาะสมกับมาตรฐานของคนในกลุม่
Venkatesh (2000: 189) ได้อธิบายถึงความสําคัญของตัวแปรเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่
อ้างอิงนี้วา่ หมายถึงการทีค่ นส่วนใหญ่ตดั สินใจแสดงออกในพฤติกรรมบางอย่างออกมา แม้วา่
พฤติกรรมนัน้ ไม่ได้เป็ นสิง่ ตนเองอยากจะกระทําก็ตาม หากบุคคลนัน้ พิจารณาแล้วว่าบุคคลรอบข้าง
ทีส่ าํ คัญสําหรับพวกเขาคิดว่าเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทํา คนๆ นัน้ อาจยอมรับทีจ่ ะกระทําสิง่ นัน้ ๆ ก็เป็นได้
ในขณะทีน่ กั วิชาการบางท่านได้ประยุกต์การคล้อยตามกับกลุม่ อ้างอิงในอีกรูปแบบหนึ่ง
โดยนําเสนอว่าการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทีส่ าํ คัญต่อการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์คอื
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงภายนอก (External Subjective Norm) โดยมองว่าตัวแปรดังกล่าวมี
อิทธิพลในการกําหนดบทบาทของปจั เจกบุคคลบนโลกเสมือนจริง
Song และ Kim (2006: 244) ได้นยิ ามว่ าการคล้อยตามกับกลุม่ อ้างอิงภายนอกหมายถึง
การรับรูข้ องผูใ้ ช้งานแต่ละคนทีม่ ตี ่อบรรทัดฐาน และความคิดเห็นของบุคคลอ้างอิงต่างๆ ทีเ่ ป็นสิง่
ภายนอกทีต่ นเองรูจ้ กั ซึง่ รวมไปถึงการใช้งานบริการต่างๆ บนโลกเสมือนจริงเป็นอย่างดี การคล้อย
ตามกับกลุ่มอ้างอิงภายนอกจะเชื่อมโย งไปกับการประนีประนอมทางสังคม (Social Compliance)
โดยประมวลผลภายในของแต่ละบุคคล (Internalizing) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Shen และ
คณะ (2011: 159) ทีพ่ ดู เรือ่ งการประมวลผลภายในตนเอง (Internalization) ว่าเป็นการนําเป้าหมาย
ของปจั เจกให้มคี วามสอดคล้องกับเป้าหมายอื่ นๆ ของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ค่านิยม
ของปจั เจกมีความคล้ายคลึงกับค่านิยมของกลุ่ม
และได้นยิ ามตัวแปรนี้วา่ เป็นบรรทัดฐานกลุม่
(Group Norm)
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บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกออนไลน์สง่ ผลโดยตรงต่อระดับของการมีสว่ นร่วมในการใช้
บล็อคต่างๆ ของสมาชิกในสังคมออนไลน์ โดยทีร่ ะดับของการมีสว่ นร่วมดังกล่าวจะเกิดจากการที่
สมาชิกในชุมชนได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้สมาชิกแต่ละคนได้ใช้บล็อคเหล่านี้รว่ มกัน โดยการรับรูถ้ งึ ค่านิยม
ดังกล่าวจะได้รบั อิทธิพลจาก 2 ปจั จัย 1) ข้อมูล ข่าวสาร (Information) ปจั จัยนี้จะเกิดขึน้ ถ้าผูร้ บั
ข้อมูลมีการสังสมประสบการณ์
่
จากการได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนโลกออนไลน์ เพือ่ นํามาช่วยใน
การแสดงออกของตนเองในสังคมออนไลน์ และ 2) ค่านิยม (Normative) ปจั จัยนี้เกิดจากการทีบ่ คุ คล
ประพฤติ หรือแสดงออกได้สอดคล้องกับความคาดหวังของคนอื่นในสังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
ได้รบั รางวัล หรือหลีกเลีย่ งการลงโทษต่างๆ (Hsu; & Lin. 2007: 67)
จากการศึกษาข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมาจะ
พบว่ามีการนํานิยามของการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงที่ ปรากฏในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มาอธิบาย
หรือในการศึกษาความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมหรือสังคม มีการนําตัวแปรการคล้อยตามกลุม่
อ้างอิงมาประยุกต์ใช้เพือ่ อธิบายตัวแปรทางด้านสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการกระทําบนโลกออนไลน์ โดยข้อ
คําถามทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงบนโลกออนไลน์พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการ
เรือ่ งการยอมรับ และอนุ ญาตในการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา โดยใช้มาตรวัดแบบ
Likert Scale เพือ่ วัดระดับแนวโน้มของการเห็นด้วยของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละข้อ ดังทีเ่ ห็นใน
ตาราง 4
ตาราง 4 ข้อคําถามเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทีใ่ ช้ในบริบทของการศึกษาโลกออนไลน์
•
•

•
•

ข้อคําถามเรือ่ งการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
สมาชิกคนอื่นในชุมชนคาดหวังว่าฉันจะมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนออนไลน์ดา้ นการท่องเทีย่ วนี้
การมีส่วนร่วมชุมชนออนไลน์ดา้ นการท่องเทีย่ วได้รบั
อิทธิพลมาจาการทีส่ มาชิกคนอืน่ ๆ ต้องการให้ฉนั มีการ
แสดงออก
คนทีอ่ ทิ ธิพลกับพฤติกรรมคิดว่าฉันควรซื้อของออนไลน์
คนทีม่ คี วามสําคัญกับฉันคิดว่าฉันควรซื้อของออนไลน์

• คนทีอ่ ทิ ธิพลกับพฤติกรรมคิดว่าฉันควรทีซ่ ้อื ของผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ
• การซื้อของผ่านมือถือขึน้ อยู่กบั ว่าจํานวนเพือ่ นๆ ทีม่ กี าร
ซื้อของผ่านมือถือ
• คนทีม่ คี วามสําคัญกับฉันคิดว่าฉันซือ้ ของผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ

ประเด็นในการศึกษา
ความตัง้ ใจในการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้อง
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

คณะผูว้ ิ จยั
Casalo และคณะ (2010)

ผลจากระดับนวัตกรรมของแต่ละ Lee และคณะ (2007)
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การซือ้ ของด้านบริการด้าน
การท่องเทีย่ ว
การยอมรับการซื้อของผ่าน
Yang (2012)
โทรศัพท์มอื ถือ
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ในการศึกษ าครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ประยุกต์แนวทางการนิยามการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงบนโลก
ออนไลน์ทผ่ี า่ นมา ซึง่ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale และมุง่ เน้นทีจ่ ะทําการศึกษาอิทธิพล และการ
ยอมรับของบุคคลรอบข้างทีส่ ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อ
คําถามทีเ่ กี่ ยวข้องกับความยึดมันผู
่ กพันบนแฟนเพจทีม่ งุ่ เน้นบทบาทของสมาชิกคนอื่นๆ บน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจต่อความยึดมันผู
่ กพันทีเ่ กิดขึน้ อันได้แก่ สมาชิกคนอื่นๆ บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของฉันคิดว่าฉันควรมีความยึดมันผู
่ กพันต่อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สมาชิกคนอื่นๆ
บนแฟนเพจทีม่ คี วามสําคัญต่อฉันคิดว่าฉันควรมีความยึดมันผู
่ กพันต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยจะนําข้อ
คําถามข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในการออแบบสอบถามสําหรับการศึกษางานวิจยั เชิงปริมาณต่อไป
วิ ธีการวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งบนโลกออนไลน์
ในงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงในทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน หรือแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมคี วามขัดแย้งกันเอง เช่น ในงานของ Mathieson
ในปี 1991 พบว่าตัวแปรการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงไม่ได้มผี ลต่อความตัง้ ใจในการใช้ระบบต่างๆ ซึง่
จะขัดแย้งกับงานวิจยั ของ Taylor และ Todd ในปี 1955 ทีพ่ บว่าตัวแปรการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงมี
ความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมออกมา (Venkatesh. 2000) ซึง่ หากเปรียบเทียบ
กับการศึกษาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในอดีตของ Davis และคณะ (1989) พบว่าตัวแปร
เรือ่ งการคล้อยตามกับกลุม่ อ้างอิงเป็ นตัวแปรที่ Davis ได้ทาํ การตัดออกเนื่องจากเห็นว่าไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ อย่างไรก็ตาม Davis ยังได้แสดงความคิดเห็นทีม่ ตี ่อตัวแปรเรือ่ งการ
คล้อยตามกลุม่ อ้างอิงว่า งานวิจยั ในอนาคตสมควรทีจ่ ะศึกษาเพิม่ เติมถึงการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
เพือ่ สํารวจดูวา่ เงือ่ นไข หรือกระบวนการทางสังคมรูปแบบใดทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน
อย่างไรก็ตามในช่วงหลังจากเริม่ มีการนําตัวแปรการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงมาใช้อธิบาย
พฤติกรรมบนโลกออนไลน์มากขึน้ และมีบทบาทสําคัญมากขึน้ เช่น ในการศึกษาของ Pookulangara
และ Koesler (2011) ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
และความตัง้ ใจซือ้ โดยทัง้ สองปจั จัยได้นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในยุคที่ 3 มาอธิบายการ
ใช้งานเว็บไซต์ประเภทดังกล่าว โดยผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานว่าการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงส่งผลต่อการ
รับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ ายสังคมออนไลน์ และความตัง้ ใจใช้งานเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซึง่ ผลงานวิจยั พบว่าตัวแปรเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้
ประโยชน์ และความตัง้ ใจใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญ
งานวิจยั ของ Shen และคณะ (2011) ได้ศกึ ษาปจั จัยทางสังคมทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจแบบ
พวกเราทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรม Instant Messaging โดย Shen และคณะได้นําตัวแปรเรือ่ งการคล้อย
ตามกลุม่ อ้างอิงเป็ นหนึ่งในปจั จัยทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจแบบพวกเรา ในการศึกษานี้ได้
นิยามตัวแปรการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงใน 2 ประเด็นหลักคือบทบาทของกลุม่ อ้างอิงทีพ่ จิ ารณาความ
เหมาะสมของผูใ้ ช้งานในโปรแกรม และบทบาทของกลุม่ อ้างอิงในการอนุมตั ใิ ห้ใช้งานโปรแกรม
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กลุม่ เป้าหมายของการศึกษาครัง้ นี้เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยทัง้ หมด 301 คน โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์ใช้(มากกว่า 2 ปี) และตํ่า (น้อยกว่า 2 ปี) โดยผลวิจยั พบว่า
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรเรือ่ งความตัง้ ใจแบบพวกเรา และไม่พบความแตกต่าง
ของความสัมพันธ์ทงั ้ สองตัวแปรในกลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์การใช้งานสูง และตํ่า
จากการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ SEM ในการศึกษาของ Lee และคณะ (2007) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลจากนวัตกรรมของแต่ละบุคคลส่งผลต่อการเลือกซือ้ บริการการท่องเทีย่ วบนโลกออนไลน์ในกลุ่ม
นักท่องเทีย่ วเกาหลี ซึง่ ในการศึกษามีการนําแบบจําลองทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลมาอธิบาย ซึง่
ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงพฤติกรรมสามา รถอธิบายเรือ่ งความตัง้ ใจใน
การหาข้อมูล และความตัง้ ใจในการเลือกซือ้ บริการการท่องเทีย่ วได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตโิ ดยมี
ค่า R=.21 และ R=.43 ตามลําดับ
ในการศึกษาของ Troung (2009) เรือ่ งการบริโภควีดโี อ และโทรทัศน์บนโลกออนไลน์ มี
การเก็บตัวอย่างกับชาวฝรังเศสจํ
่
านวน 109 คนทีม่ พี ฤติกรรมดูวดี โี อผ่านอินเตอร์เน็ตพบว่า จาก
การทดสอบแบบจําลองโดยการใช้สถิติ SEM กับแบบจําลองทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน พบว่าตัว
แปรเรือ่ งการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ ใจใช้บริการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงบนโลกออนไลน์ อาจสรุปได้วา่
การอธิบายถึงการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงในบริบทของการใช้อนิ เตอร์เน็ตบนโลกออนไลน์จะมี
ความแตกต่างจากการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทีป่ รากฏอยูใ่ นทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน กล่าวคือ
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงบนโลกออนไลน์จะมุง่ เน้นการศึกษาการรับรูก้ ารยอมรับของคนอื่นๆ ทีม่ ตี ่อ
ตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนออนไลน์นนั ้ ๆ มากกว่าทีจ่ ะเป็นการรับรูก้ ารยอมรับของคนที่
มีความสําคัญหรืออิทธิพลต่อผูใ้ ช้งานเท่านัน้
หากกล่าวโดยสรุปการอธิบายเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (Subjective Norm) ภายใต้
บริบทเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ความสําคัญการรับรูค้ วามสําคัญกับสภาพแวดล้อมใน
2 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1) การรับรูว้ า่ คนรอบข้างยอมรับให้มกี ารแสดงออกในการใช้งานบน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 2) การรับรูว้ า่ คนรอบข้างยินยอมให้มกี ารแสดงออกในการใช้
งานบนเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาจะเห็นได้วา่ อิทธิพลของตัวแปร
เรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความตัง้ ใจแบบพวกเรา หรือความตัง้ ใจใช้งาน
มีความแตกต่างตามบริบท และกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้ศกึ ษาทัง้ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
โปรแกรม Instant Messaging เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ มุง่ ศึกษาบทบาทของ
ตัวแปรเรือ่ งการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจภายใต้บริบทผูบ้ ริโภคไทยให้มคี วามชัดเจน
ยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาว่าการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ จะสามารถร่วมกันทํานาย ความ
ตัง้ ใจยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การวัด การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูว้ จิ ยั ได้ ประยุกต์ขอ้ คําถามทีใ่ ช้ใน
งานของ Casalo และคณะ (2011) ซึง่ จากผลวิจยั พบว่าบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คือเพือ่ นในชีวติ ประจําวัน และสมาชิกคนอื่นๆ บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ ผูว้ จิ ยั จึงได้นํามาบุคคลทัง้ สอง
มาใช้ในแบบวัดโดยอิงกับข้อคําถามในงานวิจยั ของ Casalo และคณะ (2011) โดยใช้มาตรวัด
ประเมินค่า 7 ระดับจาก เห็นด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
นิ ยามการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
การศึกษาเรือ่ งตัวแปร การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม Ajzen (1991) ได้
เปิดเผยว่าตัวแปรการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมที่ ปรากฏอยูใ่ นทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน เป็นการ
ประยุกต์มาจากนักจิตวิทยา 2 ท่าน คือ Bandura ทีก่ ล่าวถึงการรับรูค้ วามสามารถตนเอง (Self
efficacy) และ Rotter ความสามารถในการควบคุม (Locus of control)
Ajzen (Bandura. 1977 and 1992; citing Ajzen. 1991) ได้อธิบายความหมายคําว่า การ
รับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมว่าเป็ นลักษณะหนึ่งของการรับรูค้ วามสามารถตนเอง (Self efficacy) โดย
มองว่าเป็ นสิง่ ทีแ่ ต่ละบุคค ลมีความกังวลต่อการประเมินว่าแต่ละบุคคลสามารถทีจ่ ะแสดงออกตาม
ความต้องการในแต่ละสถานการณ์ในอนาคตได้หรือไม่ Ajzen (1991) ยอมรับองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมได้รบั อิทธิพลหลักมาจากการศึกษาของ
Bandura โดยพบว่า
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้รบั อิท ธิพลหลักมาจากความมันใจในความสามารถของตนเองที
่
จ่ ะ
แสดงออก
Rotter (Rotter. 1966; citing Ajzen. 1991) ได้นยิ ามว่า ความสามารถในการควบคุม เป็น
ความคาดหวังโดยทัวไป
่ หรือความคาดหวังทีโ่ น้มเอียงไปถึงแหล่งของอํานาจในการควบคุมถึง
ผลลัพธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสุขภาพทีค่ งอยูเ่ ป็นศูนย์กลางในการแสดงออกด้านพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์
ทีแ่ ตกต่างกันไป
Ajzen (1991) ได้นยิ ามความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ โดยมีการวัดจากความสามารถในการควบคุม และผลสะท้อนทีเ่ กิดจากทักษะ และ
ความสามารถทีแ่ ต่ละบุคคลมีอยู่ Ajzen (1991) เชื่อว่าการเกิดขึน้ ของพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของแต่
ละบุคคลจะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึง่ หมายรวมถึงทรัพยากร และอํานาจของแต่ละ
บุคคลทีส่ ่งผลต่อแนวโน้มให้เกิดการแสดงออกพฤติกรรม ตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม
ให้ความสําคัญในฐานะตัวแปรด้านจิต วิทยาทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการแสดงออกทางพฤติกรรม
และพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
ในปี 1964 Atkinson (Atkinson. 1964; citing Ajzen. 1991) ได้อธิบายเรือ่ งการรับรู้
การควบคุมในทฤษฎีการมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement Motivation) ไว้วา่ เป็นปจั จัยทีส่ าํ คัญในการ
เกิดความคาดหวังทีจ่ ะประสบความสําเร็จ และการรับรูค้ วามเป็นไปได้ทจ่ี ะประสบความสําเร็จในงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยตัวแปรนี้มคี วามคล้ายคลึงกับตัวแปรทีป่ รากฏในทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน
เนื่องจากมุง่ เน้นอธิบายพฤติกรรมทัวไปมากกว่
่
าคําอธิบายทัวไป
่
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โดยสรุปการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม (Ajzen. 1991) หมายถึงการรับรูว้ า่ ง่ายหรือยากต่อ
การแสดงออกถึงพฤติกรรม และเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนประสบการณ์ในอดีต และอุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคต
จากการศึกษาข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมา
จะพบว่ามีการนํานิยามของการ การรับรูก้ ารควบคุมพ ฤติกรรม ปรากฏในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
มาอธิบาย โดยข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ในบริบทต่างๆ เช่น
เรือ่ งการใช้งาน การซือ้ ของ หรือการมีสว่ นร่วมต่อชุมชนออนไลน์ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale
เพือ่ วัดระดับแนวโน้มของการเห็นด้วยของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละข้อ ดังทีป่ รากฏในตาราง 5
ตาราง 5 ข้อคําถามเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมทีใ่ ช้ในบริบทของการศึกษาโลกออนไลน์
ข้อคําถามเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติ กรรม
• ฉันสามารถควบคุมการใช้งานบนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Myspace Facebook และ อืน่ ๆ
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อวันในช่วงอาทิตย์ครัง้ หน้า
• คุณรูส้ กึ ว่าคุณมีความสามารถในการควบคุมการซื้อ
ของออนไลน์เพียงใด
• คุณรูส้ กึ ว่าการซื้อของออนไลน์เป็ นการกระทําทีเ่ หนือ
การควบคุมของคุณเพียงใด
• การซื้อของออนไลน์ขน้ึ อยู่กบั ฉันเพียงคนเดียว
• การมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการ
ท่องเทีย่ วอยู่ในการควบคุมของฉัน
• ฉันสามารถทีจ่ ะมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วได้
• การตัดสินใจทีจ่ ะมีส่วนร่วมชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการท่องเทีย่ วขึน้ อยูก่ บั ฉันเพียงคนเดียว

ประเด็นในการศึกษา
การทํานายการใช้งานเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่น

คณะผูว้ ิ จยั
Baker และ White
(2010)

พฤติกรรมการซื้อของบนโลกออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง

Hsu และ คณะ
(2006)

ความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้องอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว

Casalo และคณะ
(2010)

ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้ วิจยั ได้ประยุกต์แนวทางการนิยาม การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม บน
โลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมา ซึง่ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale และมีการประยุกต์ใช้นยิ ามของการศึกษา
Casalo และคณะ (2010) มาประยุกต์ใช้เนื่องจากลักษณะของตัวแปรเรือ่ งการมีสว่ นร่วม มีความ
คล้ายคลึงกับตัวแปรเรือ่ งควา มยึดมันผู
่ กพัน ผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อคําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมัน่
ผูกพันบนแฟนเพจทีม่ งุ่ เน้นความสามารถในการควบคุมความสามารถทีก่ ่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพัน
เช่น การยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจอยูใ่ นการควบคุมของฉัน ฉันสามารถทีจ่ ะยึดมันผู
่ กพัน
กับเฟซบุ๊ก แฟนเพจได้ และการตัดสินใจทีจ่ ะยึดมันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจขึน้ อยูก่ บั ฉันเพียงคน
เดียว
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วิ ธีการวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมบนโลกออนไลน์ ท่ีผา่ นมา
การรับรู้ ความสามารถใน การควบคุมพฤติกรรมเป็นตัวแปรทีน่ กั วิจยั ได้ให้ความสนใจเป็น
อย่างมากในการอธิบายพฤติกรรมต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลกออนไลน์ ทัง้ ในบริบทเรือ่ งพฤติกรรมการ
ซือ้ ของบนโลกออนไลน์ และการใช้งานต่างๆ เช่น ในการศึกษาของ Hsu และคณะ (2006) ได้มกี าร
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน ในการทํานายพฤติกรรมการซือ้ ของอย่างต่อเนื่องบนโลก
อินเตอร์เน็ต ซึง่ การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตั วอย่างกับกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันใน
หัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ของบนโลกอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ออนไลน์ทไ่ี ด้รบั นิยมสูงสุดในประเทศ
ไต้หวันพบว่า ตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรเรือ่ งความตัง้ ใจที่
ใช้อย่างต่อเนื่องอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีค่ า่ β = 0.23
ในปี 2009 (Troung. 2009) ได้มกี ารประยุกต์แบบจําลองทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนมา
อธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภควีดโี อ และโทรทัศน์บนโลกออนไลน์กบั ชาวฝรังเศสจํ
่
านวน 109 คนที่
มีพฤติกรรมดูวดี โี อเป็ นประจําพบว่า จากการทดสอบแบบจําลองโดยการใช้สถิ
ติ SEM กับ
แบบจําลองทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน พบว่าตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมส่งผล
โดยตรงต่อความตัง้ ใจใช้บริการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมสามารถและการมีสว่ น
ร่วมในการศึกษาบนโลกแห่งความเป็ นจริง และโล กออนไลน์แตกต่างกันออกไป ในการศึกษาของ
Bagozzi และ Dhokalia (2006) ถึงพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของผูที้ ช่ น่ื ชอบรถมอเตอร์ไซค์ยห่ี อ้ ฮาร์เล่ย ์
ดาวิดสันบนโลกออนไลน์ พบว่า ตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
เรือ่ งความปรารถนา (Desire) และความตั ้งใจทางสังคม (Social Intention) ในการมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนของฮาร์เล่ย์ ดาวิดสัน ซึง่ ตรงข้ามกับการศึกษาของ Casalo และคณะ (2010) เรือ่ งการมีสว่ น
ร่วมต่อชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วพบว่าตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ าร
ควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมนํามาใช้ในการอธิบายความตัง้ ใจในการใช้บริการของ
E-Government (Ozkan; & Kanat. 2011) โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษามหาวิทยาลัยทีม่ กี ารใช้งาน
อินเตอร์เน็ตจํานวน 392 คนในประเทศตุรกี ซึง่ พบว่ าตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์กบั เรือ่ งความตัง้ ใจใช้บริการ E-Government อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กล่าวโดยสรุปจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม และ
พฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลกออนไลน์มผี ลลัพธ์ไปในทิศทางเดี ยวกันคือสามารถนํามาใช้ใน
การอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงกําหนดให้ตวั แปรการ
รับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม เป็ นตัวแปรอิสระในการอธิบายความตัง้ ใจยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ต่อไป
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การวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน
การวัด การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊
แฟนเพจนี้ นําข้อคําถามในงานของCasalo และคณะ (2010) มาประยุกต์ใช้เนื่องมีบริบทในการศึกษาที่
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ครัง้ นี้ โดยมีขอ้ คําถามทัง้ ความสามารถในการควบคุม และความ สามารถในการ
ตัดสินใจทําพฤติกรรมเองทีป่ รากฏในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยผูว้ จิ ยั ได้กําหนด ใช้มาตรวัด
ประเมินค่า 7 ระดับจาก เห็นด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

4. แนวคิ ดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)

ั่
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีทเ่ี ติบ โตมากขึน้ ในฝงประเทศอเมริ
กา และยุโรปในช่วง
ทศวรรษที่ 1970 รวมไปถึงความล้มเหลวต่อการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ได้ทาํ
ให้การศึกษาเรือ่ งการใช้งานในเรือ่ งระบบมีความสําคัญ และได้รบั การศึกษาจากนักวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานัน้ การนําเสนอท ฤษฎีต่างๆ รวมไปถึงงานวิจยั พฤติกรรมการใช้
งานของบุคลากรในองค์กรยังไม่สามารถอธิบายการยอมรับหรือปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้
อย่างชัดเจน หรือมีความเทีย่ งตรงเพียงพอ ในปี 1985 Fred Davis (Davis. 1985) ได้นําเสนอ
ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ในงานปริญญานิพนธ์
ของเขา เดวิสได้เสนอว่าการใช้งานของระบบต่าง เป็นกระบวนการในการตอบสนองต่อสิง่ เร้าในอีก
รูปแบบหนึ่ง โดยสามารถเข้าใจ หรือทํานายพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ได้ผา่ นการทําความเข้าใจแรงจูงใจ
เบือ้ งต้นของบุคคลแต่ละคน โดยที่ Davis ได้เพิม่ เติมอีกว่าการทําความเข้าใจเรือ่ งเทคโนโลยียงั ต้อง
ทําความเข้าใจสิง่ เร้าภายนอกซึง่ ประกอบไปด้วยลักษณะของระบบ (System features) และ
ความสามารถในการทํางานของระบบเอง (System Capacilities) ตามภาพประกอบ 10
ความสามารถ และ
ลักษณะของระบบ

แรงจูงใจในการใช้
งานระบบต่างๆ

การใช้งานระบบ
ต่างๆทีแ่ ท้จริง

สิ่ งเร้า

ระบบ

การตอบสนอง

ภาพประกอบ 10 แนวความคิดพืน้ ฐานของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Davis. 1985: 10)
4.1 รูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ทฤษฎีการกระทําตามเหตุผล (Theory of Reasoned Action) และพฤติกรรมตามแผน
(Theory of Planned Behavior) เป็ นรูป แบบจําลอง มีประโยชน์มากในการอธิบาย และทํานาย
พฤติกรรมทีแ่ ท้จริงของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทางจิตวิท ยาสังคม Davis (1985) ได้นําทฤษฎี
ดังกล่าวมาดัดแปลงภายใต้บริบทของการยอมรับเทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ
(Information
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System) เพือ่ ช่วยในการพัฒนาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีของตนเอง Davis ได้พจิ ารณาว่า
การใช้งานระบบสารสนเทศทีแ่ ท้จริงเปรียบเสมือนพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสัง คม ดังนัน้ การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการกระทําตามเหตุผลจึงมีความเหมาะสมในการอธิบาย และทํานายพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จาก
การใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เช่นกัน
Davis ได้ทาํ การเปลีย่ นแปลงทฤษฎีการกระทําตามเหตุผล (Theory reasoned behavior)
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) Davis พิจารณาว่าตัว แปรเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (Subjective
norm) ไม่สามารถทํานายพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน Davis ได้ทาํ การทดสอบตัวแปรดังกล่าวภายใต้
บริบทของการยอมรับเทคโนโลยีพบว่าความเชือ่ ทีเ่ กิดจากการอ้างอิงของบุคคลอื่นๆ ไม่ได้มอี ทิ ธิพล
ต่อการใช้ระบบจึงตัดตัวแปรนี้ออกจากแบบจําลอง และ 2) ในบริบทของการใช้งานระบบต่างๆ Davis
พบว่าภายใต้การศึกษาในเรือ่ งความเชือ่ เด่นชัด (Salient belief) ในการใช้งานระบบต่างๆ กลับค้นพบ
ว่ามีตวั แปร 2 ตัวทีส่ ่งผลต่อความเชื่อของบุคคลคือการรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived Usefulness)
และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) โดยสามารถแสดงออกเป็นรูปแบบของ
ภาพประกอบ 11
X1

การรับรูป้ ระโยชน์

(Perceived Usefulness)
เจตคติต่อการใช้

X2
X3

การใช้ระบบที่
แท้จริง

การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้
(Perceived Ease of Use)

แรงจูงใจของผูใ้ ช้งาน

ภาพประกอบ 11 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในช่วงต้น (Davis. 1985: 24)
รูปแบบข้างต้นนี้ Davis (1985) ได้เสนอว่าแรงจูงใจของผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีต่างๆ
สามารถอธิบายได้ โดยปจั จัยหลัก 3 ปจั จัยอันได้แก่ 1) การรับรูป้ ระโยชน์ 2) การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการ
ใช้ และ3) เจตคติต่อการใช้ระบบ Davis ได้ตงั ้ สมมติฐานว่าเจตคติของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อระบบเป็นปจั จัย
ทีส่ ง่ ผลต่อผูใ้ ช้วา่ จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้ระบบ เจตคติของผูใ้ ช้งานดังกล่าวได้รบั อิท ธิพลมาจาก
ความรูส้ กึ ว่าระบบนัน้ มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานมากน้อยเพียงใด รวมทัง้ ระบบมีความยากง่ายในการใช้
งานอย่างไรบ้าง โดยผูใ้ ช้งานรับรูม้ าจากการออกแบบของตัวระบบเองซึง่ ในแบบจําลองนี้ Davis ได้
กําหนดตัวแปร X1 X2 และ X3 เป็ นตัวแปรภายนอกทีห่ มายถึงการออกแบบลักษณะภายใ นของ
ระบบต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละระบบ
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4.1.1 การพัฒนาการรูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ในปี 1989 ที่ Davis ได้ทาํ การศึกษามาตรวัดของทัง้ ตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์
(Perceived Usefulness) และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) ขึน้ มาใหม่ ใน
เวลาเดียวกันได้มนี กั วิชาการหลายท่านได้เสนอให้ Davis เห็นว่าเรือ่ งความตัง้ ใจในการแสดง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) เป็ นอีกตัวแปรทีส่ าํ คัญ และมีประโยชน์ต่อการทํานายพฤติกรรม
การใช้ระบบต่างๆ Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) จึงประยุกต์ตวั แปรความตัง้ ใจในการ
แสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ทีป่ รากฏอยูใ่ นทฤษฎีการกระทําอย่างมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้
โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครัง้ นี้คอื ความสามารถในการอธิบายการยอมรับการใช้คอมพิวเตอร์
ผ่านการวัดความตัง้ ใจใช้งานของพวกเขา และตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการใช้งานข
อง
ผูใ้ ช้งานเองโดยมีการนําตัวแปรต่างๆ อันได้แก่ เจตคติ (Attitude) การรับรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived
Usefulness) และ การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) ดังทีเ่ ห็นในภาพประกอบ 12
การรับรูป้ ระโยชน์
เจตคติต่อการใช้
ระบบ

ระบบ

การใช้ระบบที่
แท้จริง

การรับรูว้ า่ ง่ายต่อ
การใช้

เส้นปะเป็ นสมมติฐานทีใ่ นตอนแรกคาดว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั แต่ใน
ภายหลังกลับพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ

ภาพประกอบ 12 การพัฒนารูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในปี 1989 (Davis. 1993: 481)
Davis และคณะได้ทาํ การศึกษาวิจยั เปรียบเทียบระยะยาว (Longitudinal Study) กับ
ผูใ้ ช้งาน จํานวนทัง้ สิน้ 107 คน เพือ่ วัดความตัง้ ใจในการใช้งานของระบบดังกล่าว ซึง่ ผลการศึกษา
พบว่าความตัง้ ใจในการใช้งานระบบทีเ่ รียกว่าการรายงานผลด้ว ยตัวเองซึง่ เป็ นระบบทีน่ ํามาใช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ กับการใช้งานของระบบดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยทีก่ าร
รับรูป้ ระโยชน์ของแต่ละบุคคลมีอทิ ธิพลอย่างสูงต่อความตัง้ ใจใช้งานดังกล่าว ในขณะที่ ตัวแปรเรือ่ ง
การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้มผี ลต่อความตัง้ ใจใช้งานดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่วา่ มีระดับความสัมพันธ์ไม่
มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ โดย Davis และคณะได้พฒ
ั นาแบบจําลอง
การยอมรับเทคโนโลยีขน้ึ มาใหม่ได้ ตามภาพประกอบ 13 ดังนี้
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การรับรูป้ ระโยชน์
เจตคติต่อการ
ใช้ระบบ

ตัวแปร
ภายนอก

ความตัง้ ใจใน
การใช้งาน
ระบบ

การใช้ระบบที่
แท้จริง

การรับรูว้ า่ ง่ายต่อ
การใช้

ภาพประกอบ 13 รูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis โดยมีการเพิม่ ตัวแปรเรือ่ งความ
ตัง้ ใจในการแสดงการกระทํา (Davis; et al. 1989: 985)
ในการศึกษาในช่วงต่อมาของ Venkatesh (Ventakesh; & Davis. 1996) ได้มกี ารตัดตัวแปร
เรือ่ งเจตคติต่อการใช้ออกไป และนําเรือ่ งความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมเข้ามาแทนที่ โ
ดย
Chutter (2009) ได้กล่าวว่าการขจัดเอาตัวแปรเรือ่ งเจตคติออกไปช่วยขจัดตัวแปรแทรกซ้อนในการ
อธิบายสาเหตุการใช้งานของระบบ นอกจากนี้ในงานของ Ventakesh และ Davis (1996) ได้ระบุถงึ
ตัวแปรภายนอกทีอ่ าจส่งผลต่อระบบให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ โดยสรุปว่าตัวแปรภายนอกทีอ่ าจ
ส่งผลการใช้งานของระบบหมายรวมถึง ลักษณะของระบบ (System Characteristics) การจัดอบรม
ผูใ้ ช้งาน (User Training) การมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้งานในการออกแบบระบบ (User participation in
design) และกระบวนการในการนําไปประยุกต์ใช้ (The nature of implementation process) จน
สรุปแบบจําลองขึน้ มาใหม่ดงั ทีเ่ ห็นในภาพประกอบ 14
การรับรูป้ ระโยชน์
ความตัง้ ใจใน
การใช้งาน
ระบบ

ตัวแปร
ภายนอก

การใช้ระบบที่
แท้จริง

การรับรูว้ า่ ง่ายต่อ
การใช้

ภาพประกอบ 14 รูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีทส่ี มบูรณ์ในยุคที่ 1 (Venkatesh; & Davis.
1996: 453)
ในยุคถัดมา Venkatesh (2000) ได้เริม่ พัฒนารูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีขน้ึ มา
ใหม่ในปี 2000 โดย Venkatesh ได้เพิม่ ตัวแปรทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสามารถในการอธิบายการรับรูป้ ระโยชน์
และความตัง้ ใจในการใช้งานให้มคี วามสมบูรณ์ โดยนําปจั จัยเรือ่ งอิทธิพลทางสังคม(Social Influence)
และกระบวนการในการรูค้ ดิ (Cognitive Instrumental Processes) โดยทําการศึกษาการใช้งานใน
ระบบทีแ่ ตกต่างกันที่ 4 ระบบ ในองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน 4 องค์กร ผลการวิจยั นี้เองเป็นการเปลีย่ นรูป
แบบจําลองเดิมของ Davis โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ ตัวแปรทางด้านสังคม เนื่องจากทัง้ ตัวแปร
อิทธิพลทางสังคม(Social Influence) และกระบวนการในการรูค้ ดิ (Cognitive Instrumental Processes) ต่าง
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีอย่างมีนยั สําคัญดังทีเ่ ห็นในภาพประกอบ 15
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ประสบการณ์
(Experience)

ความสมัครใจ
(Voluntariness)

การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง
(Subjective norm)
ภาพลักษณ์
(Image)
ความเกีย่ วข้องกับงาน
(Job relevance)

การรับรู้
ประโยชน์
ความตัง้ ใจ
ในการใช้

พฤติกรรม
การใช้

การรับรูว้ า่ ง่าย
ต่อการใช้

คุณภาพของผลลัพธ์ทไ่ี ด้
(Output Quality)
การสาธิตถึงผลงานทีไ่ ด้รยั
(Result Demonstration)

ภาพประกอบ 15 รูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยียคุ ที่ 2 (Venkatesh; & Davis. 2000: 197)
ในปี 2000 Venkatesh (2000) ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมซึง่ พบว่าตัว แปรทีเ่ ป็นตัวกําหนดการรับรู้
ประโยชน์ไม่ได้มอี ทิ ธิพลต่อการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ โดยในการศึกษาดังกล่าวพบว่าผูใ้ ช้งานปจั เจก
บุคคลจะสร้างการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ขน้ึ มาเป็นกลุม่ ตัวแปรหลัก (Anchor) ในเรือ่ งการรับรูข้ อง
ความเชือ่ ตนเองทีม่ ตี ่อระบบขึน้ มา และกลุม่ ตั วแปรปรับเปลีย่ น (Adjust) การรับรูด้ งั กล่าวโดยเทียบ
กับประสบการณ์ทต่ี นเองมีต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ Venkatesh ได้เสนอตัวแปรอื่นๆ จากการศึกษา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีทผ่ี า่ นมาให้เข้ากับสองตัวแปรข้างต้น จากนัน้ ทําการทดสอบ
พนักงานบริษทั เอกชน 3 แห่ง เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ซึง่ ปรากฏว่าสามารถอธิบายตัวแปรการรับรู้
ง่ายต่อการใช้ได้เป็ นอย่างดี
ตาราง 6 กลุ่มตัวแปรที่ Venkatesh ศึกษาเพิม่ เติมในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ยุคที่ 2 (Chutter. 2009: 15)
กลุ่มตัวแปรปักหลัก (Anchor)
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer efficacy)
การรับรูถ้ งึ การควบคุมภายนอก (Perceptions of external control)
ความกังวลเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (Computer Anxiety)
ความสนุกทีไ่ ด้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer playfulness)

กลุ่มตัวแปรปรับเปลี่ยน (Adjustment)
การรับรูว้ ่าสนุ ก (Perceived Enjoyment)
การใช้งานตามวัตถุประสงต์(Objective Usability)
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ข้อจํากัดและปัญหาของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ในการศึกษาของ Lee, Kozar และ Larsen (2003) ได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์บทความที่
เกีย่ วข้องรูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในอดีตทีผ่ า่ นมากว่า 101 บทความ โดยพบข้อจํากัดที่
เกิดขึน้ จากการวิจยั ต่างๆ โดยสรุปได้ดงั นี้
1) การศึกษาส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะการรายงานผลด้วยตัวเอง (Self-reported usage)
แม้วา่ Lee และคณะ พิจารณาว่าการรายงานผลด้วยตัวเองจะสามารถสะท้อนภาพของการใช้งาน
ระบบขึน้ มาได้ แต่นกั วิจยั หลายท่านกลับมองว่าการรายงานผลด้วยตัวเอง (Self–reported usage)
มีอคติของแต่ละบุคคลสูง ซึง่ ทําให้ผลสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความ
ผิดพลาด
2) การศึกษาส่วนใหญ่จะทดสอบกับระบบเพียงระบบเดียวกับกลุม่ คนทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน ในช่วงเวลาทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก ดังนัน้ ผลการวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ ไม่สามา รถเป็นข้อสรุป
กลางทีส่ ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้งานของคนได้ในทุกกลุม่
3) การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาในกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มี
ความคลาดเคลื่อน และไม่ตรงกับความเป็ นจริงมากนัก เนื่องจากเด็กนักเรียนอาจไม่ได้มคี วาม
เกีย่ วพัน หรือมีส่วนร่วมกับการใช้ระบบนัน้ มากเมือ่ เทียบกับกลุม่ คนทํางาน
4) การศึกษาในระยะยาว (Longitudinal Study) บนแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยียงั มี
ไม่มากนัก มีเพียงการศึกษาทัง้ สิน้ 13 งานทีท่ าํ การเปรียบเทียบการรับรูป้ ระโยชน์ หรือการรับรูว้ า่
ง่ายต่อการใช้ทเ่ี ปลีย่ นไปตามแต่ละช่วงเวลา
5) การอธิบ ายความแปรปรวนทีเ่ กิดขึน้ ในการศึกษารูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ไม่ได้มงุ่ เน้นการอธิบายผลทีเ่ กิดจากตัวแปรภายนอก
การศึกษาส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นศึกษาที่
องค์ประกอบหลักทีป่ รากฏอยูใ่ นแบบจําลองมากกว่า
นอกจากนี้ Bagozzi (2007) ได้วพิ ากษ์การต่อยอดของแบบจําลองการยอมรับเท คโนโลยี
ล่าสุดทีพ่ ฒ
ั นาโดย Venkatesh (2000) ว่ามีตวั แปรทีเ่ ยอะเกินไป โดยมีตวั แปรอิสระทีใ่ ช้ในการทํานาย
ความตัง้ ใจในการใช้งานถึง 40 ตัวแปร และมีการใช้ตวั แปรตามอย่างน้อย 8 ตัวแปรในการทํานาย
พฤติกรรมการใช้งานในระบบ รวมไปถึงยังวิพากษ์แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในอีก5 ประเด็น
เพิม่ เติมดังนี้
1) ความเชือ่ มโยงของตัวแปรภายในแบบจําลองยังไม่มคี วามชัดเจน เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างความตัง้ ใจใช้งานระบบ และการแสดงพฤติกรรมออกมายังมีขอ้ ถกเถียงทัง้ ในเรือ่ งเวลา และ
เรือ่ งข้อคําถามทีใ่ ช้ยงั มีน้อยเกินไป
2) ตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ และการรั บรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ยงั ขาดทฤษฎีทางวิชาการ
ทีม่ าสนับสนุ นให้ทงั ้ สองตัวแปรมีความน่าเชือ่ ถือ
3) ตัวแปรภายนอกเรือ่ งการรวมกลุม่ สังคม และวัฒนธรรม ไม่ได้มกี ารนํามาทดสอบ
ภายใต้แบบจําลองนี้
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4) แบบจําลองไม่ได้ให้ความสําคัญกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับอารมณ์ในการใช้เทคโนโลยี
มากนัก โ ดยส่วนใหญ่การนําปจั จัยเรือ่ งอารมณ์จะใช้ในการต่อยอดแบบจําลองในยุคหลังๆ เพียง
เท่านัน้
5) การศึกษาทีผ่ า่ นมามุง่ เน้นทีต่ วั ของแบบจําลองเกินไปทําให้ไม่ได้สนใจปจั จัยเรือ่ ง
กระบวนการในการกําหนดตนเอง (Self-Regulation Processes)
ด้วยข้อจํากัดดังกล่าวทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ออกแบบกร อบแนวคิดในงานวิจยั เชิงปริมาณให้ม ี
ความสอดคล้องกับบริบทของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มากยิง่ ขึน้ โดยมีการนําตัวแปรที่
เกีย่ วข้องกับปจั จัยทางด้านสังคมซึง่ มีความสําคัญอย่างมากกับพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เช่น การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง เอกลักษณ์ทางสังคมออนไลน์ หรือความตัง้ ใจแบบพวกเรา รวมไปถึง
มีการประยุกต์ใช้ตวั แปรอื่นๆ เช่น เรือ่ งแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้เพือ่ ทําให้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีสามารถอธิบายเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีพบว่าสามารถนํามาอธิบาย
ถึงความรูส้ กึ และการแสดงออกต่างๆ ทีป่ รากฏบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจซึง่ จัดว่าเป็ นระบบเทคโนโลยีอกี
ประเภทหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การปรับเปลีย่ นตัวแปรของแบบจําลองบางตัว
แปรอันได้แก่ การรับรูป้ ระโยช น์ ความตัง้ ใจแบบพวกเรา ความตัง้ ใจในการใช้งานบน เฟซบุ๊ก แฟน
เพจ และความยึดมันผู
่ กพันเพือ่ ให้แบบจําลองสามารถทีจ่ ะบรรลุความมุง่ หมายของงานวิจยั ได้อย่าง
ตรงประเด็น โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบค่าความเชือ่ มันในการนํ
่
าตัวแปรดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถพัฒนา แบบจําล องช่วยในการอธิบายถึงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วิ ธีการวัดตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ท่ีผา่ นมา
ภายหลังจากที่ Davis ได้นําเสนอรูปแบบจําลองแบบการยอมรับเทคโนโลยีขน้ึ มาใน
ปี 1985 Davis ได้รบั คําวิพากษ์ว่ารูปแบบจําลองยังไม่มเี ครือ่ งมือวัดทีน่ ่ าเชื่อถือ และตัวแปรทีใ่ ช้วดั
ยังมีจาํ นวนไม่มากนัก รวมไปถึงความสัมพันธ์ของการใช้งานในระบบยังไม่มคี วามชัดเจนเพียงพอ
ในการศึกษาของ Davis ในยุคถัดมา (Davis. 1989) ได้นําแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychometric
scales) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาของตนเอง โดยมาตรวัดดังกล่าวกระตุน้ ให้ปจั เจกบุคคลสามารถ
ตอบโต้ถงึ ข้อคําถามทีส่ ร้างขึน้ มาภายใต้บริบททีแ่ ตกต่างกันออกไป โดย Davis ได้สร้างข้อคําถาม
ขึน้ มาทัง้ สิน้ ตัวแปรละ 14 ข้อทีค่ รอบคลุมความหมายของทัง้ ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived
Usefulness) และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) โดยแบ่งงานวิจยั ของตนเอง
ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนหลัก
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ช่วงแรกของงานวิจยั Davis ได้ทาํ การสัมภาษณ์เบือ้ งต้นกับผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ทงั ้ สิน้
15 ท่านเพือ่ ประเมินว่าทัง้ 14 คําถามมีความเหมาะสมต่อการประเมินตัวแปรการ รับรูป้ ระโยชน์
(Perceived Usefulness) และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) มากน้อยเพียงใด
ผลทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงแรกของงานวิจยั คือ Davis สามารถรวมข้อคําถามทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน และ
ตัดข้อคําถามทีไ่ ม่ตรงกับสองตัวแปรดังกล่าวจาก 14 ข้อเหลือเพียง 10 ข้อคําถามเท่านัน้ จากนัน้
Davis ได้นําข้อคําถามดังกล่าวไปตรวจสอบกับพนักงานของบริษทั ไอบีเอ็มซึง่ จัดได้วา่ เป็นผูใ้ ช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์เป็ นประจํา โดยผลปรากฏว่าทัง้ 10 ข้อคําถามต่างให้คา่ ความเทีย่ งตรง (Validity)
และค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ทีค่ ่อนข้างสูงกับทั ้ งสองตัวแปร นอกจากนี้ Davis ยังทดสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อคําถามต่างๆ กับเจตคติของพนักงานของไอบีเอ็ม และการใช้งานต่างๆ ของ
ระบบสารสนเทศของบริษทั ซึง่ ผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทําให้สามารถ
สรุปเบือ้ งต้นได้วา่ ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้
(Perceived Ease of Use) เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญมากในรูปแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ในขัน้ ถัดมา Davis ได้นําข้อคําถามทัง้ 10 ข้อนี้ไปสอบถามกับนักศึกษา MBA ทีม่ หาวิทยาลัย
บอสตันจํานวน 40 คน เพือ่ ทําการลดจํานวนตัวแปรลงให้มคี วามกระชับ และรูส้ กึ ง่ายต่อการนําไปใช้
ในการวิจยั ภาคสนามจริง Davis ได้ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์แบบ Factor Analysis ซึง่ สามารถลดข้อ
คําถามให้เหลือเพียง 6 ข้อคําถาม จากการวัดประสิทธิภาพของทัง้ 6 ข้อในการทํานายพฤติกรรม
การใช้งาน และการวัดเจตคติของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อระบบซอฟ
ท์แวร์ของบริษทั ไอบีเอ็มพบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับข้อคําถามทัง้ 6 ข้อในการทํานายการใช้งานในระบบต่อไปในอนาคต จากการศึกษาครัง้ นี้
ทําให้ได้ขอ้ สรุปทีน่ ่ าสนใจว่า ตัวแปรการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) อาจเป็น
ปจั จัยเชิงสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดตัวแปรการรั บรูป้ ระโยชน์ (Perceived Usefulness) ซึง่ ทัง้ สองตัวแปรนี้
ต่างส่งผลต่อเจตคติ และการใช้งานของระบบไปพร้อมกัน โดยสามารถสรุปได้ในตาราง 7
ตาราง 7 ข้อคําถามในตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ และตัวแปรการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ในงานวิจยั ของ
Davis (Davis. 1989: 331)
ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์
ทําให้งานเสร็จเร็วขึน้ (Work more quickly)
ผลของงาน (Job performance)
เพิ่มประสิทธิผล (Increase productivity)
ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
ทําให้งานง่ายขึน้ (Makes job easier)
มีประโยชน์ (Useful)

ตัวแปรการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้
ความง่ายทีจ่ ะเรียนรู้ (Easy to learn)
ควบคุมได้ (Controllable)
ความชัดเจน และเข้าใจง่าย (Clear & Understandable)
ยืดหยุ่นได้ (Flexible)
ความง่ายทีจ่ ะเพิม่ พูนทักษะ (Easy to become skillful)
ความง่ายทีจ่ ะใช้งาน (Easy to use)
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ภายหลังจากที่ Davis ได้พฒ
ั นาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ในการศึกษาในช่วงหลัง
มีนกั วิชาการหลายท่านต่างให้ความสําคัญกับตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived Usefulness)
และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) ในการทํานายพฤติกรรมการใช้งานระบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยที่ Davis ได้ทาํ การศึกษา
งานวิจยั ก่อนปี 1985 จากนัน้ จึงทําการสังเคราะห์ตวั แปรการรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived Usefulness)
และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาของตนเอง
จุดเริม่ ต้นของการศึกษาตัว แปรการรับรูป้ ระโยชน์ เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 1979 โดย Schult และ
Slevin ได้นําปจั จัยทัง้ สองมาช่วยในการอธิบายรูปแบบการตัดสินใจ (Decision Model) หรือใน
การศึกษาของ Rebey ในปี 1979 ได้ทาํ การศึกษารูปแบบทีค่ ล้ายคลึงกับ Schult และ Slevin พบว่า
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคั ญทางสถิตริ ะหว่างตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์กบั การใช้งานของระบบ
(System Usage) (Chutter. 2009)
ในงานวิจยั ของ Tornatzky และ Klein (1982) ทีท่ าํ การศึกษาแบบ Meta-Analysis กับ
บทความทางวิชาการทัง้ สิน้ 75 บทความ โดยมุง่ เน้นศึกษาลักษณะของนวัตกรรม และความสัมพันธ์
ของตัว แปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการยอมรับนวัตกรรม และการนํามาประยุกต์ใช้โดยผลการวิจยั พบว่า
ความซับซ้อนของนวัตกรรมเป็ นหนึ่งในสามปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสัมพันธ์ของตัวแปรการยอมรับทีม่ ี
ต่อลักษณะของนวัตกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ต่อมา Davis (1985) ได้นําตัวแปรนี้มาประยุกต์ใช้เป็น
ตัวแปรเรือ่ งการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ในขณะทีน่ กั วิชาการหลายท่านได้เสนอว่าแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis ได้
นําทฤษฎีอ่นื ๆ ในทางจิตวิทยาสังคมมาช่วยอธิบาย Chutter (2009) ได้สรุปว่ารูปแบบการทํานาย
พฤติกรรมของ Bandura (1982) สามารถเ ทียบเคียงได้กบั รูปแบบการประยุกต์ใช้ตวั แปรใน
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี โดยกล่าวว่าการรับรูค้ วามสามารถตนเอง (Self-Efficacy) ที่
หมายถึงการประเมินทีบ่ คุ คลแต่ละละคนสามารถแสดงออกต่อสถานการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตมี
ลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับตัวแปรการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใ ช้ ในขณะทีต่ วั แปรเรือ่ งการตัดสินถึงผลลัพธ์
(Outcome Judgment) ซึง่ หมายถึงความเชื่อของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อคุณค่าของผลลัพธ์ในการกระทํา
ต่างๆ เปรียบเทียบได้กบั ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์
ในงานวิจยั ของ Swanwon (Swanson. 1982) แสดงให้เห็นว่าการรับรูป้ ระโยชน์ และการ
รับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้เป็ นสองปจั จัยทีส่ าํ คัญต่อการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในระบบสารสนเทศที่
ผ่านมา แม้วา่ อาจใช้คาํ ไม่เหมือนกัน แต่วตั ถุประสงค์หลักในการศึกษาของ Swanson คือการหา
เทคนิคในการประเมินระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดย Swanson ได้ตงั ้ สมมติฐานว่า
ผูใ้ ช้ งานทีม่ ศี กั ยภาพในการใช้งานระบบสามารถเลือก และใช้ขอ้ มูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ได้เทียบกับคุณค่าหรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากข้อมูลจากระบบ และค่าใช้จา่ ยๆ
ในการเข้าถึงข้อมูลประเภทนัน้ ๆ ซึง่ Chutter (2009) ได้เทียบเคียงว่าคุณค่าหรือประโยช น์ทไ่ี ด้จาก
ข้อมูลต่างๆ เหล่านัน้ เหมือนการรับรูป้ ระโยชน์ และค่าใช้จา่ ยในการเข้าถึงข้อมูลเปรียบได้กบั การ
รับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้
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Davis (1985) ได้สรุปว่าแนวโน้มของการใช้หรือไม่ใช้ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั
ความเชือ่ ของแต่ละบุคคลว่าระบบนัน้ ๆ ว่าสามารถทีช่ ว่ ยให้การทํางานของแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพ
ได้ดมี ากขึน้ เพียงใด รวมไปถึงความพยายามของแต่ละบุคคลต่อการเข้าถึงข้อมูลนัน้ โดย
Davis
ได้นิยามทัง้ สองปจั จัยไว้ ดังนี้ (1) การรับรูป้ ระโยชน์หมายถึง ระดับความเชือ่ ของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อ
การใช้งานระบบเฉพาะทีช่ ว่ ยให้การทํางาน ของแต่ละบุคคลดีขน้ึ และ (2) การรับรูว้ า่ ใช้งานง่าย
หมายถึงระดับความเชือ่ ของแต่ละบุคคลว่าการใช้งานในระบบถึงความพยายามในการเข้าถึงระบบ
ทัง้ ในด้านกายภาพ และจิตใจ
ในการศึกษา Kwon และ Wen (2010) ได้นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้
การศึกษาการใช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้นยิ ามตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์
ออกเป็ น 4 เรือ่ งหลักอันได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูลหรือการพบปะคนอื่น 2) การพัฒนาการแบ่งปนั
ข้อมูล 3) ประโยชน์ดา้ นการสือ่ สาร และ 4) ประโยชน์ต่อการปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกคนอื่น และนิยาม
ตัวแปรเรือ่ งการรับรูว้ า่ งา่ ยต่อการใช้ออกเป็น3 เรือ่ งหลักอันได้แก่ 1) การเรียนรูท้ ใ่ี ช้งาน 2) กระบวนการ
ใช้งานชัดเจน และเข้าใจง่าย และ 3) ความรูส้ กึ ว่าง่ายต่อการใช้ โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้งาน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในประเทศเกาหลีพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้
ประโยชน์ และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้วา่ มีความสัมพันธ์กบั การใช้งานจริงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การประยุกต์ใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในยุคต่อมาของ Pookulangara และ
Koesler (2001) โดยนําแบบจําลองมาใช้อธิบายปจั จัยทางวัฒนธรรมทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจใช้
เว็บไซต์เครือข่า ยสังคมออนไลน์ ซึง่ ในแบบจําลองของ Pookulangura และ Koesler มีตวั แปรทัง้
เรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ โดยพบว่าตัวแปรทัง้ สองต่างส่งผลต่อความตัง้ ใจ
ใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ในการศึกษาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
ยังพบอีกว่าตัวแปรเรือ่ งการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้มอี ทิ ธิพลต่อการรับรูป้ ระโยชน์ดว้ ยเช่นกัน
ในการศึกษาของYang (2012) ได้นําแบบจําลองทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและแบบจําลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีมาทํานายพฤติกรรมการยอมรับการใช้โทรศัพท์มอื ถือในการซือ้ ของ โดยพบว่า
ตัวแปรการรับรูป้ ระโย ชน์ซง่ึ ประกอบด้วยข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับประโยชน์ทไ่ี ด้จากการซือ้ ของทาง
โทรศัพท์จาํ นวนทัง้ สิน้ 5 ข้อพบว่าตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรเรือ่ งเจตคติใน
การซือ้ ของผ่านโทรศัพท์มอื ถืออย่างมีนยั สําคัญ โดยได้คา่ สหสัมพันธ์ของการตัดสิน(R
ใจ Square) =.323
การศึกษาของ Casalo และคณะ (2011) ได้นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาประยุกใช้
ต์
เพือ่ อธิบายความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมต่อชุมชนออนไลน์ และความตัง้ ใจซือ้ บริการด้านการท่องเทีย่ ว
บนโลกออนไลน์ พบว่าตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์มคี วามสัมพันธ์กบั เจตคติของปจั เจกบุคคลใน
การมีสว่ นร่วมกับชุมชนออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทีค่ า่ สถิติ β = 0.164 โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อ
คําถามในเรือ่ งตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทการมีสว่ นร่วมบนชุมชน
ออนไลน์ โดยแบ่งข้อคําถามเป็ น 3 เรือ่ งได้แก่ การใช้งานชุมชนออนไลน์ชว่ ยคลายข้อสงสัยต่างๆ
ได้ การใช้งานชุมชนออนไลน์ชว่ ยทําให้จดั การเรือ่ งเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนออนไลน์
มีประโยชน์ต่อการท่องเทีย่ วอย่างมาก
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีจะ
มุง่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาประสิทธิผลทีเ่ กิดจากการใช้งานของร ะบบเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ซึง่ จะตรงข้ามกับการรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทจ่ี ะไม่
มุง่ เน้นทีป่ ระโยชน์ทเ่ี กิดจากการทํางานเพียงอย่างเดียว แต่จะมุง่ เน้นประโยชน์ทงั ้ เรือ่ งส่วนตัว สังคม
และการทํางานด้วย ผูว้ จิ ยั จึงทําการศึกษาแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ เติม
เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้ในฐานะตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
4.1.2 การประยุกต์เรือ่ งแรงจูงใจการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์กบั ตัวแปร
การรับรูป้ ระโยชน์
การศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นม าทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
พบว่ามีการนําเรือ่ งแรงจูงใจมาเป็ นกรอบแนวคิดทีจ่ ะช่วยทําความเข้าใจเกีย่ วกับ
ประโยชน์ท่ี
คาดหวังจาก การใช้งานเบือ้ งต้นของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยผูว้ จิ ยั ตัง้ ใจนําปจั จัยเรือ่ ง
แรงจูงใจมาเป็ นตัวแปรหลักในการทําความเข้าใจเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ ซึง่ เป็นหนึ่งตัวแปรทีป่ รากฏ
ในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี เนื่องจากข้อคําถาม สอดคล้องกับการใช้งานเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์
ในช่วงแรกของการวิจยั เรือ่ งแรงจูงใจกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตจะมุง่ เน้นไปทีก่ ารศึกษา
การวัดแรงจู งใจจากการรับชมโฆษณาของผูใ้ ช้งานกลุม่ ต่างๆ เช่น ในการศึกษาของ Rodgers และ
Sheldons ในปี 2002 ได้ใช้มมุ มองเรือ่ งแรงจูงใจในเชิงโครงสร้างนิยมมาอธิบายประสิทธิภาพของ
เนื้อหาทีป่ รากฏในโฆษณา หรือแบนเนอร์บนอินเตอร์เน็ต โดยเชือ่ ว่าการออกแบบโฆษณาดังกล่าว
หากมีความสอดคล้ องกับแรงจูงใจของมนุษย์จะทําให้เกิดการชักจูงให้คนมาสนใจได้มากยิง่ ขึน้ ซึง่
คณะวิจยั ได้ใช้เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า Web Motivation Inventory (WMI) เพือ่ วัดประสิทธิภาพของ
โฆษณาผ่านผูท้ ร่ี บั ชมโฆษณาออนไลน์โดยใช้แนวโน้มใ นการกดคลิก้ ในโฆษณาทีม่ เี นื้อ หาเกีย่ วข้อง
กับผูใ้ ช้ งานเป็ นตัวแปรอิสระ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มทีจ่ ะกดเข้าไปยัง
โฆษณาทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้องกับแรงจูงใจการใช้งานของตนเอง
ต่อมาในงานวิจยั ของ Rodger และคณะ (2007) ได้ทาํ การวิเคราะห์การใช้เครือ่ งมือ Web
Motivation Inventory ตัง้ แต่ในอดีตที่ ผ่านมาทัง้ ในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศออสเตรเลีย โดยพบว่ามีทงั ้ หมด 4 ปจั จัยหลักทีใ่ ห้ผลการวัดทีเ่ ทีย่ งตรงและแม่นยํา
1) แรงจูงใจในเรือ่ งการสือ่ สาร ซึง่ ประกอบไปด้วยการรวมกลุม่ กันเป็นชุมชน (Community)
การสํารวจ (Survey) และการปฏิสงั สรรค์ (Interaction)
2) แรงจูงใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการหาข้อมูล ข่าวสาร ซึง่ มีแรงจูงใจย่อยอันประกอบไปด้วย
การให้ขอ้ มูล (Information) การค้นหาข้อมูล (Search) การค้นคว้า (Exploration) และการติดตาม
เหตุการณ์ขา่ วสาร (News)
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3) แรงจูงใจเรือ่ งการท่องโลกอินเตอร์เน็ต ซึง่ ประกอบไปด้วยการติดตามเหตุการณ์ขา่ วสาร
(News) ความบันเทิง (Entertainment) การเล่นเกมส์ (Game) และการดาวน์โหลด (Download)
4) แรงจูงใจเรือ่ งการซือ้ ของซึง่ มีแรงจูงใจย่อยประกอบไปด้วย การดําเนินการทางธุรกิจ
(Transaction) และการทดลองสินค้า (Product Trial)
ซึง่ จากการศึกษาวิธกี ารวัดแรงจูงใจในงานโฆษณาของ Rodger และคณะ (2007) ได้ม ี
นักวิจยั ท่านอื่นๆ เริม่ นําวิธกี ารดังกล่าวมาเพือ่ วัดแรงจูงใจบนโลกออนไลน์มากขึน้ ทัง้ บนบล็อก หรือ
ชุมชนเสมือนจริง เช่น ในการศึกษาของ Huang และคณะ (2007) เกีย่ วกับแรงจูงใจของผูท้ ใ่ี ช้บล็อก
(เว็บไซต์ส่วนตัว) ซึง่ ได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการใช้งานของบล็อก โดย Huang
ได้นยิ ามว่าการใช้งานของบล็อกส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับการสร้าง หรือการบริโภคข้อมูลต่างๆ บน
บล็อก (ทัง้ ของตนเองและผูอ้ ่นื ) ดังนัน้ จึงเลือกปจั จัยเรือ่ งการค้นหาข้อมูล และการปฏิสงั สรร ค์ทาง
สังคมเป็นตัวแปรตาม โดยผลงานวิจยั ของ Huang และคณะ (2007) พบว่าการปฏิสงั สรรค์ทางสังคม
บนบล็อกได้รบั แรงขับมาจากแรงจูงใจในเรือ่ งการแสดงของตนเอง การบันทึกประสบการณ์ของ
ตนเอง และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในขณะทีพ่ ฤติกรรมการรวบรวมข้อมูล ได้รบั แรงจูงใจมา
จากการแสดงความคิดเห็น การมีสว่ นร่วมของชุมชน และการค้นหาข้อมูลต่างๆ
การศึกษาทางจิตวิทยาของผูใ้ ช้งานในแต่ละบุคคลจึงมีความสําคัญอย่างมากในการทํา
ความเข้าใจถึงพฤติกรรมทีแ่ สดงออกบนโลกอินเตอร์เน็ต เนื่องด้วยผูใ้ ช้งานสามารถสร้างสรรค์
ติดตามข้อมูล หรือสิง่ ทีต่ วั เองสนใจมากกว่ าสิง่ ทีน่ กั การตลาดพยายาม โน้มน้าวใจ ไม่วา่ จะเป็นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ และพัฒนาเครือ่ งมือทางการตลาดใหม่ เช่น การสือ่ สารทางการตลาด
แบบบูรณาการ (Integrated Market Communication) การสร้างตราสินค้า (Branding) ทําให้นกั วิจยั
หลายท่านได้แนวคิดแบบเชิงโครงสร้างนิยมมาอธิบายแรงจูงใจพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยเชื่อว่า
แรงจูงใจจะเป็ นปจั จัยหลักทีจ่ ะนําไปสู่พฤติกรรมต่างๆ
การศึกษาของ Michael (2006: 52-53) ถึงแรงจูงใจของคนประเทศออสเตรเลียในการค้นหา
และซือ้ ของออนไลน์ โดยสามารถแบ่งการใช้งานในการซือ้ ของออนไลน์ได้เป็น
6 ประเภทดังนี้
1) ความสะดวก (Convenience) 2) ประหยัดเวลา (Saving Time) 3) ได้ของราคาทีถ่ กู และสามารถ
เปรียบเทียบราคาสินค้า (Cheaper Prices and also Ability to Compare Prices) 4) เป็นสถานทีใ่ น
การหาซือ้ สินค้าหายาก(Good Place to Shop Specialty and Hard to Access Products) 5) ความสามารถใน
การควบคุมหรือเข้าถึงข้อมูล (Level of Control) 6) ง่ายทีจ่ ะเปรียบเทียบสินค้าและบริการ (Ease of
Comparing Products and Services)
Baltaretu และ Balaban (2010: 69-70) ได้แบ่งประเภทของความต้องการในการใช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ออกเป็ น 4 อย่าง สําหรับการอธิบายการสร้างความพึงพอใจภายหลังการ
บริโภคเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อนั ได้แก่ 1) ความต้องการการรูค้ ดิ (Cognitive Needs) ซึง่
หมายรวมถึงความต้องการทีจ่ ะหาข้อมูลต่างๆ เพือ่ ขยายความรูข้ องตนเอง และเพื่ อไขข้อสงสัยที่
ตนเองมีอยูเ่ ดิม 2) ความต้องการทางด้านอารมณ์ (Emotional Needs) เป็นความต้องการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความรูส้ กึ และจิตใจของมนุษย์ เช่น ค วามรูส้ กึ ผ่อนคลาย ความต้องการ หลีกหนีจากสังคมที่
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ตนเองอยู่ หรือความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นในสังคม 3) ความต้องการทีจ่ ะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(Socio-Integrative Needs) ความต้องการนี้จะเกิดขึน้ เมือ่ มีการปฏิสงั สรรค์กบั สิง่ รอบข้างทีเ่ ป็นบุคคล
หรือสื่อต่างๆ เพื่อให้คนอื่นได้รบั รูว้ ่ามีตวั เองอยูใ่ นสังคมด้วย และ 4) ความต้องการทีส่ อดคล้องกับ
นิสยั ตนเอง (Habitual-Integrative Needs) ความต้องการรูส้ กึ ปลอดภัย มันคง
่ หรือการกระทําพิธกี รรม
ทางศาสนา
ในงานของ Papacharissi และ Rubin (2000: 179) ได้นยิ ามถึงแรงจูงใจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างชัดเจนว่าเป็นปจั จัยควบคุมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกระทําของ
ผูค้ นเพือ่ ทีจ่ ะเติมเต็มความต้องการทีแ่ ต่ละคนต้องการ นอกจากนี้ในงานของ Nandi, Schiano,
Gurnbrecht และ Swartz (Huang, Shen, Lin; & Chang. 2007: 474) ได้ใช้เครือ่ งมือวิจยั การ
สัมภาษณ์แบบชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnographic Interviews) ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่าแรงจูงใจของการใช้
Blogging ประกอบไปด้วย 5 เรือ่ ง 1) บันทึกประสบการณ์ต่างๆ ในชีวติ ขอ งตัวเอง (To Document
Their Life Experience) 2) แสดงความคิดเห็นของตัวเอง (To Provide Commentary and Opinions)
3) แสดงออกทางอารมณ์ในเชิงลึก (To Express Deeply Felt Emotion) 4) แสดงความคิดเห็นของ
ตัวเองผ่านการเขียน (To Articulate Ideas Through Writing) และ 5) รักษาความเป็นชุมชนของผูท้ ่ี
ใช้บล็อค (To Maintain Community for blogger) โดยในงานวิจยั ชิน้ นี้ได้เชื่อมโยงแรงจูงใจเหล่านี้
ไปยังพฤติกรรมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ บนโลกออนไลน์ โดยสรุปว่าการปฏิสงั สรรค์ต่างๆบนบล็อกเกิดจาก
แรงขับเรือ่ ง Self-Expression และการบันทึกประสบการณ์ต่างๆ ในชีวติ และการแสดงความเห็น ใน
ขณะเดียวกันการรวบรวมเนื้อหาต่างๆ บนบล็อกได้รบั แรงขับจากแรงจูงใจในเรือ่ งการแสดงความ
คิดเห็น การมีสว่ นร่วมในฟอรัม่ และการค้นหาข้อมูล (Huang, Shen, Lin; & Chang. 2007)
งานของวิจยั ของ Raccked และ Bond (2008: 30) เช่นกัน ได้อธิบายวัตถุประสงค์การใช้
งาน Facebook และ Myspace ว่าประกอบไปด้วย 3 มิตหิ ลัก อันได้แก่ 1) มิตขิ องการหาข้อมูล
ข่าวสาร (Information Dimension) 2) มิตขิ องเพื่อน (Friend Dimension) และ 3) มิตขิ องการ
ติดต่อสือ่ สารบุคคลรอบข้าง (Connection Dimension) ซึง่ ในงานวิจยั เรือ่ งการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่
ประเทศเกาหลีใต้ซง่ึ Kim (2010) และคณะได้นําทฤษฎีขา้ งต้นไปประยุกต์ใช้จนนําไปสูข่ อ้ สรุปว่า
คนเกาหลีใต้ทใ่ี ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จะประกอบไปด้วย เพือ่ การบันเทิง (Entertainment)
การแสดงออกของตัวตน (Self-Expression) ความก้าวหน้ าในอาชีพการงาน (Professional
Advancement) การฆ่าเวลา (Passing Time) การสือ่ สารกับครอบครัว และเพือ่ น (Communication
with Family and Friends) และเพื่อตามกระแสปจั จุบนั (Trends)
ในขณะทีง่ านวิจยั ของ Huang, Shen, Lin และ Chang (2007: 474) ได้วเิ คราะห์วา่ รูปแบบ
ของพฤติกรรมการใช้งาน เกิดขึน้ จากแรงจูงใจในการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์และ
สามารถสรุปพฤติกรรมของ Blogger ได้ 2 แบบหลัก คือ 1) การปฏิสงั สรรค์กบั ผูอ้ ่นื (InteractionOriented Behavior) และ 2) การแสวงหาข้อมูล (Information-Oriented Behavior)

72
นอกจากนี้ แล้วในงานของ Smock และคณะ (2011: 2325) ได้อธิบายแรงจูงใจของการใช้
งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กโดยแบ่งแรงจูงใจเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจ /สร้างความบันเทิง (Relaxing/
Entertainment) การแบ่งปนั ข้อมูล (Expressive Information Sharing) การเลีย่ งหนีโลกความเป็น
จริงโดยการเข้าโลกเส มือนจริง (Escapism) ความทันสมัย (Cool and New Trend) ความเป็นเพือ่ น
(Companionship) ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงาน (Professional Advancement) การ
ปฏิสมั พันธ์กนั ในสังคม (Social interaction) การใช้งานเพือ่ การฆ่าเวลา (Habitual Pass Time) และ
เพื่อได้พบเพื่อนใหม่ (To Meet New People)
Lin และ Lu (2011) ได้นําทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ในการใช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจําแนกตัวแปรทางจิ ตในเรือ่ งแรงจูงใจออกเป็ น 2 ตัวแปรหลักอันได้แก่
การมีประโยชน์ (Usefulness) และ ความรูส้ กึ สนุ ก (Enjoyment) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจํานวน 402 กลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาทัง้ สิน้ 4 เดือน โดยเขียน
ข้อความลงบนเว็บไซต์เฟซบุก๊ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยมีการทดสอบค่า
ความเชือ่ มันมากกว่
่
า .80 ในการวิจยั นี้ได้ใช้วธิ วี เิ คราะห์ทางสถิติ แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง
(Structural Equation Model) โดยผลการวิจยั พบว่าความรูส้ กึ สนุ ก (Enjoyment) เป็ นปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลมากทีส่ ดุ ในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการศึกษาของ Chang และ Zhu (2011) เกีย่ วกับการยอมรับในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในประเทศจีน โดยนักวิจยั ทัง้ สองได้นําทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนมาอธิบายการยอมรับการ
ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศจีนเปรียบเทียบกันระหว่างกลุม่ Adopter และ PreAdopter ซึง่ การศึกษานี้แบ่งตัวแปรทางจิตทีเ่ ป็นเรือ่ งแรงจูงใจในการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไ ลน์ออกมาเป็ น 5 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1) การหาข้อมูล (Information) 2) ความบันเทิง
(Entertainment) 3) การได้ตดิ ต่อกับเพือ่ นเก่า (Connecting with Old Friends) 4) การได้พบเพื่อน
ใหม่ (Meeting New People) และ 5) การสอดคล้องกัน (Conformity) ซึง่ ในการเก็บข้อมูล Chang
และ Zhu ได้แตกย่อยในรายละเอียดของแต่ละด้านตัวแปรทางจิตลงไปอีกทัง้ หมด 17 ตัวแปร โดยที่
ค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรย่อยทัง้ หมดอยูร่ ะหว่าง .749- .889
ในบทความของ Chang และ Zhu (2011: 3) ได้สรุปตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาทีผ่ า่ นมา
โดยแบ่งประเภทของแรงจูงใจบนเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามลักษณะการใช้งาน หรือความ
คาดหวังจากการบริโภคสือ่ ประเภทไว้ดงั ตาราง 8 ดังนี้
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ตาราง 8 สรุปตัวแปรแรงจูงใจบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Chang, Zhu. 2011: 3)
ตัวแปรด้านแรงจูงใจที่ผา่ นมา
- ปจั จัยด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)
- ปจั จัยด้านการเข้าสังคม (Sociality)
- ปจั จัยด้านความบันเทิง (Entertainment)
ั ยด้านการสอดคล้อง ลงรอยกัน (Conformity)
- ปจจั
- ปจั จัยด้านการเข้าสังคม (Sociality)
- ปจั จัยด้านความบันเทิง (Entertainment)
ั ยด้านการสอดคล้อง ลงรอยกัน (Conformity)
- ปจจั
ั ยเรือ่ งการฆ่าเวลา (Pass time)
- ปจจั
ั ยเรือ่ งการแสดงออกถึงความเป็ นตัวเอง (Self-Expression)
- ปจจั
- ปจั จัยเรือ่ งความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ (Professional Advancement)
- ปจั จัยด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)
- ปจั จัยด้านการเข้าสังคม (Sociality)
- ปจั จัยด้านความบันเทิง (Entertainment)
ั ยเรือ่ งการพูดคุยสนทนา (Discussion)
- ปจจั
ั ยเรือ่ งการซื้อของ (Shop)
- ปจจั
ั ยเรือ่ งการเล่นเกมส์ (Game)
- ปจจั
ั ยเรือ่ งการอัพเดต (Update)
- ปจจั
- ปจั จัยเรือ่ งการสอบถามข้อมูลสินค้า (Prodcut Enquiry)
- ปจั จัยเรือ่ งการจัดการความประทับใจ (Impression Management)
- ปจั จัยด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)
- ปจั จัยด้านการเข้าสังคม (Sociality)
- ปจั จัยด้านความบันเทิง (Entertainment)
- ปจั จัยด้านการเข้าสังคม (Sociality)
- ปจั จัยด้านความบันเทิง (Entertainment)
ั ยเรือ่ งการฆ่าเวลา (Pass time)
- ปจจั
ั ยเรือ่ งการเรียนรู้ (Learning)
- ปจจั
ั ยเรือ่ งการนับถือตัวเองแบบรวมกลุม่ (Collective Self-Esteem)
- ปจจั
- ปจั จัยเรือ่ งการชดเชยทางสังคม (Social compensation)
- ปจั จัยด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)
- ปจั จัยด้านการเข้าสังคม (Sociality)
- ปจั จัยด้านความบันเทิง (Entertainment)
ั ยเรือ่ งเอกลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity)
- ปจจั
- ปจั จัยด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)
- ปจั จัยด้านการเข้าสังคม (Sociality)
- ปจั จัยด้านความบันเทิง (Entertainment)
ั ยด้านความสะดวก (Convenience)
- ปจจั
- ปจั จัยด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
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จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการใช้งานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก
อันได้แก่ แรงจูงใจทีแ่ สดงออกในฐานะปจั เจก และสังคม แรงจูงใจในฐานะปจั เจกเป็ นแรงจูงใจที่
เกิดขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการตัวเอง เช่น ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความบันเทิง ด้านความ
สะดวก ด้านการฆ่าเวลา หรือ การเรียนรู้ ในขณะทีแ่ รงจูงใจอีกประเภทหนึ่งจะมีลกั ษณะทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ บุคคลอื่นในสังคมเช่น การหลีกหนีจากสังคมจริง การพูดคุยสนทนากับเพือ่ น
คนอื่นๆ การแสดงออกถึงความเป็ นตนเอง หรือ การสนับสนุนทางสังคม ซึง่ แรงจูงใจทัง้ สองประเภท
นี้จะนํามาเพือ่ ประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบคําถามทัง้ ในส่วนงานวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ค้นหาว่า
แรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้บริบทของสังคมไทยมีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างจากบริบทอื่นๆ อย่างไร
บ้าง
Dholakia และคณะ (2004: 252) ได้ศกึ ษาแรงจูงใจของปจั เจกบุคคลทีส่ ่งผลต่อตัวแปรทาง
สังคมว่ามีอทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมบนโลกเสมือนจริงอย่างไรบ้าง โดยทีก่ ารศึกษาได้แบ่งตัวแปรทาง
จิตทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจได้ทงั ้ สิน้ 7ประเภท
1) การให้คณ
ุ ค่าของข้อมูล (Information Value) เป็นแรงจูงใจทีเ่ กิดจากความต้องการ
การรับรู้ และแบ่งปนั ข้อมูลกับสมาชิกคนอื่นในสังคม และผลักดันให้แต่ละบุคคลอยากเข้าไปมีส่วน
ร่วมบนโลกเสมือนจริง
2) คุณค่าในการร่วมมือร่วมใจกัน (Instrumental Value) เป็นแรงจูงใจทีเ่ กิดจากการที่
สมาชิกในชุมชนมีความต้องการทีจ่ ะบ รรลุเป้าหมายเฉพาะร่วมกันจนก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมใน
ชุมชน เช่น การแก้ปญั หาในชุมชน การสร้างแนวคิดใหม่ๆ การเข้าไปมีอทิ ธิพลต่อการซือ้ สินค้า รวม
ไปถึงการยืนยันในสิง่ ทีต่ นเองได้ตดั สินใจกระทําไปแล้วบนสังคมทีต่ นเองอาศัยอยู่
3) คุณค่าที่มวี ตั ถุประสงค์ (Purposive Value) เป็นค่านิยมทีไ่ ด้รบั จากการทีแ่ ต่ละ
บุคคลได้บรรลุถงึ เป้าหมายก่อนการตัดสินใจกระทํา หรือพฤติกรรมใดๆ บนโลกออนไลน์
4) การค้นหาตนเอง (Self-Discovery) เกีย่ วข้องกับการทําความเข้าใจความเป็นตนเอง
ในเชิงลึกของปจั เจกบุคคลผ่านการปฏิสงั สรรค์ทางสังคมต่างๆ โดยทีก่ ารป ฏิสงั สรรค์นนั ้ จะทําให้
ปจั เจกได้เข้าถึงหน่ วยทางสังคมต่างๆ และนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายส่วนตัวในอนาคต นอกจากนี้
การค้นหาตนเอง (Self-discovery) ยังหมายรวมถึงความชอบส่วนตัว รสนิยม และค่านิยมส่วนตัว
ของแต่ละบุคคล
5) การรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัว(Maintaining Interpersonal Connectivity) หมายถึง
ประโยชน์ทางสังคมทีไ่ ด้รบั จากการสร้าง หรือรักษาความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น เช่น การสนับสนุน
ต่างๆ ทางสังคม มิตรภาพ และความใกล้ชดิ
6) การเพิ่ มขึน้ ของสถานภาพทางสังคม (Social Enhancement) เป็ นค่านิยมทีผ่ เู้ ข้า
มามีสว่ นร่วมทางสังคมได้ร ั บจากการยอมรับ และการอนุมตั ทิ างสังคมจากสมาชิกต่างๆ การเพิม่ ขึน้
หรือลดลงของสถานภาพต่างๆ ของสมาชิกในชุมชนจะขึน้ อยูก่ บั การเสียสละ หรือการกระทําต่างๆ ที่
เกิดขึน้ บนโลกเสมือนจริง
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7) คุณค่าเรือ่ งความบันเทิ ง (Entertainment value) เป็ นความรูส้ กึ สนุ ก และผ่อนคลายที่
เกิดจากการได้เล่น หรือปฏิสงั สรรค์กบั คนอื่นๆ ในโลกหรือชุมชนเสมือนจริง
การประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการวัดเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ บนโลกออนไลน์
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาได้ทาํ ให้ผวู้ จิ ยั พบว่าลักษณะของแรงจูงใจบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามคล้ายคลึงกับตัวแป รเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ทป่ี รากฏอยูภ่ ายใต้
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี โดยจากการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจในการใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์จะประกอบไปด้วยตัวแปรทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตวิทยา ตัวแปรทางสังคม และ
ตัวแปรทางจิตสถานการณ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกแรงจูงใจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตทีไ่ ปสูก่ ารใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน โดยทีก่ ารศึกษาเรือ่ งข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้
บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกแรงจูงใจตามตารางสรุปของ Chang และ Zhu (2011) และ
Michael (2006) เนื่องจากในการศึกษาของ Chang และ Zhu (2011) ได้อธิบายแรงจูงใจของการใช้
งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีตามแบบแผนเป็นกรอบในการอธิบาย รวมไป
ถึงการแบ่งประเภทของแรงจูงใจเป็ นตัวแปรมีความครอบคลุมถึงประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ หลักจากการใช้
อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไ ลน์ ในขณะทีก่ ารศึกษา Michael (2006) จะเป็น
การศึกษาในเชิงการตัดสินใจซือ้ หรือเน้นไปทีเ่ รือ่ งค้นหาข้อมูลในการซือ้ สินค้า ผูว้ จิ ยั จึงได้ผนวก
แนวคิดของทัง้ สองท่านเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์การใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ทัง้ ประโยชน์ดา้ นข้อมูลข่าวสาร ประโยชน์ดา้ นบันเทิง และประโยชน์ดา้ นการติดต่อสือ่ สาร โดยใช้
มาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับจาก เห็นด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็น ด้วยอย่างมาก นอกจากนี้ตวั แปร
เรือ่ งแรงจูงใจยังนํามาใช้เพือ่ อธิบายกระบวนการการเกิดขึน้ ของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
การประยุกต์แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน
ในอดีตการนําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้อธิบายพฤติกรรมการใช้งานที่
เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดทางด้านตัวแปร
ทีไ่ ม่ได้มกี ารพูดถึงเรือ่ งเจตคติ หรือตัวแปรทางด้าน สังคมอื่นๆ ในขณะเดียวกันการนําทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน มาใช้อธิบายพฤติกรรมบนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวทําให้ขาดความลุม่ ลึก
ของตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับการใช้งานบนระบบเทคโนโลยี ทําให้มนี กั วิชาการหลายท่านได้พฒ
ั นา
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยนําข้อดี และข้อเสียของทัง้ สอง
ทฤษฎีเพือ่ อธิบายพฤติกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ดอี ย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมาพบว่ามีการนําทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน มาอธิบาย
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึน้ ในการศึกษาของ Robinson และ
Doverspike (2006) ได้ประยุกต์ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน ในการอธิบายความตัง้ ใจในการเข้าชัน้
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เรียนบนโลกออนไลน์ หรือโลกของความเป็นจริง กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาทีเ่ รียนสาขาวิชา
จิตวิทยาจํานวน 112 คน อายุระหว่าง 18-51 ปี แบบสอบถามในการศึกษามีการนําปจั จัยต่างๆ บน
แบบจําลองมาอธิบายพฤติกรรมต่างๆ โดยพบว่าเจตคติโดยทัวไป
่ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
สามารถทํานายพฤติกรรมในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
ในขณะทีใ่ นการศึกษาของ Baker และ White (2010) ได้เริม่ มีการนําทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผนเพือ่ ใช้ในการอธิบายเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยทําการทดสอบว่า ทฤษฎีดงั กล่าว
สามารถอธิบายการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุม่ วัยรุน่ ได้ดเี พียงใด กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นกลุม่ นักศึกษาจํานวน 160 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดได้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทีม่ ี
องค์ประกอบต่างๆของทฤษฎี จากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างกลับมารายงานพฤติกรรมการใ
ช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอีก 1 อาทิตย์ถดั ไป ซึง่ จากการศึกษาพบว่าปจั จัยในทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผน ทัง้ เรือ่ งเจตคติ การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงสามารถ
ทํานายความตัง้ ใจในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี
ในการศึกษาของ Chung และคณะ (2010) ได้ทดสอบการรับรูต้ ่อชุมชนออนไลน์ในกลุม่
ช่วงอายุทแ่ี ตกต่างกัน โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ไม่เคยเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ใดๆ มาก่อน Chung และคณะ
ได้นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเพือ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิ พลต่อความตัง้ ใจต่อการเข้าร่วม
ชุมชนออนไลน์ทถ่ี อื กําเนิดขึน้ ใหม่ โดยพบว่าตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์มอี ทิ ธิพลทางบวกต่อ
ความตัง้ ใจในการแสดงออกพฤติกรรม
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกออนไลน์ได้มกี ารผนวกทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน และ
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ ช้เพือ่ ทําความเข้าใจพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ เช่น
การศึกษาความภักดีของนักเล่นเกมส์ (Hsu; & Lu. 2007) การศึกษาครัง้ นี้ได้เชือ่ มโยงตัวแปรที่
เกีย่ วข้องกับความเชื่อ เจตคติ และความตัง้ ใจ โดยทําการอธิบายในทําการวิเคราะห์ในลักษณะ Path
Analysis โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษ าว่าตัวแปรทางจิตใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ ซึง่ Hsu และ Lu ได้เสนอตัวแปรหลายตัวการรับรูค้ วามสนุก (Perceived Enjoyment)
การรับรูถ้ งึ สัมพันธภาพ (Perceived Cohesion), บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm), และ การ
รับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) โดยทําการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 356 คน
ผลการศึกษาพบว่าความภักดีของนักเล่นเกมส์ได้รบั อิทธิพลโดยตรงการรับรูค้ วามสนุ ก (Perceived
Enjoyment) บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) และความชอบ (Preference)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยียงั มีปรากฏ
ให้เห็นในงานของ Yang (2012) ทีท่ าํ การศึกษาลักษณะ และพฤติกรรมด้านเทคโนโลยีทแ่ี ตกต่างกัน
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ซอ้ื ของผ่านโทรศัพท์มอื ถือ Yang ได้นําแบบจําลอง พฤติกรรมตามแผน
เป็ นแบบจําลองหลักในการศึกษา โดยเพิม่ ตัวแปรเรือ่ งการรั บรูป้ ระโยชน์ทป่ี รากฏอยูใ่ นแบบจําลอง
การยอมรับเทคโนโลยีมาอธิบายปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อเจตคติในการซือ้ ของผ่านโทรศัพท์มอื ถือ Yang ได้
ศึกษาความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีอนั ได้แก่เรือ่ งการรับรูค้ วามสามารถตนเองด้านเทคโนโลยี
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(Technology Self-Efficacy) นวัตกรรมทางด้านเทคโนโ ลยี (Technology Innovation) ระดับของ
ประสบการณ์ในการใช้งาน (Experience of Use) ของกลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่าบุคคลลักษณะทางจิต
และพฤติกรรมทีม่ ตี ่อเทคโนโลยีทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับการใช้โทรศัพท์ในการซือ้ ของ
ในปี 2011 Pookulangara และ Koesler (2011) ได้ศกึ ษาเรือ่ งปจั จัยทางด้านวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และผลทีม่ ตี ่อความตัง้ ใจในการซือ้ ของออนไลน์ โดย
นักวิจยั ทัง้ สองท่านได้นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นแบบจําลองหลักในการอธิบายถึง
พฤติกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยแบบจําลองการยอมรับเท คโนโลยีไม่ได้มตี วั แปรด้านสังคม
และวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั ทัง้ สองจึงได้มกี ารเพิม่ ตัวแปรเรือ่ งการรับรูค้ วามสามารถตนเอง (Self-Efficacy)
และตัวแปรการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (Subjective Norm) ซึง่ เป็ นตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผน เพือ่ อธิบายปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการใช้ง านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และความตัง้ ใจใน
การซือ้ ของบนโลกออนไลน์มคี วามชัดเจนขึน้

การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้

เจตคติ

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

ความตัง้ ใจทีใ่ ช้บริการ
สินค้าของบริษทั
ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
มีส่วนร่วม

การระบุตวั ตน
การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรม

ความตัง้ ใจทีจ่ ะแนะนํา
บริการสินค้าของบริษทั

ภาพประกอบ 16 แบบจําลองในการประยุกต์แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีการกระทํา
แบบมีเหตุผลของการมีส่วนร่วมบนโลกออนไลน์ (Casalo; et al. 2010: 902)
ตามภาพประกอบ 16 ในการศึกษาของ Casalo และคณะ (2010) ในเรือ่ งการศึกษาความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค โดย Casalo และคณะได้ บูรณการรูปแบบของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนให้เข้ากับบริบทของชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
Casalo เชือ่ ว่าแบบจําลองทัง้ สองได้รบั การอ้างอิงในทางวิชาการค่อนข้างมาก และได้รบั การยอมรับ
ในการอธิบายพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับให้ตวั แปรเรือ่ งการ
รับรูป้ ระโยชน์ และตัวแปรรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้เป็นตัวแปรอิสระทีส่ ง่ ผลตัวแปรเจตคติซง่ึ เป็นตัวแปร
แทรกกลางทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วม
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การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้
ความไว้วางใจในรัฐบาล
ความไว้วางใจในอินเตอร์เน็ต
ทักษะการใช้อนิ เตอร์เน็ต
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

เจตคติ

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

ความตัง้ ใจ

พฤติกรรม

การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 17 แบบจําลองในการประยุกต์แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีการกระทํา
แบบมีเหตุผล (Ozkan; & Kanat. 2011: 505)
ตามภาพประกอบ 17 การศึกษา E-Government ทีเ่ ป็ นบริการทีร่ ฐั บาลทัวโลกโดย
่
Ozkan
และ Kanat (2011) ได้พยายามอธิบายพฤติกรรมการยอมรับ E-Government โดยการนําทัง้
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน มาอธิบายพฤติกรรมตาม บริบท
ของการใช้บริการ E-Government นักวิจยั ได้ยดึ เอาทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนเป็ นแบบจําลองหลัก
มีการตัง้ สมมติฐานว่าตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้สง่ ผลต่อตัวแปร
เรือ่ งเจตคติ และตัวแปรเรือ่ งการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ส่งผลต่อตัวแปรเรือ่ งการรั
บรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรม จากนัน้ มีการเพิม่ ตัวแปรทีม่ คี วามเหมาะสมต่อบริบทการให้บริการ E-Government เช่น
ความไว้วางใจ (Trust) หรือ ทักษะ (Skills) เข้ามาอธิบายพฤติกรรมการยอมรับได้ดขี น้ึ
จากการทบทวนแนวคิด หรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานผ่านมา ผูว้ จิ ยั ได้เ ลือกใช้ทงั ้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็นกรอบแนวคิดในการอธิบาย
ความ ยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยมีเหตุผลทีม่ าจากตัวแปรทีป่ รากฏในทฤษฎี และ
แบบจําลอง ทีเ่ ป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ สามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ได้เป็นเอย่างดี โดย
สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นแนวคิดทีม่ ี
การศึกษามาเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยี ทําให้
ทฤษฎี และแบบจําลองมีความน่ าเชือ่ ถือ และได้รบั การยอมรับในฐานะ แบบจําลองสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ด ี
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2. จากการทดสอบทางสถิตใิ นการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อ
การทํานายพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ทผ่ี า่ นมาแสดงให้เห็นว่าตัวแปรทีอ่ ยูภ่ ายใต้ทฤษฎี และ
แบบจําลองดังกล่าวต่างมีประสิทธิภาพในการทํานาย และอธิบายพฤติกรรมการใช้งานบน
โลก
ออนไลน์ได้ด ี ดังนัน้ การนําทฤษฎี และแบบจําลองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั การศึกษาจะทําให้การ
อธิบายความยึดมันผู
่ กพันมีความชัดเจนมากขึน้
3. แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในยุคหลังมีการนําตัวแปรทัง้ ทางด้านจิตวิทยา เช่น
การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูว้ า่ ใช้งานง่าย ในขณะที่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ตัวแปรทางสังคม เช่น
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง มาอธิบายการใช้งานระบบ จึงถือได้วา่ เป็นแบบจําลองดังกล่าวพิจารณาใช้
ตัวแปรทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างมากในการอธิบายพฤติกรรมหรือการแสดงออกบนโลกออนไลน์
4. ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มกี ารนํา
ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือ่ อธิบาย
พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ดงั กล่าว และมีหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ สามารถอธิบายการใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี เช่น ในการศึกษาของ Casalo (2010) ทีท่ าํ การทดสอบการมี
ส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ซึง่ พบว่าทัง้ ปจั จัยเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์
และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีสง่ ผลต่อตัวแปรเจตคติในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน โดยทีต่ วั แปรทัง้ เจตคติ การคล้อยตามก ลุม่ อ้างอิง และการรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมต่างส่งผลความตัง้ ใจการตัดสินใจทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการใช้บริการชุมชนออนไลน์อย่างมี
นัยสําคัญ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ การปรับข้อคําถามในตัวแปรบางตัวเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นได้แก่
การรับรูป้ ระโยชน์ ในการศึกษาทีผ่ า่ นมาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีทาํ การศึกษา
การใช้งานของระบบในองค์กรต่างๆ ทําให้ขอ้ คําถามภายใต้บริบทดังกล่าวจึงมุง่ เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์
หรือประสิทธิภาพทีไ่ ด้จากการใช้งานระบบ แต่ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ ิ จัยมีความคิดเห็นว่าการใช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่ได้มงุ่ เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์ในด้านการทํางานเพียงอย่างเดียว ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษา
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจ หรือประโยชน์ทเ่ี กิดจากการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพือ่ เป็ นข้อคําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานระบบ
ความยึดมันผู
่ กพัน (Engagement) จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าตัวแปรเรือ่ งความยึดมัน่
ผูกพัน (Engagement) ไม่ได้เป็ นตัวแปรด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ความยึดมันผู
่ กพันยัง
ประกอบไปด้วยตัวแปรทางด้านจิตอื่นๆ เช่น เรือ่ งการรับรู้ และ ความรูส้ กึ ดังนัน้ การทําความเข้าใจ
เรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันผ่านแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาในเชิง
คุณภาพเพือ่ นําคุณสมบัตขิ องความยึดมันผู
่ กพันทีส่ อดคล้องกับบริบทสังคมไทยมาเป็นอีกตัวแปรหนึ่ง
บนแบบจําลองนี้
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จากการประมวลงานวิจยั ยังไม่พบงานวิจ ัยในประเทศทีศ่ กึ ษาตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์
และการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้ในการทํานายความยึดมันผู
่ กพันของผูบ้ ริโภคไทย ซึง่ จากการวิจยั ที่
ผ่านมาในต่างประเทศภายใต้บริบทอื่นแสดงให้เห็นว่าตัวแปรทัง้ สองมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ
บนโลกออนไลน์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมี สมมติฐานว่า การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จะสามารถร่วมกันทํานาย เจตคติทม่ี ตี ่อความยึดมัน่
ผูกพันต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจได้

5. แนวคิ ดเรื่องความตัง้ ใจซื้อ กระบวนการตัดสิ นใจ และตราสิ นค้า
การศึกษาประสิทธิผลทีเ่ กิดจากกิจกรรมทางการตลาดทีผ่ า่ นมา นักวิชาการ และนักการ
ตลาดให้ความสําคัญไปทีค่ วามตัง้ ใจซือ้ และการรับรูข้ องลูกค้าทีม่ ตี ่อตราสินค้านัน้ ๆ โดยมี
นักวิชาการด้านการตลาดได้นําแนวคิดในทางจิตวิทยามาช่วยในการสร้างกรอบใ นการสร้างความ
เข้าใจเบือ้ งต้นของการตัดสินใจซือ้ และการรับรูท้ ม่ี ตี ่อตราสินค้าของผูบ้ ริโภค
การศึกษาเรือ่ งกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคได้มกี ารศึกษาเป็นระยะเวลานาน
เนื่องจากนักการตลาดได้วเิ คราะห์องค์ประกอบรอบตัวของผูบ้ ริโภคทีม่ ผี ลต่อสินใจเลือกซือ้ สินค้า ซึง่
ในภาพประกอบ 18 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการตัดสินใ จซือ้ ทัง้ หมดของผูบ้ ริโภคไว้ Engel และ
คณะ (1993) ได้เสนอว่าการตัดสินใจหลักของผูบ้ ริโภคประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอนหลักอันได้แก่
1) กระบวนการประมวลข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา 2) กระบวนการตัดสินใจซือ้ และ 3) กระบวนการวิเคราะห์
อิทธิพลอื่นๆ กล่าวคือในขัน้ ตอนแรกผูบ้ ริโภคสามารถ แสดงบทบาทได้เป็ นสองแบบหลักคือเป็ นผู้
กระตือรือร้น (Active) ในการทีจ่ ะออกไปแสวงหาข้อมูลต่างๆ ภายนอกด้วยตัวเอง หรือมีลกั ษณะที่
เฉื่อยชา (Passive) รับข้อมูลข่าวสารทีน่ กั การตลาดทีส่ ง่ มาให้ผา่ นสือ่ ต่างๆ
ภายหลังจากทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั ข้อมูลต่างๆ ผูบ้ ริโภคจะทําการวิ เคราะห์ขอ้ มูลเหล่านัน้ อย่าง
เป็นระบบ โดยเปิดรับข้อมูลต่างๆ รอบตัว เมือ่ ผูบ้ ริโภคเกิดความสนใจในข้อมูลเหล่านัน้ จึงเริม่ ทีจ่ ะ
ทําความเข้าใจในข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากนัน้ จึงทําการยอมรับ และตอกยํา้ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาภายในจิตใจ
เพือ่ ทีจ่ ะนําข้อมูลเหล่านัน้ ทีไ่ ด้รบั บันทึกอยู่ ในความทรงจําจนกลายเป็นข้อมูลพืน้ ฐานของสินค้าทีอ่ ยู่
ภายในจิตใจของผูบ้ ริโภค
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ข้อมูลที่นําเข้า

(Input)

กระบวนการตัดสิ นใจ

กระบวนการประมวลผล
ข้อมูล

การรูถ้ งึ ความ
ต้องการ

การเปิ ดรับ
การหาข้อมูลภายใน
สิง่ เร้าจากนักการตลาด

การค้นหาข้อมูล

ความเข้าใจ
ความสนใจ

การจดจํา

อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
• วัฒนธรรม
• ชนชัน้ ทางสังคม
• อิทธิพลส่วนตัว
• ครอบครัว
• สถานการณ์

การประเมิน
ทางเลือก

การยอมรับ
การยํ้า

กระบวนการวิ เคราะห์
อิ ทธิ พลอื่นๆ

การซือ้

ผลทีอ่ อกมา

การหาข้อมูลภายนอก
ไม่พงึ พอใจ

พึงพอใจ

ความแตกต่างของปจั เจก
• แหล่งข้อมูล
• แรงจูงใจ และระดับ
ความเกีย่ วพัน
• ความรู้ ทัศนคติ
• บุคลิกภาพ ค่านิยม
และวิถชี วี ติ
• สถานการณ์

ภาพประกอบ 18 รูปแบบกระบวนการตัดสินใจซือ้ โดยรวมของผูบ้ ริโภค(Engel; et al. 1993: 559)
จากข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั มานัน้ จะได้ทาํ การแปรเปลีย่ นให้กลายเป็นสิง่ เร้าทีท่ าํ ให้เกิด
ความต้องการที่ เสริมให้ผบู้ ริโภคอยากทีจ่ ะหาข้อมูลอื่นๆ ทีช่ ว่ ยสนับสนุ น โดยผูบ้ ริโภคจะทําการ
ค้นหาข้อมูลทัง้ ภายนอก (ผ่านสือ่ ต่างๆทีส่ ามารถบริโภคได้รอบตัว ) และการค้นหาข้อมูลภายใน
(ความเชือ่ ประสบการณ์ และความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูภ่ ายใน) จนแปรผันข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มาให้กลายเป็ น
ทางเลือกต่างๆ นําไปสูพ่ ฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
อย่างไรก็ตามก่อนการเกิดพฤติกรรมการซือ้ ผูบ้ ริโภคจะได้รบั อิทธิพลจาก 2 แหล่งหลักคือ
1) อิทธิพลแวดล้อมต่างๆ (Environmental Influences) อันได้แก่ วัฒนธรรม ชนชัน้ ทางสังคม
อิทธิพลส่วนตัว ครอบครัว รวมไปถึง สถานการณ์ต่ างๆทีเ่ กิดขึน้ ณ เวลานัน้ และ 2) ความแตกต่าง
ของปจั เจก (Individual differences) ซึง่ เป็นการนําปจั จัยส่วนตัว เช่น แหล่งข้อมูลของตัวเอง
แรงจูงใจ ระดับความเกีย่ วพันในสินค้า ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และวิถชี วี ติ มาเป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
การตัดสินใจซื้ อไม่ได้เป็ นจุดสิน้ สุดของพฤติกรรมการซือ้ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะประเมิน
คุณสมบัติ หรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ภายหลังจากการใช้สนิ ค้าแล้ว กล่าวคือหากผูบ้ ริโภคเชือ่ ว่าสิง่ ทีไ่ ด้
ตัดสินใจเลือกซือ้ ลงไปนัน้ เป็ นการตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง หรือสามารถตอบสนองความคาดหวังได้ ผูบ้ ริโภค
จะรูส้ กึ พึงพอใจต่อสินค้าทีจ่ ะนําไปสูค่ วามภักดีในตราสินค้า รวมไปถึงการซือ้ ซํา้ ในทางตรงกันข้าม
หากผูบ้ ริโภคได้ประสบกับปญั หาระหว่างการใช้งาน หรือมีขอ้ สงสัยกับประสิทธิภาพของสินค้า หรือ
บริการทีไ่ ด้เลือกไปนัน้ ประสบการณ์ทางลบเหล่านัน้ จะสร้างให้เกิดความไม่พงึ พอใจ แ ละเกิดการ
แพร่กระจายข้อมูลทางลบแบบปากต่อปากในทีส่ ดุ (Word-of-Mouth)

82
แนวคิ ดเรือ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
นักการตลาดชือ่ ดัง Kotler ได้เสนอว่าผูบ้ ริโภคจะเกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสินค้าเพือ่
ประกอบการตัดสินใจเลือกยีห่ อ้ รวมไปถึงการทดลองใช้สนิ ค้า และตัดสินใจไม่ใช้ สินค้า โดย Kotler
นําเสนอว่าการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอนหลัก (Kotler. 2000) ตาม
ภาพประกอบ 19
การรู้ถึง
ปัญหา

การค้นหา
ข้อมูล

การประเมิ น
ทางเลือก
ต่างๆ

พฤติ กรรม
การซื้อ

พฤติ กรรม
หลังการซื้อ

ภาพประกอบ 19 รูปแบบกระบวนการตัดสินใจซือ้ (Kotler. 2000: 92)
1) การรูถ้ งึ ปญั หา เมือ่ ผูบ้ ริโภครับทราบถึงปญั หา หรือรูส้ กึ ว่ามีความต้องการ ห รือประสบ
กับปญั หาทัง้ ภายใน (เช่น ความรูส้ กึ หิว หรือกระหาย ) และภายนอก (เช่น การเห็นโฆษณาผ่านสือ่
ต่างๆ) ซึง่ ความต้องการ หรือการรับรูใ้ นปญั หาต่างๆ จะกลายเป็นแรงขับให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
ก่อนการซือ้ ได้
2) การค้นหาข้อมูล ภายหลังทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั แรงขับจากการรูถ้ งึ ปญั หาในปญั หา ผูบ้ ริโภค
เริม่ ทีจ่ ะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ โดยวิธกี ารในการหาข้อมูลจะมีทงั ้ หมด 2 แบบ
1) แบบเฉื่อยชา (Passive) ผูบ้ ริโภคจะเป็ นผูท้ ร่ี บั ข้อมูลเพียงฝา่ ยเดียว 2) แบบกระตือรือร้น (Active)
ผูบ้ ริโภคจะมีการ ปฏิสมั พันธ์ กับสิง่ ต่างๆ ทั ้ งทีเ่ ป็นตัวบุคคล สื่อต่างๆ หรือแม้แต่การไปทดลองใช้
สินค้าทีร่ า้ นด้วยตัวเอง โดยแหล่งข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม
1) แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นตัวบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน ญาติสนิท 2) แหล่งข้อมูลเชิงพา ณิชย์ เช่น
โฆษณาต่างๆ ข้อมูลเว็ บไซต์ พนักงานขาย บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือการจัดวางสินค้าต่างๆ 3) แหล่งข้อมูล
สาธารณะ เช่น สือ่ ต่างๆ การให้คะแนนหรือความคิดเห็นจากผูบ้ ริโภคด้วยกันเอง 4) ประสบการณ์
ในการใช้งาน เช่น การทดลองใช้ การใช้สนิ ค้า ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ข้อมูลส่วนใหญ่จากแหล่งข้อมูลเชิง
พาณิชย์ แต่แหล่งข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าคือแหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูล
สาธารณะทีม่ อี สิ ระมากกว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆ
3) การประเมินทางเลือกต่างๆ ผูบ้ ริโภคจะเริม่ ทําการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลต่างๆ
มาประกอบเพื่อหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการแก้ปญั หา ขัน้ แรกผู้ บริโภคเริม่ ทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ตัวเองด้วยการตอบสนองต่อความต้องการเบือ้ งต้นของตนเอง ขัน้ ต่อมาผูบ้ ริโภคจะมองหา
ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ ขัน้ ทีส่ ามผูบ้ ริโภคจะเริม่ พิจารณาคุณสมบัตขิ องสินค้าหรือบริการที่
น่าสนใจทีส่ ง่ ผลให้เกิดการซือ้ การประเมินต่างๆ เห ล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชือ่ และเจตคติ
ของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรูต้ ่างๆ โดยความเชือ่ ของผูบ้ ริโภคจะเป็นความ
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คิดเห็นของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ต่างๆ รอบตัวของสินค้าหรือบริการ ในขณะทีท่ ศั นคติเป็นสิง่ ทีท่ าํ ให้
บุคคลรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ การประเมินสิง่ ต่างๆ รอบตัว ความรูส้ กึ ทางอารมณ์ และแนวโน้มในการ
แสดงออกถึงการกระทําต่างๆ
4) การตัดสินใจซือ้ ผูบ้ ริโภคสร้างรูปแบบความชอบในตราสินค้าต่างๆ ทีน่ ําไปสูค่ วาม
ตัง้ ใจซือ้ ในตราสินค้าทีต่ นเองชืน่ ชอบ ปจั จัยทีส่ ร้างแรงขับให้เกิดความตัง้ ใจซือ้ และการตัดสินใจซื้ อ
ประกอบไปด้วย 2 ปจั จัยหลักได้แก่ 1) เจตคติของคนอื่นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเจตคติของปจั เจกบุคคลทีล่ ด
ความชอบในตัวสินค้านัน้ โดยมีแรงขับใน 2 แง่มมุ คือการสร้างเจตคติในเชิ งบวก และเชิงลบต่อตรา
สินค้าทีจ่ งู ใจให้ผบู้ ริโภคได้เปิดใจให้กบั ทางเลือกอื่นๆ และ 2) ปจั จัยทีไ่ ม่สามารถคาดเดาได้ลว่ งหน้า
หรือเกิดจากสิง่ แวดล้อมรอบตัวทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ เช่น การเปลีย่ นงาน การเกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ หรื อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในทันที นักการตลาดจึงต้องสามารถคาดเดาถึงการ
เปลีย่ นแปลงเหล่านี้เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจซือ้
5) พฤติกรรมหลังการซือ้ ภายหลังทีผ่ บู้ ริโภคได้ซอ้ื สินค้า ผูบ้ ริโภคได้รบั ประสบการณ์ของ
ตัวเอง และข้อมูลอื่นๆ มาจากสื่อต่างๆ รอบตัว ความรูส้ กึ พึงพอใจเป็ นปจั จัยสําคัญทีน่ กั การตลาด
ต้องการเกิดให้กบั ผูบ้ ริโภคเกิดมากทีส่ ุด ความพึงพอใจจะต้องเกิดให้สอดคล้อ งกับความคาดหวัง
ของผูบ้ ริโภค กล่าวคือถ้าสินค้า หรือบริการไม่สามารถทําตามในสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคคาดหวัง ผูบ้ ริโภคจะ
รูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ ในทางตรงกันข้ามหากผูบ้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีค่ าดหวังไว้ทาํ ให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ยินดี และ
พึงพอใจในทีส่ ุด
แนวคิ ดเรือ่ งความตัง้ ใจซื้อ (Purchase Intention)
ความตัง้ ใจซือ้ เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการตัดสินใจซือ้ ผูบ้ ริโภคจะมีรปู แบบในการ
พิจารณาซือ้ สินค้าทัง้ หมด 3 รูปแบบหลัก (Engel; et al. 1993)
1) การซือ้ ทีม่ กี ารวางแผนไว้ลว่ งหน้า (Fully planned purchase) ส่วนใหญ่ลกั ษณะการซือ้
ดังกล่าวจะเกิดกับสิ นค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันสูงซึง่ ผูบ้ ริโภคจะมีสนิ ค้า และยีห่ อ้ ทีอ่ ยูใ่ นใจก่อนทีจ่ ะ
ออกไปตามร้าน หรือแหล่งทีม่ กี ารจัดจําหน่ายสินค้า หรือยีห่ อ้ เหล่านี้อยู่ ในขณะทีส่ นิ ค้าทีม่ คี วาม
เกีย่ วพันตํ่าแม้วา่ ผูบ้ ริโภคจดบันทึกรายชื่อของสินค้า หรือยีห่ อ้ ทีต่ นเองอยากได้ หรือมีการเตรียมการที่
จะไปซือ้ สินค้า หรือยีห่ อ้ นัน้ ไว้ลว่ งหน้าอย่างไรก็ตามผูบ้ ริโภคจะมีการเปลีย่ นยีห่ อ้ ณ สถานทีจ่ าํ หน่ าย
สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ได้มากกว่า
2) การซือ้ ทีม่ กี ารวางแผนไว้ลว่ งหน้าเพียงบางส่วน (Partially planned purchase) ผูบ้ ริโภค
รับรูว้ า่ ตนเองมีความตั ้ งใจทีซ่ อ้ื สินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ไม่ได้ระบุวา่ จะเป็ นยีห่ อ้ ใดจนกระทังไป
่
ถึงยังทีจ่ ดั จําหน่ ายสินค้า (Point of sale) ในสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันสูง ผูบ้ ริโภคจะใช้ทจ่ี ดั จําหน่ าย
สินค้าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของยีห่ อ้ ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซือ้ ในขณะทีส่ นิ ค้าทีม่ ี ความเกีย่ วพัน
ตํ่า การตัดสินใจซือ้ จะเป็ นการซือ้ ยีห่ อ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หรือภาพลักษณ์ทผ่ี บู้ ริโภคสามารถยอมรับได้
การตัดสินใจท้ายสุดอาจเกิดจากโปรโมชันต่
่ างๆ หรือลักษณะของหีบห่อหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ะดุดตา
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3) การซือ้ ทีไ่ ม่มกี ารวางแผนไว้ลว่ งหน้า (Unplanned purchase) ผูบ้ ริโภคจะเลือกสินค้า
และตราสินค้าทีร่ า้ นเท่านัน้ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคได้เจอกับกิจกรรมทางการตลาดที่
จําหน่ายสินค้าทีส่ ามารถสร้างการตัดสินใจซือ้ ในทันที นอกจากนี้การจัดวางสินค้าสามารถกระตุน้
ความต้องการ และทําให้ผบู้ ริโภคเกิดกระบวนการประมวลข้อมูลทีแ่ หล่งจัดจําหน่ ายสินค้า
กล่าวโดยสรุปการตัดสินใจซือ้ เป็นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญในการตลาด เนื่องจากมีสว่ นในการ
สร้างยอดขาย และผลกําไรให้กบั องค์กรต่างๆ เพือ่ ทําให้ แบบจําลองพัฒนาขึน้ สามารถนําไปใช้งาน
ด้านการตลาดได้อย่างแท้จริง ผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อคําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับตั วแปรเรือ่ งความตัง้ ใจซือ้ โดย
พิจารณาขัน้ ตอนกระบวนการก่อนพฤติกรรมการซือ้ จริง อันได้แก่ เรือ่ งการค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
เรือ่ งการประเมินทางเลือกต่างๆ และความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ สินค้า และบริการทีป่ รากฏบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เพิม่ ตัวแปรเรือ่ งการตัดสินใจซือ้ ในฐานะตัวแปรตามทีไ่ ด้รบั อิทธิพลความ
ยึดมันผู
่ กพันของเฟซบุ๊กแฟนเพจ
แนวคิ ดเรือ่ งแบบจําลองลําดับขัน้ ของผลกระทบ (Hierarchy of effect Model)
นักการตลาด และนักโฆษณาได้พยายามสร้าง แบบจําลอง สามารถวัดประสิทธิภาพของ
โฆษณาในหมวดสิคา้ และบริการต่างๆ โดยได้สร้ างแบบจําลองเพือ่ ช่วยในการวางแผนโฆษณาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มในหมวดสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน
Richard Vaughn (1986) ได้ทาํ การศึกษาว่าโฆษณาทีม่ ปี ระสิทธิผลต่อสินค้า และบริการมี
ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ได้ทาํ การสร้างแบบจําลองสามารถอธิบายการสือ่ สารทางการตลา ดใน
หมวดสินค้าและบริการทีแ่ ตกต่างกันให้ดที ส่ี ดุ โดย Vaughn (1986) ได้สร้างแบบจําลองเรียกว่า
FCB Strategy Matrix ทีไ่ ด้ออกแบบวิธกี ารทีน่ กั โฆษณาสามารถออกแบบการสือ่ สารทางการตลาด
ทีม่ พี น้ื ฐานมาจากความต้องการทางด้านเจตคติ หรือการรับรูข้ องผูร้ บั ชมอย่างแท้จริง
แบบจําลองข้างต้นได้ใช้คุณสมบัติ 2 ประการเป็นแกนในการแบ่งกลยุทธ์ในการทําโฆษณา
อันประกอบไปด้วยเรือ่ งการใช้ความคิดกับความรูส้ กึ ในการเลือกซือ้ สินค้า และระดับของความเกีย่ วพัน
ทีแ่ ตกต่างกัน สินค้าทีม่ รี ะดับความเกีย่ วพันสูงจะเป็นสินค้าทีม่ รี าคาค่อนข้างสูงมีการใช้งานทีย่ ุ่ งยาก
หรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะทีส่ นิ ค้าทีม่ รี ะดับความเกีย่ วพันตํ่าจะเป็นสินค้าทีม่ รี าคาไม่แพง
สามารถตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ย ไม่มคี วามเสีย่ ง หรือมีความเสีย่ งไม่มากนักหากตัดสินใจซือ้ แล้ว
โดย Vaughn ได้แบ่งประเภทสินค้าจํานวน 250 อย่าง และตัง้ สมมติฐานว่าการตัดสินใจ ซือ้ สินค้า
และบริการของปจั เจกบุคคลเกิดขึน้ จากลําดับของกระบวนการตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกันใน
3 เรือ่ ง
1) ขัน้ ตอนของการเรียนรู้ (Learning stage) 2) ขัน้ ตอนของความรูส้ กึ (Feeling stage) และ 3) ขัน้ ตอน
ของการลงมือกระทํา (Doing stage) ตามภาพประกอบ 20
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ความคิ ด
ระดับความ
เกี่ยวพันสูง

Informative (Thinker)
ตัวอย่างสินค้าได้แก่ โน๊ ตบีค
อสังหาริมทรัพย์ สินค้านวัตกรรมใหม่
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
เรียนรู-้ รูส้ กึ -กระทํา (Learn-feel-do)

ระดับความ
เกี่ยวพันตํา่

ความรูส้ ึก
Affective (Feeler)
ตัวอย่างสินค้าได้แก่ รถยนต์สปอร์ต รถ
มอเตอร์ไซต์สปอร์ต สินค้าแฟชัน่ นํ้าหอม
และเครือ่ งประดับอัญมณี
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
รูส้ กึ -เรียนรู-้ กระทํา (Feel-learn-do)

Habit Formation (Doer)
ตัวอย่างสินค้าได้แก่ ลวดเย็บกระดาษ
ขนมปงั เครือ่ งเขียน สบู่

Self-satisfaction (Reactor)
ตัวอย่างสินค้าได้แก่ บุหรี่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม ภาพยนตร์

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
กระทํา-เรียนรู-้ รูส้ กึ (Do-Learn-Feel)

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
กระทํา-รูส้ กึ -เรียนรู้ (Do-Feel-Learn)

ภาพประกอบ 20 แบบจําลองลําดับขัน้ ของผลกระทบ (Vaughn. 1986: 58)
สิ นค้าที่มรี ะดับความเกี่ยวพันสูง และต้องใช้ความคิ ดในการพิ จารณา พฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้าในกลุม่ นี้เกิดขึน้ ในสถานการณ์ทผ่ี บู้ ริโภครูส้ กึ ว่ามีความเกีย่ วพันกับสินค้า
สูง และมีความต้องการด้านข้อมูลเพือ่ ใช้ในการพิจารณาซือ้ สินค้ามาก เนื่องจากปจั จัยทางด้านราคา
ของสินค้าในกลุม่ นี้ทค่ี อ่ นข้างสูง กระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าผูบ้ ริโภคจะเริม่ จากการเรียนรู้
สินค้าผ่านสือ่ หรือบุคคลต่างๆ รอบตัวจนทําให้เกิดความรูส้ กึ ในทางทีด่ ี ทีน่ ําไปสูเ่ รื่ องการทดลองใช้
สินค้า หรือใช้สนิ ค้า สินค้าทีอ่ ยูใ่ นประเภทนี้ได้แก่ โน๊ ตบุค๊ อสังหาริมทรัพย์ หรือ สินค้านวัตกรรมใหม่
สิ นค้าที่มคี วามเกี่ยวพันสูง และต้องใช้ความรูส้ ึกในการพิ จารณา พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้าในกลุม่ นี้เกิดขึน้ ในสถานการณ์ทผ่ี บู้ ริโภครูส้ ึ กว่ามีความเกีย่ วพันกับสินค้าสูง
และใช้อารมณ์ ความรูส้ กึ มาประกอบการพิจารณาซือ้ สินค้า เนื่องจากการตัดสินใจซือ้ สินค้าในกลุม่ นี้
จะส่งผลต่อความนับถือตนเอง (Self-esteem) ผูบ้ ริโภคใช้ปจั จัยทางด้านอารมณ์ในการตัดสินใจซือ้
มากกว่าปจั จัยด้านข้อมูล หรือเหตุผล โดยกระบว นการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าจะเริม่ จากแรงจูงใจ
ทางด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ หรือทางด้านจิตวิทยา ทําให้ผบู้ ริโภคมีความรูส้ กึ ในทางทีด่ กี บั สินค้า
จากนัน้ ผูบ้ ริโภคจะเริม่ หาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าก่อนเกิดการทดลองใช้ หรือตัดสินใจซือ้ ในทีส่ ดุ
สินค้าทีอ่ ยูใ่ นประเภทนี้ ได้แก่ รถยนต์สปอร์ต รถมอเตอร์ไซ ค์สปอร์ต สินค้าแฟชัน่ นํ้าหอม และ
เครือ่ งประดับอัญมณี
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สิ นค้าที่มคี วา มเกี่ยวพันตํา่ และต้องใช้ความคิ ด พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้า
ในกลุม่ นี้เกิดขึน้ ในสถานการณ์ทผ่ี บู้ ริโภครูส้ กึ ว่ามีความเกีย่ วพันกับสินค้าไม่สงู มากนัก และ ไม่ม ี
ความต้องการในการหาข้อมูล สินค้าในกลุม่ นี้ผบู้ ริโภคจะเลือกซือ้ สินค้าตามนิสยั ของตนเองทีม่ กี าร
เลือกซือ้ สินค้าเป็ นประจํา ข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคมีอยูเ่ ดิมจะมีบทบาทในการสร้างความแตกต่างกับคูแ่ ข่ง
รายอื่นๆ สินค้าทีอ่ ยูใ่ นประเภทนี้ได้แก่ ตัวอย่างสินค้าได้แก่ ลวดเย็
บกระดาษ ขนมปงั เครือ่ งเขียน สบู่
สิ นค้าที่มคี วามเกี่ ยวพันตํา่ และต้องใช้ความรูส้ ึก พฤติกรรมการซือ้ สินค้าในกลุม่ นี้จะ
เกิดขึน้ จากความต้องการของลูกค้าในการสร้างความพึงพอใจต่อรสนิยมส่วนตัวของตนเอง บางครัง้
เพือ่ น หรือคนรอบข้างมีผลต่อการสินค้าในกลุม่ นี้ เนื่องจ ากว่าสินค้าในกลุม่ นี้สง่ ผลต่อภาพลักษณ์
ของตัวผูบ้ ริโภคเอง สินค้าทีอ่ ยูใ่ นประเภทนี้ได้แก่ บุหรี่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม ภาพยนตร์
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบจําลองลําดับขัน้ ของผลกระทบเข้ามาใช้เพือ่ แบ่งประเภทสินค้าเพือ่ เป็น
ตัวแทนของการศึกษาทัง้ การวิจยั เชิงคุณภาพ แล ะปริมาณ โดยเลือกประเภทสินค้าตามการแบ่งที่
ปรากฏในทฤษฎีอนั ประกอบไปด้วย 1) สินค้าทีม่ รี ะดับความเกีย่ วพันสูง และต้องใช้ความคิดในการ
พิจารณา (High Involvement/ High Thinking) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเฟซบุ๊กแฟนเพจของโทรศัพท์มอื ถือ
ประเภทสมาร์ทโฟน 2) สินค้าทีม่ คี วามเกี่ ยวพันสูง และต้องใช้ความรูส้ กึ ในการพิจารณา (High
Involvement/ High Feeling) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเฟซบุ๊ก แฟนเพจของรถยนตร์ 3) สินค้าทีม่ คี วาม
เกีย่ วพันตํ่า และต้องใช้ความคิดในการพิจารณา (Low Involvement/ Low Thinking) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
เลือกเฟซบุ๊ก แฟนเพจของเครือ่ ง เขียน และ 4) สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันตํ่า และต้องใช้ความรูส้ กึ ใน
การพิจารณา (Low Involvement/ Low Feeling) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ เลือกเฟซบุ๊ก แฟนเพจของเครือ่ งดื่มไม่
ผสมแอลกอฮอล์
แนวคิ ดเรือ่ งตราสิ นค้า
แนวคิดเรือ่ งตราสินค้าได้รบั ความสนใจจากนักการตลาดในช่วงทศวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
โดยมีนกั วิจยั หลายท่านได้นยิ ามตราสินค้าแตกต่างกันออกไป โดยนักวิชาการทางด้านการตลาด
David Aaker (1993) ได้นยิ ามคุณค่าในตราสินค้า (Brand Equity) ว่าเป็นกลุ่มทรัพย์สนิ หรือกลุ่ม
หนี้สนิ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับตราสินค้า โดยหมายรวมถึงชือ่ สัญลักษณ์ทเ่ี พิม่ คุ ณค่าทีจ่ บั ต้องได้ แ ละจับต้อง
ไม่ได้เข้าไปในสินค้าหรือบริการ
นอกจากนี้แล้ว Kotler (2000: 396) ได้นยิ ามตราสินค้าไว้วา่ ชือ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูส่ นิ ค้าต่างๆ
และนําไปใช้เพื่อระบุแหล่งทีม่ าของสินค้าเหล่านัน้ ซึง่ สอดคล้องกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกานิยามคําว่ าตราสินค้าว่า (Kotler. 2000: 404) หมายถึง คําศัพท์ ป้าย สัญลักษณ์ การ
ออกแบบ หรือองค์ประกอบของสิง่ เหล่านี้ทส่ี ามารถระบุได้ถงึ สินค้า และบริการของผูข้ ายทีแ่ ตกต่าง
จากคนอื่นในตลาด เช่นเดียวกับ Keller (1998: 45) ได้ให้ความสําคัญกับสร้างคุณค่าตราสินค้าไว้วา่
การสร้ างตราสินค้าเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างมาจากมุมมองลูกค้าทีม่ ตี ่อสินค้าหรือบริการ โดยทีเ่ ป็นความรู้
ทางด้านตราสินค้าทีม่ ตี ่อการตอบสนองทางด้านการตลาดต่างๆ
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ในขณะทีค่ วามสําคัญของการสร้างตราสินค้าทีม่ ตี ่อการทําการตลาดในปจั จุบนั Kapferer
(1997: 28) ได้กล่าวว่าบทบาทของตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ทช่ี ว่ ยบ่งบอกหน้าทีข่ องสินค้าหรือบริการที่
ซ่อนอยูภ่ ายในให้คนภายนอกได้รจู้ กั จากเดิมทีไ่ ม่สามารถรับรู้ หรือเข้าถึงได้ ในขณะที่ Kotler (2000:
404) ยังได้ระบุอกี ว่าการสร้างตราสินค้ามีสว่ นสําคัญในการสร้างกลยุทธ์ของสินค้าหรือบริการต่างๆ
โดยมองว่าตร าสินค้าเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการทีใ่ ช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการสือ่ สาร
ทางการตลาดให้คนได้รจู้ กั ตราสินค้า และเข้าใจถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า
องค์ประกอบของการสร้างตราสิ นค้า
ทีผ่ า่ นมากรอบการศึกษาเรือ่ งด้านการสร้างตราสินค้าได้ม ี แบบจําลอง กล่าวถึงการสร้าง
ตราสินค้าใน 2 รูปแบบ โดยนักวิชาการด้านการตลาด 2 ท่านคือ David Aaker และ Kevin Lane
Keller โดยได้ระบุถงึ องค์ประกอบของการสร้างตราสินค้าทีแ่ ตกต่างกันออกไปดังนี้
David Aaker (1991: 15) นําเสนอแนวคิดเรือ่ งตราสินค้าเรือ่ ง Managing Brand Equity
ในปี 1991 โดย Aaker ได้แบ่งองค์ประกอบในการสร้างตราสินค้าออกเป็น 5 ปจั จัยหลักอันได้แก่
1. ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลทัวไปที
่ ม่ ตี ่อตรา
สินค้าว่าตนเองจะต้องซือ้ หรือใช้ตราสินค้า ซึง่ ยังผลให้เกิดผลทางการตลาดหลายประการอันได้แก่
สามารถลดค่า ใช้จา่ ยทางการตลาดได้ เนื่องจากการรักษาบานลูกค้ากลุม่ เดิมมี
ค่าใช้จา่ ยทีถ่ ูกกว่า การเริม่ หาลูกค้ากลุ่มใหม่
- ลูกค้าทีภ่ กั ดีต่อตราสินค้าจะกลายสภาพเป็นช่องทางในการขายสินค้าให้กบั คน
รอบข้าง
- สามารถดึงดูดลูกค้ากลุม่ ใหม่ โดยการแนะนําให้คนรอบข้างได้รจู้ กั ตราสินค้า
- สร้างข้อได้เปรียบด้านระยะเวลา เนื่องจากคูแ่ ข่งทางตลาดจะต้องใช้เวลาอย่างมาก
ในการสร้างให้ลกู ค้าสนใจในสินค้าคูแ่ ข่ง
2. การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลทัวไปที
่ ม่ ี
ต่อตราสินค้าโดยสามารถวัดได้ผา่ นหลายมิตอิ นั ได้แก่
- การรูค้ ดิ ต่อองค์ประกอบทีอ่ ยูใ่ นตราสินค้านัน้ ๆ
- ความคุน้ เคย หรือความชอบทีม่ ตี ่อตราสินค้า
- ความผูกพันทีม่ ตี ่อตราสินค้า
- ผูบ้ ริโภคพิจารณาตราสินค้านัน้ ระหว่างการตัดสินใจซือ้ สินค้า/บริการ
3. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพสินค้า หรือบริการ (Perceived Quality) หมายถึง การพิจารณาของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้าว่านําเสนอสินค้าได้อย่างมีคณ
ุ ภาพเพียงใด โดยพิจารณาผ่าน 5 ปจั จัยหลัก
อันได้แก่
- เหตุผลในการตัดสินใจซือ้ ทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพของสินค้า/บริการ
- ความแตกต่างของตราสินค้าในการแข่งขันกับตลาด
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- ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อราคา โดยผูบ้ ริโภคจะใช้ราคาเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ คุณภาพของตราสินค้า
- การวางขายในช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ
- การทีต่ ราสินค้านัน้ มีการเพิม่ สินค้าเข้าไปจําหน่ายในตลาด
4. ความเชือ่ มโยงกับตราสินค้า (Brand Association) หมายถึง สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภครูจ้ กั กับตรา
สินค้าโดยสามารถประเมินผ่านองค์ประกอบ 5 เรือ่ ง
- ความสามารถในการนึกถึงชือ่ ของตราสินค้าทีแ่ ต่ละบุคคลรูจ้ กั
- ตําแหน่ งทางการตลาดทีแ่ ตกต่างจากคูแ่ ข่งทีล่ กู ค้ารูจ้ กั
- สิง่ ทีเ่ ชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจซือ้ สินค้า/บริการ
- สิง่ ทีเ่ ชื่อมโยงไปสู่ความรูส้ กึ ทางด้านบวก
- จํานวนของตราสินค้าย่อยๆ อื่นทีผ่ บู้ ริโภครูจ้ กั
5. ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสินค้า (Other Proprietary assets) หมายถึง ลิขสิทธิ ์
หรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ในองค์กร
ต่อมาในปี 1998 Kevin Lane Keller ได้นําเสนอแบบจําลองได้รบั ความนิยมในกลุม่ นักวิชาการ
ในการอธิบายการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กบั องค์กรต่าง โดย Keller (1998: 45) ได้ระบุไว้วา่
การศึกษาการสร้างคุณค่าตราสินค้าเกีย่ วข้องกับการตอบสนองของลูกค้าทีแ่ สดงออกมากับกิจกรรม
ทางการตลาด โดยเห็นความแตกต่ างเมือ่ เปรียบเทียบการตอบสนองกิจกรรมทางการตลาดในสินค้า
หรือบริการทีม่ ตี ราสินค้า และสินค้าไม่มตี ราสินค้าประทับอยู่ Keller ได้อธิบายว่าการสร้างคุณค่าใน
ตราสินค้าทีส่ ามารถวัดได้เกิดขึน้ มาจากความรู้ ทแ่ี ต่ละบุคคลมีต่อตราสินค้านัน้ (Brand Knowledge)
ซึง่ ความรูม้ นตราสินค้าเกิดขึน้ มาจาก 2 องค์ประกอบหลักอันได้แก่
1. การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ริโภค
ในการระบุถงึ ตราสินค้าภายใต้สง่ิ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างต่างกัน และประกอบไปด้วยการตอบการรับรูใ้ น
ตราสินค้า (Brand Recognition) ซึง่ หมายถึงการนึกถึงตราสินค้าโดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีสง่ิ เร้าให้นกึ ถึง และ
การนึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) ซึง่ หมายถึงการนึกถึงตราสินค้าโดยมีสง่ิ เร้าบางอย่างเข้ามาให้
นึกถึง
2. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) หมายถึง การรับรูข้ องลูกค้าทีม่ ตี ่อตรา
สินค้าซึง่ สะท้อนมาจากจุดเชื่ อมโยงต่างๆ ภายในจิตใจ หรือความทรงจําของลูกค้า โดยที่ Keller ได้
แบ่งการเชือ่ มโยงในความทรงจําของเป็น 3 เรือ่ งอันได้แก่เรือ่ ง คุณสมบัติ (Attributes) ประโยชน์ท่ี
ได้รบั (Benefits) และเจตคติ (Attitudes) โดยทีล่ กั ษณะของการเชื่อมโยงจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไปตามความชอบทีม่ ตี ่อจุดเชื่อมโยง (Favorability) ความแข็งแกร่งของจุดเชื่อมโยง (Strengths)
และเอกลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นของจุดเชื่อมโยงนัน้ (Uniqueness)
จากองค์ประกอบของการสร้างตราสินค้าที่ Aaker และ Keller คิดค้นขึน้ ได้กลายเป็นต้นแบบ
ให้กบั นักวิจยั ด้านการตลาดในรุน่ หลังได้มาประยุกต์ใช้เพือ่ อธิบานประสิทธิภาพของการตลาดทีเ่ กิดขึน้
ตัวอย่างเช่นในงานของ Yoo และ Donthu (2001) ได้ทาํ การศึกษาพัฒนากรอบแบบหลายมิติ (Multidimensional Scale) ในการประเมินคุณค่าตราสินค้าขึน้ มารวมถึงการศึกษาของ Washburn และ
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Plunk (2012) ทีไ่ ด้พยายามปรับเปลีย่ นนิยามของตัวแปรการตระหนักรูใ้ นตราสินค้า และการเชือ่ มโยง
ตราสินค้าขึน้ มาใหม่ ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ได้ใช้นยิ ามของ Yoo และ Donthu (2001) เป็นกรอบใน
การศึกษาการวัดคุณค่าตราสินค้าทีเ่ กิดจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันโดยนําเสนอตัวแปรหลัก
ทัง้ สิน้ 4 ตัวแปรอันได้แก่
การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า หมายถึง ความสามารถของผูซ้ อ้ื ในการรูจ้ กั หรือระลึกถึงตรา
สินค้าทีอ่ ยูใ่ นหมวดสินค้า หรือบริการต่าง โดยทีก่ ารตระหนักรูใ้ นตราสินค้าได้รวมถึงการรับรูใ้ นตรา
สินค้า (Brand Recognition) และ การนึกถึงตราสินค้า (Brand Recall)
การเชือ่ มโยงตราสินค้า หมายถึงสิง่ ทีอ่ ยู่ในความทรงจําของผูบ้ ริโภคซึง่ รวมไปถึงภาพลักษณ์
ของตราสินค้านัน้ ในจิตใจของลูกค้า ซึง่ การเชือ่ มโยงทีด่ จี ะขึน้ กับความแข็งแกร่งของความเชือ่ มโยง
ทีม่ พี น้ื ฐานมาจากประสบการณ์เดิมทีต่ นเองได้รบั มา
ความภักดีในตราสินค้า หมายถึง แนวโน้มของผู้ ซือ้ ทีจ่ ะภักดีต่อตราสินค้าทีเ่ องสนใจ ซึง่
ยังผลให้ตราสินค้านัน้ หลายเป็ นยีห่ อ้ แรกในใจหากต้องตัดสินใจซือ้ สินค้าในหมวดนัน้
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพของสินค้า /บริการ หมายถึง การพิจารณาของผูบ้ ริโภค หรือผูท้ ใ่ี ช้งานทีม่ ี
ต่อสินค้าหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหนือกว่ายีห่ อ้ อื่นๆ ในตลาด
วิ ธีการวัดปัจจัยทางด้านการตลาดบนโลกออนไลน์ท่ีผา่ นมา
ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมาการศึกษาทางการตลาดถึงประสิทธิผลทีเ่ กิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
หรือสือ่ ออนไลน์ได้เพิม่ ขึน้ ตามลําดับโดยเฉพาะประสิทธิผลทางการตลาดทีเ่ กิดจากการใช้งาน
เฟซบุ๊ก และมีการนํา มาทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพือ่ สามารถอธิบายการกระทํา
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยปจั จัยทีม่ กี ารศึกษาในวงกว้างคือเรือ่ งคุณค่าตราสินค้า และความตัง้ ใจซือ้
ในสินค้า หรือบริการโดยทีจ่ ะมีการนําองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าตามที่ Kelller (1991) ได้นําเสนอ
ไว้มาพิจารณา ซึง่ ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมาการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับต่อนี้
ในปี 2010 Bonhomme (2010) ได้นําเสนองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบทีเ่ กิดจาก
เนื้อหาทีผ่ ใู้ ช้งานสร้างขึน้ บนเว็บไซต์ทม่ี ตี ่อคุณค่าตราสินค้า (Bonhomme. 2010) ซึง่ ในงานวิจยั นี้ได้
นําเสนอกระบวนการของการสร้า งเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ทส่ี ง่ ผลต่อความเกีย่ วพันในเนื้อหา
(Involvement) นัน้ ๆ ซึง่ นําไปสูค่ ณ
ุ ค่าในตราสินค้าต่อไป โดยผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพือ่ ทํา
การกําหนดกรอบการศึกษา จากนัน้ จึงดําเนินการเก็บข้อมูลออนไลน์กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ สี ว่ นในการ
สร้างข้อมูลออนไล น์ทงั ้ สิน้ 374 คน ซึง่ ผลวิจยั ยืนยันว่าความเกีย่ วพันในเนื้อหาส่งผลโดยตรงกับ
คุณค่าตราสินค้านัน้ ทีค่ า่ b=.45, p<.000
ซึง่ ในปีเดียวกันเองในประเทศไทยเองได้มนี กั วิจยั ทีท่ าํ การศึกษาผลของการใช้งานชุมชน
เสมือนจริงทีม่ ตี ่อการวัดคุณค่าตราสินค้า (Satanasavapak. 2010) นักวิจยั ได้ศกึ ษาตัวแปรทางด้าน
การตลาดทัง้ หมด 5 ตัวแปร อันประกอบไปด้วยเรือ่ ง การรวมกลุม่ ของชุมชนเสมือนจริง(Integration in
Brand Community) ความรูข้ องผูบ้ ริโภค (Consumer Knowledge) ความยึดมันผู
่ กพันในชุมชน
ออนไลน์ (Community Engagement) การระบุตวั ตนในชุมชนออนไ ลน์ (Brand Community
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Identification) และการวัดคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มกี ารแบ่งการวัด
คุณค่าตราสินค้าเป็ น 4 องค์ประกอบย่อยอันได้แก่ การรับรูค้ ณ
ุ ภาพ ความภักดีในตราสินค้า
การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้าโดยรวม ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลในประเทศไทย
ตามชุมชนเสมือนจริงต่างๆ เช่นthaiiphonclub.com รวมจํานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 450 คน ผลการวิจยั
พบว่ายิง่ คนในชุมชนออนไลน์มกี ารแสดงตัวเองออกมาในโลกออนไลน์มากเท่าไหร่ จะทําให้คณ
ุ ค่า
ตราสินค้าดีมากขึน้ เท่านัน้ ดังจะเห็นได้วา่ ค่า Beta ในการทํานายการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ = 0.79 ค่า Beta
ในการทํานายความภักดีในตราสินค้า=0.80 ค่า Beta ในการทํานายการตระหนักรูใ้ นตราสินค้า =0.80
และค่า Beta ในการทํานายคุณค่าตราสินค้าโดยรวม =0.83 ตามลําดับ ดังนัน้ การสร้างตัวตนของ
ผูบ้ ริโภคในชุมชนเสมือนจริงจะยิง่ ทําให้คณ
ุ ค่าตราสินค้าดีขน้ึ ตามไปด้วย
ในขณะทีก่ ารศึกษาเรือ่ งความผูกพัน (Commitment) ทางด้านอารมณ์บนสือ่ ออนไลน์เริม่ มี
มากขึน้ ตามลําดับ ในปี 2013 Turri ได้เก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตกับนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน424 คน ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันทางด้านอารมณ์มคี วามสัมพันธ์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อพฤติกรรมการซือ้ (p<0.1) ซึง่ ในงานวิจยั ได้สรุปว่า การสร้างความ
ผูกพันในชุมชนออนไลน์เป็ นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามาก และส่งผลต่อประสิทธิผลทางการตลาด ทัง้ ในเรือ่ ง
ความภักดีของตราสินค้า หรือ การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของสินค้านัน้ ๆ (Turri. 2013)
นอกจากนี้การศึกษาระหว่างการใช้งานบนสือ่ ออนไลน์และความตัง้ ใจซือ้ มีเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
เช่นในงานของ Barhemmati และ Ahmad (2015) ทีท่ าํ การศึกษาประสิทธิผลทีเ่ กิดจากกิจกรรมทาง
การตลาดบนสือ่ ออนไลน์ทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการซือ้ กรอบในงานวิจยั ได้แบ่งตัวแป รออกเป็น 3 กลุ่ม
อันประกอบไปด้วย กิจกรรมทางการตลาดบนสือ่ ออนไลน์ ความยึดมันผู
่ กพัน และพฤติกรรมการซือ้
สินค้าของผูบ้ ริโภค โดยทําการเก็บข้อมูล กับกลุม่ บุคคลทีท่ าํ งาน หรือกลุม่ คนทีศ่ กึ ษาอยูท่ ่ี
มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย โดยผลการวิจยั พบว่า ความยึดมันผู
่ กพันทางด้ านอารมณ์ ระหว่าง
ลูกค้าและบริษทั นําไปสู่พฤติกรรม การตัดสินใจซือ้ โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปว่า หากลูกค้ารูส้ กึ มีส่วน
ร่วมกับบริษทั จะเป็ นการกระตุน้ ให้ลกู ค้าสามารถตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้งา่ ยขึน้
เช่นเดียวกับการศึกษาประสิทธิผลจากการใช้งานสือ่ อื่นๆ ทีพ่ บว่ามีผ ลต่อความตัง้ ใจซือ้
เช่นเดียวกัน เช่นในการศึกษาเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันในตราสินค้าของการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
บนโทรศัพท์มอื ถือในประเทศเกาหลีใต้พบว่า จากการเก็บข้อมูลกับผูใ้ ช้งาน Instant Messaging ทีม่ ี
ชื่อว่า Kakao Talk จํานวน 300 คน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ความยึดมันผู
่ กพันในตราสินค้าบน
โทรศัพท์มอื ถือ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรความตัง้ ใจซือ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (R2 = 0.44) (Lee;
et al. 2013)
หรือในการศึกษาผลทีเ่ กิดจากความยึดมันผู
่ กพันในตราสินค้าของลูกค้าทีบ่ ริโภคไวน์
โดยทําการเปรียบเทียบระหว่าง ไวน์ออสเตรเลี ยและไวน์ฝรังเศส
่ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 274 คน
ในทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย และ 177 คนทีป่ ระเทศฝรังเศส
่ ผลการวิจยั พบว่า พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระหว่างตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในตราสินค้าและความ
ตัง้ ใจซือ้ ในทัง้ สองประเทศ (Altschwager; et al. 2014)
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อย่างไรก็ตามในการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านได้แสดงให้เห็นว่าการใช้งานบนโลก
ออนไลน์ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรทางด้านการตลาด เช่น ในการศึกษาของ Wang และ คณะ
(2013) เกีย่ วกับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการติดต่อกับชุมชนออนไลน์ต่างๆ ในประเทศจีนกับพบว่า
ตัวแปรเรือ่ งการมีสว่ นร่วมกับคนในชุมชนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีในตราสินค้า โดยมีคา่
สหสัมพันธ์อยูท่ เ่ี พียง 0.119
ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาเป็ นเครือ่ งบ่งชีว้ า่ นักการตลาดส่วนได้ให้ความสําคัญผลทีเ่ กิดจากการ
ใช้สอ่ ื ต่างๆ ในทางการตลาดค่อนข้างมาก โดยจะเห็นได้วา่ การใช้ งานสือ่ ออนไลน์มผี ลต่อความตัง้ ใจ
ซือ้ หรือการเพิม่ คุณค่าตราสินค้าของยีห่ อ้ นัน้ ๆ ดังนัน้ เพือ่ ให้การศึกษาครัง้ นี้มคี ณ
ุ ค่าในวงการ
การตลาดมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาเพิม่ ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับความตัง้ ใจซือ้ และการวัดคุณค่า
ตราสินค้า เพือ่ ให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมทางตลาดต่อไปในอนาคต
การวัดความตัง้ ใจซื้อสิ นค้า/บริการ และการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสิ นค้า
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุง แบบวัด ความตัง้ ใจซือ้ จากแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของ Kotler
(2000) ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อคําถามเรือ่ งการหาข้อมูล และแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ทีปรากฏในกระบวนการ
่
ตัดสินใจซือ้ ของ Kotler มาประยุกต์ ใช้ โดยกําหนดมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับจาก ตัง้ ใจมากทีส่ ดุ
ถึง ไม่ ตงั ้ ใจมากทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ารวัดการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ การสร้างแบบวัด
คุณค่าตราสินค้าของ Keller (1998) และ Washburn และ Plank (2002) โดยนําข้อคําถามเรือ่ ง การ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพสินค้าหรือบริการ ความภักดีในตราสินค้า การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า และการเชื่อมโยง
ต่อตราสินค้าทีป่ รากฏในการวัดคุณค่าตราสินค้าของ Keller มาประยุกต์ใช้ โดยผูว้ จิ ยั กําหนดมาตร
วัดการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าประเมินค่า 7 ระดับจาก เห็นด้วยอย่างมาก ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษากระบวนการ และปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทย ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น
2 ขัน้ ตอนหลัก โดยใช้
ระเบียบวิธวี จิ ยั ผสาน วิธวี จิ ยั แบบผสานวิธแี บบลําดับเวลาเชิง สํารวจ (Cresswell; & Clark. 2011)
เนื่องจากทีผ่ า่ นมาการศึกษาพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในกลุม่ คนไทยยังไม่มมี ากนัก ทําให้การ
ทําความเข้าใจกรอบของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจึงจําเป็นทีจ่ ะต้องค้นหานิยาม กระบวนการ
และเงือ่ นไขของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน จากนัน้ จึงนําเส นอแบบจําลองปจั จัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันโดยการวิจยั เชิงปริมาณ โดยในขัน้ ตอนแรกนี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบวิธกี าร
วิจยั เชิงคุณภาพอันประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Interview) เพื่อค้นหา
กระบวนการและปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมั ่ นผูกพันบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะ
เป็นผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ ทีม่ กี ารกระทําต่างๆ บนแฟนเพจทีต่ นเองเป็นสมาชิก เพือ่ นําไปสูก่ ารหา
กระบวนการความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในขัน้ ทีส่ องผูว้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิง
ปริมาณเพื่อทําการทดสอบหาปจั จัยเชิงสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และ
ประสิทธิผลทางการตลาด โดยนํา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นแบบจําลองหลักในการศึกษาถึง
ความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

1. ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ในการวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นี้ เพือ่ วัตถุประสงค์ท่ี 1 ในการทําความเข้าใจความยึดมันผู
่ กพัน
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ในบริบทของของประเทศไทยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1.1 การกําหนดกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1.2 ขัน้ ตอนในการวิจยั
1.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5 การจัดกระทํา และวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.6 การตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
1.1 การกําหนดกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล
ขัน้ ตอนการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการส่งข้อความไปยังสมาชิกบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจของสินค้าและบริการทีค่ ดั เลือก
ไว้จาํ นวนทัง้ สิน้ 4 หมวดหมู่ โดยเลือกส่งไปยังผูท้ ม่ี กี ารติดต่อสื่อสารบนแฟนเพจนัน้ ๆ เป็นประจํา
โดยทีผ่ วู้ จิ ยั จะ ส่งจดหมายขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการ พร้อมกับแนบแบบสอบถามเบือ้ งต้น
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(Screening Questionnaire) เพื่อคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ตรงตามคุณสมบัตทิ ไ่ี ด้กําหนดไว้ หาก
กลุม่ เป้าหมายผ่านคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น โดยแบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามการใช้งานของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจตาม
ประเภทสินค้าทีต่ ่างกัน ผูว้ จิ ยั จะทําการนัดหมายเพือ่ ติดต่อสัมภาษณ์เชิงลึกตามสถานที่ และเวลาที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะดวก
ผูว้ จิ ยั ได้ส่งข้อความ และแบบสอบถามไปยังสมาชิกทีใ่ ช้ เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีก่ ําหนดไว้ โดย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเป็ นกลุม่ ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็ นหลัก และมีการสมัครสมาชิก (หรือกดไลค์ ) บน
แฟนเพจของสินค้า และบริการบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก อาทิเช่นPepsiThai, Ichitan, Blackberry Thailand,
หรือ SCG Experience และเน้นกลุ่มคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นหลัก เพื่อลดอคติของผูท้ ่ี
อาศัยอยูใ่ นต่างประเทศทีอ่ าจรับรูส้ อ่ื อื่นๆ ในประเทศไทยได้น้อยก ว่า นอกจากนี้กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จะต้องมีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงความเป็นตนเองภายใต้เฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบแบบสอบถามเพื่อดําเนินการ
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีป่ ระกอบไปด้วยข้อคําถามดังนี้
1. ชือ่ -นามสกุล
2. เพศ-อายุ
3. สถานทีอ่ ยู่
4. จํานวนแฟนเพจทีต่ นเองสมัครอยู่ และเลือกแฟนเพจทีต่ นเองใช้อยูเ่ ป็ นหลัก
5. ความถีข่ องแฟนเพจทีต่ นเองใช้อยูเ่ ป็ นหลัก
6. พฤติกรรม และการรับรูต้ ่อสินค้า และบริการทีต่ นเองใช้อยู่
โดยคุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะอ้างอิงจากผูม้ คี วามภักดีในตราสินค้า (Brand Zealot) จาก
การศึกษาของ Forrester Research (Haven. 2007) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
ระดับความเกี่ยวพันสูง ต้องไปรับชมเฟซบุ๊ก แฟนเพจอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ใช้
เวลาประมาณ 7 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์บนเว็บไซต์ และชอบทีจ่ ะเข้าไปดูเกีย่ วกับสินค้าและบริการที่
ตนเองใช้อยู่
ระดับการปฏิ สมั พันธ์กบั เว็บไซต์ในระดับสูง ให้คะแนนความชอบกับสินค้า และบริการ
ทีต่ นเองซือ้ และมีการโหลดรูป และวีดโี อทีเ่ กีย่ วกับสินค้า และบริการทีต่ นเองใช้ และชอบทีเ่ ข้าไป
ตอบคําถามทีเ่ กีย่ วกับสินค้า และบริการ
ระดับความใกล้ชิด ส่วนใหญ่ชอบเข้าไปโพสต์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้า และบริการในทางบวก
ระดับอิ ทธิ พล ให้ความพึงพอใจกับสินค้า และบริการทีใ่ ช้อยูใ่ นระดับสูง และมีแนวโน้มที่
จะแนะนําสินค้าและบริการให้คนรอบข้างลองใช้
เมือ่ ได้ผตู้ อบแบบสอบถามทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนดไว้ ผูว้ จิ ยั จะทาบทาม
เพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามนัน้ แสดงความสมัครใจทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั
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กลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์เชิ งคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะเก็บข้อมูลความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อให้ครอบคลุมสินค้า
และบริการให้ได้มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จะคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากสมาชิกทีส่ มัคร
เป็นแฟนเพจทัง้ 4 หมวดหมู่ โดยทีผ่ วู้ จิ ยั ได้คดั เลือกสมาชิกจากเฟซบุ๊กแฟนเพจทีม่ ผี ใู้ ช้งานมากทีส่ ุด
3 อันดับแรก เนื่องจากแฟนเพจทีม่ สี มาชิกมากทีส่ ดุ สามารถสะท้อนความยึดมันผู
่ กพันได้ดนอกจากนี
ี
้
ยังเป็ นการเพิม่ โอกาสของการเข้าถึง ติดต่อเพื่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมงานวิจยั ในครัง้ นี้
โดยผูว้ จิ ยั จะคัดเลือกแบ่งช่วงอายุของการศึกษาครัง้ นี้ออกเป็น
2 ช่วงอายุ อันได้แก่
1) กลุ่มช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี และ 2) กลุ่มช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี เนื่องจากว่ากลุ่มอายุดงั กล่าว
เป็นกลุม่ อายุทม่ี กี ารใช้งาน เฟซบุ๊ก มากทีส่ ดุ (มากกว่าร้อยละ 62 ของผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก ทัง้ หมด) รวม
ไปถึงกลุม่ ช่วงอายุดงั กล่าวยังเป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักของสินค้า และบริการในหมวดต่างๆ ทีส่ ามารถ
ตัดสินใจใช้จา่ ย และเลือกซือ้ สินค้า และบริการต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง จํานวน 11 ท่าน
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังดําเนินการสัมภาษณ์กบั นักการตลาดออน ไลน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการวาง
แผนการใช้งานสือ่ ออนไลน์กบั บริษทั ชัน้ นํา ซึง่ นักการตลาดแต่ละท่านจะต้องเป็นผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ และ
ทํางานด้านออนไลน์ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จํานวน 6 ท่าน
1.2 ขัน้ ตอนในการวิ จยั
การดําเนินงานวิจยั ครัง้ นี้ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอนได้แก่
1) ผู้วจิ ยั จะทําการเก็บข้อมูลจากงานแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาเพือ่ กําหนด
กรอบคําถามสําหรับการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
โดยการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา เป็ นแนวทางในการหาข้อสรุปจากข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ในงานวิจยั กระบวนการ
ความยึดมันผู
่ กพันในการใช้ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศอื่นๆ เพือ่ นํามาเปรียบเทียบ
และประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
2) เริม่ ดําเนินการการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ โดยทําการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ เี ป็น
กลุม่ เป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ เพือ่ นัดเวลาให้มาเข้าร่วมสนทนาในเวลา และสถานทีท่ เ่ี หมาะสม โดย จะ
ทําการนัดหมายทัง้ หมด 16 ท่านทัง้ กลุม่ ผูใ้ ช้งาน และนักการตลาด โดยขัน้ ตอนการดําเนินการ
สัมภาษณ์จะมีการสนทนาขึน้ ภายใต้กรอบของแนวคิด และทฤษฎีทไ่ี ด้ทาํ การศึกษามาเพือ่ ทําความ
เข้าใจกระบวนการ และปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อความ ยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยมีขอ้ ดีคอื
สามารถรับทราบความคิดเห็นและประสบการณ์ในเชิงลึก ระยะเวลาของการสัมภาษณ์คอื 0.5-1 ชัวโมง
่
ต่อการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 1 ครัง้
3) ในขณะทีก่ ารวิเคราะห์ผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อทําการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผูใ้ ห้ข้ อมูลในแต่ละหัวข้อ ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการ
ใส่คาํ ตอบของผูเ้ ข้ าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึกลงในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และแยกคําตอบในแต่ละกลุ่ม
เพื่อสามารถแบ่งกลุ่มคําตอบของความคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูว้ จิ ยั และกําหนดแนวทางข้อสรุปของการวิจยั ด้วย
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1.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
จากจุดมุง่ หมายในการวิจยั ข้อที่ 1 ในการทําความเข้าใจความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊
แฟนเพจ ในการออกแบบงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้การดําเนินการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative
Interview) โดยในการสร้างแ นวคําถาม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักเกณฑ์ตามแนวคิดทีช่ าย โพธิสติ า (2552:
283-284) ได้กําหนดไว้ดงั นี้
1. โครงสร้างผูว้ จิ ยั ได้กาํ หดลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-Structured
Questions) โดยมีการกําหนดแนวคําถามหลัก แต่ในขณะเดียวกันอาจมีการสอบถามถึงประเด็น
เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์
2. การเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้รวู้ า่ วัตถุประสงค์
ของการวิจยั จะมีขน้ึ เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและเจตคติของการใช้ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเท่านัน้ เพื่อมิให้ผใู้ ห้
ข้อมูลรูล้ ่วงหน้าว่าลักษณะของข้อมูลทีต่ อ้ งการในเรือ่ งความผูกพันยึดมันเป็
่ นอย่างไร
3. ความรูท้ ต่ี อ้ งการจากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการสัมภาษณ์แบบเน้นการแสวงหา
องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพัน
4. ลักษณะข้อมูลทีต่ อ้ งการ ผูว้ จิ ยั จะมุง่ เน้นหาความรูเ้ ชิง พรรณนาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยผูใ้ ห้
ข้อมูลจะบรรยายให้ฟงั ถึงประสบการณ์ในอดีตทีม่ ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันต่อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีต่ นเอง
ใช้อยูเ่ ป็นประจํา
5. เป้าหมายของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะมุง่ เน้นเพือ่ หาข้อมูลเชิงวิชาการโดยเน้น
เหตุผลและการวิเคราะห์รว่ มกันระหว่างผูส้ มั ภาษณ์และผูใ้ ห้ขอ้ มูลระหว่างการสัมภาษณ์
แนวคําถามสํา หรับการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบแนวคําถามตามแนวคิด
และทฤษฎีทท่ี บทวนมา โดยทีก่ ารออกแบบแนวคําถามจะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
(Semi-structure Interview) เพื่อสามารถเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างถึงผลทีไ่ ด้รบั
รวมทัง้ ยังเปิดโอกาสให้ได้รบั ข้ อมูลใหม่ๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือคําถามทีก่ าํ หนด โดยทีค่ าํ ถามหลักทีใ่ ช้ใน
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ สําหรับผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ แบ่งได้เป็ น 4 ประเด็นหลักตามนิยามความยึดมัน่
ผูกพัน และมีตวั อย่างคําถามดังนี้
1) แรงจูงใจในการเกิดความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีอะไรบ้าง
อะไรเป็ นเหตุผลทีท่ าํ ให้คณ
ุ สมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเฟจอันนี้
- ประโยชน์จากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นประจําคืออะไร
- ช่วยเล่าประสบการณ์ในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารทีป่ รากฏบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจว่าใช้
อย่างไรบ้าง
ช่วยเล่าประสบการณ์เพือ่ ความบันเทิงทีป่ รากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจว่าใช้อย่างไรบ้าง
ช่วยเล่าประสบการณ์ในการติดต่อสือ่ สารกับคนอื่นๆ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจว่าเกิดขึน้ ได้
อย่างไร
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- ช่วยเล่าประสบการณ์ กับความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เป็ นเพื่อนใหม่บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หรือกับ
สมาชิกคนอื่นๆ ว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไร
- ช่วยเล่าประสบการณ์กบั ความรูส้ กึ ที่ได้กระทําทีส่ อดคล้องกับสมาชิกอื่นๆ บนเฟซบุก๊
แฟนเพจว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไร
2) กระบวนการในการสร้างความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีลกั ษณะอย่างไร
- ช่วยเล่าเหตุการณ์ก่อนทีจ่ ะเริม่ ใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจนี้เป็นประจําว่าเกิดอะไรขึน้
บ้าง แล้วเข้ามาใช้ได้อย่างไร แล้วใช้เป็ นประจําได้อย่างไร
- คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเวลาได้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจนี้เป็ นประจํา
3) เวลาทีค่ ุณได้ใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้เป็ นประจํา คุณมีการกระทําอะไรบ้าง เพราะอะไร
- คุณได้กระทําอะไรบ้างบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
- ช่วยเล่าเหตุผลในการกระทําแต่ละอย่างว่าเกิดขึน้ เพราะอะไร สร้างความรูส้ กึ อย่างไร
บ้าง
4) การสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ มีลกั ษณะอย่างไร
- ความสัมพันธ์กบั สมาชิกคนอื่นๆ บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทัง้ บนโลกออนไลน์ หรือโลก
แห่งความจริงว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
ในขณะทีก่ ารสัมภาษณ์ เชิงคุณภาพสําหรับนักการตลาดออนไลน์ แบ่งได้เป็ น 4 ประเด็น
หลักตามนิยามความยึดมันผู
่ กพัน และมีตวั อย่างคําถามดังนี้
1) ปจั จุบนั นักการตลาดใช้สอ่ื อะไรบ้างในการสือ่ สารข้อมูลสินค้าหรือบริการไปยังกลุม่ เป้าหมาย
อะไรเป็ นข้อดี ข้อเสียของการใช้ส่อื แบบดัง้ เดิม
- อะไรเป็ นข้อดี ข้อเสียของการใช้ส่อื ออนไลน์
2) บทบาทของเว็บไซต์เฟซบุก๊ กับการทําการตลาดในปจั จุบนั คืออะไร
- บทบาทหน้าทีเ่ ฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างจากสื่ออื่นๆ อย่างไร
- วิธกี ารวัดความสําเร็จของการใช้งานสื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจคืออะไร
3) พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊กของคนไทยในปจั จุบนั
ผูใ้ ช้งานนิยมในการใช้เฟซบุ๊ กแฟนเพจของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพือ่ อะไรบ้าง
4) นิยามของคําว่าความยึดมันผู
่ กพันกับเฟซบุก๊ แฟนเพจ
กรุณาระบุถงึ สิง่ ทีส่ งั เกตและแสดงออกได้ถงึ ความยึดมันผู
่ กพันกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ
5) วิธใี นการสร้างความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจต้องทําอะไรบ้าง
- การวางแผนก่อนการเริม่ สร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจต้องคํานึงถึงเรือ่ งอะไรบ้าง
อะไรเป็ นแรงขับทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้งานมีความยึดมันผู
่ กพันกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คุณมีวธิ กี ารอย่างไรทีจ่ ะทําผูใ้ ช้งานมีความยึดมันผู
่ กพันกับเฟซบุก๊ แฟนเพจของคุณ
คุณมีวธิ กี ารในการจัดระเบียบผูใ้ ช้งานจํานวนมากๆ ได้อย่างไร
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-

6) ประโยชน์ทน่ี กั การตลาดคาดหวังจากการทีค่ นใช้งานเฟซบุ๊ กแฟนเพจคืออะไร
- ผลลัพธ์ในด้านการสือ่ สารการตลาด คุณคาดหวังไว้อย่างไรบ้าง
ผลลัพธ์ในด้านการเพิม่ ยอดขาย คุณคาดหวังไว้อย่างไรบ้าง

ผูด้ าํ เนินการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสัมภาษณ์ดว้ ยต นเอง เนื่องจากตัวผูว้ จิ ยั เองมี
ประสบการณ์ในการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ และการสนทนาแบบกลุม่ ในงานวิจยั ด้าน
การตลาดมากกว่า 8 ปี สามารถทีจ่ ะนําประสบการณ์ดงั กล่าวมาช่วยในการสัมภาษณ์ดาํ เนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
เครือ่ งบันทึก mp3 ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารจัดเตรียมเครือ่ งบัน ทึก mp3 เพือ่ บันทึกการสัมภาษณ์
เชิงคุณภาพทีเ่ กิดขึน้ และสามารถย้อนกลับไปฟงั ในภายหลังได้
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative interviews) โดยผูว้ จิ ยั จะเริม่ ต้นการสัมภาษณ์ดว้ ย
การให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลแนะนําตัวเองเพือ่ เป็ นการลดความเครียด หรือความเขินอายทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้งาน เฟซบุ๊ก ทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั โดยรวม เมือ่ ทราบถึงพฤติกรรม
ดังกล่าวแล้วจึงสอบถามถึงในส่วนของแฟนเพจ โดยเจาะลึกถึงกระบวนการใช้งาน ความคาดหวัง
และบทบาทขององค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในทุกมิติ โดยมุ่ งเน้นไปทีก่ ระบวนการทีส่ ร้างให้เกิด ยึด
มันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ นอกจากผูว้ จิ ยั จะให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต เช่น วันแรกที่
เข้ามาเป็ นสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูว้ จิ ยั ยังได้สมั ภาษณ์โดยใช้การเปิดเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
นัน้ ๆ ซึง่ ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า จะช่วยให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลระลึกถึงเหตุการณ์ทอ่ี าจเคยเกิดขึน้ กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ภายหลังจากทีไ่ ด้ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั จะทําการสังเคราะห์การกระทําต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ และวิเคราะห์ขอ้ มูลทีน่ ําไปสู่ขอ้ สรุปรูปแบบความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจทีเ่ กิดขึน้
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทําการ นัดหมายกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครัง้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โดยมุง่ เน้นการทํา
ความเข้าใจถึงเหตุผลในการกระทําต่างๆ เพือ่ ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเริม่ ตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน 2555 จนถึง ธันวาคม 2555
1.5 การจัดกระทํา และการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การเก็บข้อมูลภาคสนามทําโดยการบันทึกเสียงสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั จะนําเสียงทีบ่ นั ทึก
ไว้มาถอดเทปทุกถ้อยคํา และพิมพ์ออกมาเป็ นเอกสาร พิมพ์ 2/3 ของหน้าโดยเว้นว่างด้านขวา 1/3
เพือ่ ใช้ในการเขียนข้อความหรือบันทึกข้อมูลช่วยจํา
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2. อ่านเอกสารบันทึกการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพรอบแรก เพือ่ ทบทวนความเข้าใจความ
ยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจของกรณีศกึ ษาในแต่ละคน โดยผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือก บันทึก และเน้น
ข้อความทีแ่ สดงถึงกระบวนการในการเกิดความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3. อ่านเอกสารบันทึกการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพรอบสอง เพือ่ ทําความเข้าใจความคิดทีอ่ ยู่
เบือ้ งหลังการกระทําด้วยการตีความการคิดจากความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ รวมถึงคําพูด
ทีใ่ ช้เมือ่ พูดถึงความ ยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ คําพูดทีใ่ ช้เมือ่ พูดถึงความยึดมันผู
่ กพัน
คําอธิบายเพือ่ แสดงเหตุผลหรือความรูส้ กึ ของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
4. นําความคิดของการสัมภาษณ์เชิงลึกต่างๆ ไปเทียบเคียงกับทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเบือ้ งต้น
5. ร่างข้อสรุปของข้อมูล เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทํา และความคิดของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจกลุม่ ต่างๆ และนักการตลาด
6. นําข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากทัง้ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ และการสังเกตการณ์ออนไลน์ไป
พูดคุยแบบตัวต่อตัวอีกครัง้ เพื่อได้รบั ข้อมูลทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้
จากนัน้ จึงทําการถอดเทปสัมภาษณ์
แบบเดีย่ วอีกครัง้ และพิมพ์ออกมาเป็ นเอกสาร
7. นําความคิดทีเ่ กิดจากคว ามแตกต่างระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีแ่ ตกต่างกันมาวิเคราะห์เทียบ
กับกลุ่มแฟนเพจอื่นๆ รวมไปถึงนักการตลาด เพือ่ ตรวจสอบความเหมือนหรือความต่างของ
ความคิด เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปกระบวนการความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
1.6 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบความน่ าเชือ่ ถือของข้อมูลในการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตรวจสอบ
ความน่าเชือ่ ถือทัง้ ภายใน และภายนอก เพือ่ เป็นการยืนยันว่าข้อมูลทีไ่ ด้ รบั มามีความน่าเชือ่ ถือ และ
มีความสอดคล้องกันกับข้อสรุปทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ออกมา
การตรวจสอบความน่ าเชือ่ ถือภายใน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้มาซํา้ เปรียบเทียบ
กับพฤติกรรม หรือการแสดงออกทีเ่ กิดขึน้ จากการสังเกตการณ์ออนไลน์ นอกจากนี้ในขัน้ ตอนการ
วิจยั เชิงคุณภาพทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั ทีห่ ลากหลายกับกลุ่มเป้าหมายกลุมเดิ
่ ม ทําให้สามารถสังเกตเห็น
ถึงความคงทีข่ องข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา โดยใช้การตรวจสอบแบบ 3 เส้า (Triangulation) ในมิตขิ องการใช้
เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
การตรวจสอบความน่ าเชือ่ ถือภายนอก ผูว้ จิ ยั ใช้การตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
โดยทําการนัดหมายกับนักการตลาดทีม่ คี วามชํานาญเกีย่ วกับเรือ่ งความ ยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับการวิเคราะห์ การตีความ และการเขียนรายงานการวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้รบั การอนุ เคราะห์จาก คุณบังอร สุวรรณมงคล ซึง่ เป็นนักการตลาดจากธนาคารธนชาตทีม่ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และนักวิชาการอีก
2 ท่านในการตรวจสอบความน่ าเชือ่ ถือของข้อมูล
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การเชื่อมโยงผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพสู่งานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
ผูว้ จิ ยั ได้นําผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟน
เพจมาประยุกต์ใช้ในการวิจยั เชิงปริมา ณตามหลักการวิจยั แบบผสานวิธ ี โดยการวิจยั เชิงคุณภาพมี
ประโยชน์ต่อการตัง้ สมมติฐาน สําหรับ งานวิจยั เชิงปริมาณ เพราะการวิจยั เชิงคุณภาพจะทําให้ผวู้ จิ ยั
ได้เห็นองค์ประกอบต่างๆ กระบวนการ และการกระทําความยึดมันผู
่ กพันทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ภายใต้บริบทสังคมไทย ทําให้ ผวู้ จิ ยั สามารถ เทียบเคียงแนวคิด และทฤษฎีทางพฤ ติกรรมศาสตร์ท่ี
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ความยึดมันผู
่ กพันภายใต้บริบทสังคมไทยได้
อย่างชัดเจน ซึง่ ใน
งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แนวคิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี และ
แนวคิดประสิทธิผลทางการตลาดสามารถทีจ่ ะสร้างแบบจําลองทีท่ าํ ความเข้าใจปจั จัยเชิงสาเหตุ ของ
ความยึดมันผู
่ กพัน นอกจากนี้ขอ้ ค้นพบจากงานวิจยั เชิงคุณภาพเป็นข้อมูลประกอบให้ผวู้ จิ ยั
วิเคราะห์ และกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารโดยเทียบเคียงกับแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันบนสือ่
ออนไลน์ในต่างประเทศทีม่ อี ยูเ่ ดิม เพือ่ เป็นการ ยืนยันการคงอยูข่ องตัวแปรต่างๆ ที่ ปรากฏ ใน
สมมติฐานงานวิจยั ในเชิงปริมาณ รวมไปถึง นําเสนอการค้นพบตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือ จากทีแ่ นวคิด
และทฤษฎีได้นําเสนอไว้

2. ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานวิ จยั เชิ งปริ มาณ

ในการวิจยั เชิงปริมาณครัง้ นี้ เพือ่ ให้งานวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ี
สาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2.1 การกําหนดประชากร และการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2.2 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 การจัดกระทํา และวิเคราะห์ขอ้ มูล

2 เพื่อหาปจั จัยเชิง

2.1 การกําหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้คอื ผูท้ ใ่ี ช้งานเฟซบุก๊ เป็นประจําในช่วง 1 ปีทผ่ี า่ นมา
โดยต้องมีการเข้าแฟนเพจทีเ่ ป็ นตัวแทนสินค้า และบริการ อันได้แก่ 1) โทรศัพท์มอื ถือประเภท
สมาร์ทโฟน 2) รถยนตร์ 3) เครือ่ งเขียน และ 4) เครือ่ งดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
ช่วงอายุของผู้ ตอบแบบสอบถามจะมีอายุระหว่าง 18-23 ปี และ 24-34 ปี เหตุผลทีศ่ กึ ษา
ในกลุม่ ช่วงอายุดงั กล่าว เนื่องจากเป็ นช่วงอายุเฉลีย่ ทีม่ กี ารใช้งาน เฟซบุ๊ก มากทีส่ ดุ และมีอาํ นาจใน
การจับจ่ายซือ้ สินค้า และบริการได้ดว้ ยตัวเอง ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกลุม่ อายุดงั กล่าว เป็นตัวแทนของ
การศึกษาครัง้ นี้ ซึง่ ถ้าสามารถกระตุน้ ให้ผใู้ ช้บริการในช่วงอายุดงั กล่าวยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจ จะ
ทําให้เห็นแนวโน้มของการตัดสินใจเลือก หรือใช้สนิ ค้าต่อไปในอนาคตได้ชดั เจนขึน้
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นกลุม่ ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจทัวไปซึ
่ ่ งในประเทศไทย
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 16,620,060 คน (Socialbakers. 2012) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้แบ่งออก
ตามเพศของผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก อันประกอบไปด้วยเพศชาย และเพศหญิง โดยการสุ่มแบบ
ชัน้
(Stratified Random Sampling) ตามช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มช่วงอายุ 18-22 ปี กลุ่มช่วงอายุ 25-34 ปี
กลุ่มช่วงอายุ 35-44 ปี และกลุ่ม ช่วงอายุ 45-54 ปี แล้วเลือกเก็บตัวอย่างในแต่ละกลุ่มช่วงอายุใน
สัดส่วนทีส่ อดคล้องกับผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ ในตลาด
เหตุผลการศึกษาในกลุม่ คนทีม่ อี ายุระหว่าง 18-34 ปี เนื่องจากสถิตกิ ารใช้งานเว็บไซต์
เฟซบุ๊กทีผ่ า่ นมาของ Socialbakers (2012) พบว่าร้อยละ 33 สมาชิกเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ในประเทศไทย
จะอยูช่ ว่ งอายุ 18-24 ปี และร้อยละ 29 ของสมาชิกเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก จะอยูใ่ นช่วง 25-34 ปี โดยมี
สัดส่วนของเพศชาย และเพศหญิงทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก ประกอบกับช่วงอายุดงั กล่าวเป็ นช่วงอายุ
ทีเ่ ริม่ สนใจการหาข้อมูล หรือซือ้ ของทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้ โดยทีม่ คี วามแตกต่างทางด้านอํานาจ
ในการตัดสินใจซือ้ สินค้า /บริการระหว่างกลุ่มเพศชาย และหญิง รวมไปถึงกลุ่มนักศึกษา และ
คนทํางาน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกลุม่ ประชากรดังกล่าวเป็นตัวแทนของผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก ในประเทศ ซึง่ มี
แนวโน้มทีจ่ ะเป็ นกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดของบริษทั ต่างๆ ในประเทศไทย
การกําหนดขนาดตัวอย่าง และวิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดตัวอย่าง พิจารณาจากสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู เป็ นพืน้ ฐาน และการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิตไิ คสแควร์ท่ี
วัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์การวิเคราะห์จงึ ต้องประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยวิธไี ลค์ลฮิ ดู สูงสุด (Maximum Likelihood) ซึง่ โดยทัวไปอั
่ ตราส่วนขนาดตัวอย่างกับค่าพารามิเตอร์ที่
สามารถนําผลวิจยั ไปอ้างอิงสูป่ ระชากรได้ควรอยูร่ ะหว่าง 15 กลุม่ ตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ (Hair; et al.
2010) จาการวิจยั ครัง้ นี้ มจี าํ นวนค่าพารามิเตอร์ประมาณ 38 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้อย่างตํ่า
จึงควรเป็ น 570 คน การวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้าง โดยใช้สถิตไิ คสแควร์ (Chi-square
statistics) วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of – fir index (GFI) ระหว่างสมมติฐาน และข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึง่ นักสถิตกิ ําหนดไว้วา่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่ เพราะฟงั ก์ชนการกลมกลื
ั่
น
จะมีการแจกแจงปกติต่อเมือ่ กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างเป็ น
800 คน เพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความน่ าเชือ่ ถือ และป้องกันการข้อมูลผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการเก็บ
ข้อมูลออนไลน์
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2.2 การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ใช้เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. แบบสอบถามพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
2. แบบสอบถามความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมยึดมันผู
่ กพัน เฟซบุ๊กแฟนเพจ
3. แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
4. แบบสอบถามเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
5. แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
6. แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
7. แบบสอบถามการรับรู้คุณค่าตราสินค้า/บริการ
8. แบบสอบถามความตัง้ ใจซือ้ สินค้า
แบบสอบถามพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน
แบบสอบถามพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันเป็นการสอบถามความถีข่ องการกระทํา
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูบ้ ริโภคคนไทยในช่วง 2 เดือนทีผ่ า่ น
มา ซึง่ ประกอบไปด้วยพฤติกรรมย่อย 5 พฤติกรรม คือ 1) พฤติกรรมความถีส่ งู ในการใช้งานเฟซบุก๊
แฟนเพจ 2) พฤติกรรมการกระทีห่ ลากหลายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3) พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่าน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ 4) พฤติกรรมการติดต่ อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ 5) พฤติกรรมความ
เกีย่ วพันสูงบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ ลักษณะคําถามเป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับ จํานวน 13 ข้อ โดยให้
ผูต้ อบระบุวา่ ในรอบ 2 เดือนทีผ่ า่ นมาตนเองได้กระทํา หรือไม่กระทําพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ตลอดการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่อยเพียงใด โดยให้เลือกตัง้ แต่ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย ไปจนถึงปฏิบตั ิ
ทุก ครัง้
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน หรือพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. ดําเนินการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ค้นหานิยามเชิงปฏิบตั ิ การจากผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ และนักการตลาดบนโลกออนไลน์
3. นํานิยามของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทีก่ าํ หนดขึน้ ไปปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษา
ตรวจสอบ
4. นํานิยามของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้ว ไปทดสอบกับกลุม่
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง กับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 10 คน รวมไปถึงนักการ
ตลาดบนโลกออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และความเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมความยึด
มันผู
่ กพัน
5. สร้างแบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
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6. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผู้ ใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s
alpha coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด
ฉันสังเกตการณ์กระทําของสมาชิกคนอื่นๆ บนหน้าแฟนเพจ
ฉันได้เข้าไปอ่านข้อมูลสินค้า และบริการผ่านแฟนเพจ
ฉันติดต่อสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ ระหว่างการใช้งานแฟนเพจผ่านโปรแกรมแชต

ปฏิบตั ทิ ุกครัง้

ปฏิบตั ิ
บ่อยครัง้

ปฏิบตั ิ
ค่อนข้างบ่อย

ปฏิบตั บิ า้ ง

ปฏิบตั ิ
ค่อนข้างน้อย

ปฏิบตั นิ ้อย
มาก

ไม่เคยปฏิบตั ิ
เลย

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ ตามความถี่
ของการกระทําพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังนี้
ปฏิบตั ทิ กุ ครัง้
ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้
ปฏิบตั คิ ่อนข้างบ่อย
ปฏิบตั บิ า้ ง
ปฏิบตั คิ อ่ นข้างน้อย
ปฏิบตั นิ ้อยมาก
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย

แปลว่า ฉันปฏิบตั ติ ามข้อความดังกล่าวมากกว่าวันละ 1 ครัง้
แปลว่า ฉันปฏิบตั ติ ามข้อความดังกล่าวประมาณวันละ 1 ครัง้
แปลว่า ฉันปฏิบตั ติ ามข้อความดังกล่าวประมาณ 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
แปลว่า ฉันปฏิบตั ติ ามข้อความดังกล่าวบ้างประมาณ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
แปลว่า ฉันปฏิบตั ติ ามข้อความดังกล่าวบ้างประมาณ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
แปลว่า ฉันปฏิบตั ติ ามข้อความดังกล่าวบ้างน้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
แปลว่า ฉันไม่เคยปฏิบตั ติ ามข้อความดังกล่าวฉัน

แบบสอบถามความตัง้ ใจในการแสดงพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน
แบบสอบถามความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน เป็นการสอบถามระดับ
ความต้องการของแต่ละบุคคลทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ทัง้ ในเรือ่ งพฤติกรรม
ความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจ พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน และ
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวัดแบบประเมิน
ค่า 7 ระดับ จํานวน 5 ข้อ
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ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับก ารความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรม
(วัดทางตรง) ตามแนวคิดของไอเซ็น และงานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาประยุกต์ใช้ใน
บริบทต่างๆ
2. กําหนดพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
3. นําพฤติกรรมย่อยทีก่ าํ หนดนําไปสร้างแบบสอบถามความตัง้ ใจในการแสดงออกถึง
พฤติกรรม
4. สร้างแบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
5. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด
หากมีเวลาว่าง ฉันตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าไปใช้งานแฟนเพจเป็นประจําใน 1 อาทิตย์
ในการใช้งานแฟนเพจ ฉันวางแผนทีจ่ ะติดต่อสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ
หากมีเวลาว่างฉันวางแผนทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนแฟนเพจอย่างกระตือรือร้น

จริงทีส่ ดุ

จริง

ค่อนข้างจริง

เฉยๆ

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ใช้มาตราส่วนประเมิน
ค่า 7 ระดับตามระดับความตัง้ ใจของแต่ละบุคคลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมย่อยของความยึดมัน่
ผูกพัน ดังนี้
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
เฉยๆ
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด

แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ มากทีส่ ุด
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ มาก
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ บ้าง
แปลว่า ฉันไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวจริง /ไม่จริง
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รสู้ กึ
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รสู้ กึ มาก
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รู้สกึ มากทีส่ ดุ
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แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์ จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็นการวัดระดับการรับรู้
ประโยชน์ทเ่ี กิดจากการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจอันประกอบไปด้วย 3 เรือ่ ง คือ 1) การรับรูป้ ระโยชน์
ทางด้านบันเทิง 2) การรับรูป้ ระโยชน์ทางด้านข้อมูลข่าวสาร และ 3) การรับรู้ ประโยชน์ทางด้าน
สังคม ลักษณะคําถามเป็ นมาตรประเมินค่า 7 ระดับ จํานวน 12 ข้อ

แฟนเพจ
เนื้อหา

ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจในการใช้งานสือ่ ออนไลน์
2. ดําเนินการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ค้นหานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารจากการใช้งาน เฟซบุ๊ก
3. สร้างแบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของ

4. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด
ฉันได้รขู้ อ้ มูลสินค้า หรือบริการทีใ่ หม่ และแตกต่างจากสือ่ อื่นๆ
ข้อมูลของสินค้าหรือบริการบนแฟนเพจเป็นประโยชน์ต่อฉันในการตัดสินใจซือ้
ฉันรูส้ กึ ผ่อนคลายระหว่างการใช้งานแฟนเพจ

เห็นด้วย
อย่างมาก

เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ได้ใช้มาตราส่วนประเมิน
ค่า 7 ระดับ ตามความรูส้ กึ ของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อประโยชน์จากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างมาก
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันมากทีส่ ดุ
เห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันมาก
ค่อนข้างเห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉัน
ไม่แน่ ใจ
แปลว่า ฉันไม่แน่ ใจว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ไม่ค่อยเห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันน้อย
ไม่เห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉั นน้อยมาก
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก แปลว่า ข้อความนัน้ ไม่ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันเลย
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แบบสอบถามเจตคติ ท่ีมตี ่อพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน
แบบสอบถามเจตคติทม่ี ต่ี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ระดับของการประเมิน การใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจในเรือ่ ง ประโยชน์ ความรู้ สกึ ดี และความพึงพอใจ ทีมตี ่อพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันในเรือ่ งพฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายใน
การใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจ พฤติกรรมการติดต่อกับ
คนอื่นๆ ในชุมชน และพฤติกรรมความเกีย่ วพันสู งบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ลักษณะของแบบสอบ ถาม
เป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 7 ระดับ จํานวนทัง้ สิน้ 15 ข้อ
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบ บสอบถามเจตคติ (วัดทางตรง )
ตามแนวคิดของไอเซ็น และงานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน มาประยุกต์ใช้ในบริบท
ต่างๆ
2. กําหนดพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ทีไ่ ด้รบั มาจากผลวิจยั เชิง
คุณภาพ และงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
3. นําคําคุณศัพท์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาประยุกต์อนั ประกอบไปด้วยเรือ่ งความ
มีประโยชน์ ความรูส้ กึ ดี และความพอใจใช้เพื่อสร้างแบบสอบถ ามเจตคติต่อพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพัน
4. สร้างแบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
5. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมปร
ะสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด
ฉันรูส้ กึ ว่าการใช้งานแฟนเพจเป็นประจําตลอดทัง้ สัปดาห์เป็นสิง่ ที.่ ..
ฉันรูส้ กึ ว่า การกระทําบนแฟนเพจทีห่ ลากหลาย อันได้แก่ การสังเกต การกดไลค์ แสดง
ความคิดเห็น หรือ แชร์ขอ้ มูลไปยังเฟซบุ๊กของฉันเป็นสิง่ ที.่ ..
ฉันรูส้ กึ ว่าการติดต่อสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ บนแฟนเพจเป็นสิง่ ที.่ ..
มีประโยชน์
ไม่มปี ระโยชน์
รูส้ กึ ไม่ด ี
รูส้ กึ ดี
ไม่พงึ พอใจ
พึงพอใจ
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เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมยึดมันผู
่ กพันมีการให้คะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 7 โดย
กําหนดคะแนนมากสําหรับคําคุณศัพท์ดา้ นบวก และคะแนนน้อยสําหรับคําคุณศัพท์ ด้านลบ ผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนสูงแสดงว่ามีเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
แบบสอบถามการรับรูก้ ารควบคุมพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน
แบบสอบถามการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน การประเมินศักยภาพของ
ตัวเองว่าบุคคลนัน้ สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรม ความยึดมันผู
่ กพันใน การใช้งานบนเฟซบุก๊ แฟน
เพจ ประกอบด้วย ความสามารถในการควบคุม และความสามารถในการตัดสินใจทําพฤติกรรมเอง
ได้ลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบประเมินค่า 7 ระดับ จํานวน 10 ข้อ
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง แบบสอบถามการรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรม (วัดทางตรง) ตามแนวคิดของไอเซ็น และงานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน
มาประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ
2. กําหนดพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
3. นําพฤติกรรมย่อยทีก่ าํ หนดนําไปสร้างแบบสอบถามการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม
4. สร้างแบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา
5. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเ
ชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด
การใช้งานแฟนเพจเป็ นประจําตลอดทัง้ สัปดาห์เป็นสิง่ ทีฉ่ นั ควบคุมได้
การใช้งานแฟนเพจเป็ นประจําตลอดทัง้ สัปดาห์เป็นสิง่ ทีฉ่ นั ตัดสินใจเองได้ด ี
การกระทําบนแฟนเพจทีห่ ลากหลาย อันได้แก่ การสังเกต การกดไลค์ แสดงความคิดเห็น
หรือ แชร์ขอ้ มูลไปยังเฟซบุ๊กของฉันเป็ นสิง่ ทีฉ่ นั ตัดสินใจเองได้ดี
จริงทีส่ ดุ

จริง

ค่อนข้างจริง

เฉยๆ

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ใช้มาตราส่วนประเมินค่า
7 ระดับตามระดับการรับรูว้ า่ ตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรมได้มากน้อยเพียงใด ดังนี้
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
เฉยๆ
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด

แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ มากทีส่ ุด
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ มาก
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ บ้าง
แปลว่า ฉันไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวจริง /ไม่จริง
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รสู้ กึ
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รสู้ กึ มาก
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รู้สกึ มากทีส่ ดุ

แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน
แบบสอบถามการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน การรับรูข้ องผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจว่า สมาชิกคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจใ ห้การยอมรับ และเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งาน
สามารถกระทําพฤติกรรมต่างๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ลักษณะของ แบบสอบถามเป็น มาตรวัดแบบ
ประเมินค่า 7 ระดับ จํานวน 20 ข้อ
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบสอบถามการคล้อยตามกลุม่
อ้างอิง (วัด ทางตรง) ตามแนวคิดของไอเซ็น และงานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน มา
ประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ
2. กําหนดพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
3. นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงคุณภาพมาสังเคราะห์เพือ่ หาบุคคลทีม่ คี วามสําคัญต่อ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ กแฟนเพจ อันได้แก่ เพื่อนบนโลกความจริง และสมาชิกคน
อื่นๆ
4. นําพฤติกรรมย่อยทีก่ าํ หนดนําไปสร้างแบบสอบถามคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
5. สร้างแบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา
6. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊กแฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient)
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ตัวอย่างแบบวัด
เพือ่ นสนิทคิดว่าฉันควรใช้งานแฟนเพจเป็นประจําตลอดทัง้ สัปดาห์
สมาชิกบนแฟนเพจคิดว่าฉันควรรกระทําบนแฟนเพจทีห่ ลากหลาย อันได้แก่ การสังเกต
การกดไลค์ แสดงความคิดเห็น หรือ แชร์ขอ้ มูลไปยังเฟซบุ๊กของฉัน
สมาชิกบนแฟนเพจส่วนใหญ่นําข้อมูลบนแฟนเพจมาใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้า/บริการ
จริงทีส่ ดุ

จริง

ค่อนข้างจริง

เฉยๆ

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า 7 ระดับตามระดับการรับรูว้ า่ บุคคลทีส่ าํ คัญต้องการให้ผใู้ ช้งานมีพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพัน หรือบุคคลสําคัญมีการกระทําพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันมากน้อยเพียงใด ดังนี้
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
เฉยๆ
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด

แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ มากทีส่ ุด
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ มาก
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ บ้าง
แปลว่า ฉันไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวจริง /ไม่จริง
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รสู้ กึ
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รสู้ กึ มาก
แปลว่า ข้อความดังกล่าวตรงกับสิง่ ทีฉ่ นั จะไม่รู้สกึ มากทีส่ ดุ

แบบสอบถามการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสิ นค้า
แบบสอบถามการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าภาพสินค้า /บริการ หมายถึง ระดับความเชือ่ มันของ
่
ผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อ ตราสินค้าทีป่ รากฏอยูบ่ นเฟซบุก๊ แฟนเพจผ่าน 4 องค์ป ระกอบอันได้แก่ การรับรู้
คุณภาพสินค้า หรือบริการ ความภักดีในตราสินค้า การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า และการเชื่อมโยงกับ
ตราสินค้า ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 7 ระดับ จํานวน 5 ข้อ
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบสอบถามการวัดคุณค่าตรา
สินค้าของ Keller (1993) และ Yon doohu (1997)
2. สร้างแบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา
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3. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด
ฉันรูส้ กึ สินค้า/บริการบนแฟนเพจนัน้ ๆ ดีกว่าสินค้า/บริการอื่นๆ
ฉันเชือ่ ว่าหากได้ใช้งานของสินค้า/บริการนี้ตอ้ งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
หากเปรียบเป็ นคนฉันรูว้ า่ ตราสินค้าบนแฟนเพจมีบคุ ลิกลักษณะอย่างไร

เห็นด้วย
อย่างมาก

เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับตามระดับการ
รับรูถ้ งึ คุณค่าตราสินค้าผ่านพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจมากน้อยเพียงใด ดังนี้
เห็นด้วยอย่างมาก
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันมากทีส่ ดุ
เห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันมาก
ค่อนข้างเห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉัน
ไม่แน่ ใจ
แปลว่า ฉันไม่แน่ ใจว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ไม่ค่อยเห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันน้อย
ไม่เห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันน้อยมาก
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก แปลว่า ข้อความนัน้ ไม่ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันเลย
แบบสอบถามความตัง้ ใจซื้อสิ นค้า/บริการ
แบบสอบถามความตัง้ ใจซือ้ สินค้า /บริการ ระดับความตัง้ ใจซือ้ สินค้า /บริการของผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจในอีก 1 เดือนข้างหน้า ซึง่ มีส่วนให้ผใู้ ช้งานศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ สินค้า
หรือ บริการ ประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า /บริการ ลักษณะของ แบบสอบถามเป็น มาตรวัดแบบ
ประเมินค่า 7 ระดับ จํานวน 4 ข้อ
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้า
Kotler (2000)

/บริการของ
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2. สร้าง แบบสอบถาม จากนัน้ นําเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา

3. นําเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจคนไทย จํานวน 44 คน
จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด
ฉันตัง้ ใจจะหาข้อมูลสินค้า/บริการทีเ่ กีย่ วกับแฟนเพจเพิม่ มากขึน้
ข้อมูลบนแฟนเพจทําให้กระตุน้ ให้ฉนั ตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ สินค้า/บริการ
ฉันตัง้ ใจทีซ่ อ้ื สินค้า/บริการของแฟนเพจในอีก 1 เดือนข้างหน้า

เห็นด้วย
อย่างมาก

เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามความตัง้ ใจซือ้ สินค้า /บริการใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับตามระดับการ
ประเมินการนําข้อมูลไปใช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจซือ้ และแนวโน้มของการตัดสินใจซือ้ สินค้า /
บริการในอีก 1 เดือนข้างหน้า ดังนี้
เห็นด้วยอย่างมาก
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันมากทีส่ ดุ
เห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันมาก
ค่อนข้างเห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉัน
ไม่แน่ ใจ
แปลว่า ฉันไม่แน่ ใจว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ไม่ค่อยเห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันน้อย
ไม่เห็นด้วย
แปลว่า ข้อความนัน้ ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันน้อยมาก
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก แปลว่า ข้อความนัน้ ไม่ตรงกับความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของฉันเลย
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบวัดทัง้ ทีส่ ร้างเอง นํามาจากผูอ้ ่นื และปรับปรุงมาจากนั กวิจยั
ท่านอื่น และทําการหาคุณภาพเครือ่ งมือดังนี้
1. การหาความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความเข้าใจอย่างดี ด้านเนื้อหาของสิง่ ทีต่ อ้ งการวัดจํานวน3 ท่าน อันประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สุภาภรณ์
ศรีดี อาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา
อาจารย์ประจําศูนย์บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี (ราชบุร ี) และ
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ผศ.ดร.ภญ.พัชรี ดวงจันทร์ อาจารย์ประจํา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องด้านเนื้ อหาของแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาใหม่
เพือ่ ตรวจสอบให้เนื้อหามีความครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั กิ าร และภาษาทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสมกับ
กลุม่ ตัวอย่าง และนํามาออกแบบแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ก่อนทีจ่ ะนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
2. การหาค่าความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือ (Reliability) โดยนําเครือ่ งมือทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั อัน
ได้แก่ กลุ่มพนักงานเอกชนทัวไปที
่ ม่ พี ฤติกรรมการใช้งาน เฟซบุ๊ก จํานวน 44 คน ซึง่ จากการเก็บ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทงั ้ หมด 2 ครัง้ ตามแนวทางของฟิชไบน์ และไอเซน แล้วนํามาหาคุณภาพของ
เครือ่ งมือของแบบสอบถาม ในการวัดพฤติกรรมทางตรง โดยคํานวณค่าสัมประสิทธิ ์ความเทีย่ งตาม
วิธคี รอนบาค แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) และค่าสหสัม พันธ์ (Correlation) ระหว่าง
คะแนนรายข้อ และคะแนนรวม
ตาราง 9 จํานวนและร้อยละของกลุ่มทีใ่ ช้ในการทดลองเครือ่ งมือ จําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ปัจจัย
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง

18-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
ระยะเวลาในการใช้งานเฟซบุก๊
น้อยกว่า 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
1-3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
4-7 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
มากกว่า 7 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
จํานวนแฟนเพจที่สมัครเป็ นสมาชิ ก
1-2 แฟนเพจ
3-5 แฟนเพจ
6-10 แฟนเพจ
11-20 แฟนเพจ
มากกว่า 20 แฟนเพจขึน้ ไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

9
35

20
80

6
21
14
3

14
48
32
7

3
7
8
26

7
16
18
59

10
16
6
6
6
44

23
36
14
14
14
100
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ตาราง 10 จํานวนข้อการให้คะแนน และค่าสหสัมพันธ์สมั ประสิทธิ ์ของเครือ่ งมือวัดทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ
ความเทีย่ งตามโครงสร้าง
ตัวแปร
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรม
ยึดมันผู
่ กพันเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ
เจตคติต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในการใช้
งานบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันในการใช้งานเฟซบุก๊
แฟนเพจ
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพสินค้า/บริการ
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้า
รวม

ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
0.948
0.852

ค่าสหสัมพันธ์
0.675-0.859
0.717-0.877

12

0.885

0.515-0.825

15

0.965

0.744-0.911

10

0.976

0.820-0.958

20

0.979

0.712-0.919

12
4
94

0.934
0.921

0.685-0.811
0.852-0.943

จํานวนข้อ
16
5

จากการหาความเทีย่ งของเครือ่ งมือวัด โดยใช้คา่ ความสัมพันธ์เพือ่ เปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวมของทุกข้อ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเครือ่ งมือวัด
แต่ละชุด ซึง่ ค่า r ทีม่ คี า่ ตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไปถือว่าข้อคําถามนัน้ แสดงให้เ ห็นว่าแบบสอบถามมีความ
น่ าเชือ่ ถือเนื่องจากมีอาํ นาจจําแนกทีเ่ หมาะสม
แบบวัดตอนที่ 1 คําถามทีป่ รากฏในพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
ที่ 0.948 และแต่ละข้อมีคา่ ความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนราย ข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.675
ถึง 0.859 ที่ ซึง่ สูงกว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้ขอ้ คําถามทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
่ กพันเฟซบุก๊
แบบวัดตอนที่ 2 คําถามทีป่ รากฏในความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมยึดมันผู
แฟนเพจ ผูกพัน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าที่ 0.852 และแต่ละข้อมีคา่ ความสัมพันธ์ ระหว่างระหว่าง
คะแนนรายข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.717 ถึง 0.877 ซึง่ สูงกว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้ขอ้
คําถามทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
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แบบวัดตอนที่ 3 คําถามที่ ปรากฏในการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ผูกพัน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าที่ 0.885 และแต่ละข้อมีคา่ ความสัมพันธ์ ระหว่างระหว่างคะแนนราย
ข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.515 ถึง 0.825 ซึง่ สูงกว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้ขอ้ คําถาม
ทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
แบบวัดตอนที่ 4 คําถามทีป่ รากฏในเจตคติต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจากการใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูกพัน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าที่ 0.965 และแต่ละข้อมีคา่ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ระหว่างคะแนนราย ข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.744 ถึง 0.911 ซึง่ สูงกว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึง
พิจารณาใช้ขอ้ คําถามทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
แบบวัดตอนที่ 5 คําถามที่ปรากฏในการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพันในการใช้งานบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ ผูกพัน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าที่ 0.976 และแต่ละข้อ
มีคา่ ความสัมพั นธ์ ระหว่างคะแนนราย ข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.820 ถึง 0.958 ซึง่ สูงกว่า
0.30 ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้ขอ้ คําถามทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
แบบวัดตอนที่ 6 คําถามที่ปรากฏในการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูกพัน มีค่า สัมประสิ ทธิ ์แอลฟ่าที่ 0.979 และแต่ ละข้อมีคา่
ความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนราย ข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.712 ถึง 0.919 ซึง่ สูงกว่า 0.30
ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้ขอ้ คําถามทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
แบบวัดตอนที่ 7 คําถามทีป่ รากฏในการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า ผูกพัน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
ที่ 0.934 และแต่ละข้อมีคา่ ความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนราย ข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.685
ถึง 0.811 ซึง่ สูงกว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้ขอ้ คําถามทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
แบบวัดตอนที่ 8 คําถามทีป่ รากฏใยความตัง้ ใจซือ้ สินค้า ผูกพัน มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าที่
0.921 และแต่ละข้อมีคา่ ความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนราย ข้อ และคะแนนรวม อยูร่ ะหว่าง 0.852 ถึง
0.943 ซึง่ สูงกว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้ขอ้ คําถามทัง้ หมดในแบบวัดต่อไป
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการออกแบบ
แบบสอบถามบนเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยผูว้ จิ ยั ได้สมัครใช้บริการของ
เว็บไซต์ http://www.surveymonkey.com โดยได้สมัครแบบ Plan B ทีส่ ามารถนําข้อมูลออกมาใน
รูปแบบของไฟล์ excel
1) ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการกระจายการเก็บข้อมูลโดยการขอความร่วมมือผูด้ แู ลแฟนเพจต่างๆ
บนเฟซบุ๊กเพือ่ ขอความยินยอมในการแจกแบบสอบถามยังสมาชิกบนแฟนเพจต่างๆ
2) เมือ่ ได้รบั อนุ มตั แิ ล้ว ผูว้ จิ ยั จะประสานไปยังผูด้ แู ลแฟนเพจในการส่งลิงค์เว็บไซต์ของ
แบบสอบถามไปยังสมาชิกทุกคนในแฟนเพจต่างๆ โดยมีการแนะนําตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของงานวิจยั รวมทัง้ ของรางวัลจูงใจทีส่ มุ่ ขึน้ มาจากการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้
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2.5 การจัดกระทํา และการวิ เคราะห์ข้อมูล
ภายหลังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูล มา การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้จดั ทําข้อมูล และวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังค มออนไลน์วเิ คราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
คือ หาร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (Arithmetic mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ตัวแปรต่างๆ (Correlation Analysis) นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั
ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) มาประยุกต์ใช้
เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรหลัก และตัวแปรแฝงทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) ในการศึกษา
ครัง้ นี้เนื่องจากมีความเหมาะสมหากใช้กบั ลักษณะ และจํานวนของตัวแปรทีม่ อี ยู่
3. วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยมีขนั ้ ตอนในการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอนดังนี้
3.1 การกําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั กําหนดให้มตี วั แปรต่างๆ ภายใต้แบบจําลอง จากนัน้ กําหนดความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ โดยมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น คื อความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรในโมเดลเป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง มีคณ
ุ สมบัตกิ ารบวก และเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบทางเดียว
3.2 การระบุความเป็ นไปได้คา่ เดียวของโมเดล เป็นการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ทจ่ี ะ
ประมาณค่าจากโมเดลทีก่ าํ หนดนัน้ สามารถประมาณค่าได้หรือไม่ และค่ าพารามิเตอร์ทป่ี ระมาณค่า
ได้นนั ้ สามารถทีป่ ระมาณค่าทีเ่ ป็ นค่าเดียวได้หรือไม่ ทัง้ นี้โมเดลทีส่ ามารถประมาณค่าพารามิเตอร์
ได้จะต้องมีจาํ นวนพารามิเตอร์ทจ่ี ะทําการประมาณค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนสมการทีใ่ ช้ในการ
หาค่าพารามิเตอร์ ซึง่ หาได้จากสูตร (1/2)(NI)(NI+1) โดย NI คือจํานวนตัวแปรสังเกต และมี
ค่าพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งการประมาณตามทีก่ าํ หนด ซึง่ จากแบบจําลองพบตัวแปรทัง้ สิน้ 28 ตัวแปร ทํา
ให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีอย่างน้อยทีส่ ุดประมาณ 400 ตัวอย่าง
3.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ ผูว้ จิ ยั ใช้การประมาณค่าด้วยวิธไี ลค์ลฮิ ู ดสูงสุด
(Maximum Likelihood) ซึง่ วิธกี ารนี้ได้รบั ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เป็นวิธที ม่ี คี วามคงทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และเป็ นอิสระจากมาตรวัดในกรณีทก่ี ารแจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งปกติ
3.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล ผูว้ จิ ยั ใช้ดชั นีต่อไปนี้
3.4.1 สถิตไิ คสแควร์ ถ้าค่าที่ คํานวณได้น้อยกว่าค่าวิกฤติแสดงว่าโมเดลมี
ความกลมกลืน หมายความว่าความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรสังเกตเกิดขึน้ เพราะความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุตามทีก่ ําหนดไว้ในโมเดล หรืออธิบายข้อมูลได้ด ี
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3.4.2 ดัชนีอาํ นาจการทํานาย (Indices of Proportion of Variance Accounted
for) ได้แก่ The Goodness-of-FIT Index (GFI) และ The Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
ดัชนี GFI เป็ นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟงั ก์ชนความกลมกลื
ั่
นจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับ
โมเดล กับฟงั ก์ชนความกลมกลื
ั่
นก่อนปรับโมเดล โดยทีค่ ่า GFI ส่วนดัชนี AGFI เป็นการนําดัช นี
GFI มาปรับแก้โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ โดยทีค่ ่าดัชนี GFI และ AGFI จะต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.90
3.4.3 ดัชนีในกลุ่มเศษทีเ่ หลือ (Residual Based Fit Indices) ได้แก่ Root Mean
Square Residual (RMR) เป็ นค่าเฉลีย่ ของเศษทีเ่ หลือจากการเปรียบเทียบค่าความแ ปรปรวน และ
ความแปรปรวนร่วมทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่างกับค่าทีป่ ระมาณจากค่าพารามิเตอร์ โดยทีค่ ่าดัชนี RMR
จะต้องค่าทีน่ ้อยกว่า 0.08
3.4.4 ค่า CFI (Comparative Fit Indices) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
เป็นดัชนีทค่ี าํ นวณขึน้ จากสถิตคิ า่ ไคสแควร์ ทีม่ กี ารแจกแจงแ บบ Non-central Distribution โดยทีค่ ่า
ดัชนี CFI จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิจยั เรือ่ งการศึกษากระบวนการ และปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในกลุม่ ผูบ้ ริโภคคนไทยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาปจั จัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยา และสังคมทีม่ ี
อิทธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การวิจยั ผสานวิธ ี แบบลําดับเวลาเชิง
สํารวจ (Exploratory Sequential Design) ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นการศึกษาด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพโดยทํา
การวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Interview) เพือ่ ทําความเข้าใจกระบวนการ
ของความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในบริบทสังคมไทย และนําข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการพัฒนา
กรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนาแบบทดสอบในการวิจยั เชิงปริมาณ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพในบทนี้จะเน้นการอธิบายถึงนิยามของความยึดมันผู
่ กพัน และกระบวนการของความยึดมัน่
ผูกพัน อันประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบลักษณะของการใช้ส่อื แบบดัง้ เดิม และสื่อออนไลน์ทางการตลาด
2. องค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
3. กระบวนการในการเกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
3.1 ระยะก่อนการเกิดความยึดมันผู
่ กพันกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3.2 ระยะระหว่างการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
3.3 ระยะเวลาหลังการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
4. เงือ่ นไขทางจิตวิทยาทีส่ ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
5. เงือ่ นไขทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
6. การกระทําต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
7. ประสิทธิผลทางการตลาดทีเ่ กิดจากความยึดมันผู
่ กพัน

1. เปรียบเทียบลักษณะของการใช้สื่อแบบดัง้ เดิ ม และสื่อออนไลน์ ทางการตลาด

การถือกําเนิดขึน้ ของ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เปลีย่ นรูปแบบการสือ่ สารทาง
การตลาดของผูบ้ ริโภคในประเทศไทยค่อนข้างชัดเจน
จากเดิมทีน่ กั การตลาดเป็นผูส้ ร้างสรรค์
เนื้อหาทางการตลาดทีต่ นเองต้องการผ่านสื่อดัง้ เดิมเช่นสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือสื่อสิง่ พิมพ์ ใน
ปจั จุบนั สื่อสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เปลีย่ นกระบวนทัศน์ของ
การทําการตลาดในเรือ่ งสือ่ อินเตอร์เน็ตที่ได้ทาํ ให้ตราสินค้า มาใกล้ชดิ กับการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภคยุค
ใหม่อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยนักการตลาดออนไลน์มมี มุ มองต่อความแตกต่างของสื่อแบบดัง้ เดิม
ต่างๆ กับสื่ออินเตอร์เน็ต อย่างชัดเจน โดยพิจารณาว่ารูปแบบการสร้างเนื้อหาทีป่ รากฏบนสือ่
ออนไลน์ต่างๆ จะต้องมุง่ เ น้นไปทีก่ ารสร้างสือ่ ทีม่ เี นื้อหาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคมาก
ขึน้ เนื่องจากเป็ นสือ่ ทีผ่ บู้ ริโภคมีอสิ ระในการเลือกเนื้อหาทีต่ นเองต้องการรับชมได้เอง รวมไปถึง
สามารถสร้างเนื้อหาหรือความพึงพอใจต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง การทําการตลาดผ่านสือ่ บนโลกออนไลน์
จะเน้นการสร้างความเต็มใจของผูใ้ ช้งานในการบริโภคสือ่ ต่างๆ
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“ทีวมี นั เป็ นการบังคับคนดู เป็นคอนเท้นต์ทสี ่ ร้างให้คนดู แต่โลกดิจติ อลมันอยูใ่ นโลกทีเ่ น้น
คอนเท้นต์ และทีเ่ ป็ นแบรนด์ เป็นโลกทีค่ นใช้งานเป็นคนใช้งานสร้าง ถ้าเน้นคอนเท้นต์ที ่
ขายของมากๆ คนเริม่ ไม่อยากดู เขาสามารถเลือกรับชมได้” นักการตลาดคนที่ 5
“สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือผูบ้ ริโภค เขามีอาํ นาจอยูใ่ นมือ คือความต่างมันเกิดมาจากตรงนี้ เขาเลือก
ได้วา่ จะเสพอะไร จะดูมนั ว่าจะคอนเท้นต์แบบไหนบ้าง” นักการตลาดคนที่ 4
ประโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต์เครือขายสังคมออนไลน์ทางการตลาด เบือ้ งต้น จะเป็น
เรือ่ งของต้นทุนทางการตลาดทีต่ ่ํา และก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการตลาดได้มาก การใช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับสื่อแบบดัง้ เดิมจะพบว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มคี า่ ใช้จา่ ยทีน่ ้อยกว่าในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และลักษณะของการทํา การตลาดสามารถ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างทันท่วงที หากเปรียบเทียบกับสื่อดัง้ เดิม จะพบว่า ข้อมูล
หรือผลสะท้อนของประสิทธิผลทางตลาดทีเ่ กิดจาก สือ่ ดัง้ เดิมจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าทีจ่ ะ
ได้รบั ผลตอบรับทีแ่ สดงว่าสื่อนัน้ ประสบความสําเร็จแค่ไหน แต่เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
สามารถทีจ่ ะรับทราบผลทางการตลาดผ่านเครือ่ งมือต่างๆ ได้รวดเร็ว และแม่นยําผ่านเครือ่ งมือวัดที่
หลากหลาย
“อย่างการลงในทีวที มี ่ ลี กั ษณะแมสมากๆ ปจั จุบนั ก็ประมาณสามสิบล้าน หรือสีส่ บิ ล้าน
แทนทีเ่ ราจะลงไปทีเดียวเลย โดยทีเ่ ราไม่รเู้ ลยว่ าแคมเปญทีล่ งไปจะประสบความสําเร็จ
หรือไม่ อย่างกรณีชาเขียวยีห่ อ้ หนึง่ สามารถเข้าถึงคนได้มากกว่า 2-3 ล้านคนแต่แค่คลิก
แทคไปครัง้ เดียวก็สามารถเข้าถึงคนได้งา่ ยขึน้ ” นักการตลาดคนที่ 1
“ถ้าสือ่ แบบเดิมมันจับต้องได้ยากโดยเฉพาะถ้าเราเป็ นผูน้ ํา ต้องรอวัดผลไปกีเ่ ดือนกีเ่ ดือน
ก็วา่ ไปแล้วค่อยสรุปผลว่ามันไปตามทีม่ าตรฐานทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่ มันนานไป แต่ถา้ เป็นสือ่
อย่างSocial Media หรือสือ่ ออนไลน์ เราสามารถติดตามได้ตลอด แล้วสามารถตรวจสอบ
วัดผล และปรับปรุงได้ตลอด” นักการตลาดคนที่ 2
นักการตลาดออนไลน์เปิดเผยว่าบทบาทของสื่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่
แล้วมุง่ เน้นการสร้างเนื้อหาทีต่ อบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานให้มากทีส่ ดุ เนื่องจากผูใ้ ช้งาน
สามารถเลือกเปิดรับเนื้อหาทีต่ นเองสนใจ ทําให้นกั การตลาดหลายท่านได้ให้ความสําคัญกับการ
สร้างความยึดมันผู
่ กพันกับลูกค้า นักการตลาดออนไลน์มองว่าการสร้างเนื้อหาทีน่ ่าสนใจตรงกับ
ความต้องการหลักของลูกค้าเป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ของการสร้างให้เกิดความยึดมันผู
่ กพัน ในมุมมองของ
นักการตลาด การทําตลาดบนโลกออนไลน์ไม่ได้มงุ่ เน้นให้ผลทางพฤติกรรมการซือ้ ทีเ่ กิดบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เท่านัน้ แต่ผลทีเ่ กิดจากความยึดมันผู
่ กพันกับเว็บไซต์ ยังต้องส่งผลต่อการ
สร้างคุณค่าทีส่ ่งผลต่อตราสินค้า ทัง้ เรือ่ งของการสร้างคุณค่าตราสินค้า บุคลิกของตราสินค้า รวมถึง
ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตรา สินค้าในระยะยาว ซึง่ เป็นผลทีเ่ กิดจากการสือ่ สารแบบสองทางอันเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
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“มันเป็ นกฎธรรมชาตินะ ทีเ่ ราจะผูกพันกับใครสักคน ต้องรูส้ กึ ว่าคนๆ นัน้ มีอะไรทีใ่ กล้เคียง
กับเรา” นักการตลาดคนที ่ 1
“ทุกอย่างคือบุคลิก คือแฟนเพจต้องน่าสนใจ เพราะฉะนัน้ บุคลิกจะต้องดูไม่ธรรมดา แต่
จะต้องมีจจิ ะ๊ อิอะบ้างเพือ่ เพิม่ เนื้อหาให้มสี สี นั ” นักการตลาดคนที ่ 4

2. องค์ประกอบพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน
จากคําถามในงานวิจยั เชิงคุณภาพทัง้ กับนักการตลาด และผูบ้ ริโภคคนไทย ผูว้ จิ ยั ได้
สอบถามถึงความหมาย และการกระทําทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทีแ่ ต่ละบุคคลตระหนักรูว้ า่ ตนเองกําลังมี
ส่วนร่วม หรือ กําลังแสดงออกถึงความ ยึดมันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ที่ ผ่านมาทีเ่ กีย่ วข้องพฤติกรรมความยึดมันผู
่ พนั บนโลกออกไลน์เป็นกรอบคําถามใน
การอธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันภายใต้บริบทสังคมไทย ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้สามารถ แบ่งมิติ
องค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันกับสือ่ ออนไลน์ใน 2 ระดับ ตามงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาโดยเริม่
จากพฤติกรรม ความยึ ดมันผู
่ กพันกับ จากการใช้งาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ พืน้ ฐาน หรือ องค์ประกอบ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทางตรง อันประกอบไปด้วย 1) พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ (Haven. 2007) 2) พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (van
Doorn. 2010; Wirtz. 2013; Facebooke. 2012) และ 3) พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ (Brodie. 2011; Yang; & Kang. 2009; Brown. 2007)
ในขณะทีอ่ งค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในอีกมิตจิ ะอ้างถึงการกระทําทีเ่ กิดจาก
การเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจมาใช้ในชีวติ ประจําวัน หรือองค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ทางอ้อม อันประกอบไปด้วย 1) พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Evans. 2010;
Gummerus. 2013) และ 2) พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Junco. 2010; Bagozzi;
& Dholaki. 2006; Lefebvre. 2010) ในบทนี้ ผวู้ จิ ยั ได้ นําข้อค้นพบของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยเพือ่ ยืนยันถึงลักษณะของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในกลุม่ ผูบ้ ริโภคคนไทย
โดยผูว้ จิ ยั สามารถ สรุป องค์ประกอบพฤติกรรม ความยึดมันผู
่ กพันทีเ่ กิดขึน้ บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจตาม
ลักษณพะของการกระทําทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจดังต่อไปนี้
องค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทางตรง
จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพพบว่าองค์ประกอบของความยึดมันผู
่ กพันสามารถสังเกตได้
จากเรือ่ งพืน้ ฐานจากการใช้งานเฟซบุก๊ อั นประกอบไปด้วย ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา
จากผูใ้ ช้งานทัวไปเนื
่
่ องจากเป็ นการกระทําทัวไปที
่ ส่ ามารถสังเกต และรับรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองอันประกอบ
ไปด้วย 3 เรือ่ งอันได้แก่
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ส่วนที่ 1 พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การกระทําหนึ่งทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจยึดมันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจคือ
การทีผ่ ใู้ ช้งานได้เข้าไปยังแฟนเพจอยูเ่ ป็นประจํา นักการตลาดได้แสดงความคิดเห็นว่าปจั จุบนั การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตทีส่ ะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นทีต่ ่างๆ ทัง้ โทรศัพท์มอื ถือประเภทสมาร์ทโฟน หรือ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ทําให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าไป ยังเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ของแต่ละบุคคลได้ทกุ ที่
ทุกเวลา นักการตลาดได้ระบุวา่ หากสังเกตถึงพฤติกรรมการใช้งาน เฟซบุ๊ก ของแต่ละบุคคลจะเห็นได้
ว่าผูใ้ ช้งานจะเข้าไปใช้งานแฟนเพจของตนเองเพือ่ ดูขา่ วคราวความเคลือ่ นไหวของคนรอบข้างตัง้ แต่
ตื่นนอนไปจนถึงก่อนเข้านอน หรือกล่าวอีกนัย หนึ่งการเข้าใช้งาน เฟซบุ๊ก เป็นส่วนหนึ่งของการใช้
ชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริโภคคนไทย ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวทําให้นกั การตลาดต้องการทีจ่ ะสร้าง
ความยึดมันผู
่ กพันกับกลุม่ เป้าหมายด้วยการเพิม่ ความถีใ่ นการเข้าไปยัง เฟซบุ๊ก แฟนเพจของตนเอง
เป็นประจําด้วยการเพิม่ เนื้อหาใหม่ๆ ข้อมู ลทีน่ ่าสนใจ หรือกิจกรรมทางการตลาดทีด่ งึ ดูดให้ผใู้ ช้งาน
เข้าไปยัง เฟซบุ๊ก แฟนเพจของตราสินค้านัน้ ๆ ดังจะเห็นได้วา่ นักการตลาดหลายท่านได้จดั กิจกรรม
ทางการตลาด เช่น การชิงรางวัล หรือ การเล่นเกมส์บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้เข้ามายัง
แฟนเพจของตนเองเป็ นประจํา อย่ างไรก็ตามงานวิจยั ทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารศึกษาในเชิงปริมาณทีแ่ น่
ชัดว่าความถีข่ องการใช้งานแฟนเพจ เฟซบุ๊ก เป็นจํานวนเท่าใด แต่หากพิจารณาจากข้อมูลทีผ่ า่ นมา
นักการตลาดนําเสนอว่าความถีใ่ นการเข้าไปใช้งานแฟนเพจควรมีความใกล้เคียงกับข้อมูลทีผ่ ดู้ แู ล
แฟนเพจโพสต์ลงไปยังแฟนเพจของตนเอง
“มันกลายเป็ นชีวติ ประจําวันไปแล้ว เพราะคนเราตืน่ มาสิง่ แรกทีต่ อ้ งทําคือเปิดใช้งาน
เฟซบุ๊ก ดังนัน้ ถ้าแฟนเพจสามารถสร้างความน่าสนใจได้ ลูกค้าก็จะเข้าเปิดดูบอ่ ยๆ
นักการตลาดคนที่ 1

”

“ถ้าให้กะเกณฑ์จริงๆ คงประมาณคงต้องหวังให้ลกู ค้าเข้ามาดูอย่างน้อย2-3 ครัง้ ต่อวันเลยนะ
แต่เอาเข้าจริงๆ มันก็ขน้ึ อยูก่ บั หลายปจั จัย เช่น จํานวนในการ โพสต์ ของผูด้ แู ลด้วยว่ามี
มากน้อยแค่ไหน” นักการตลาดคนที่ 3
“ช่วงนัน้ กําลังหาซือ้ รถใหม่เราเข้าไปอ่านบ่อยมากเลยนะ เข้าไปดูในโพสต์เก่าๆ เผือ่ ว่าจะ
เจอว่ามีขอ้ มูลอะไรทีเ่ รากําลังสนใจไหม ตอนนัน้ เข้าทุกวันเลย ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
คนที่ 5
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จากการเปิดเผยของนักการตลาดออนไลน์แสดงให้เห็นว่าการทีผ่ ใู้ ช้งานได้เข้าไปใช้ยงั
เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็ นประจําเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็ นเครือ่ งบ่งชีว้ ่าผูใ้ ช้งานดังกล่าวรูส้ กึ หรือมีการ
แสดงพฤติกรรมยึดมันผู
่ กพันเสมอไป การใช้งานบนเว็บไซต์แฟนเพจได้เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งาน และ
ผูด้ แู ลแฟนเพจสามารถกระทําหลายๆ สิง่ ได้ เช่น การแสดงความคิดเห็น การกดไลค์ หรือการ โพสต์
รูปต่างๆ เอือ้ ให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ อิสระ และสามารถกระทําหลายๆ กิจกรรมตามทีต่ นเองต้องการ นักการ
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ตลาดเสนอว่าผูใ้ ช้งานบางส่วนชอบทีจ่ ะสังเกตการความเคลือ่ นไหวของผูอ้ ่นื หรื อการเข้าไปเพื่อ
บริโภคข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว ซึง่ ถือได้ว่าผูใ้ ช้งานกลุ่มดังกล่าวได้แสดงออกถึงความยึดมัน่
ผูกพันในระดับตํ่าอยู่ ตรงกันข้ามกับผูใ้ ช้งานทีร่ สู้ กึ มีสว่ นร่วมกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจในระดับสูงจะเห็น
ได้วา่ ผูใ้ ช้งานเหล่านัน้ จะมีการกระทําทีห่ ลากหลายบน เฟซบุ๊ กแฟนเพจทัง้ 1) การแสดงออกทีเ่ ป็น
แบบ การอ่าน หรือการบริโภคข้อมูลข่าวสาร และ 2) การแสดงออกแบบกระตือรือร้น (Active) เช่น
การโพสต์ ประสบการณ์การใช้งานของตัวเองลงบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หรือการเข้าไปติดต่อกับผูด้ แู ล
แฟนเพจ การแสดงออกทีห่ ลากหลายบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็ นตัวบ่งชีว้ ่าผูใ้ ช้งานแฟนเพจรูส้ กึ พอใจ
และสบายใจทีจ่ ะกระทําสิง่ ต่างๆ ลงบนแฟนเพจ ซึง่ องค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ที่
นักการตลาดนําเสนอมา สอดคล้องกับงานวิจยั อื่นๆ (Haven. 2007) ทีเ่ สนอว่าผูใ้ ช้งานแฟนเพจมี
หลากหลายกลุม่ หากผูใ้ ช้งานทีม่ สี ว่ นร่วมกั บเว็บไซต์หรือชุมชนออนไลน์ทม่ี ากกว่ากลุ่มอื่นๆ จะมี
การกระทําทีห่ ลากหลายมากขึน้
“ไม่รสู้ ถิ า้ แค่เข้ามาดูอย่างเดียวไม่ถอื ว่าใช่นะ อย่างค่าต่างๆ ทีเ่ ค้านิยามสําหรับEngagement
บนเฟซบุ๊กมันไม่ใช่แค่ค่า view อย่างเดียว มันต้องมีการกระทําหลายอย่างๆ ประกอบกัน ”
นักการตลาดคนที่ 2
“บางทีการทีผ่ ใู้ ช้งานเข้าไปกดไลค์กไ็ ม่ได้หมายความว่าเค้า Engage กับเว็ บไซต์ บางที ่
ลูกค้าเข้าไปเพือ่ ตามล่าโปรโมชันเท่
่ านัน้ ” นักการตลาดคนที่ 5
“สําหรับนักการตลาดแล้ว หากเข้ามาดูเพียงอย่างเดียวเราไม่ถอื ว่าเค้ารักเรานะ ถ้าแฟนเพจ
สามารถสร้างengagement ได้จะต้องให้เค้าไปถึงการเป็ น Brand Advocacy เริม่ โต้ตอบแทน
เรา ตอนนี้คนทีเ่ ข้ามาดูอย่างเดียวเยอะมากเลยนะ” นักการตลาดคนที ่ 3
“พอเราเริม่ เข้าบ่อยขึน้ มีคนเข้ามาสงสัยในส่วนมือถือ เผอิญเป็นปญั หาทีเ่ ราเคยเจอมาพอดี
เราเลยตอบเค้าไป พอเค้าตอบกลับมาเราก็ด ี ใจ รูส้ กึ เลยว่าเราได้ชว่ ยเหลือคนอืน่ นะ อันนี้
ละมัง้ ทีเ่ รียกว่าเริม่ รูส้ กึ มีส่วนร่วมกับเพจแล้ว” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
นักการตลาดพิจารณาว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็นพืน้ ทีส่ าํ คัญสําหรับตราสินค้าต่างๆ ทีเ่ อือ้ ให้
ผูท้ ม่ี คี วามชอบ หรือมีรสนิยมคล้ายๆ กันได้มารวมตัวแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆ โดยพิจารณาว่า
การสือ่ สารจากการนักการตลาดผ่านสือ่ ดัง้ เดิมอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรือสือ่ สิง่ พิมพ์ไม่ได้มปี ระสิทธิภาพ
ในแง่ของการจูงใจ หรือแง่ของการสร้างความเชือ่ มันในยุ
่ คสมัย ใหม่มากนัก สอดคล้องกับข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผใู้ ช้งานแฟนเพจทีเ่ ปิดเผยการนําข้อมูลทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์หรือ
ข้อมูลระหว่างสมาชิกมีความน่ าเชือ่ ถือมากกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์ท่ี มีลกั ษณะของการชวนเชื่อ
มากกว่า ทําให้นกั การตลาดเปิดเผยว่า การทําการตลาดบนโลกออนไลน์ ส่วนใหญ่จะไม่เน้นให้ผดู้ แู ล
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แฟนเพจสื่อสารหรือนําข้อมูลต่างๆ ส่งตรงไปยังสมาชิกโดยตรง แต่บทบาทของผูด้ แู ลแฟนเพจที่
สําคัญจะเน้นไปทีก่ ารสนับสนุ นทางข้อมูล และกระตุน้ ให้สมาชิกบนแฟนเพจได้มกี ารพูดคุยกันเอง
เพือ่ ให้การสือ่ สารบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีลกั ษณะพลวัตรไม่หยุดนิ่งทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ เบือ่ หน่ าย ซึง่
ผูใ้ ช้งานหลายท่านยอมรับว่าการทีต่ นเองได้พดู คุย หรือสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ ทําให้ตนเองรูส้ กึ
ว่ามีตวั ตนอยูบ่ นโลกออนไลน์นนั ้ การแสดงความคิดเห็นบน เฟซบุ๊ก หลายครัง้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ตนเองมีความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวซึง่ ทําให้รสู้ กึ ภูมใิ จในตัวเองทีส่ ามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื หรือทําให้คนใน
ชุมชนยอมรับตนเองได้ ดังนัน้ พฤติกรรมการติดต่อสือ่ สารระหว่างสมาชิกบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทัง้ ใน
พืน้ ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หรือในพืน้ ที่ เฟซบุ๊ก ส่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงมีความหมายทีส่ ะท้อนให้เห็น
ว่าผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์
“ถ้าดีทสี ่ ดุ เลยนะคือให้ผใู้ ช้งานเค้ าเป็ นผูด้ แู ลเองเลย ให้เค้าพูดคุย กันเองเพราะเดีย๋ วนี้เค้า
ไม่เชือ่ นักการตลาดกันแล้ว หากเค้าคุยกันเองคือการทีเ่ ค้าเริม่ สร้างชุมชนของเค้าขึน้ นัน่
หมายความว่าแฟนเพจนีป่ ระสบความสําเร็จในระดับหนึง่ เลยนะ บางทีหลายๆ แบรนด์กน็ ดั
คนกลุ่มนี้ไปคุยไปทดลองสินค้าเพือ่ ให้ไปคุยกับเพือ่ นในเพจเองเลย” นักการตลาดคนที่ 3
“ตอนแรกเราก็ไม่กล้าไปคุยกับใครหรอกนะ เพราะกลัวเรือ่ งอา ชญากรรมออนไลน์ ซึง่ มัน
เยอะมาก แต่พอหลังๆ เราเริม่ จากการตอบข้อมูลให้คนอืน่ ช่วยเหลือคนอืน่ เวลาเค้ามี
ปญั หา เราก็รสู้ กึ ดีวา่ มีคนหลายๆ คนชอบเรา และขอบคุณเราด้วย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คนที่ 11
“น้องทีค่ ุยใน facebook เค้าแนะนํามาซึง่ เป็นเพือ่ นใหม่ใน facebook นี้และรูจ้ กั กันใน
facebook เค้าแนะนําให้ไปกดไลค์แล้วเข้าไปดูคุยกันทางแชทได้ซกั พักแล้วเค้าแนะนําให้
ไปกดไลค์ในแฟนเพจเพือ่ ว่าจะมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับคนข้างใน ตอนแรกก็ไม่กล้าคุยนะ
หลังๆ ก็เริม่ สนิทจนกล้าไปไหนมาไหนด้วย พอมีมตี ติ้งกลุ่มเพือ่ นเล็กๆ 3 คนนีแ่ หละก็ชวน
กันไป” ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจคนที่ 4
องค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทางอ้อม
องค์ประกอบ ของความยึดมันผู
่ กพัน ทางอ้อมเป็นพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทีเ่ กิดจาก
การนํา สิง่ ได้รบั จากเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ ๆ ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน ทัง้ เรือ่ งของการนําข้อมูลต่างๆ ไป
ประกอบการตัดสินใจซือ้ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึง่ องค์ประกอบในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่
ได้รบั มาจากทัง้ นักการตลาด และผูใ้ ช้งาน ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างไรบ้าง หากผูใ้ ช้งานเริม่ รูส้ กึ ว่าการเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจมีประโยชน์หรือ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ตัวเองจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมอื่นๆ ทีอ่ าจไม่สงั เกตได้การใช้งาน
เฟซบุ๊กเพียงอย่างเดียว
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เฟซบุ๊ก แฟนเพจถือได้วา่ เป็ นเครือ่ งมือสําคัญทีเ่ อือ้ ให้นกั การตลาดสามารถสือ่ สารข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุม่ คน หรือชุมชนทีส่ มัครเป็นสมาชิกแฟนเพจนัน้ ๆ
(Facebookb. 2012) ซึง่ ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก ยอมรับว่าความคาดหวังจากการเข้าไปยังแฟนเพจของตรา
สินค้าต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับการนําข้อมูลต่างๆ ไปประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า หรือ
บริการทีต่ นเองกําลังพิจารณาตัดสินใจซือ้ อยู่ ทัง้ ข้อมูลทีม่ าจากผูด้ แู ลแฟนเพจโดยตรง หรือความ
คิดเห็นจากผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ผูใ้ ช้งานแฟนเพจยอมรับว่าการทีต่ นเองจะเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือยึดมั ่ น
ผูกพันจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารจะเกิดขึน้ ใน 2 กรณี 1) ผูใ้ ช้งานเริม่ พิจารณาข้อมูลต่างๆ และ
เล็งเห็นว่าข้อมูลเหล่านัน้ มีคณ
ุ ค่า หรือประโยชน์ต่อตนเองในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการใน
อนาคต และ 2) ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีป่ รากฏบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความเกีย่ วข้องกับตนเอง เช่น
ข้อมูลข่าวสารทีป่ รากฏรูอ้ ยูต่ รงกับความรูเ้ ดิม การใช้ชวี ติ หรือตรงกับประสบการณ์เดิมทีต่ นเองมีอยู่
ทําให้ผใู้ ช้งานกระตือรือร้นทีใ่ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นประจํา
“พีจ่ ะได้รบั คําถามจากผูบ้ ริหารตลอดว่าทําการตลาดออนไลน์แล้วมันจะขายข องได้หรือ
ลงทุนไปแล้วคุม้ ค่าไหม พีบ่ อกเลยว่ามันไม่เกีย่ วกับตรงๆ หน้าทีข่ องแฟนเพจนี้เป็ นการ
เชือ่ มให้ลกู ค้าได้รจู้ กั เรามากขึน้ ในแง่ของแบรนด์ และตัวสินค้าหรือบริการเอง ” นักการ
ตลาดคนที ่ 3
“ใช่กดตามเพือ่ น แล้วเราก็เหมือนกับว่า เรายังไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก เพราะแบล็คเบอรีเ่ รา
เล่นอยูก่ บั มือ เราน่ าจะถนัดมากกว่ามานังอ่
่ านในคอม จนสุดท้ายบางสิง่ เราไม่รู้ ตัวแฟน
เพจเขาก็บอกเราได้อยากรูใ้ ห้มนั ลึกขึน้ มันน่าจะใช้งานได้มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ ” ผูใ้ ช้งานเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“บางทีขอ้ มูลในนัน้ มันไม่เกีย่ วกับเรา หรือไม่เกีย่ วกับสินค้า หรือบริการเลยนะ แต่หนูว่ารูป
ทีม่ คี าํ คมบางอันมันตลกดี มันเหมือนเพือ่ นมาเล่าเรือ่ งขําๆให้หนูฟงั หนูกช็ อบเข้าไปอ่าน ”
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจเปิดเผยว่า การกระทําทีแ่ สดงออกให้เห็นว่าตนเองมีความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลกออนไลน์เป็นสิง่ ทีแ่ สดงออกให้เห็น
ว่าตนเองอยากเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์มากน้อยเพียงใด และยังบ่งบอกว่าผูใ้ ช้งาน
ยังคงมีตวั ตนอยูบ่ นชุมชนออนไลน์นนั ้ ๆ โดย ผูใ้ ช้งานเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วตนเองจะสมัครเป็ น
สมาชิกเฟซบุ๊ก แฟนเพจอยูห่ ลายสิบแฟนเพจ เพียงแต่แฟนเพจทีต่ นเองได้เข้าแสดงออก หรือมีการ
กระทําต่างๆ อย่างกระตือรือร้นในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิ กแฟนเพจเป็ นแฟนเพจทีต่ นเองรูส้ กึ
ใกล้ชดิ มากทีส่ ดุ ซึง่ สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้งาน เฟซบุ๊ กแฟนเพจรูส้ กึ ว่าต้องกระทําออกมาจะเกีย่ วข้องกับ 2 เรือ่ ง
หลักอันได้แก่ 1) การแสดงออกอย่างกระตือรือร้นกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การแลกเปลีย่ น
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ข้อคิดเห็นกับสมาชิกคนอื่นๆ บนแฟนเพจ และ 2) การแสดงออกถึงความต้องการทีจ่ ะเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทีม่ กี ารแจ้งบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทัง้ กิจกรรมบนโลกออนไลน์ และกิจกรรมบนโลก
ออฟไลน์ เช่น การเขา้ ร่วมเล่นเกมส์ชงิ รางวัลบนหน้าแฟนเพจ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมวิง่ มาราธอนที่
จัดโดยตราสินค้านัน้ ๆ
“ความยึดมันผู
่ กพันมีความสําคัญมาก ถ้าไม่งนั ้ จะเป็นการสือ่ สารทางเดียว ถ้าคนเข้ามา
กดไลค์เยอะ แต่ไม่มกี ารตอบโต้ใดๆ ก็ไม่ยดึ มันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก นัน้ ๆ .... สุดท้ายต่อให้ม ี
คนกดเป็ นแสนๆ ไลค์กต็ ายอยูด่ ”ี นักการตลาดคนที ่ 4
“พอเราเข้าไปตอบกระทูห้ นึง่ เรารูส้ กึ เลยนะว่าเราต้องช่วยเค้าให้ถงึ สุด พอเราตอบไปมันมี
คนอืน่ เข้ามาตอบด้วยบางทีเราก็คดิ เออทําไมไม่เคยคิดถึงเรือ่ งนี้มาก่อน มันทําให้เราได้
ความรูไ้ ปด้วย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 10
“อย่างตอนนัน้ เค้ามีจดั แข่งวิง่ Run for King เราก็เริม่ ชวนเพือ่ นๆ ทีค่ ยุ กันสนิทมากขึน้
ออกไปกัน ก็ดนี ะได้เจอกันกับเพือ่ นคนอืน่ ๆ ด้วย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของความยึดมันผู
่ กพันจะเห็นได้วา่ ลักษณะของพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันทัง้ 5 ส่วนไม่ได้เป็ นอิสระต่อกัน การแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันใน
แต่ละส่วนจะเกีย่ วข้องกันอยูไ่ ม่ได้แยกขาดจากกันอย่างสิน้ เชิง เช่น ในขณะทีผ่ ใู้ ช้งานแฟนเพจ
บริโภคข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า ผูใ้ ช้งานจะมีการพูดคุยกับสมาชิกคนอื่นๆ เพือ่ นํา
ข้อมูลเหล่านัน้ มาประกอบการตัดสินใจซือ้ เช่นกัน ทําให้การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจจําเป็ นทีจ่ ะต้อง องค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ ก พันทัง้
5 ส่วนเพือ่ วิเคราะห์แบบจําลองเชิงโครงสร้างของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้อย่างชัดเจน
ซึง่ ลักษณะของการเกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจะเป็นไปตามแบบจําลองนี้
พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ระดับการใช้งานบนสือ่ ออนไลน์พน้ื ฐาน

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ระดับการนําไปเนื้อหาใช้ในชีวติ ประจําวัน

ภาพประกอบ 21 แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทัง้ 5 แบบ
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การแสดงออกถึงความถีใ่ นการเข้าไปกระทําส่งต่างๆ บนสือ่ ออนไลน์ การกระทําบนแฟนเพจ
ที่หลากหลาย รวมไปถึงการได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับคนอื่นๆ ในแฟนเพจกลาย เป็ น การกระทํา แรกๆ
ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ผูใ้ ช้งาน แฟนเพจ เฟซบุ๊ก เริม่ ทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจนัน้ ๆ โดยทีก่ ารกระทํา
ดังกล่าวและเป็ นสิง่ ทีน่ กั การตลาด หรือผูด้ แู ลเริม่ สังเกตเห็นจากเครือ่ งมือในการวัดประสิทธิภาพของ
สื่อออนไลน์ทบ่ี ง่ ชีว้ า่ ผูใ้ ช้งานเริม่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน การกระทํา 3 อย่าง
ข้างต้น ถือได้ว่า เป็ นการกระทําพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานเฟสบุแฟนเพจโดยตรง ซึง่ ผูใ้ ช้งาน
ยังไม่ได้นําเนื้อหาหรือสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าไปกระทําบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือประสิทธิผลทางการตลาด
“เครือ่ งมืออย่างพวก Social Eye Ball มันมีหลายตัวนะทัง้ ค่า Talkabout, ค่า Engagement
หรือ ค่า View ค่าพวกนี้เป็ นค่าพืน้ ฐานของการบอกว่าผูท้ อี ่ ยูบ่ นแฟนเพจทําอะไรกับเราบ้าง
โดยทีเ่ ราจะไม่พจิ ารณาเพียงค่าเดียวเช่น ค่า View ซึง่ ต้องดูคา่ อืน่ ๆ ด้วย ตามความหมาย
เลยนะพวก Talkabout คือการบอกต่อ ค่า Engage คือเค้าได้เข้ามาทําอะไรกับแฟนเพจมาก”
นักการตลาดคนที ่ 4
“ถ้าหนูชอบ หนูอนิ ไปกับเพจ หนูจะเข้าไปบ่อยๆ และช่วยตอบคําถามคนอืน่ ๆ บางเพจหนู
ก็จะแค่เข้าไปดูเฉยๆ เท่านัน้ ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 9
“เราเริม่ เข้าไปหาข้อมูลของรถ เราก็กดไลค์ก่อนนะ จากนัน้ ก็เริม่ ถามข้อมูลบนแฟนเพจ
คอยดูให้คนในเพจเข้ามาตอบ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 1
ในขณะทีม่ ติ ขิ องความยึดมันผู
่ กพันในลําดับถัดมา คือการทีผ่ ใู้ ช้งานเริม่ ทีจ่ ะนําเนื้อหา
บางอย่างไปใช้งานในชีวติ ประจําวัน ซึง่ หน้าทีห่ ลักของแฟนเพจเดิมคือการเป็นศูนย์กลางของการนํา
ข้อมูลข่าวสารจากนักการตลาดไปส่งไปยังลูกค้า หรือกลุม่ เป้าหมายอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การทีผ่ ใู้ ช้ งานเริม่
เนื้อหาต่างๆ บนแฟนเพจไปใช้ทงั ้ ในแง่ของการบริโภค หรือการตัดสินใจซือ้ สินค้า และบริการต่างๆ
หรือการสามารถจูงใจให้สมาชิกแฟนเพจเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ บนโลกแห่งความเป็นจริงเป็น
สิง่ บ่งชีถ้ งึ ความยึดมันผู
่ กพันนัน้ ด้วยเช่นกัน
“เป้าหมายสุดของนักการตลาดคือการ ขายของได้ ดังนัน้ เพียงแค่ลกู ค้านําข้อมูลในนัน้ ไป
พิจารณาซือ้ อาจยังไม่ซอ้ื ตอนนี้ แต่เป็นการรวบรวมไว้เพือ่ การซือ้ ในอนาคตเท่านี้กด็ แี ล้ว ”
นักการตลาดคนที ่ 3
“แรกๆ หนูยงั ไม่กล้าคุยมากนะ แค่กดไลค์ แต่พอคุยไปคุยมา ก็คุยกับสมาชิกคนอืน่ ๆ จน
กลายมาเป็ นเพือ่ นจริงๆ เวลามีกจิ กรรมไม่วา่ จะนัดคนในกลุม่ กินข้าวกัน หรือเจ้าของสินค้า
เค้านัดเจอเราก็จะไปตลอด” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
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ตาราง 11 ทีม่ าขององค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ประเภทของพฤติ กรรม
พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการติดต่อกับคนอืน่ ๆ บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ

ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
นักการตลาด และผูใ้ ช้งาน
นักการตลาด และผูใ้ ช้งาน
นักการตลาด และผูใ้ ช้งาน
นักการตลาด
นักการตลาด

จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากทัง้ ผูใ้ ช้งาน และนักการตลาดจะเห็นได้วา่ องค์ประกอบ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทางตรงจะเป็ นองค์ประกอบทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลจากทัง้ นักการตลาด และผูใ้ ช้งาน เนื่องจากว่าเป็นพฤติกรรมทางการตลาดพืน้ ฐานทีน่ กั การ
ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึน้ ระหว่างที่ผใู้ ช้งานเริม่ ต้นเข้ามายังเฟซบุ๊กแฟนเพจ ในขณะเดียวกัน
พฤติ กรรมพืน้ ฐานดังกล่าวเป็ นพฤติกรรมที่ ผูใ้ ช้งานสามารถบอกได้ จากการสังเกตด้วยตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีต่ นเองมีความยึดมัน่
ผูกพันกับเฟซบุ๊กแฟนเพจทัวไป
่ อย่างไรก็ตามในส่วนขององค์ประกอบพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ทางอ้อม อันได้แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ และพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูง
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไม่ได้เป็ นการกระทําทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยตรง ทําให้ผใู้ ช้งาน เฟซบุ๊ก
เองไม่สามารถระบุได้ วา่ พฤติกรรมเหล่านัน้ เป็นอิทธิพลโดยตรงจากพฤติกรรมบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ
หรือมาจากสภาพแวดล้อมอื่นๆ ตรงข้ามกับนักการตลาดทีค่ าดหวังว่าพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจทา งอ้อมจะเป็ นผลลัพธ์ทส่ี ะท้อนให้เห็นถึงความยึดมันผู
่ กพัน ว่ามีประสิทธิภาพ
ทางการตลาดได้ดกี ารใช้งานพืน้ ฐานทัวไป
่

3. กระบวนการในการเกิ ดพฤติ กรรมความยึดมั ่นผูกพัน
ในการศึกษางานวิจยั เชิงคุณภาพในเรือ่ งของกระบวนการในการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
นักวิจยั ได้แบ่งการศึกษากระบวนการเกิดความยึดมันผู
่ กพันออกเป็น 3 ช่วงหลัก อันประกอบไปด้วย
1) ระยะเวลาก่อนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน 2) ระยะเวลาระหว่างการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน และ
3) ระยะเวลาหลังการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน นอกจากนี้ในการศึกษางานวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษามุมมองผ่านทัง้ ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจทีม่ กี ารใช้งานเป็นประจํา และนักวิจยั ทางการตลาดบน
โลกออนไลน์
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3.1 ระยะเวลาก่อนการเกิ ดความยึดมันผู
่ กพัน
ระยะเวลาก่อนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน จากองค์ประกอบ ทัง้ 5 ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้คน้ พบขึน้
พบว่า ในช่วงแรกของการสมัครเป็ นสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ผูใ้ ช้งานจะยังไม่มกี ารกระทําใดๆ ที่
บ่งชึถ้ งึ ความยึดมันผู
่ กพัน ทีเ่ ด่นชัด โดยการใช้งานในระยะแรก จะเกีย่ วข้องกับปจั จัยทางจิตวิทยา
ของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อการใช้งาน เฟซบุ๊ก การพิจารณา เรือ่ งของแรงจูงใจของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อการใช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจประกอบกับสิง่ ทีต่ นเองได้รบั จากการใช้งานนัน้ ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสมัคร
ใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจส่วนใหญ่แล้วจะขึน้ อยูก่ บั แรงจูงใจของแต่ละบุ คคลทีม่ ตี ่อสินค้าหรือบริการที่
ตนเองใช้งานอยูอ่ นั ประกอบไปด้วยแรงจูงใจในด้านข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง และด้านสังคม โดย
แรงจูงใจดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อความยึดมันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจโดยตรง นอกจากนี้จาก
งานวิจยั สามารถสรุป 2 ตัวแปรหลักทีเ่ กิดจากเจตคติเดิมอันประกอบไปด้วย 1) ความรูส้ กึ พึงพอใจที่
มีต่อสินค้าหรือบริการทีป่ รากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึง่ หากผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจรูส้ กึ ชื่นชอบ หรือ
มีประสบการณ์ใช้งานทีด่ ใี นตัวสินค้าหรือบริการทีอ่ ยู่ ผูใ้ ช้งานเหล่านัน้ มีแนวโน้มที่ จะสมัครใช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจด้วยเช่นกัน 2) ประโยชน์จากข้อมูลบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูใ้ ช้งานแฟนเพจบริโภค
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านองค์ประกอบต่างๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น ข่าวสารต่างๆ จากผูด้ แู ลแฟน
เพจ และประสบการณ์จากการใช้งานของสมาชิกคนอื่นๆ

 พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
กรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน
 พฤติ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ


พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ระดับการใช้งานบนสือ่ ออนไลน์พน้ื ฐาน



พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ



พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ระดับการนําไปเนื้อหาใช้ในชีวติ ประจําวัน

 = ไม่สงั เกตเห็นถึงพฤติกรรมดังกล่าว
 = เริ่มสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมดังกล่าว

ภาพประกอบ 22 การสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในช่วงก่อนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
“ในช่วงแรกคนเข้ามาส่วนใหญ่กเ็ ข้ามาแอบดูเท่านัน้ หรือบางทีกม็ ากดไลค์ไว้เฉยๆ ไม่ได้
ทําอะไรต่อเป็ นการยากทีจ่ ะบอกว่าเค้า Engage กับเราไหม” นักการตลาดคนที ่ 2
“สําหรับหนูทผี ่ า่ นมาหนูกม็ กี ดไลค์ไว้อยูห่ ลายตัวบางทีถา้ ไม่ได้ขน้ ึ มาในนิ วฟีดบ่อยๆ หนูก็
ทิ้งไว้อย่างนัน้ แหละไม่ค่อยได้อนั ไลค์ ทีเ่ ข้าประจําก็จะเพจทีส่ นใจจริงๆ เช่น ชาเขียวอยาก
รูว้ า่ วันนี้จะมีเกมอะไรมาแจกอีก” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 8
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3.2 ระยะเวลาระหว่างการเกิ ดความยึดมันผู
่ กพัน
ระยะเวลาระหว่างการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน ในขณะทีผ่ ใู้ ช้งานเริม่ ใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ผูใ้ ช้งานพิจารณาปจั จัยทีส่ ่ งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันทัง้ หมด 4 ปจั จัยหลัก อันได้แก่ 1) การรับรูถ้ งึ
ประโยชน์ ลูกค้าจะพิจารณาประโยชน์ของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจจากความคาดหวังทีม่ กี ่อนเริม่ ควา มรูส้ กึ
ยึดมันผู
่ กพัน ทัง้ จากข้อมูลข่าวสารทีต่ นเองได้รบั ความบันเทิงทีไ่ ด้รบั หรือประโยชน์ทางด้านสังคม
ซึง่ ลักษณะของเนื้อหาประเภทต่างๆ ส่งผลอย่างมากต่อการกําหนดระดับของความยึดมันผู
่ กพันของ
ผูใ้ ช้งานกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น ข้อมูลทีม่ ตี อบสนองความต้องการพืน้ ฐานของลูกค้าได้ หรือเนื้อหา
สามารถให้ความบันเทิงตามทีค่ าดหวังเพียงใด 2) ความเกีย่ วพันกับแฟนเพจ เป็ นความรูส้ กึ ร่วมไป
กับเนื้อหา การติดต่อสือ่ สารภายในชุมชน รวมไปถึงเจตคติทด่ี ภี ายหลังได้ใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ซึง่ หากผูใ้ ช้งานรูส้ กึ เกีย่ วพันกับแฟนเพจ มากเพียงใดจะทําให้รู้ สึกว่าตนเอง มีส่วนร่วมกับแฟนเพจ
มากขึน้ ตามไปด้วย 3) ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ผูใ้ ช้งานรับรูว้ า่ แฟนเพจ มีบทบาทสําคัญในฐานะ
ทีเ่ ป็นช่องทางในการเชือ่ มโยงตราสินค้ากับลูกค้าเข้าด้วยกัน
ทําให้ลกู ค้าได้รจู้ กั กับข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์หรือภาพลักษณ์ของตราสินค้า นอกจากนี้ผใู้ ช้งานสามารถแบ่งปนั ข้อมูลต่างๆ กับบุคคลที่
มีรสนิยม หรือความสนใจทีค่ ล้ายคลึงกับตนเอง ดั งนัน้ ผูใ้ ช้งานคาดหวังว่าแฟนเพจ จะตอบสนอง
ความต้องการพืน้ ฐาน หรือมีลกั ษณะของความสัมพันธ์ของการอยูร่ ว่ มกันในสังคมออนไลน์ทเ่ี หมาะสม
เช่น การตอบคําถามทีต่ นเองสงสัย หรือลักษณะของการพูดคุยทีส่ ภุ าพระหว่างกัน หรือข้อมูลทีม่ ีการ
อัพเดตอยูต่ ลอดเวลาตามลักษณะการใช้งานของแฟนเพจ และ 4) ความรูส้ กึ เป็นชุมชน เป็นตัวแปรที่
ทําให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งทีม่ บี ทบาท และหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคม ทัง้
ในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือการจัดระเบียบภายในชุมชน ซึง่ ระยะเวลาระหว่างการเกิดความยึด
มันผู
่ กพันผูใ้ ช้งานจะเริม่ มีพฤติกรรมบางอย่างทีส่ ามารถสังเกตได้บนแฟนเพจ

 พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
กรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน
 พฤติ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ



พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ



พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

กรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก
 พฤติ
แฟนเพจ
ระดับการใช้งานบนสือ่ ออนไลน์พน้ื ฐาน

ระดับการนําไปเนื้อหาใช้ในชีวติ ประจําวัน

 = ไม่สงั เกตเห็นถึงพฤติกรรมดังกล่าว
 = เริ่มสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมดังกล่าว

ภาพประกอบ 23 การสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในช่วงระหว่างการเกิดความยึดมัน่
ผูกพัน
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“พอผูใ้ ช้งานเริม่ ชอบ เราก็เริม่ เห็นนะว่าเค้าเริม่ มีการคุยกัน หน้าทีข่ องเราคือเป็นผูจ้ ดั การ
ให้เกิดการคุยกันตลอด เช่น อาจจะ โพสต์ รปู หรือข้อมูลใหม่ๆ ผ่านกระทูล้ งไป ให้เข้ามา
แลกเปลีย่ นความเห็นกัน” นักการตลาดคนที ่ 2
“ตอนนัน้ ผมเข้าไปดูมอื ถือนะกะว่าจะไปถามปญั หาเรือ่ งเทคนิค ก็เลยไปกด ไลค์ พอหลังๆ
เริม่ เห็นพวกอัพเดตอุป กรณ์ทนั สมัยมากขึน้ เลยพอปรากฎในหน้านิวฟีดทีไรเข้าไปดู
ตลอด” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
3.3 ระยะเวลาหลังการเกิ ดความยึดมันผู
่ กพัน
่ กพัน
ระยะเวลาหลังการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน จากการทีผ่ ใู้ ช้งานแฟนเพจมีความยึดมันผู
บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ นักการตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่จะคาดหวังผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในมุมมองของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพือ่ นําไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ หรือการนําไปประยุกต์ใช้ทางการตลาดได้จริง
ความคาดหวังทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากความยึดมันผู
่ กพันกับ
เฟซบุ๊ก แฟนเพจส่วนใหญ่จะไม่ได้
เกีย่ วข้องกับความตังใจซื
้ อ้ เพียงอย่างเดียว นักการตลาดมองว่าการตัดสินใจซือ้ เป็นผลพวงจากเจตคติ
ทีด่ ตี ่อตราสินค้าผ่านการติดต่อสือ่ สารบน เฟซบุ๊กแฟนเพจมากกว่า นักการตลาดออนไลน์คาดหวัง ว่า
การรวมตัวของสมาชิกบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีม่ คี วามสนใจในสินค้าหรือบริการทีเ่ หมือนกันทําให้เกิด
แลกเปลีย่ นข้อมูลต่อกันและกัน สามารถเรียนรูส้ นิ ค้า หรือภาพลักษณ์ของตราสินค้าผ่านการสนทนา
บนโลกออนไลน์ระหว่างผูด้ แู ลกับผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ หรือการสนทนาระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันเอง ซึง่
หากการแลกเปลีย่ นข้อมูลของสินค้าทีเ่ กิดขึน้ สามารถนําไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมกิจกรรมทางการตลาด
บนโลก แห่งความเป็ นจริงทัง้ พฤติกรรมการซือ้ หรือการร่วมกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ นักการ
ตลาดจะมองว่าการใช้งานแฟนเพจประสบความสําเร็จในระดับสูง นอกจากนี้มมุ มองของนักการ
ตลาดยังพิจารณาว่าพืน้ ทีบ่ น เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็ นพืน้ ทีใ่ นการสือ่ สารข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับลักษณะตรา
สินค้าไปยังกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเนื้อหาผูด้ แู ลเว็บไซต์ตอ้ งการสื่อออกมาบนแฟนเพจ
เช่น ลักษณะของคําพูดทีใ่ ช้ ความหลากหลายของเนื้อหาทีน่ ําเสนอ หรือรูปแบบของเนื้อหา สามารถ
บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้เป็นอย่างดี

 พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
กรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน
 พฤติ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ


พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ระดับการใช้งานบนสือ่ ออนไลน์พน้ื ฐาน



พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ



พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ระดับการนําไปเนื้อหาใช้ในชีวติ ประจําวัน

 = ไม่สงั เกตเห็นถึงพฤติกรรมดังกล่าว
 = เริ่มสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมดังกล่าว

ภาพประกอบ 24 การสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในช่วงหลังการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
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“ตอนนี้อาจตอบไม่ได้ว่าเค้าเห็นปุ้บ แล้วจะเดินไปซื้อเลยหรือเปล่า แต่สงิ ่ ทีเ่ ราอยากได้คอื
เค้าไปหาข้อมูลเพิม่ และมีเราในใจในการซื้อครัง้ หน้าก็พอแล้ว ” นักการตลาด คนที ่ 3
“สุดท้ายคือเชือ่ มโลกของการตลาด และโลกของออนไลน์เข้าด้วยกัน ทําหน้าทีค่ วบคูก่ นั ไป
ตามหลัก IMC (Integrated Market Communication) ไม่ใช่ทาํ หน้าทีแ่ ยกกัน ” นักการตลาด
คนที ่ 6

4. เงื่อนไขทางจิ ตวิ ทยาที่ส่งผลต่อความยึดมั ่นผูกพัน

ภายหลังจากผูใ้ ช้งานเริม่ เข้ามาใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลักษณะของความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพัน
ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะเกิดขึน้ แบบค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่
สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านทีเ่ สนอว่าระดับความเข้มข้นของความยึดมันผู
่ กพันจะเปลีย่ นไป
ตามความรูส้ กึ ในทางบวก และระดับความมีสว่ นร่วมกับคนในชุมชนออนไลน์นนั ้ ๆ (Evans. 2010)
กล่าวคือผูใ้ ช้งานพิจารณาว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองในระดับใด
หากผูใ้ ช้งานเริม่ รูส้ กึ ว่าการเข้าไปใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจยังไม่สามารถเป็ นไปตามทีต่ นเองคาดหวัง
จะส่งผลให้ความถีข่ องการ กลับมาใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจลดลง ในทางตรงกันข้าม หากผูใ้ ช้งาน
พิจารณาว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ด้านข้อมูลต่างๆ บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะทําให้ผใู้ ช้งานเริม่ รูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งชุมชน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ และปรารถนาทีจ่ ะกลับเข้า มาใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และมีการกระทําทีห่ ลากหลายบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินค้า กล่าวคือผูใ้ ช้งานมีเงือ่ นไขทางจิตวิทยาทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ ระยะ
ก่อน และระหว่างการเกิดความยึดมันผู
่ กพันอาจกล่าวได้วา่ รูปแบบพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ อาจรวมถึง ทัง้
พฤติกรรมภายใน และภายนอกทีผ่ ใู้ ช้งานแสดงออก ซึง่ พฤติกรรมภายในทีเ่ กิดจากความยึดมันผู
่ กพัน
ทีพ่ บจากกงานวิจยั ประกอบไปด้วย 6 ประเด็นหลักคือ 1) แรงจูงใจในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
(Motivation) 2) ความคาดหวังจากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Expectation) 3) การรับรูป้ ระโยชน์
ทีไ่ ด้รบั (Perceived Benefits) 4) ความเกีย่ วพัน (Involvement) 5) ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เชือ่ มโยงกับตรา
สินค้า และ 6) ความรูส้ กึ ได้เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน (Community)
4.1 แรงจูงใจในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ (Motivation)
แม้วา่ นักการตลาดจะใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในฐานะสือ่ ทีช่ ว่ ยสร้างสัมพันธ์
ระหว่างตราสินค้ากับผูใ้ ช้งาน ในทางตรงกันข้ามมุมมองของผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีม่ ตี ่อการใช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจกลับมองเรือ่ งของประโยชน์ทต่ี นเองจะได้รบั ความคาดหวังของผูใ้ ช้งานในเรือ่ ง
ของประโยชน์ทต่ี นเองจะได้รบั จากการใช้งานแฟนเพจกลายเป็นแรงขับทีจ่ งู ใจให้ผใู้ ช้งานสมัครเข้า
ไปเป็ นสมาชิกของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จนอาจกล่าวได้วา่ จุดเริม่ ต้นของการสมัครใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟน
เพจส่งผลทีเ่ กิดขึน้ มาจากความคาดหวังกับสิง่ ทีจ่ ะได้รบั จากการสมัครเป็นสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ปจั จัยทีก่ ระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานสมัครเป็ นสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
เรือ่ งของ 1) แรงจูงใจทางด้านข่าวสาร 2) แรงจูงใจด้านความบันเทิง และ 3) แรงจูงใจด้านสังคม
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แรงจูงใจทางด้านข่าวสาร
ข่าวสารมีความสําคัญในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูใ้ ช้งานคาดหวังว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ของสินค้าหรือบริการเป็ นแหล่งข้อมูลทีส่ าํ คัญทีน่ ําไปใช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจการเลือกซือ้ สินค้า
หรือบริการ ผูใ้ ช้งานคาดหวังว่าข่าวสารทีป่ รากฏบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจต่างๆ จะเกีย่ วข้องกับตัวสินค้า
หรือบริการโดยตรง โดยสามารถแบ่งประเภทข่าวสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัตขิ องสินค้าหรือบริการซึง่ เป็นข่าวสารทีไ่ ด้รบั การ
ส่งผ่านจากบริษทั ของสินค้าหรือบริการ ผูท้ ม่ี หี น้าทีใ่ นการดูแลเฟซบุ๊ก แฟนเพจเขียนข้อความแนะนํา
สินค้าหรือบริการลงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ บางครัง้ ข่าวสารเหล่านี้เป็นข่าวสารในเชิงเทคนิค หรือ
ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงในตัวสินค้า และบริการ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
สําหรับการตัดสินใจซือ้ เพราะเป็ นการส่งข่าวสารมาจากบริษทั โดยตรง และมีประโยชน์ต่อตนเองใน
เรือ่ งของการเข้าถึงข้อมูล เนื่ องจากสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วจากการทีม่ กี ารอัพเดต
ขึน้ บนหน้าจอ Newsfeed ของตนเองในทันที โดยทีค่ วามถีใ่ นการส่งข้อมูลทีน่ กั การตลาดส่งไปยัง
ผูใ้ ช้งานส่งผลต่อการเข้าใช้งานแฟนเพจนัน้ อีกครัง้ เช่นกัน นักการตลาดต้องพิจารณาว่าหากข้อมูลที่
ส่งมาสร้างความ รูส้ กึ รําคาญให้แก่ผใู้ ช้งาน เช่น ข้อมูลทีส่ ง่ มายังผูใ้ ช้งานปรากฏบน Newsfeed
บ่อยครัง้ เกินไป หรือลักษณะของข้อมูลทีม่ แี ต่ขอ้ ความเพียงอย่างเดียว มีสว่ นกระตุน้ ให้ผใู้ ช้งาน
ต้องการทีจ่ ะยกเลิกสมาชิกแฟนเพจดังกล่าวในทีส่ ุด
“ครัง้ แรกเลยใช่ไหม เพราะเราใช้แบล็คเบอร์ร ี ่ เราเข้าไปกด อย่างน้อยไปดูว่าเขาเรีย กว่า
อะไร ข้อมูลเบือ้ งต้นเราก็ไปกดๆ เพราะมันน่าจะมีแบบว่า วิธใี ช้งานทีง่ า่ ยขึ”น้ ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก
แฟนเพจคนที ่ 6
“ตอนนี้ดๆู รถอยูน่ ะ คิดว่าประมาณ3-4 เดือนจะซือ้ รถแล้ว ก็เลยหาข้อมูลดูก่อน สนใจโตโยตา้
ยาริส ความสวยของสินค้า ราคาโดนใจไม่แพงมาก” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 1
“ชอบเข้าไปทีซ่ มั ซุงมาก ชอบตรงทีว่ า่ ความละเอียดของชัดของกล้อง ศูนย์บริการมันเยอะ
เราก็ใช้อยูแ่ ล้ว แถมยังใช้งานตัวจอแอลซีดขี องคอมพิวเตอร์ดว้ ย ชอบตรงสีสนั ทําให้เราได้
รูว้ า่ ซัมซุงเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 11
2) ข่าวสารจากประสบการณ์การใช้งานของบุคคลอื่น ข่าวสารประเภทนี้จะเกิดจากการ
เขียนข้อความของคนทีส่ มัครเป็ นสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจคนอื่นๆ ข้อมูลทีเ่ ขียนบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
จะมีทงั ้ ประสบการณ์ทงั ้ ในด้านดี และด้านไม่ดที เ่ี กิดจากการใช้งาน ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยอมรับว่าข่าวสาร
ประเภทนี้มคี วามน่ าเชือ่ ถือมากกว่าข่าวสารจากผูด้ แู ลเฟซบุ๊กแฟนเพจ เนื่องจากมีการนําเสนอข้อมูล
ทัง้ บวกและลบ รวมไปถึงบรรยายลักษณะการใช้งานทีเ่ กิดจริง ทําให้ผใู้ ช้งานเว็บไซต์ เฟซบุ๊กสามารถ
พิจารณา คุณภาพของสินค้าทีค่ าดว่าจะ เกิดขึน้ ภายห ลังการซือ้ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ขา่ วสาร
ประเภทนี้จะส่งผลโดยตรงต่อความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อสินค้า และบริการของเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ โดยผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์เฟซบุ๊กพิจารณาว่าประสบการณ์การใช้งานทีเ่ กิดขึน้ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั บุคคล
อื่นๆ ในระดับใด
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“เข้าไปดูเค้าจะมีอพั เดตโทรศัพท์รนุ่ ใหม่ๆ เราชอบดูโทรศัพท์ เวลาโพสต์พวกแนะนําสินค้า
ตัวใหม่ๆ แล้วจะมีคนทีค่ อยติดตามมาวิจารณ์ให้ฟงั เราชอบทีเ่ ค้าเขียนให้เราอ่าน ทําให้
อยากซือ้ เลย ส่วนใหญ่จะเป็ นพวกข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลในประสบการณ์การใช้งานของ
คนอืน่ ๆ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 10
“สําหรับแฟนเพจเรานังดู
่ ผ่านๆ ไปเราไปแลกข้อมูลข่าวสารกับเขา แต่ถา้ อยากได้ขอ้ มูลที ่
เจาะจงต้องไปใช้งานกูเกิ้ลแต่ไม่ละเอียด แต่สาํ หรับแฟนเพจจะมีคนมาแสดงความคิดเห็น
มากกว่า” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“แฟนเพจมันมีคนมาตัง้ คําถามเราก็จะได้รู้ ว่าต้องทําอย่างไร เช่น รถรุน่ ยาริสเติมนํ้ามัน 91
แถวบ้านเราไม่มแี ล้วเติมอะไรได้บา้ ง ซึง่ เราได้ขอ้ มูลจากตรงนัน้ ด้วย ” ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจคนที่ 5
3) ข่าวสารทางการตลาด ผูด้ แู ลเฟซบุ๊กแฟนเพจจะให้ขอ้ มูลทางการตลาดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
สินค้า และบริการ เช่น สถานทีใ่ นการจัดจําหน่ายสินค้า โปรโมชันต่
่ างๆ และราคา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปิดเผย
ว่าไม่ได้คาดหวังจะได้รบั ข้อมูลในส่วนนี้ก่อนการเริม่ สมัคร เฟซบุ๊ก แฟนเพจมากนัก โดยพิจารณา
ข่าวสารประเภทนี้วา่ เป็ นข่าวสารรอง (Secondary Information) อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้ขอ้ มูลยอมรับว่า
ข้อมูลประเภทนี้มสี ว่ นในการกระตุน้ ให้เกิดแรงขับพฤติกรรมในการซือ้ มากกว่าข่าวสารประเภทอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการลดราคาของสินค้าทีต่ นเองกําลังใช้งานอยูเ่ ป็นประจํา
“เราเป็ นคนใช้ผลิตภัณฑ์ยหี ่ อ้ นี้อยูแ่ ล้วก็คอื เราจะรูว้ า่ บริษทั นี้อยูไ่ หน มีขายทีไ่ หนบ้าง ” ผูใ้ ช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 9
“ผลิตภัณฑ์ของ 3M จะเยอะมาก บางทีเราอยากรูว้ า่ ช่วงนี้มโี ปรโมชันอะไรบ้
่
างบางทีมนั ก็
ขึน้ พวกส่วนลด หรือเกมส์ตอบคําถามชิงรางวัล” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
“ถ้าเราเข้าไปกดไลค์กเ็ หมือนเราเป็ นสมาชิกของเขา เวลามีโปรโมชันอะไรจากบริ
่
ษทั มันก็
จะขึน้ มาให้เห็นในทันทีไม่ตอ้ งเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์อกี แล้ว” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 8
แม้ว่าลักษณะของความคาดหวังทีม่ ตี ่อข่าวสารทีไ่ ด้รบั แฟนเพจจะแตกต่างกัน แต่ลกั ษณะ
การบริโภคข่าวสารของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะแบบเฉื่อยชา (Passive)
กล่าวคือผูใ้ ช้งานรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางเดียวมากกว่าแสดงความคิดเห็นลงไปใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
โดยมี 2 สาเหตุหลักทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้งานไม่อยากแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารกับผูอ้ ่นื เนื่องจากว่า 1) ผูใ้ ช้งาน
รูส้ กึ ว่าตนเองไม่ได้มคี วามรูเ้ พีย งพอทีจ่ ะสามารถโต้ตอบกับคนอื่นๆ ได้ ทําให้ผใู้ ช้ งานพิจารณาว่า
การแสดงความคิดเห็น ลงบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจจะทําให้ตนเองดูดอ้ ยค่าลงไป และ 2) ทักษะการเขียน
ของผูใ้ ช้งานมีไม่มากนัก ทําให้ผใู้ ช้งานต้องเสียเวลาในการเรียบเรียงคํา หรือประโยคทีจ่ ะใช้ ทําให้
ผูใ้ ช้งานมีแนวโน้มทีจ่ ะรั บข้อมูลจากการใช้บริการ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเพียงอย่างเดียวมากกว่า อย่างไร
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ก็ตามการโต้ตอบของการใช้งานจะเกิดขึน้ ในบางครัง้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้งานเคยมีประสบการณ์
หรือ
ความรูต้ ามกระทูค้ าํ ถามของสมาชิกคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เช่น มีคาํ ถามทีเ่ กีย่ วข้องกับมือถือ
ทีต่ นเองใช้อยู่ และหากผูใ้ ช้งานเคยมีปญั หาเช่นเดียวกัน กระตุน้ ให้ตอบคําถามมากขึน้
“ไม่กล้าไปคอมเม้นต์ถามเขาหรอกคือไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับเครือ่ งยนตร์ว่าแตกต่างกัน
อย่างไร” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 1
“ไม่กล้าตัง้ ประเด็นในแฟนเพจหรอกเพราะเราเริม่ ไม่ถูกว่าจะตัง้ เรือ่ งเกีย่ วกับอะไรดี ” ผูใ้ ช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 2
“ไม่ค่อยไปคอมเม้นต์คนอืน่ นักหรอก ส่วนใหญ่จะกดไลค์เฉยๆ เพราะกลัวเค้าไม่พอใจ
ความคิดเห็นเรา โดยเราจะเลือกตอบแค่บางประเด็นเพราะบางอย่างยังเล่นไม่ถงึ เพราะไม่
มีความรูพ้ อ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 11
แรงจูงใจทางด้านบันเทิง
ความบันเทิงไม่ได้เป็ นแรงจูงใจหลักทีก่ ระตุน้ ผูใ้ ช้งานให้สมัครเฟซบุ๊กแฟนเพจ แต่แรงจูงใจ
ทางด้านความบันเทิงเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานบางส่วนเข้ามาใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อปรับเปลีย่ น
อารมณ์ความรูส้ กึ จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทัวไป
่ แรงจูงใจด้านความบันเทิงสร้างความรูส้ กึ
ร่วมทีม่ ตี ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจได้มากกว่าแรงจูงใจประเภทอื่นๆ เนื่องจากเนื้อหาหรือลูกเล่นต่างๆ สร้าง
ให้เกิดอารมณ์ หรือความรูส้ กึ ทางบวกต่อผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปิดเผยว่าความบันเทิงทีไ่ ด้รบั จากการ
ใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นลูกเล่นทีส่ ามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทัวไป
่ เช่น เกมส์ รูปภาพ หรือ
ข้อความคําคมต่างๆ โดยผูด้ แู ลแฟนเพจจะปรับลูกเล่ นต่างๆ ของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ให้สอดคล้องกับ
ตราสินค้า หรือข้อมูลสินค้าหรือบริการ
เกมส์ทป่ี รากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถสร้างประสบการณ์รว่ มของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเฟซบุ๊ก
แฟนเพจได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากว่า การเล่นเกมส์ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของอารมณ์ และสามารถสร้าง
ความรูส้ กึ ระหว่างการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ เช่น ความรูส้ กึ ท้าทาย ความรูส้ กึ ลุน้ ความรูส้ กึ ดีใจ
ความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ องค์ประกอบ ของคําว่าเกมส์อาจไม่ได้รวมถึงเฉพาะเกมส์ทม่ี ลี กั ษณะการ
โต้ตอบไปมากับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่อาจรวมถึงการร่วมสนุกตอบคําถาม
ง่ายๆ กับผูด้ แู ลแฟนเพจด้วย นอกจากนี้การเล่นเกมส์ออนไลน์บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถนําไปสู่
การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพิม่ ขึน้ ระหว่างการเล่นเกมส์ ผูใ้ ช้งานหลายท่านได้ตดิ ต่อกับสมาชิกคน
อื่นๆ ทีไ่ ม่รจู้ กั ผ่านการเล่นเกมส์ออนไลน์ และมีการนั ดเจอกันหากมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับแฟนเพจ
นัน้ ๆ ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังยอมรับว่าการนําเสนอข้อมูลของสินค้า ระหว่างเล่นเกมส์ทาํ ให้เกิดการจดจําได้
ง่ายกว่ากิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากสร้างความรูส้ กึ สนุกสนานควบคูไ่ ปกับการบริโภคข่าวสารจึง แตกต่าง
จากการนําเสนอข้อมูลในลักษณะของข้อความผ่านแฟนเพจเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามหากเกมส์
ทีน่ ํามาใช้บนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความเกีย่ วข้องกับสินค้า หรือบริการมากเกินไปจะทําให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ
ว่าข่าวสารดังกล่าวรบกวนผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กระหว่างเล่นเกมส์
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“อย่างมีเกมส์ให้เล่นสนุ กสนานดีคะ แต่ตอ้ งมีชงิ โชคด้ วยนะคะ เพราะว่ามันสนุกดีได้ไป
ตอบไปเล่นเกมส์” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
“เกมส์น้ มี นั สนุ กต้องให้น้ ําเพือ่ นแล้วเราจะได้ไอเทมอะไรแบบนี้นะ
เช่น ให้ไปซือ้ ทีน่ ู้นทีน่ ้ีไม่ใช่นะ ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4

ไม่รสู้ กึ โดนยัดเยียด

“เกมส์จะแชร์แชร์ทุกวันเลยแบบว่าชวนเพือ่ นมาเล่นนะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
“สนุ กนะคะเพราะเขามีแรงดึงดูดใจทําให้เราเข้าไปเล่นเกมส์เข้าไปตอบคําถามอะไรอย่างนี้
อ่ะค่ะ และยังทําให้เรารูจ้ กั หรือจําสินค้าได้ดว้ ย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 2
รูปภาพของดารา หรือสินค้าทีอ่ อกมาใหม่ สร้างความรูส้ กึ อยากติดตามว่ารูปภาพเหล่านัน้
จะเกีย่ วข้องกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น หากเฟซบุ๊ก แฟนเพจนําเสนอ
รูปภาพของพรีเซนเตอร์ของสินค้าทีต่ นเองชืน่ ชอบจะทําให้ผใู้ ช้งานอยากเข้าไปดูรปู ภาพของ
พรีเซนเตอร์คนดังกล่าว รวมถึงค้นหาข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างพรีเซนเตอร์กบั สินค้าหรือบริการ หรือ
หากเป็นรูปภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าตัวใหม่จะกระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานเริม่ อยากจะเข้าดูขา่ วสารภายใน
เฟซบุ๊กแฟนเพจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ อย่างไรก็ตามการรับชมรูปภาพต่างๆ ไม่ได้สร้ าง
ความรูส้ กึ ร่วมกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจมากนัก โดยเป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นให้ผใู้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจอยาก
ทีจ่ ะเข้าไปหาข้อมูลอื่นๆ เพิม่ เติม นอกจากนี้หากภาพทีป่ รากฏบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่ได้แ ตกต่าง
จากภาพทีป่ รากฏในสือ่ อื่นๆ ผูใ้ ช้งานจะรูส้ กึ ว่ารูปภาพต่างๆ บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจเหล่านัน้ เป็นเพียง
องค์ประกอบเสริมทีท่ าํ ให้การนําเสนอข่าวสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีสสี นั มากยิง่ ขึน้
“เพือ่ นเป็ นแฟนเพจเป็ ปซีอ่ ยูแ่ ล้วก็กดไลค์พตี ่ ูน บอดี้สแลม ชอบเพลงพีต่ ูนอยูแ่ ล้ว ซึง่ พูดถึง
อย่างรถยนต์ทพี ่ ตี ่ นู ไปเป็ นพรีเซนเตอร์หนูกไ็ ม่กดไลค์ตามนะเพราะไม่เกีย่ วกับชีวติ ประจําวัน
ของหนู เป็ ปซี ่ อะหนูกนิ ทุกวันเลย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 2
“สําหรับรูปดารานะต่างกันถ้าไปดูไปกดไลค์เพจของดารามันก็มแี ต่รปู ธรรมดาแต่ในโฆษณา
มันก็มรี ปู โฆษณาด้วยมันได้อารมณ์กว่า” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
“ก็ดนี ะค่ะ ทําให้เรารูอ้ ะไรเยอะมากมายขึน้ จากทีเ่ ราไม่รู้ ไม่เคยรูต้ วั ของโตโยต้า อย่างยาริส
ก็ทาํ ให้เรารูบ้ างทีมนั มีอะไรทีน่ ่าสนใจบ้างในตัวรูปของรถ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 5
“ชอบทีเ่ ค้าคุยกันเยอะนะเรือ่ งสีรถมีรปู มาให้ดดู ว้ ยเปรียบเทียบกันนะสวยเยอะมีหลายรุน่
บางทีก่ ม็ ขี องนอกทีเ่ มืองไทยไม่มยี งั ไม่มที รี ่ สู้ กึ ไม่ดกี บั แฟนเพจ ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
คนที่ 3
ข้อความคําคมต่างๆ ทีน่ ําไปโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนใหญ่จะไม่เกีย่ วข้องกับสินค้า
หรือบริการโดยตรง บางครัง้ เป็ นข้อความทีม่ าจากการส่งต่อกันมาบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ผูท้ เ่ี ขียน
ข้อความส่วนใหญ่จะเป็ นสมาชิกคนอื่นๆ ทีส่ มัครเฟซบุ๊กแฟนเพจมากกว่าผูด้ แู ล เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึง่
ข้อความต่างๆ ทีน่ ํามาเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถสะท้อนลักษณะ ของสังคมออนไลน์ทเ่ี กิดขึน้
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บนแฟนเพจ รวมไปถึงบุคลิกลักษณะของผูด้ แู ล เฟซบุ๊ก แฟนเพจว่าตราสินค้าว่ามีบคุ ลิ กลักษณะ
อย่างไร ซึง่ ข้อความ หรือ คําคมทีน่ ํามา โพสต์ จะไม่มผี ลต่อการมีสว่ นร่วมในการใช้งาน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจมากนัก ข้อความส่วนใหญ่ จะเน้นให้ทกุ คนทีใ่ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจรูส้ กึ สนุ กกับข้อความ
หรือคําคมทีน่ ํามาโพสต์เพียงอย่างเดียว
“ก็มคี าํ พูดคําคมต่างๆถ้ารูส้ กึ มันใช่กก็ ดไลค์” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 2
“พวกคําคมโดนใจอ่ะค่ะก็บางเพจถึงมันจะเป็นในแนว เหมือนว่าเค้าก็ดไู ม่เครียดดี แบบ
ไฮเทคแต่มนั ก็มแี บบกวนตีนบ้างอ่ะค่ะพีเ่ วลาเราเครียดๆ อย่างนี้ อ่ะค่ะสมองเราอยากไป
สนุ กด้านนี้บา้ ง” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 8
กล่าวโดยสรุปรูปแบบการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีเ่ กิดจากแรงจูงใจทางด้านความบันเทิง
จะมีลกั ษณะพลวัตรมากกว่าแรงจูงใจประเภทอื่นๆ เนื่องจากลักษณะของแรงจูงใจทีเ่ กีย่ วข้องความ
บันเทิงช่วยดึงดูดให้ผใู้ ช้งานได้เข้ามาทดลองใช้งานเพือ่ รับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ของสินค้าหรือบริการผ่าน
กิจกรรมบันเทิงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมไปถึงกระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานมีพฤติกรรมต่างๆ บนแฟนเพจ เช่น การ
เล่นเกมส์ การรับชมคลิปวีด ีโอ หรือการรับชมรูปภาพ การสร้างการมีสว่ นร่วมกับแฟนเพจผ่านกิจกรรม
ทางการตลาดผ่านแรงจูงใจทางด้านความบันเทิงเอือ้ ให้ผใู้ ช้งานได้เข้ามาบริโภคข้อมูลข่าวสารพร้อม
กับอารมณ์ หรือความรูส้ กึ ต่างๆ เช่น ความสนุ ก ความเร้าใจ หรือความเซ็กซี่ ตามทีผ่ ดู้ แู ลแฟนเพจ
หรือนักการตลาดต้องการจะสือ่ มากกว่าแรงจูงใจประเภทอื่นๆ
แรงจูงใจทางด้านสังคม
แม้วา่ แรงจูงใจจากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับข่าวสารทีไ่ ด้รบั เป็ น
หลัก ผูใ้ ช้งานเชือ่ ว่าการสมัคร เป็ นสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจทําให้ได้ขา่ วสารทีแ่ ตกต่างจากเว็บไซต์
ทัวไปที
่ เ่ กิดจากการติดต่อพูดคุยกับคนรับ ทัง้ ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลสินค้า และบริการทีเ่ กิดจาก
ประสบการณ์ใช้งานจริง ของผูใ้ ช้งานคนอื่น และคุณสมบัตสิ นิ ค้าบริการต่างๆ ทีส่ ามารถเจาะลึกถึง
รายละเอียดมากกว่ารวมถึงหากมีขอ้ สงสัยหรือปญั หาทีเ่ กิดภายขึน้ หลังการใช้งานสามารถติ ดต่อกับ
ผูด้ แู ลแฟนเพจได้โดยตรง รวมไปถึงการปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกแฟนเพจคนอื่นๆ
การสมัครเฟซบุ๊กแฟนเพจทีป่ รากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทีแ่ ต่ละบุคคลใช้งานอยู่ หรือบน
Newsfeed ทีท่ กุ คนสามารถมองเห็นได้ ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก คนอื่นๆ เห็นว่าผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ได้
ทําการสมัครเข้า เฟซบุ๊ก แฟนเพจใดบ้าง ทําให้การสมัคร เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีบทบาทในการสือ่ สาร
ความเป็นตัวเอง ทัง้ เรือ่ งของการบ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวเองทีต่ อ้ งการจะสื่อ รวมไปถึงความต้องการ
และความสนใจของตนเองในสินค้าหรือบริการในช่วงเวลานัน้ ๆ เช่น หากผูใ้ ช้งานระบุวา่ ตนเองกําลัง
สนใจ หรือกดไลค์ให้กบั รูปของพรีเซนเตอร์บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจของนํ้าอัดลมยีห่ อ้ หนึ่งสามารถบอก
ได้วา่ คนนี้เป็ นคนทีม่ รี สนิยมแบบใด หรือผูใ้ ช้งานเข้าไปสมัครยังเว็บไซต์ร ถยนต์ยห่ี อ้ หนึ่ ง ทําให้คน
รอบข้างรูว้ า่ ตัวผูใ้ ช้งานกําลังสนใจต่อดาราคนนัน้ ๆ หรือบ่งบอกว่าผูใ้ ช้งานกําลังสนใจทีจ่ ะซือ้ รถยนต์
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“พอดีมเี พือ่ นกดไลค์มแี ฟนเพจในนี้เหมือนกันเห็นเค้าชอบไปอ่านข้อมูลอะไรอย่างเนีย๊ เคย
ไปถามเค้าไงว่าโทรศัพท์เราใช้รนุ่ นี้เป็นอย่างนี้นะ เค้าบอกว่าเข้าไปถูกใจเพจก็ได้ ไปโพสต์
ถามเค้าก็ได้กเ็ ค้าแนะนําไงว่าให้ไป มันมีบางตัวทีเ่ ค้าไม่รแู้ อพบางตัวทีเ่ ค้าไม่รเู้ ค้าก็เลยให้
เข้าไปถามอยากรูอ้ าการโทรศัพท์ของเราว่ามันจะแก้ยงั ”ไงผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่10
“เพือ่ นกดแล้วเราก็เข้าไปดูอยากรูว้ า่ มันคืออะไรก็มนี ะเราก็จะรูว้ า่ เพือ่ นคนนี้ตอนนี้ ชอบ
อะไรอะอย่างนี้มกี ด็ กี ว่าเราไปกดอะไรแบบนัน้ นะสนใจดูกระเป๋าเพือ่ จะมีคนมาขายให้เราก็
แอดเป็ นเพือ่ นมาว่าเราสนใจกระเป๋านะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 4
จากงานวิจยั พบว่าแรงจูงใจทางด้านสังคมทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจส่งผลต่อภาพลักษณ์
ทีค่ นรูจ้ กั บนโลกแห่งความเป็ นจริงมองมาทีต่ นเอง มากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เนื่องจากผูใ้ ช้งานยังคงไม่รสู้ กึ สนิทสนมกับสมาชิกคนอื่นๆ บนโลกออนไลน์ ทําให้ไม่สนใจว่าสมาชิก
คนอื่นๆ บนแฟนเพจมองภาพลักษณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีต่ นเองกระทําบนแฟนเพจมาก
นัก ในทางตรงข้ามหากสมาชิกคนอื่นๆ บนแฟนเพจได้กลายมาเป็นเพือ่ นผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ซึง่
หมายถึงการเปลีย่ นผ่านจากคนทีไ่ ม่รจู้ กั เป็นคนทีเ่ ริม่ รูจ้ กั กันมากขึน้ ผูใ้ ช้งานจะเริม่ พิจารณาถึงการ
กระทําต่างๆของตนเองทีส่ มาชิกเหล่านัน้ มองว่าจะถูกนําไปพูดถึงคนอื่นๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างไรบ้าง ดังนัน้ ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก จึงพิถพี ถิ นั กับการเลือกรับเพือ่ นสมาชิกคนอื่นๆ บนแฟนเพจ
เทียบเท่ากับเพื่อนทีต่ นเองรูจ้ กั บนโลกแห่งความเป็ นจริง
ตาราง 12 เปรียบเทียบแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ ในหมวดสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันแตกต่างกัน
แรงจูงใจทางด้านข่าวสาร
สินค้าทีม่ คี วาม ข้อมูลทัง้ จากผูด้ แู ลแฟนเพจ
เกีย่ วพันสูง
และประสบการณ์ของคนอืน่ ๆ
ประกอบการตัดสินใจซือ้

แรงจูงใจด้านความบันเทิ ง
ความบันเทิงเป็ น
องค์ประกอบย่อยทีส่ นับสนุน
ความเข้าใจในข้อมูล ของ
สินค้าและบริการ
สินค้าทีม่ คี วาม ข้อมูลด้านสินค้าใหม่ ราคา ความบันเทิงเป็ นจุดสร้าง
เกีย่ วพันตํ่า
โปรโมชัน่ และสถานทีจ่ าํ หน่าย ความรูส้ กึ ร่วมไปกับ เฟซบุก๊
แฟนเพจ
เป็ นแรงขับให้เกิดการซือ้

แรงจูงใจด้านสังคม
ได้รจู้ กั กับบุคคลอื่นทีไ่ ด้
ลองใช้สนิ ค้า หรือบริการมา
ก่อน
ได้รจู้ กั กับบุคคลอื่นทีม่ ี
ความชอบในสินค้า บริการ
หรือความบันเทิงเหมือนกันๆ

จากแรงจูงใจในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทัง้ หมดพบว่า ผูใ้ ช้งานแฟนเพจส่วนใหญ่จะ
พิจารณาคุณค่าของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีไ่ ด้รบั เป็นหลัก จากงานวิจยั พบว่า
ประเภทของสินค้าหรือบริการทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความคาดหวังจากการได้รบั ข้อมูลในระดับที่
ต่างกัน ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้นําสินค้าทีม่ เี กีย่ วพันสูงอันได้แก่รถยนต์ แ ละโทรศัพท์มอื ถือ และ
สินค้าทีม่ ีความเกีย่ วพันตํ่าอันได้แก่เครือ่ งเขียน และเครือ่ งดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ ซึง่ สามารถสรุป
ความคาดหวังในเรือ่ งของการพิจารณาด้านข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั ดังนี้
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ผูใ้ ช้งานแฟนเพจสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันสูงคาดหวังว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีบทบาทในฐานะ
ช่องทางในการรับรูข้ า่ วสารต่างๆ ทัง้ จากผูด้ แู ลแฟนเพจ หรือผูใ้ ช้งานอื่นๆ ซึง่ ไม่แตกต่างจากการ
ได้รบั ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั หรือชุมชนบนโลกออนไลน์อ่นื ๆ มากนัก โดยทีข่ อ้ มูลทีต่ นเอง
ได้รบั จะมีสว่ นในการเอือ้ ให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ได้มากกว่าสินค้าทีม่ คี วามเกี่ ยวพันตํ่า การได้รบั
ข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ กแฟนเพจสร้างความรูส้ กึ สะดวกสบายในการเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ในช่วงเวลาที่
ตนเองกําลังใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่ รวมไปถึงสามารถได้รบั ข่าวสารจากบริษทั และการแสดง
ความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ได้อย่างฉับไว ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อข่าวสารบน เฟซบุ๊กแฟนเพจจะ
ขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลทีต่ นเองได้รบั เป็ นหลัก ผูใ้ ช้งานจะพิจารณาว่าหากข่าวสารบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจตรง
กับเนื้อหาทีผ่ ใู้ ช้งานต้องการจะรูม้ ากเท่าไหร่จะทําให้เกิดความพึงพอใจต่อแฟนเพจมากขึน้ อาทิเช่น
เครือ่ งยนต์ของรถยนต์รนุ่ ทีต่ นเองสนใจ หรือวิธใี นการแก้ปญั หาจากการใช้งานโท
รศัพท์มอื ถือเบือ้ งต้น
ในทางตรงกันข้าม หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแฟนเพจยังไม่ตรงกับทีต่ นเองต้องการ หรือไม่
แตกต่างจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผูใ้ ช้งานแฟนเพจจะรูส้ กึ ผิดหวังจากการใช้งานแฟนเพจ และอาจไม่
สนใจทีจ่ ะรับข้อมูลจากแฟนเพจอีก นอกจากนี้ผใู้ ช้งานแฟนเพจของสินค้าทีม่ ี ความเกีย่ วพันสูงยัง
เปิดเผยอีกว่า หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั สามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้าได้ หรือได้รบั ข้อมูล
มากกว่าทีต่ นเองคาดหวังไว้จะทําให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ว่าแฟนเพจนี้มคี ณ
ุ ค่ากับตนเองในระดับสูง
“ถึงกดไลค์ไปเราก็ไม่ตอ้ งการข่าวสารตรงนัน้ ไม่ตอ้ งข้อมูลตรงนั ้ นเราไม่ชอบ ไม่กดดีกว่า
เพราะมันจะขึน้ เป็ นฟีดตลอดเวลากับหน้เฟซบุ
า ๊กของเราเอง” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่9
“นอกจากในจอคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะ ในหนังสือมันก็ม ี ทางข่าวสารมันก็ม ี
ไม่ ใช่ ไม่ ม ี
ทางเลือก แต่ถามว่าอันไล ค์ไหม บอกว่าไม่ อย่างน้อยมันเป็นชีวติ จิตใจของทุกคนแล้วที ่
ต้องก้มหน้าดูโทรศัพท์ อย่างน้อยนิวฟีด เจอเขาก็ยงั ดี” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“เวลาเราเล่น เฟซบุ๊ก เป็ นเพือ่ นกับเขาไม่วา่ จะมีขา่ วสารอะไรก็จะมาขึน้ ใน เฟซบุ๊ก ของเรา
อย่างเช่นมีโปรโมชันอะไรบ้
่
าง” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 2
ผูใ้ ช้งานแฟนเพจของสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันตํ่าจะไม่คาดหวังเรือ่ งข่าวสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับสินค้าหรือบริการ เนื่องจากข่าวสารดังกล่าวจะเป็นทีค่ นุ้ เคยกับผู้ ใช้งานอยูแ่ ล้ว เช่น
นํ้าอัดลม เครือ่ งเขียน หรือชาเขียว ดังนัน้ ความสนใจในแฟนเพจในหมวดสิน ค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันตํ่า
จะไม่พจิ ารณาข่าวสารของคุณสมบัตขิ องสินค้า และบริการ ผูใ้ ช้งานจะสนใจข้อมูลข่าวสารบน เฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทางด้านการตลาดอื่นๆ มากกว่าทัง้ ในเรือ่ งโปรโมชัน่ สถานทีใ่ น
การซือ้ สินค้า ราคาสินค้า หรือสินค้าใหม่ในตลาด ซึง่ ข้อมูลดั งกล่าวได้มสี ว่ นกระตุน้ ให้ เกิดความรูส้ กึ
อยากซือ้ รวมไปถึงการบอกต่อในกลุม่ เพือ่ นทีม่ กี ารใช้สนิ ค้าในลักษณะเดียวกัน
“ทีเ่ ข้ามาไม่ได้คดิ อะไรมาก หนูคุยแบบสนุ กอย่างเดียวไม่ได้จริงอะไรมากมาย เผือ่ ฟลุ๊คได้
ของรางวัลมากกว่า สนุ กดี” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
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“ได้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับเก็บฝาแลกอะไรแบบนี้ เลยไปบอกทีบ่ า้ นให้เก็บไว้ บางทีเห็นข้อมูล
กิจกรรมก็อยากไปเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 2
“ไม่สนอะไรมาก พอสนิทแล้ว โพสต์ แล้วลุน้ ว่าหนูได้ลนุ้ รางวัลอะไรไหม ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก
แฟนเพจคนที ่ 2
กล่าวโดยสรุป หากเปรียบเทียบระหว่างสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันสูง และตํ่าพบว่าความ
คาดหวังในการใช้งานแฟนเพจมีความแตกต่างกัน ผูใ้ ช้งานแฟนเพจสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันสูงจะ
คาดหวังต่อข่าวสารทีส่ งู กว่า โดยมุง่ เน้นไปทีข่ อ้ มูลด้านสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงข้อมูลจาก
ประสบการณ์การใช้งานจริงของผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ในขณะทีผ่ ใู้ ช้งานแฟนเพจสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
ตํ่าจะคาดหวังองค์ประกอบด้านความบันเทิง เช่น ความสนุก ความเพลิดเพลิน หรือ การลุน้ รับของ
รางวัลทีไ่ ด้รบั จากแฟนเพจก่อนทีจ่ ะได้รบั ข่าวสารทางด้านการตลาดต่างๆ
เมือ่ เปรียบเทียบผลจากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีม่ ตี ่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า พบว่า
สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันตํ่าสามารถใช้งานแฟนเพจเป็นแรงขับให้เกิดการซือ้ มากกว่าสินค้าทีม่ คี วาม
เกีย่ วพันสูง โดยมีเหตุผลหลัก 2 ประการคือ 1) สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันตํ่าส่วนใหญ่ราคาไม่สู งมาก
ทําให้การตัดสินใจซือ้ ทําได้งา่ ยสินค้าทีม่ รี าคาสูงกว่า ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งคํา หนึ่งถึงข้อมูลในเชิงลึก หรือ
ประสบการณ์การใช้งานของคนอื่นๆ มากนัก และ 2) การแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโปรโมชัน่
เป็ นสิง่ จูงใจให้ผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันตํ่าอยูแ่ ล้ว ซึง่ ผูใ้ ช้งานเองต่างรูส้ กึ คุน้ เคยกั บข้อมูล
ดังกล่าวอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่องไปยังผูใ้ ช้งานสร้างให้เกิด
การตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยกว่า
ความคาดหวังจากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ (Expectation)
การสมัครใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจส่วนใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั แรงจูงใจของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อสินค้า
หรือบริการทีต่ นเองใช้งานอยู่ โดยแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ ในระยะแรกจะส่งผลให้ผใู้ ช้งานได้เข้ามาใช้งาน
เบือ้ งต้น แต่การพิจารณาทีจ่ ะติดตามหรือใช้งานแฟนเพจในระยะยาวทีน่ ําไปสูค่ วามยึดมันผู
่ กพันยังขึน้
อยูค่ วามสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผูใ้ ช้งานจาก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ งานวิจยั พบว่า
ความคาดหวังจะเกิดขึน้ จาก 2 ปจั จัยหลักอันประกอบไปด้วย 1) ความสนใจในสินค้าหรือบริการที่
ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ 2) ประโยชน์จากการได้รบั ข้อมูลทีป่ รากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ความสนใจในสินค้า หริอบริการ
ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจนําประสบการณ์ และความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อสินค้าและบริการต่างๆ
พิจารณาร่วมเพือ่ ประเมินระดับของความยึดมันผู
่ กพันของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อแฟนเพจต่างๆ หาก
ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจรูส้ กึ ชืน่ ชอบ หรือมีประสบการณ์การใช้งาน เดิม ทีด่ ีต่อ สินค้าหรือบริการ
ผูใ้ ช้งานเหล่านัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าไปใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารบนแฟนเพจ
ในระยะยาว ผลวิจยั แสดงให้เห็นว่าหากผูใ้ ช้งานกํา ลังบริโภคสินค้า หรือใช้บริการของแฟนเพจอยูแ่ ล้ว
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รวมไปถึงรูส้ กึ ชืน่ ชอบ หรือสนใจทีจ่ ะซือ้ สินค้า หรือบริการของแฟนเพจนัน้ ๆ ผูใ้ ช้งาน จะมีแนวโน้มที่
จะใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจต่อไปในระยะยาว เนื่องจาก ต้องการจะมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของ
แฟนเพจนัน้ ๆ ตรงข้ามกับ ผูใ้ ช้งานทีเ่ ข้ามาสมัครเป็นสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีย่ งั ไม่รจู้ กั หรือยังไม่
คุน้ เคยกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจพิจารณ าเพียงองค์ประกอบย่อยๆ ทีก่ ระตุน้ ให้ตวั เองเข้าไป
สมัคร เช่น โปรโมชัน่ รูปภาพของพรีเซนเตอร์ หรือเกมส์
“ก่อนหน้าทีห่ นูจะมาสมัคร หนูชอบกินอิชติ นั อยูแ่ ล้ว รสชาติของเขามันอร่อยดี แล้ววัน หนึง่
หนูแบบนังเล่
่ นเกมส์อยูแ่ ฮปปี้ฟาร์มนะคะ แล้วอยูๆ่ เพจนี้มนั ก็เด้งขึน้ มาหน้าวอร์เราอ่ะค่ะ
ตรงข่าวสารข้างๆ โผล่ขน้ึ มาเป็นแฟนเพจอิชติ นั อ่ะค่ะหนูกไ็ ม่รู้ ว่าอะไร ห นูกเ็ ลยเข้าไปดู
เลยเพราะหนูชอบกินอยูแ่ ล้วไง” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
“ยังไม่ได้ใช้รถยีห่ อ้ นี้กด็ นี ะทําให้เราได้รอู้ ะไรเยอะมากขึน้ จากทีเ่ ราไม่รู้ ไม่เคยรูต้ วั ของ
โตโยต้า อย่างยาริสเนีย่ ก็ทาํ ให้เราบางทีมนั มีอะไรน่าสนใจบ้างในตัวรูปของรถ ” ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 1
“บางทีมแี ค่โปรโมชัน่ เราก็เข้าไปเล่นนะแต่พอจบช่วงโปรโมชัน่ เราก็ทง้ ิ ไว้เฉยๆ ไม่ได้ทาํ
อะไรเลย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 4
นอกเหนือจากแรงจูงใจ และความคาดหวังทีเ่ กิดจากตัวผูใ้ ช้งานแฟนเพจเอง นักการตลาด
ออนไลน์ยงั เปิดเผยว่าช่วงก่อนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน แรงขับทีเ่ กิดจากกิจกรรมทางตลาด
มีสว่ นสําคัญในการสร้างการรูจ้ กั และเชิญชวนให้ผใู้ ช้งานทัวไปได้
่
เข้ามาใช้งาน นักการตลาดจะจัด
กิจกรรมเพือ่ สร้างการจดจํา และเชิญชวนให้ผใู้ ช้งาน เฟซบุ๊ก ทัวไปได้
่
เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของ
แฟนเพจมากขึน้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการเน้นทีก่ ารเพิม่ จํานวนคนทีม่ าสมัครเป็นหลัก โดย
ขัน้ ตอนแรกนักการตลาดจะระบุถงึ กลุม่ เป้าหมายทีต่ นเองต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกให้ชดั เจน
จากนั น้ จึงจัดกิจกรรมทีต่ รงกับความสนใจกับกลุม่ เป้าหมาย เช่น การร่วมชิงโชค หรือ การแจกของ
รางวัล ซึง่ การรักษาให้ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใช้งานในระยะยาวจะขึน้ อยูก่ บั เนื้อหาต่างๆ ที่
ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
“สร้างกิจกรรมบนออนไลน์จะเป็ นแคมเปญ ออกสือ่ หรือออกโปรโมชั ่ นจะต้อง ออกมา
เฉพาะกลุม่ เช่น โปรโมชันนี
่ ้ สาํ หรับแฟนเพจนี้ ทีอ่ นื ่ ไม่ม ี เราก็ตอ้ งระบุเฉพาะบนโลก
ออนไลน์เท่านัน้ ” นักการตลาดคนที ่ 3
“แบรนด์จะบอกว่าถ้าแจกของตลอด แบรนด์จะทํามาเพือ่ อะไร แฟนเพจอาจได้สองล้านคน
แต่จะขายของได้มากขึน้ ไหม ช่วยขายของได้มากหรือเปล่า ก็ตอ้ งกลับมาย้อนดูตวั เอง ”
นักการตลาดคนที ่ 6
“ภาพรวมตอนนี้เพจไหนดัง เขาจะแจกของสังเกตเพจไหนเจ๋งๆ คอนเท้นต์ไม่ได้มาจากแบ
รนด์ตอ้ งเกรียนๆ” นักการตลาดคนที ่ 2

139
ตามแนวคิดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ได้ระบุถงึ ตัวแปร ความยากง่ายต่อการใช้
เทคโนโลยีทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของระบบเทคโนโลยีต่างๆ อย่างไรก็ตามจากการวิจยั เรือ่ ง
ความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจพบว่าปจั จัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันก่อน
การใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่มองว่าความยากง่ายในการใช้งานไม่ได้มผี ลต่อความ
ยึดมันผู
่ กพัน เนื่องจากผูใ้ ช้งานมีประสบการณ์เดิมจากการใช้งาน เฟซบุ๊ก ส่วนตัวเป็นพืน้ ฐานอยูแ่ ล้ว
การกดไลค์ หรือการใช้งานต่างๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจจึงเป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยที่ ผูใ้ ช้งานทัวไปสามารถใช้
่
งาน
ได้ปกติ อีกทัง้ บางทีขอ้ มูลขึน้ มาให้เห็นโดยอัตโนมัติ ไม่มคี วามซับซ้อนในการใช้งานแต่อย่างใด
4.2 การรับรูป้ ระโยชน์ ท่ีได้รบั จากแฟนเพจ (Perceived Benefits)
การรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากแฟนเพจจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูใ้ ช้งานประเมินความคาดหวังภายใน
จิตใจของตัวเองเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจว่าสามารถตอบสนองความ
คาดหวัง และแรงจูงใจก่อนการใช้งานมากน้อยเพียงใด ผูใ้ ช้งานจะเริม่ เชื่อมโยงเนื้อหา หรือลักษณะ
การใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจเข้ากับการประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ บนโลกแห่งความเป็นจริง เช่น
ผูใ้ ช้งานนําเนื้อหา ทีเ่ กีย่ วกับประสบการณ์ใช้งานของผูอ้ ่นื ไปประกอบการตัดสินใจซือ้ หรือ ผูใ้ ช้งาน
คอยรับฟงั ข้อมูลต่างๆ เพือ่ เป็ นความรูต้ ่างๆ ให้กบั ตัวเองในการไปพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ บนโลกแห่ง
ความจริง ความสามารถในการตอบสนองดังกล่าวยังผลให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ว่าการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
มีคณ
ุ ค่าต่อตนเอง และอยากทีจ่ ะกลับมาใช้งานเป็นประจํา
“รูส้ กึ ดีกบั ข้อมูล ทีเ่ ราได้มาส่วนมากก็จะเข้าไปอ่านเข้าไปถูกใจคนทีใ่ ห้ขอ้ มูล ” ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 11
“รูส้ กึ ดีเหมือนถ้าเรามีปญั หาอะไรเค้าก็ชว่ ยแก้ปญั หาให้เราโดยทีเ่ ราซือ้ โทรศัพท์มาแรกๆ
เราไม่รเู้ ลยว่าเล่นยังไงเราก็สามารถรูแ้ ล้วว่ามันใช้ยงั ไงอันไหนทีเ่ ราไม่รอู้ ่ะ ก็รไู้ ด้ ” ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 10
หากเจาะลึกถึงประโยชน์ทผ่ี ใู้ ช้งานได้รบั จากแฟนเพจ ผูใ้ ช้งานพิจารณาประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากเนื้อหาทีส่ ร้างโดยผูใ้ ช้งานคนอื่นเป็นหลัก จากผลงานวิ จัยทีผ่ า่ นมาของบริษทั นีลเซ่น (2009)
พบว่าพฤติกรรมการซือ้ ของของลูกค้าส่วนใหญ่จะยึดตามคําแนะนําของคนอื่นๆ บนเว็บไซต์มากกว่า
ข้อมูลทีป่ รากฏในงานโฆษณาต่างๆ ผลการวิจยั ดังกล่าวคล้ายคลึงกับปร ากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับการ
ใช้งานแฟนเพจในประเทศไทยทีส่ ่วนใหญ่การบริโภคข้อมูลบนแฟน เพจจะยึดเอาความคิดเห็นจาก
สมาชิก คนอื่นบนแฟนเพจมาประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า หรือบริการ นักการตลาดเปิดเผยว่า
ข้อมูลจากผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ มีสว่ นสําคัญต่อการสร้างความยึดมันผู
่ กพันมากเนื่องจากผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่
ตัง้ ใจค้ นหาข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสินค้า หรือสินค้าอยูแ่ ล้ว การได้รบั ข้อมูลจากบุคคลทีม่ ี
ความสนใจ วิถชี วี ติ หรือรสนิยมในสินค้าคล้ายๆ กันดูน่าไว้ใจมากกว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูด้ แู ล
เว็บไซต์ ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่จงึ ให้ความสําคัญกับข้อมูลทัง้ บวกและลบทีป่ รากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การวัดระดับของความยึดมันผู
่ กพันกับข้อมูลของผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ จึงสามารถบ่งบอกระดับความยึดมัน่
ผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เป็ นอย่างดี
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การประเมินความพอใจผ่านเนื้อหาทีป่ รากฏบนแฟนเพจโดยมีปจั จัยในการประเมินความ
พอใจทัง้ หมด 3 เรือ่ งได้แก่ 1) เนื้อหาทีม่ คี วามใหม่ ผูใ้ ช้งานคาดหวังว่าเนื้อหาทีต่ นเองได้รบั มีความ
สดใหม่ และแตกต่างจากข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากสือ่ ประเภทอื่นๆ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เป็นช่องทางเดียวทีส่ ามารถรับข่าวสาร และรับรูข้ า่ วสารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้การใช้งานด้าน
ข่าวสารผ่านสื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นสือ่ ทีแ่ ตกต่างจากสือ่ อื่นๆ 2) เนื้อหาทีต่ รงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานสร้างคุณค่าของแฟนเพจ ในฐานะทีเ่ ฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นช่องทางทีช่ ่วยให้ขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ เช่น ความต้องการรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ หรือความต้องการรับทร าบ
ประสบการณ์การใช้งาน และ 3) เนื้อหาทีต่ รงกับความจริง ลักษณะข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากทัง้ ผูด้ แู ล
แฟนเพจ หรือผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ จะมีลกั ษณะทีต่ รงกับความเป็นจริงมากกว่าสือ่ อื่นๆ ผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ว่า
ได้สอ่ ื สารโดยตรงกับผูด้ แู ล หรือผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ทําให้สร้างความรูส้ กึ ว่าข่ าวสารทีไ่ ด้รบั มีลกั ษณะที่
เป็นจริงมากกว่าการบริโภคข่าวสารผ่านสือ่ อื่นๆ
“ก็ไปอ่านพวกรีววิ ทีเ่ ค้า โพสต์เป็นประจํานะ ได้ความรูจ้ ากตรงนี้เราได้รอู้ ะไรมากขึน้ ” ผูใ้ ช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
“ชอบทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆ
การ
แลกเปลีย่ นข้อมูลของคนทีม่ ากดไลค์ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เพราะมีเค้าจะมีกา รอัพเดตข้อมูล
มาเรือ่ ยๆ แต่ถา้ รอแอดมินมาโพสต์จะไม่คอ่ ยมี” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 5
“ตอนแรกเราเห็นเพือ่ นไลค์กไ็ ลค์ตามก็โอเค ก็ตามทีพ่ บี ่ อกหาจากกูเกิ้ลเราก็หาได้แต่คงไม่
มีใครช่วยตอบมากมาย แต่พอหลังจากทีใ่ ช้มารูส้ กึ เข้าไปใช้เข้าไปดูคนในนัน้ เขาให้ความรู้
เยอะดี เขาก็เหมือนกับว่าให้ประโยชน์กบั เราได้มากในระดับหนึง่ ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คนที่ 7
นอกจากนี้การรับรูป้ ระโยชน์จากความบันเ ทิงทีไ่ ด้รบั พบว่า ผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับ
การใช้งานบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เช่น วีดโี อ เกมส์ หรือรูปภาพต่างๆ ดังนัน้ อารมณ์ความรูส้ กึ ร่วม
ทีเ่ กิดจากการใช้งานด้านบันเทิงดังกล่าวได้สง่ ผลต่อระดับของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึง่
ตามลักษณะนิสยั ของคนไทยแล้วจะพบว่าอารมณ์ความรูส้ กึ ในทางบวก
เช่น ความผ่อนคลาย
ความสนุ กสนาน หรือความเพลิดเพลิน เป็นอารมณ์ทส่ี ร้างความยึดผูกพันได้มากกว่าอารมณ์
ประเภทอื่นๆ และส่งผลต่อความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อแฟนเพจ และนําไปสู่ความต้องการทีจ่ ะกลับไปใช้งาน
แฟนเพจต่อในอนา คตอีกครัง้ นอกจากนี้ลกั ษณะของความบันเทิงทีไ่ ด้รบั หากมีความแตกต่างจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆจะสร้างความรูส้ กึ พิเศษให้กบั ผูใ้ ช้งานว่าสามารถรับความบันเทิงผ่านช่องทางแฟนเพจ
ได้อย่างเดียวเท่านัน้
“สําคัญสุดคือเรือ่ งชิงโชคค่ะ ก็ขา่ วสารเยอะสุดในส่วน หนึง่ แต่ถา้ แบบเราชอบความสนุก
อยากเล่นเกมส์ สนุ กก่อนค่ะ รองลงมาเป็นโปรโมชันแล้
่ วเรือ่ งสุดท้ายคือข่าวสาร ” ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
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“เกมส์น้ มี นั สนุ กต้องให้น้ ําเพือ่ นแล้วเราจะได้ไอเทมอะไรแบบนี้นะไม่รสู้ กึ โดนยัดเยียดอืมก็
ไม่ได้ให้ไปซื้อทีน่ ู้นทีน่ ้ ไี ม่ใช่นะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
“ต่างกันถ้าไปดูไปกดไลค์เพจของดารามันก็มแี ต่รปู ของคนนัน้ ๆ มัน ธรรมดาแต่ในโฆษณา
มันก็มรี ปู โฆษณาด้วยอะมันได้อารมณ์กว่า” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 2
ความเกีย่ วพันทีม่ ตี ่อแฟนเพจ (Involvement) เป็นคุณสมบัตเิ ด่นทีป่ รากฏอยูใ่ น เครือ่ งมือ
วัดเรือ่ งความยึดมันผู
่ กพันบนโลกออนไลน์เป็นประจํา เช่น ในงานของ Bowden (2007) หรือ ในงาน
ของ Lefebvre และคณะ (2010) จากการศึกษาครัง้ นี้สามารถสรุปได้วา่ ลักษณะความเกีย่ วพัน
ระหว่างผูใ้ ช้งาน กับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเกิดขึน้ ผ่านการสือ่ สารแบบสองทางผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก
อันได้แก่ เนื้อหาทีป่ รากฏบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ตราสินค้า และผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ โดยทีค่ วามเกีย่ วพัน
สําหรับผูใ้ ช้งานคนไทยอาจเกิดขึน้ ใน 2 ลักษณะคือ ความเกีย่ วพันแบบเฉื่อยชา (Passive) ซึง่ เกิด
จากการทีผ่ ใู้ ช้งานรูส้ กึ ว่ามีสว่ นร่วมกับแฟนเพจในระดับผิวเผิน โดยเกิดขึ้ นเมือ่ ผูใ้ ช้งานรูส้ กึ สนใจ
หรือเกีย่ วพันข้อมูลข่าวสารบนแฟนเพจทีต่ นเองสนใจ ในขณะทีค่ วามรูส้ กึ มีสว่ นร่วมทัง้ กับตราสินค้า
และคนอื่นๆ ในชุมชนยังมีไม่มากนัก กล่าวคือผูบ้ ริโภคชาวไทยจะรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในขณะทีต่ นเองได้
เข้าไปอ่านเนื้อหาทีป่ รากฏบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีต่ รงกับความต้องการของตนเอง โดยทีไ่ ม่
จําเป็นต้องมีการกระทําทีแ่ สดงการมีสว่ นร่วมออกมา เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น หรือ การส่ง
ข้อความไปหาสมาชิกคนอื่นๆ จากผลงานวิจยั จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้งานคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รสู้ กึ
ร่วมกับแฟนเพจมากนักอันเกิดมาจากลักษณะนิสยั ส่วนตัวของคนไทยที่ ยังไม่ไว้ใจ การขาดความรู้
ความเข้าใจในประเด็นทีถ่ กเถียงบนโลกออนไลน์ หรือการขาดทักษะการสือ่ สารในเรือ่ งของการเขียน
ทําให้ความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมของคนไทยทีเ่ กิดขึน้ จะมีพน้ื ฐานมาจากการพิจารณาอ่านข้อมูลทีต่ รงกับ
ความต้องการของตนเองเป็ นหลัก หรือมีเนื้ อหาทีค่ ล้ายคลึงกับลักษณะการใช้งานของตนเอง ทําให้
ตนเองรูส้ กึ ร่วมแบ่งปนั เนื้อหาต่างๆ ทีป่ รากฏ
“แฟนเพจเป็ นเหมือ นเพือ่ นทัวไปประมาณว่
่
าเหมือนเป็ นสมาชิกคนหนึง่ แต่อาจจะไม่ได้
สนิทเหมือนเพือ่ นกันจริงๆ นอกเฟซบุ๊กเพราะยังไม่ได้ไว้ใจมากนัก” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คนที ่ 6
“ชอบในระดับข้อมูลเฉยๆ ยังไม่อยากคุยกับคนอืน่ ๆ เพราะว่าเราไม่รจู้ กั แต่ตอนนี้เรารูจ้ กั
แล้ว” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 9
อย่างไรก็ตามนักการตลาดบนโลกออนไลน์ยอมรับว่าลักษณะความเกีย่ วพันของคนไทยใน
ระดับสูง หรือลักษณะตื่นตัว (Active) ยังมีไม่มากนัก แม้วา่ ความถีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะ
ขึน้ มากกว่า 2-3 สัปดาห์ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ บริษทั Forrester Research (Haven. 2007: 5-6)
ได้กล่าวไว้วา่ เป็ นลักษณะการกระทําของผูใ้ ช้งานทีม่ ลี กั ษณะตื่นตัว นักการตลาดออนไลน์ เปิดเผยว่า
ลักษณะของการใช้งานผูบ้ ริโภคคนไทยทีร่ สู้ กึ มีความเกีย่ วพัน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในระดับสูงมีเช่นกัน
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เพียงแต่จาํ นวนของผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะแบบนี้ ยัง มีไม่มากนัก นักการตลาดได้นยิ ามผูใ้ ช้งานทีม่ ี
ความเกีย่ วพันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจในระดับสูงว่าทําหน้าทีเ่ ปรียบเสมือนตัวแท นของยีห่ อ้ สินค้าบน
โลกออนไลน์ ผูใ้ ช้งานกลุม่ นี้จะมีความรูส้ กึ ในทางบวก และผูกพันกับตราสินค้าในระดับสูง และชอบ
ทีแ่ สดงความคิดเห็นมีการแสดงความ ซึง่ ลักษณะของผูใ้ ช้งานดังกล่าวจะมีความรูส้ กึ ว่าสามารถ
ติดต่อกับตัวแทนของการขายสินค้าต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
“โดยหลักการคนประเภทนี้ไม่จาํ เป็ นต้องมีเยอะ แต่ตอ้ งมีไว้เพือ่ กระจายเสียงต่อ เพือ่ ให้รู้
ว่าเป็ นแฟนคลับ เพราะคนนี้เป็นเหมือนตัวแทนของยีห่ อ้ นี้ ทําอะไรก็ได้เราจะถูกทุกอย่าง
บล็อกเกอร์คนนี้จะชมเราตลอด” นักการตลาดคนที ่ 2
“ถ้าถามน่ าจะไม่เกิน 10% ของคนทีร่ สู้ กึ ดีเกีย่ วกับแบรนด์ ...สิง่ ทีเ่ ราทําได้ในแง่ของแบรนด์
คือหาคนทีร่ สู้ กึ ดีกบั แบรนด์มากทีส่ ดุ ทําไงให้เขาช่วยพูดต่อเกีย่ วกับเรา เพราะถ้าเราพูด
เอง ยังไงก็สคู้ นทีเ่ ป็ นลูกค้าพูดไม่ได้” นักการตลาดคนที่ 3
4.3 ความรูส้ ึกที่ได้เชื่อมโยงกับตราสิ นค้า (Brand Connection)
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เชือ่ มโยงกับตราสินค้า เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากการสือ่ สารแบบสองทาง
นักการตลาดได้ประยุกต์ใช้พน้ื ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเพือ่ ประโยชน์ทางการตลาดในการสร้างโอกาสให้
ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และตราสินค้าได้เรียนรูจ้ กั ซึง่ กันและกัน โดยนักการตลาดมองว่าการ
เชือ่ มโยงระหว่างตราสินค้า และผูใ้ ช้งานทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ทีข่ อง เฟซบุ๊ก แฟนเพจทําให้เกิดการเรียนรู้
ทัง้ ข้อมูลทีน่ กั การตลาดส่งไป บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) และความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค โดยมองว่าตราสินค้าเหมือนคนๆ หนึ่งทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถติดต่อคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ได้ ผูด้ แู ลเว็บไซต์ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของตราสินค้าทีส่ ร้างความรูส้ กึ ร่วมระหว่างการสือ่ สารแบบ
สองทาง หรือการสือ่ สารในกลุม่ ผูใ้ ช้งานผ่านการพูดคุยกันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ รวมไปถึงมีบทบาท
ในการกระตุน้ ให้คนในชุมชนบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจได้ม ี การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
ความรูส้ กึ เชือ่ มโยงกับตราสินค้าดังกล่าวได้สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตราสินค้า และสร้างความภักดีใน
ตราสินค้าในทีส่ ดุ
“มันคือเรือ่ งบุคลิกคือเขาต้องมองว่าน่าสนใจ เพราะฉะนัน้ มันจะต้องไม่ดธู รรมดา แต่จะต้อง
มีจะ๊ จะ อิอ๊ะ เพือ่ เพิม่ สีสนั ให้กบั ตัว Content บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ” นักการตลาดคนที ่ 4
“ขึน้ อยูก่ บั คาแร็กเตอร์ของแบรนด์อย่างโตโยต้าเขาชัดเจน คือซีเรียสเลย รถมีปญั หานู้นนี้
ทําให้ลกั ษณะการตอบของแอดมินต้องเป็ นแบบนัน้ ” นักการตลาดคนที่ 5
ซึง่ ความรูส้ กึ เชือ่ มโยงกับยีห่ อ้ ต่างๆ ประกอบไปด้วยมิตทิ างด้านการรูค้ ดิ
(Cognitive)
หมายถึงผูใ้ ช้งานได้รจู้ กั ภาพลักษณ์หรือของตราสินค้าในระดับขัน้ รูจ้ กั ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จาก
ผูด้ แู ลเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูใ้ ช้งานคาดหวังทีจ่ ะได้เห็น หรือรับรูข้ อ้ มูลจากผูด้ แู ลสามา รถตอบข้อสงสัย
พืน้ ฐาน หรือช่วยแก้ปญั หาให้กบั ผูใ้ ช้งาน เช่น ปญั หาทางเทคนิคของโทรศัพท์มอื ถือ ดังนัน้ ความรูส้ กึ
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เกีย่ วพันในข้อมูลข่าวสารของผูด้ แู ลจะขึน้ อยูก่ บั ว่าผูด้ แู ลนําเสนอข้อมู ลให้เข้าถึงผูใ้ ช้งาน รวมถึง
แสดงความเต็มใจทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาพืน้ ฐานให้กบั ลูกค้า ที่ ส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ อยากที่ จะกลับมา
ใช้งานแฟนเพจอีกครัง้
“เราก็รบั รูน้ ะว่าเขาพยายามอัพเดตตลอดเวลา แบล็คเบอร์รเี ่ ป็นแบบนี้ มีเวอร์ชนนู
ั ่ ่น เวอร์ชนั ่
นี้ทาํ ให้เราได้เรียนรูฟ้ งั ก์ชนใหม่
ั ่ ๆ ตลอดเวลา” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“ดีกว่าตรงทีว่ ่าเราต้องไปเสียตังค์ซ้อื หนังสือมาเปิดไม่ถงึ 5 หน้ากูรแู้ ระทํายังไงอะไรแบบเนี้ย
คืออันนัน้ ก็ไม่ได้เป็ นคําถามทีส่ ามารถเจาะจงได้ แต่ในหนังสือต้ องมานังดู
่ ในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ
แต่ดนี ะมีหนังสือแต่รวี วิ เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้ไงเพราะบางทีมนั ลบก็หายไปแล้ว แต่
หนังสือเราสามารถเปิดกลับไปมาได้” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 11
“เราไม่ได้มองเรือ่ งของเกมเป็ นตัวหลักในการทํา เฟซบุ๊ก นะ ในแง่ของตราสินค้ามองเรือ่ ง
คอนเท้นต์เป็ นสิง่ สําคั ญว่าจะทําอย่างไรให้เค้าอยูก่ บั แ บรนด์ เกมส์เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ร้าง
ความสนุ กสนานให้กบั แบรนด์ ใช่หรือวิธกี ารของการคิดทีม่ นั รอบด้าน ให้เข้าถึงมากยิง่ ขึน้ ”
นักการตลาดท่านคนที ่ 5
มิตทิ างด้านอารมณ์ (Affective) หมายถึงผูใ้ ช้งานเริม่ มีความผูกพันไปกับตราสินค้าผ่าน
เนื้อหาทีป่ รากฏอยูใ่ นแฟนเพจ โดยเนื้อหาทีป่ รากฏนัน้ บางครัง้ อาจจะไม่ได้สร้างอารมณ์ในทางบวก
เพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายรวมถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ในทางลบเช่นกัน การจัดการเนื้อหา หรือส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า จึงมี ความสําคัญในการสือ่ สารภาพลักษณ์ตราสินค้า เนื่องจากผูด้ แู ลแฟน
เพจสามารถใช้ลกู เล่นต่างๆ เพือ่ สร้างอารมณ์ หรือความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้งาน ทําให้ลกั ษณะการสือ่ สาร
ทางการตลาดส่งผลโดยตรงกับการรับรูท้ ม่ี ตี ่อตราสินค้าต่างๆ เนื้อหาทีม่ คี ล้ายคลึงกับวิถชี วี ติ
ผูใ้ ช้งานมีสว่ นสร้ างความรูส้ กึ เกีย่ วพันกับผูใ้ ช้งานโดยตรง และสามารถสร้างความรูส้ กึ ว่าผูใ้ ช้งาน
กําลังมีปฏิสมั พันธ์กบั คนทีม่ บี คุ ลิกหรือลักษณะคล้ายคลึงกับตัวเอง ทําให้การสร้างความยึดมัน่
ผูก พันทางตราสินค้าผ่านแฟนเพจ เช่น ความภักดีในตราสินค้า ความชืน่ ชอบในตราสินค้า หรือ
คุณค่าในตรา สินค้าจึงเป็ นวัตถุประสงค์ของนักการตลาดออนไลน์ทต่ี อ้ งการได้รบั จากความยึดมัน่
ผูกพันของลูกค้าทีม่ ตี ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ
“ชอบแฟนเพจซัมซุง เพราะ รูส้ กึ ว่ายีห่ อ้ นี้ ว่าเค้ามีการพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ แล้วก็ราคาไม่แพง
เกินไป คือทําให้เราอยากมีอะไรทีม่ ากขึน้ กว่านี้ ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 11
“รูส้ กึ มันใกล้ชดิ นะ ใกล้ชดิ กับ 3M มากกว่าเดิม ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจคนที ่ 4
“ถ้าแบรนด์ใหญ่ทขี ่ ายของอยูแ่ ล้ว บางทีเค้าขายตัวตนให้คนซือ้ เป็นส่วนหนึง่ ของแบรนด์
มากกว่า” นักการตลาดคนที ่ 1
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4.4 ความรู้สึกได้เป็ นส่วนหนึ่ งของชุมชน (Community)
ความรูส้ กึ ได้เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน ภายหลัง จากทีผ่ ใู้ ช้งานเริม่ ใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจไป
ได้ระยะเวลาหนึ่ง ในระยะแรกผูใ้ ช้งานเชือ่ มโยงการใช้งานแฟนเพจกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพียง
อย่างเดียว จากนัน้ ผูใ้ ช้งานเริม่ ทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ ในชุมชนออนไลน์มากขึน้
อย่างไร
ก็ตามการพึง่ พาอาศัยซึง่ กั นและกันของคนในชุมชนออนไลน์จะเน้ นฉพาะข้อมูลข่าวสารเท่านัน้
ผูใ้ ช้งานจะแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ เพือ่ สนับสนุนข้อมูลแก่คนอื่นๆ ในฐานะคนทีใ่ ช้สนิ ค้าหรือบริการ
หรือมีรสนิยมในการใช้สนิ ค้าในประเภทเดียวกัน
“รูส้ กึ เหมือนว่าช่วยเหลือเพื ่อนคนๆ หนึง่ ทีเ่ ขาไม่รเู้ รือ่ ง มีความรูส้ กึ แบบนัน้ อ่ะ โอเค เขาก็
สบายใจไม่ตอ้ งมานังวิ
่ ตกกังวล โทรศัพท์เป็นอะไร อย่างน้อยก็ได้ความรูจ้ ากเรา ” ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“ชอบการทีม่ คี นมาอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ บางทีถา้ ไม่ได้คยุ กับคน 20 คนนี้กเ็ หงานะ ทําไม
วันนี้เงียบจัง” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 11
“ก็มนี ะคะมีเพือ่ นใหม่ดว้ ยคะ แบบเข้าไปคุยกันเรือ่ งอิชติ นั ก็แบบเข้าไปตอบคําถามแบ บนี้
นะ แล้วเข้ามาทักทาย มาคุยกัน” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
“บางทีเราไปโทรเราก็รอนานกว่าจะกด 0 ว่าจะรอพนักงานตอบถ้าเกิดเราว่างๆเราก็ไปใน
แฟนเพจนัน้ เลยบางทีคนทีไ่ ม่ใช่แอดมินก็มาตอบให้เพราะว่าพวกทีท่ าํ งาน3Mก็มเี ล่นในนัน้
ถ้าเค้าว่างก็จะมาตอบให้เลย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
จุดเริม่ ต้นของรูปแบบการสือ่ สารของสมาชิกในชุมชนออนไลน์จะเป็นการสือ่ สารผ่านทาง
กระทูต้ ่างๆ ทีม่ กี ารแสดงความคิดกันไปมา หรือการพูดคุยผ่านโปรแกรมแชต ในระยะแรกความรูส้ กึ
ระหว่างการพูดคุยจะไม่ได้รสู้ กึ ใกล้ชดิ มากนัก การสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อน กับบุคคลทีต่ นเอง
รูจ้ กั บนโลกออนไลน์เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ยากเนื่องจากยังผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก มองว่าการใช้งานเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก เป็ นเรือ่ งของเครือข่ายทางสังคมขนาดเล็ก ที่มคี วามเป็นส่วนตัวสูง และมีความเสีย่ งในการ
เจอบุคคลทีไ่ ม่ประสงค์ด ี อย่างไรก็ตามความถีข่ องการสือ่ สารทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตามหัวข้อสนทนาที่
แลกเปลีย่ นกันไปมาจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ และนําไ ปสูค่ วามสนิทสนมในทีส่ ดุ นอกจากนี้การที่
เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีกจิ กรรมต่างๆ เอือ้ ให้สมาชิกในแฟนเพจได้พบปะพูดคุยกัน เช่น การเล่นเกมส์
ออนไลน์ หรือการแลกเปลีย่ นรูปดารา นักแสดงทีต่ นเองชืน่ ชอบเหมือนกัน สถานภาพของสมาชิก
คนอื่นๆ ในแฟนเพจสามารถปรับเปลีย่ นจากเดิมทีเ่ ป็นเพียง สมาชิกคนหนึ่งในแฟนเพจกลายเป็ น
เพือ่ นทีเ่ ริม่ สนิทเหมือนกับเพือ่ นคนหนึ่งบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก จนส่งผลให้สมาชิกและบุคคลต่างๆ จน
ทําให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพันสมาชิกคนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนออนไลน์
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“มีบา้ งทีเ่ จอกับคนใช้แฟนเพจด้วยกัน นังคุ
่ ยกัน แบบว่าปญั หาเชิงลึกก็นั ่ งคุยกัน 2 คน
เหมือนกับว่าเขาคุยกับเรา แสดงคิดเห็นไปมากับเรา” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
“เขาก็บอกว่าขอแนะนําตัวนะเขาคือ ชือ่ นี้ ว่าต้องตอบแบบนี้เขามาแอดก่อนค่ะก็ไม่รู้
เหมือนกันนะคะ ก็เห็นเขามาเพิม่ เลยกดรับเขาบางทีกค็ ยุ กันเรือ่ งชิงโ ชคว่า เออเราจะ
ได้มยั ้ ส่งฝาแล้ว เราจะได้มยั ้ แล้วแบบต่างคนต่างลุน้ เขาก็ลนุ้ อ่ะค่ะมันก็สนุกดีนะคะพี ่ ได้
รูจ้ กั เพือ่ นใหม่” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
“แฟนเพจซัมซุงบางคนก็สนิทกับเราประมาณ
20 คน มันคุยกันถูกคอดีอ่ะ ก็มเี รือ่ ง
การท่องเทีย่ วด้วย ก็มนั อยูใ่ นแฟนเพจซัมซุงก็คุยเรือ่ งซั มซุงก่อนพอคุยไปคุยมาก็ถามว่า
แบบเธออยูจ่ งั หวัดไหนอ่ะ เราก็เลยคุยกันแบบมีทเี ่ ทีย่ วไหนบ้าง ก็คอื เค้าคุยแบบไม่เว่อ
เกินไป ใช่ คือเราคุยให้เราไม่เครียดดีกว่า ไม่ตอ้ งมาเกร็ง เกิดจากแบบเค้าตัง้ คําถามมาก
เกินไปอ่ะ เริม่ จากคอมเม้นก่อนแล้วก็มาแชท พอแชทเสร็จแล้วถึงไปขอเค้าเป็ นเพือ่ น เป็น
เพือ่ นได้เลยไม่ตอ้ งแชทก็ได้แต่ว่าต่างคนต่างยังไม่กล้าทีจ่ ะเล่นกัน คืออยากจะคุยกันให้
มันใจก่
่ อน” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ 11
ในขณะทีก่ ารสร้างความเป็ นชุมชนออนไลน์ การสือ่ สารระหว่างผูใ้ ช้งานกับผูท้ ม่ี หี น้าที่
ในการดูแลแฟนเพจมีสว่ นสําคัญเช่นกัน บทบาทของผูด้ แู ล เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะเน้นจัดระเบียบการใช้
งานของสมาชิกต่างๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และคอยกระตุน้ ให้สมาชิกบนแฟนเพจได้มกี ารพูดคุยกัน
อย่างสมํ่าเสมอ จากผลการวิจยั พบว่าบทบาทของผูด้ แู ล เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่
แล้ว จะทํา หน้าทีเ่ ป็ นเหมือนผูท้ ค่ี อยตอบข้อสงสัย หรือเปิดประเด็นที่ เกีย่ วข้องกับแคมเปญทางการ
ตลาดให้สมาชิกส่วนใหญ่ได้พดู คุยกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่ได้บง่ ชีถ้ งึ บทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์ หรือสร้างความยึดมันผู
่ กพัน ระหว่างผูด้ แู ลแฟนเพจ กับสมาชิกคนอื่นๆ บนชุมชน
ออนไลน์ ในมุมมองของผูใ้ ช้งานพบว่ารูปแบบของการสือ่ สารระหว่างผูด้ แู ล เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับ
ผูใ้ ช้งานจะเป็ นลักษณะทีด่ เู ป็ นทางการ และดูเหมือนกับเป็นตัวแทนของตราสินค้ามากกว่าคนทีใ่ ช้
งานเหมือนกัน
“ยังไม่กล้าคุยกับแอดมิน แต่อกี ไม่นานว่าจะส่งไปถามเค้าอยูเ่ นีย่ ว่ามีเทคโนโลยีอะ ไรทีม่ นั
ลํ้ากว่านี้มยั ้ แรงจูงใจจะเป็ นเรือ่ งของเทคโนโลยี” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 11
“ก็คยุ กับแอดมินแล้วมันให้ความรูส้ กึ เหมือนเพือ่ นนะแต่ไม่บอ่ ยขนาดนัน้ ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก
แฟนเพจคนที ่ 3
“แอดมินเค้าไม่ค่อยได้ตอบ แต่บางทีเค้าก็ตอบคือเราพิมพ์อะไรเข้าไปถามเค้าก็จะตอบ
กลับมาอย่างเช่น ล่าสุดเข้าไปถามมันมีอะไรสักอย่างทีใ่ ห้เราเข้าไปลงทะเบียนแล้ว เราไป
ลง มันบอกให้ คลิกหน้าถัดไปแล้ว เรา คลิกไม่ได้ เราก็เลยไปถามเค้าว่าทําไมมัน คลิกไม่ได้
ก็จะมีแอดมินเข้ามาตอบให้ลองทําตามนี้ดนู ะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
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จากผลงานวิจยั จะเห็นได้วา่ ตัวแปรทางจิตทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจมี
ความสําคัญต่อกระบวนการในการเกิดความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ผูว้ ิ จยั จึงได้มกี ารนํา
ตัวแปรในเรือ่ ง การรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั (Perceived Benefits) ความเกีย่ วพัน (Involvement)
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เชือ่ มโยงกับตราสินค้า และ ความรูส้ กึ ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Community) เพือ่
ประยุกต์ใช้ในการเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญระหว่างการเกิดความยึดมันผู
่ กพันต่อไป โดยทีต่ วั แปรเรือ่ ง
การรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จะพัฒนาเป็ นตัวแปรแฝงโดยนําแบบจําลองการยอมรับเท คโนโลยีมาใช้
ประกอบ ในขณะทีค่ วามเกีย่ วพันจะเป็นตัวแปรทีเ่ ป็นนิยามทัง้ เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันในเรือ่ งความเกีย่ วพันสูงกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ ความรูส้ กึ ได้เป็ น ส่วนหนึ่งของชุมชน ได้รบั
การพัฒยาเป็ นตัวแปรทีอ่ ยูภ่ ายใต้การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง

5. เงื่อนไขทางสังคมที่ส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน

ในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีผ่ า่ นมาพบว่าปจั จัยทางด้านสังคม หรือ
ปจั จัยภายนอกเป็ นประเด็นสําคัญทีส่ ง่ อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคอย่างมาก ซึง่ สอดคล้อง
กับลักษณะของการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจทีพ่ บว่าตัวแปรทางสังคมส่งผลต่อการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟน
เพจเช่นกัน จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าปจั จัยทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจ
เฟซบุ๊กประกอบไปด้วย 2 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1) มารยาทในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Morals
and Manners) และ 2) เอกลักษณ์ทางสังคมของผูใ้ ช้งาน (Social Identity)
5.1 มารยาทในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ (Morals and Manners)
มารยาทในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ การอยู่ ร่วมกัน หรือการสือ่ สารระหว่างสมาชิก
ต่างๆ ภายใต้ชมุ ชนสังคมออนไลน์ทผ่ี า่ นมาพบว่า แม้วา่ จะไม่มกี ารระบุถงึ กฎกติกามารยาทของการ
ใช้งานชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ลกั ษณะการใช้งานเวลาติดต่อสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ จะ
คล้ายคลึงกับการติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอื่นๆ บนโลกความจริงที่ เวลาพบปะผู้ ทไ่ี ม่เคยเจอกันมาก่อน
จะต้องมีความสุภาพ นอบน้อม และให้เกียรติผตู้ นเองพูดคุยด้วยระหว่างการพูดคุยในประเด็นต่างๆ
จากการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจพบว่ามารยาททางสังคมออนไลน์พน้ื ฐานเป็นส่วนหนึ่งของกฎกติกา
มารยาทพืน้ ฐานของการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีผ่ ใู้ ช้งานจะตระหนักรูอ้ ยูแ่ ล้ว โด ยเฉพาะอย่างยิง่
เรือ่ งการใช้ภาษา ในการติดต่อกับบุคคลอื่นๆ การ โพสต์ ขอ้ มูลต่างๆ ลงบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เช่น
ความสุภาพในการใช้งานบนเฟซบุ๊ก การพูดคุยกันระหว่างอย่าคําพูดทีห่ ยาบคาย หรือคําพูดส่อเสียด/
ลามก การสร้าง ความแตกแยกให้กบั คนในชุมชน หรือ อย่าพูดจาให้รา้ ยสมาชิกท่านอื่นๆ ในชุมชน
ออนไลน์
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“จะโพสต์อะไรก็จะไม่หยาบคายเหมือนกับว่าถ้าในfacebook ของเรา เราโพสต์อะไรก็ได้แต่
ถ้าเราไปโพสต์ ทแี ่ ฟนเพจทีเ่ ป็นตัวเรามันไม่สมควรความคิดเรานะถ้าจะไป โพสต์ ทอี ่ นื ่ เรา
ต้องสุภาพ อยูก่ บั เพือ่ นไร้สาระได้ ตามความรูส้ กึ เราไม่อยากทําอย่างนัน้ มากกว่ามัน
เหมือนกับว่ามันเป็ นอะไรทีเ่ ค้ามาให้ขอ้ มูลเราติดตามเราควรพูดคุยให้มสี าระประเด็นมาก
ว่านะอย่าง facebook ก็มขี าํ ๆแต่หยาบคายก็มกี บั เพือ่ นๆ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 3
“หมายถึงทําให้เขาเสียหาย หรือเราไม่ได้ไปด่ากระทูเ้ ขาประมาณนี้วา่ สินค้าเขาเป็นยังไง ”
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
ั ่ ายขวาหรือ
“เรือ่ งการเมืองเป็ นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนกับคนไทยนะ คือเราไม่รหู้ รือกว่าใครฝงซ้
ยังไงมันเป็ นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนอ่ะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจบางท่านเปิดเผยว่า ในบางกรณีสมาชิกบางท่านที่
ใช้คาํ หรือเนื้อหาทีไ่ ม่สภุ าพสามารถเป็ นทีย่ อมรับของคนในแฟนเพจ หากเนื้อหาทีน่ ํามาใช้บน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจช่วยสนับสนุ นให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นในแง่บนั เทิง หรือการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ตรงกับ ความต้องการของคนอื่นๆ โดยมองว่าผูใ้ ช้งานอาจมีการในกา รคําพูดทีม่ คี วามแรงที่
แตกต่างกันอาจเกิดจากทักษะในการสือ่ สารของผูใ้ ช้งานแต่ละคนซึง่ เป็นสิง่ ทีก่ าํ หนดไม่ได้ แต่เนื้อหา
ทีน่ ําเสนออกมาบนแฟนเพจจะต้องไม่หยาบคาย หรือรุนแรงจนเกินไป
“คิดว่าเราไม่ใช้คาํ พูดแรงๆหรือโพสต์รปู ทีน่ ่าเกลียดอะไรอย่างนัน้ ก็คงไม่เป็นไร ก็สว่ นใหญ่
เข้าไปโพสต์เกีย่ วกับรถเค้าไม่ใช้คาํ พูดทีไ่ ม่สภุ าพถึงไม่สภุ าพถ้าไม่หยาบมากเค้าคงไม่หา้ ม”
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 5
“การใช้ภาษาในการคุยกัน การแสดงความคิดเห็น คือบางคนเราอาจจะรูว้ า่ มี เฟซบุ๊ก เนี้ย
นอกเฟซบุ๊กเขาอาจจะแรง เขาอาจจะใช้คาํ พูดทีไ่ ม่เป็ นมิตร แต่เขาก็ไม่ได้คดิ อะไร แต่พอมา
อยูใ่ นหน้าสังคมเฟซบุ๊ก น่าจะใช้ประโยชน์ทเี ่ รียบเรียงก่อน” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
กฎกติกามารยาททางสังคมของผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจส่วนหนึ่งจะพิจารณาผ่าน
วัตถุประสงค์ของการใช้งานของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเปรียบเทียบกับเนื้อหาทีส่ มาชิกได้ โพสต์หรือแสดง
คิดเห็นลงไปโดยมองว่าการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สารเนื้อหาต่างๆ หรือขาย
สินค้าหรือบริการทีต่ นเองเป็ นเจ้าของอยู่ ดังนัน้ ลักษณะข องการสือ่ สารของสมาชิกไม่สมควรทีจ่ ะมี
วัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น เพือ่ การค้าของสมาชิกแต่ละท่าน ตัวอย่างเช่น นําสินค้าของตนเอง
มา
นําเสนอขายทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและ ไม่เกีย่ วข้องกับสินค้าหรือบริการของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ นอกจากนี้
สมาชิกยังพิจารณาอีกว่าการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ของสมา ชิกบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่สมควรทีจ่ ะ
นําเสนอข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเนื้อหาบนแฟนเพจ หรือนําข้อมูลของคู่แข่งมานําเสนอบน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ โดยมองว่าการนําเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็ นการไม่ให้เกียรติกบั เจ้าของแฟนเพจนัน้ ๆ
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“อย่างเอาเครือ่ งสําอางไปขายมันเหมือนไปก้าวก่ายกันก้าวลํ้าเ ค้าเกินไปปา่ วก็เหมือนกับ
อันนี้เป็ นของเค้าเราไม่ควรไปฝาก” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 3
“ไม่ได้อะก็ไม่มใี ครหยาบคายในนัน้ อะทีเ่ ราจะไป โพสต์ทไี ่ ม่เกีย่ วกับ 3M run for the king
แล้วเราจะไปโพสต์ทาํ ไมละ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
“ก็น่าจะมีคนกระทูเ้ ถียงนะ ขนาดในตัวอย่าง สยามโพล รีววิ โทรศัพท์ โนเกียยั งรีววิ ไปด่า
ไอโฟน คือแบบพีก่ ็ โอเคมันน่าทําได้นะ แต่ผลตอบรับก็คอื จะเป็นทํานองแบบว่าเอามาไว้
ทําไม” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
5.2 เอกลักษณ์ ของผูใ้ ช้งาน (Social Identity)
เอกลักษณ์ของผูใ้ ช้งาน ผลการศึกษาพบว่าการสร้างตัวตนหรือเอกลักษณ์บน เฟซบุ๊ก แฟน
เพจไม่ได้มบี ทบาทมากนักกับการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ เนื่องจากจุดเริม่ ต้นของการใช้งานเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก จะเน้นทีก่ ารติดต่อสือ่ สารกับกลุม่ เพือ่ นทีต่ นเองรูจ้ กั บนโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า การ
ใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็ นเพียงอีกช่องทางหนึ่งทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้งานสามารถติดต่อกับยีห่ อ้ สินค้าหรือ
บริการทีต่ นเองสนใจเท่านัน้ สมาชิกคนอื่นๆ ทีใ่ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นเพียงบุคคลทีม่ คี วามสนใจ
ในสินค้าหรือบริการบางอย่างร่วมกัน การสร้างตัวตนให้สมาชิกคนอื่นๆ บนแฟนเพจต่างๆ เพือ่ ให้
คนอื่นๆ รู้ สกึ ว่า ตนเองมีภาพลักษณ์ดไี ม่ได้มคี วามสําคัญมากนัก ในขณะทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั บางท่าน
เสนอว่าการเริม่ สร้างตัวตนบนแฟนเพจบนสินค้าจะเริม่ จากความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ทีอ่ ยากแนะนํา
ข้อมูล สินค้าและบริการ หรือแบ่งปนั ประสบการณ์การใช้งานทีต่ นเองมีอยูก่ บั คนอื่นๆ หากได้ร ั บการ
ยอมรับจากคนรอบข้างจึงเริม่ ทีม่ จี ะมีตวั ตนบนแฟนเพจนัน้ ๆ มากขึน้
“ภาพลักษณ์คนโพสต์ใช่ไหม ไม่จาํ เป็ นถ้า โพสต์ให้ดดู ดี เู ก่งแต่แก้ไขให้ไม่ได้กค็ งจะไม่มมี งั ้
ไม่มนี ะเพราะติดตามอย่างเดียว เราไม่ได้เป็ นหัวโจ๊กเนอะในแฟนเพจเป็ นอย่างนัน้ ไป” ผูใ้ ช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“ตัวตนก็คล้ายๆกับทีห่ นูใช้บนเฟซบุ๊กหนูนะ แต่ถา้ คุยกับเพือ่ นหนูจะเป็นกันเองซะส่วนใหญ่
อยูบ่ นอิชติ นั คุยดีนดิ หนึง่ ไม่ตอ้ งเปลีย่ นขนาดนัน้ อ่ะคะ เราแค่เข้าไปตอ บคําถามไม่ได้เข้า
ไปคุยจริงจัง” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
“ไม่ตอ้ งแสดงภาพลักษณ์อะไรมากหรอกคะพีไ่ ม่จาํ เป็ นหรอกคะพีไ่ ม่ต่างอะไรกันมากนะคะ
เพราะว่าหนูเป็ นประเภทแบบว่า เข้าไปดูแล้วอ๋อ เขามีความคิดเห็นแบบนี้กนั หรื อ เขารูจ้ กั
ใช้ซมั ซุง เขารูจ้ กั วิธใี ช้แต่หนูกไ็ ม่เคยใช้มานานเพิงใช้
่ ได้ 2 ปีเองค่ะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คนที ่ 9
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อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผใู้ ห้ขอ้ มูลเปิดเผยว่าการสมัครเป็นสมาชิกของแฟนเพจใดๆ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างเอกลักษณ์บนโลกออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก มากกว่าโดยมี
วัตถุประสงค์แฝงเพื่อแสดงให้เพื่อนบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือบนโลกแห่งความเป็ นจริงได้รบั รูว้ ่า
ตนเองกําลังตัง้ ใจซือ้ หรือมีความสนใจในสินค้าประเภทนัน้ ๆ ผูใ้ ช้งานบางท่านคาดหวังว่า เพือ่ นของ
ตนเองทีร่ จู้ กั จะสามารถแนะนําข้อมูลของสินค้า หรือบริการทีเ่ ป็นประโยชน์มาให้ หรือบางครัง้ สามารถ
สะท้อนให้คนอื่นๆ เห็นได้วา่ ตนเองเป็ นคนทีม่ บี คุ ลิก หรือลักษณะอย่างไรบ้าง
“เพือ่ นกดแล้วเราก็เข้าไปดูอยากรูว้ า่ มันคื ออะไรก็มนี ะเราก็จะรูว้ า่ ชอบอะไร อย่างนี้ มีก็
ดีกว่าเราไปกดอะไรแบบนัน้ นะสนใจดูกระเป๋าเพือ่ จะมีคนมาขายให้เราก็แอดเป็นเพือ่ นมา
ว่าเราสนใจกระเป๋านะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
“เราอยากให้เพือ่ นเห็นเราก็กดแชร์บางทีอนั ไหนดีเราก็อยากให้เพือ่ นของเราไปดูเราก็แชร์
ส่วนลดเราไม่ค่อยแชร์ มันก็ไปชิงกันเองนะมีค่แู ข่งเค้ามาตอบปญั หาเราไม่แชร์เดียวเพือ่ น
ว่าทําไมมีปญั หาเยอะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 10
“ก็เพราะเราจะเลือกเฉพาะทีเ่ ราต้องการทีจ่ ะรับข่าวสารจากไหน ถ้าเกิดเป็นสมาคมสาวอึม๋
อะไรอย่างนี้ เราก็ไม่เอาไม่ได้เดียวเพือ่ นเห็นมันก็จะออกไปเห็นวอร์ใช่ไหมถ้าเรากดถูกใจ
นะก็เลยแค่ดไู ม่กดไลค์ ขนาดเรามองเพือ่ นกดไลค์เรายังพูดว่ากดอะไรแบบนี้เห็นเพือ่ นไป
กดสมาคมสวิงกิ้งเรายังถามเลยว่าไปกดอะไรอย่างนี้นะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
จากผลการวิจยั พบว่าตัวแปรทางด้านสังคมทัง้ เรือ่ งกฎกติกามารยาท และเอกลักษณ์ทาง
สังคมต่างส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจในมิตทิ ต่ี ่ างกัน กล่าวคือกฎกติกามารยาท
เป็น การสร้างข้อตกลงในการใช้งานร่วมกันระหว่างสมาชิกทัง้ หมดจากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
โดยรวม ในขณะทีก่ ารสร้างเอกลักษณ์ทางสังคมออนไลน์จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้งานที่
เกิดจากการรับรูข้ องผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กทัวไปที
่ เ่ ป็ นเพื่อนหรือคนรูจ้ กั ของผู้ ใช้งานเท่านั ้น ดังนัน้
การวิจยั เชิงปริมาณจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการศึกษาถึงบทบาทของตัวแปรทัง้ สองว่าส่งผลต่อ
กระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

6. การกระทําต่างๆ ที่ส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน

การกระทําทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถสะท้อนความยึด
มันผู
่ กพันได้อย่างชัดเจน ซึง่ ความถี่ และลักษณะของการกระทําทีม่ ลี กั ษณะแบบ
กระตือรือร้น
(Active) ทีเ่ กิดจากตัวแปรทางจิตทีเ่ กีย่ วข้องความยึดมันผู
่ กพัน ทีเ่ กิดขึน้ จะมีลกั ษณะแบบวนไปมา
หรืออีกนัยหนึ่งความถีข่ องการกระทําทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถเป็นตัวบ่งชีว้ า่ ผูใ้ ช้งานยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจ
มากน้อยเพียงใด ซึง่ ความถีใ่ นการใช้งานแฟนเพจทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็นสัญญาณบ่งชีว้ า่ ผูใ้ ช้งานมีเจตคติ
ทางบวกต่อยีห่ อ้ หรือสินค้า รวมไปถึงการใช้งานแฟนเพจนัน้ ๆ โดยลักษณะของการกระทําทีเ่ กิดขึน้
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจประกอบไปด้วย 3 เรือ่ งหลักอันได้แก่ 1) การกดไลค์หรือชอบกระทูต้ ่างๆ 2) การ
แสดงความคิดเห็นหรือComment ต่างๆและ 3) การแบ่งปนั เนื้อหาทีป่ รากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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การกดไลค์หรือชอบกระทูต้ ่างๆ การกระทําทีถ่ อื ได้วา่ เป็นพืน้ ฐานของใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊ก
คือการกดไลค์เนื่องจากเป็ นลูกเล่นทีท่ างเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ได้ออกแบบมาตัง้ แต่มกี ารใช้งานเว็บไซต์
เฟซบุ๊กเพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถแสดงความรูส้ กึ หรือมีสว่ นร่วมกับการใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กผ่านเนื้อหา
ต่างๆ อย่างไรก็ตามความหมายของการกดไลค์ (Like) บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถตีความได้ในมิติ
ซึง่ แตกต่างจากการกดไลค์จากการใช้เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก โดยทัวไป
่ ในมิตแิ รกซึง่ ถือได้วา่ เป็นพืน้ ฐาน
การกดไลค์เป็ นการกระทําในเชิงสัญลักษณ์ทผ่ี ใู้ ช้งานต้องการสือ่ สารไปยังผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ว่าตนเอง
รูส้ กึ ชืน่ ชอบกับเนื้อหานัน้ ๆ เช่น รูปภาพ วีดอโี หรือความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ อยู่ ซึง่ ความรูส้ กึ ดี
ทีเ่ กิดขึน้ จากการกดไลค์จะเกิดได้ทงั ้ 2 ทางทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็ นผูก้ ดไลค์เอง และเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การกดไลค์
จากผูอ้ ่นื
“กดไลค์ เลือกอันทีช่ อบ ดูสว่ นใหญ่กก็ ดไลค์รปู บางรูปก็ฮ าๆบางทีกอ็ พั รูปพีก่ อ้ ยพีต่ นู รูป
ดารารู ปฮาๆก็กดแต่กดรูปดารามากกว่าเพราะชอบส่วนตัวนะ ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
คนที ่ 2
“กดทุกครัง้ อะจะแชร์อะไรเราก็กดทุกครัง้ ไม่รมู้ นั มียอดกดอยูแ่ ล้วเราก็กดตามไม่รเู้ ราชอบ
เราก็กดถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่กดบางที โพสต์ มาเยอะๆเราไม่ได้อ่านเราก็ไม่กดถ้าอันไหน
อ่านก็กด” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
“ไลค์กค็ อื ไลค์ทเี ่ ขารีววิ มา มีครับมีกดไลค์ทเี ่ ราพบ เราเห็น เราอ่านแล้วรูส้ กึ ชอบ หรือถูกใจ
บางทีแบบว่า เราพบในโลกความเป็นจริง แล้วอ่อ ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะแล้ววัน หนึง่ เหมือนกับ
ว่าเราเห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว เรามาเจอในนี้อกี เราก็กดไลค์นะแต่วา่ ก็อ่านหมดนะ ไม่ใช่แบบ
ว่า เปิดปุ๊ป แล้ว ไลค์ๆๆๆ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“เวลาคนมากดไลค์กร็ สู้ กึ ดีนะคะทีม่ คี นมาชอบเหมือนๆเรา ถ้าไม่กดไลค์จะรูส้ กึ ว่า ก็รู้ สกึ ว่า
เอ้ะทําไม ไม่มคี นชอบเหมือนเราเลย” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
มิตทิ ส่ี องการกดไลค์เกิดขึน้ จากแรงขับทีเ่ กิดจากโปรโมชันหรื
่ อการให้ของรางวัลจาก
เจ้าของสินค้าหรือบริการ ทําให้ผใู้ ช้งานเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนัน้ ผูใ้ ช้งานคาดหวังว่าการเข้า
ไปแสดงตัวตนว่าผูใ้ ช้งานยังมีสว่ นร่วมกับเนื้อหานัน้ ๆ เป็นการสร้างโอกาสให้ตวั เองได้รบั ข องรางวัล
โดยทีผ่ ใู้ ช้งานทีก่ ดไลค์จะไม่ให้ความสนใจ หรือรูส้ กึ เกีย่ วพันกับเนื้อหาที่เกีย่ วกับลักษณะสินค้า หรือ
บริการ แต่ ผใู้ ช้งานจะสนใจเฉพาะ โปรโมชัน่ หรือกิจกรรมบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ทีท่ าํ ให้ตนเองได้รบั
ของรางวัลพิเศษ นักการตลาดออนไลน์มองว่าการใช้โปรโมชันเป็
่ นแรงขับให้ผใู้ ช้งานมากดไลค์เพือ่
เป็นสมาชิกของแฟนเพจนัน้ ๆ ไม่สามารถสร้างความยึดมันผู
่ กพันในระยะยาวได้ โดยมองว่าเป็นการ
เพิม่ สมาชิกใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง แต่คนกลุม่ นี้จะไม่รสู้ กึ ผูกพันทัง้ ในแง่ตราสินค้า หรือการใช้แฟนเพจ
ในระยะยาว
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“ไปกดไลค์ตวั ล่าสุดโปรโมชันที
่ ซ่ ้อื แล้วแจกทอง ขึน้ ก็โอเคนะเพราะถ้าเราไปกดไลค์แล้ว
เวลามีขา่ วสารอะไรมันก็จะมาโชว์บนเพจเราโปรโมชันมั
่ นโดนใจข้อความมันโอเคมันก็
แล้วแต่ว่าเค้ามาโพสต์น่าสนใจหรือไม่บางทีกไ็ ม่ตอ้ งมีสาระก็ได้ แต่ฉนั ชอบก็กดไลค์ เรือ่ ง
มีสาระ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 5
“อย่างเช่นเราใช้ผลิตภัณฑ์น้ีเราก็เข้าไปกด ไลค์ แล้วก็เล่นเกมส์กจิ กรรมเราก็จะได้ของ
รางวัลอย่างเช่นโปรโมชันพิ
่ เศษของบริษทั สินค้าตัวนี้มาใหม่มขี ายทีไ่ หนบ้างเราก็แค่เข้า
ไปติดตาม” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 5
“พวกฮันเตอร์อ่ะ คือเล่นแบบต้องกดไลค์ไว้ก่อนเพือ่ เอาเงินรางวัลอ่ะ ให้เขากรอกนู้นนี้นนั ้
คือเราจะเห็นเลยว่าแคมเป ญนี้อ่ะ ถ้าสมมุตวิ า่ ทําเพือ่ จะเอาไลค์อย่างเดียวเนีย่ แจกของๆ
ทีเดียวตูม้ คน เลือกเข้ามา สมมุตวิ ่าได้ไลค์จาก แคมเปญนี้ไปหมืน่ ไลค์ แต่พอหมดช่วง
แคมเปญปุ๊บพวกนี้กจ็ ะออกไปประมาณ 30-40% เหมือนพวกทีเ่ ข้ามาปุ๊บเล่นแคมเปญ
ไม่ได้มคี วามแอคทีวตี ้กี บั แบรนด์จริงๆ อย่างนี้คอื ไม่ได้เอ็นเกจแน่ ๆ” นักการตลาดคนที ่ 3
“อันนัน้ ก็เป็ นปญั หาทีท่ างเฟซบุ๊กเขากําลังจัดการอยู่ คือตอนนี้เขาทําแฟนเพจไปใส่ตวั เลข
จํานวนแทนทําไงให้แฟนเยอะทีส่ ุด แจกของๆ ต้องบังคับกดไลค์ ต้องนําเพือ่ นมากดไลค์
คือถ้าเราใส่ใจในตัวเลขแบบนี้มนั ดี แต่ใส่ใจทีค่ ณ
ุ ภาพจะเสียเรานําคนไม่เข้าใจเข้ามาคน
เขาจะมองว่าเราพาเด็กทีไ่ หนเข้ามาคอมเม้นต์บางที” นักการตลาดคนที ่ 5
อย่างไรก็ตามการกดไลค์ในบางครัง้ เป็นเพียงหนึง่ ในการกระทําทีย่ ้าํ กับตนเองว่าตัวเองยัง
มีสว่ นร่วมกับเนื้อหา หรือแฟนเพจนัน้ ๆ โดยผูใ้ ช้งานพิจารณากดไลค์ให้กบั เนื้อหาทุกอันที ่
ปรากฏบนแฟนเพจทุกอัน หรือบางครัง้ ของการกดไลค์ในลักษณะนี้เป็นการกระทําทีท่ าํ
เพือ่ ให้คนอืน่ รับรูว้ า่ ตนเองได้อ่าน หรือได้รบั ข้อมูลนี้แล้ว รูปแบบของการกดไลค์ทเี ่ กิดขึน้
จะเป็ นลักษณะทีผ่ ใู้ ช้งานกดโดยไม่คาํ หนึง่ ถึงความรูส้ กึ หรือการมีสว่ นร่วมกับเนื้อหาบน
แฟนเพจ
“กดไลค์ขา่ วรูปแทบทุกอันส่วนมากเราอ่านอะไรเราก็กดอยูแ่ ล้ว ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
คนที ่ 3
“กดไลค์ส่วนมากจะเป็ นโทรศัพท์กดหมดเลยชอบไง ชอบมือถือรุน่ นี้ไม่มเี ลยกดไลค์ทุกอัน
เลยก็คาํ พูดเค้าโอเคดีมนั ขึน้ ลงเหมือนราคาทองเลยนะกวนๆหน่อ”ยผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คนที ่ 10
แม้ว่าลักษณะของการใช้งานแฟนเพจ ของคนไทยจะเป็ นลักษณะแบบเฉื่อยชา (Passive)
ทีเ่ น้นการสังเกต หรือการอ่านเนื้อหาต่างๆ อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็น(Comment) มีปรากฏ
ให้เห็นจากการใช้งานแฟนเพจบ้าง โดยการแสดงความคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ บนแฟนเพจสามารถ แบ่งได้
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เป็น 2 ลักษณะคือการแสดงความคิดเห็นในลักษณะการตัง้ คําถาม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วย
แก้ปญั หาให้กบั สมาชิกคนอื่นๆ หรือแสดงความรูข้ องตนเองให้คนอื่นได้เห็น การตัง้ คําถาม ทีเ่ กิดขึน้
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ เป็ นรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ โดยทัวไป
่ เนื่องจากว่าผูใ้ ช้งาน
มองว่าแฟนเพจเป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีช่ ่วยแก้ไขปญั หา หรือให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานคาดหวัง
ว่าผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ หรือผูด้ แู ลแฟนเพจจะเป็นผูท้ เ่ี ข้ามาช่วยตอบคําถามเหล่านัน้ ซึง่ สรุปได้ วา่ การตัง้
คําถามทีเ่ กิดขึน้ เป็ นตัวบ่งบอกว่าผูใ้ ช้งานเริม่ รูส้ กึ ความยึดมันผู
่ กพันจากการทีเ่ ห็นประโยชน์ ของการ
ใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ อย่างไรก็ตามการตัง้ คําถามบนแฟนเพจอาจเป็นการแสดงออกของความยึด
มันผู
่ กพันของผูใ้ ช้งานในระดับผิวเผินทีพ่ บเห็นโดยทัวไปเมื
่
อ่ เปรียบเทียบกับการแสดงความคิดเห็น
เพื่อตอบปญั หา หรื อแก้ไขปญั หาให้กบั สมาชิกคนอื่นๆ ทีล่ กั ษณะของการตอบจะเป็ นเรือ่ งของ
ความรูส้ กึ เป็ นชุมชนทีเ่ ต็มใจจะช่วยเหลือ สมาชิกทีใ่ ช้งานร่วมกัน และเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนเอง
มันใจในการแสดงออกในฐานะที
่
เ่ ป็ นส่วนหนึ่งในชุมชนออนไลน์
“มีคอมเม้นต์บา้ งหากตัวไหนทีส่ วยตัวไหนทีส่ นใจ อย่างเจอรถทีส่ วยๆแล้วเราก็จะไปคอมเม้น
ถามว่าไฮเทคไหม” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 3
“ไปเม้นถามบ้างคือไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งยนต์ว่าแตกต่างกันยังไงแต่กไ็ ม่ค่อยมาใคร
บอกแอดมินเค้าก็ไม่ค่อยบอกส่วนใหญ่นะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 5
“คอมเม้นไม่ค่อยในความรูส้ กึ นะ เราไม่ได้คอมเม้น ต์คนแรกๆ มันจะได้ตอบรับช้าเขาตัง้
กระทูม้ า เราไปตอบเขาคนที ่ 100 เขาอาจจะไม่ได้อ่านแล้วหรือไม่กค็ าํ ตอบ อาจจะเป็ น
คําถามคนอืน่ ในนัน้ ไปแล้ว ลองไปรีววิ คอมเม้นทีเ่ ขาคุยกัน น่าจะได้คาํ ตอบ ” ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 6
“เข้าไปแสดงความคิดเห็นภายใต้กระทูอ้ ย่างวันทีห่ า้ เค้าจัดงานทีส่ วนลุมอะไรซักอย่างก็จะ
มีคนเข้ามาถามว่างานเริม่ กีโ่ มงเรารูใ้ ช่ปา่ วเราก็จะเข้าไปตอบบางทีแอดมินเค้าไม่คอ่ ยได้
ตอบ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 4
การแบ่งปนั ข้อมูล (Sharing) เป็นกิจกรรมทีผ่ ใู้ ช้งานไม่ ค่อยได้กระทํา บนแฟนเพจมากนัก
เนื่องจากว่าการแบ่งปนั ข้อมูลไม่ได้เป็ นการกระทําทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารกับสมาชิกภายในชุมชน
ออนไลน์มากนัก ลักษณะของการแบ่งปนั จะสัมพันธ์กบั การนําความรูท้ ป่ี รากฏบนแฟนเพจไปส่งต่อ
ให้เพื่อนหรือคนรูจ้ กั บนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ของตนเอง ซึง่ บางครัง้ การแบ่งปนั ไปยังกลุ่มเพื่อน ของ
ตนเอง นัน้ ไม่ได้มคี ณ
ุ ค่าของผูไ้ ด้รบั มากนักเนื่องจากอาจมีความสนใจในเนื้อหาทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามเนื้อหาของการแบ่งปนั ทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการชิงโชค หรือการลุน้
รับของรางวัลมากกว่า โดยผูท้ ไ่ี ด้แ บ่งปนั ข้อมูลทางด้านโปรโมชันจะคาดหวั
่
งให้คนทีไ่ ด้รบั การ
แบ่งปนั เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน
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“บางอย่างรูปทีเ่ ราชอบเราก็แบ่งปนั เช่น โน๊ ต 2 อยากให้เพือ่ นรูอ้ ยากให้เพือ่ นรูม้ ากกว่า
เพราะว่าถ้าเพือ่ นไม่รเู้ พือ่ นก็จะไปซื้อแต่อะไรเดิมๆ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 10
“ไม่แชร์ เพราะว่าเพือ่ นทีเ่ รามีอยูเ่ นี้ย เขาก็ไม่ได้ตดิ ตามเราขนาดนัน้ ถ้าเราแชร์ไปก็ไม่ได้
ให้อะไรใครมากมายถ้าสมมุตวิ า่ เราแชร์มา คือการแชร์เนี้ยมันจะมาโผล่ทหี ่ น้าเฟสเรา โผล่
ไป เพือ่ นทีเ่ ห็น ถ้าไม่สนใจ มันก็ไม่มปี ระโยชน์อยูแ่ ล้ว เพราะคนทีต่ ดิ ตามเราไม่ได้ตดิ ตาม
เราให้เราแชร์เนื้อหาตรงนัน้ ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 7
“เราชอบไลค์มากกว่าแต่กไ็ ม่มอี ะไรแต่ถา้ แชร์เราก็จะหวังได้ชงิ โชครางวัลบางทีเราแชร์ไป
ก็ให้เพือ่ นเล่นเหมือนกับแชร์ให้เพือ่ นตอบคําถาม แชร์เยอะมากๆ เลย ก็น่ารําคาญ ” ผูใ้ ช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 8
จากผลการวิจยั พบว่า การกระทําต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น การกดไลค์ การ
แสดงความคิดเห็น หรือการแบ่งปนั ข้อมูลให้กบั บุคคลอื่นๆ ไม่ได้เป็นตัวบ่งชีว้ ่าผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ยึดมัน่
ผูกพันกับแฟนเพจนัน้ ๆ มากน้อยเพียงใด เนื่องจากว่าลักษณะการใช้งานของผูบ้ ริโภคคนไทยส่วนใหญ่
ยังมีลกั ษณะเฉื่อยชา (Passive) หรือชอบที่จะสังเกตหรือเก็บข้อมูล หรือเนื้อหาต่างๆ ทีป่ รากฏ บน
แฟนเพจนัน้ ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ของ Forrester (Haven. 2007) ทีเ่ สนอว่าลักษณะของผูใ้ ช้งานที่
ลักษณะตื่นตัวสูง (Active) จะมีการให้คะแนนความชอบกับสินค้า และบริการทีต่ นเองซือ้ และมีการ
โหลดรูป และวีดโี อทีเ่ กีย่ วกับสินค้า และบริการทีต่ นเองใช้ และชอบทีเ่ ข้าไปตอบคําถามทีเ่ กีย่ วกับ
สินค้า และบริการ อย่างไรก็ตามการกระทําต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการ
กระทําต่างๆ ของผูใ้ ช้ง านแฟนเพจทีส่ มั พันธ์กบั ตัวแปรทางจิตทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการเกิดความยึดมัน่
ผูกพัน การศึกษาในเชิงปริมาณจึงมีความสําคัญต่อการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทัง้ การ
กระทํา ตัวแปรทางจิต และตัวแปรทางด้านสังคมระหว่างการเกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันต่อไป

7. ประสิ ทธิ ผลทางการตลาดที่เกิ ดจากความยึดมั ่นผูกพัน
นักการตลาดออนไลน์พจิ ารณาว่าการสร้างความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็น
กระบวนการหนึ่งทีส่ าํ คัญของการทําการตลาดผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ซง่ึ เป็นเครือ่ งมือ
ในการสือ่ สารทางการตลาดทีส่ าํ คัญในยุคทีเ่ ว็บไซต์เค รือข่ายสังคมออนไลน์มบี ทบาทอย่างมากต่อ
การดําเนินชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลทางการตลาดจําเป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจผลทางการตลาดทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
จากทีผ่ บู้ ริโภคได้เกิดความผูกพันกับแฟนเพจ โดยนักการตลาดคาดหวังให้ผใู้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ในฐานะผูบ้ ริโภคจะมีเกิดพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงประสิทธิผลของการทําการตลาดแบบออนไลน์
ทัง้ หมด 4 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1) การสร้างความเป็นชุมชนของผูใ้ ช้งานร่วมกัน (Consumer
Community) 2) ความรูส้ กึ เกีย่ วพันกับตราสินค้า (Brand Involvement) และ 3) การมีสว่ นร่วมกับ
กิจกรรมบนโลกแห่งความจริง (Real world Participation)
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7.1 การสร้างความเป็ นชุมชนผูบ้ ริโภค (Consumer Community)
ลักษณะของการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคล้ายคลึงกับชุมชนหนึ่งๆ ทีเ่ กิดจากการรวมตัวกัน
ของคนทีม่ คี วามสนใจ หรือใช้สนิ ค้าสินค้าหรือบริการเหมือนๆ กัน นักการตลาดคาดหวังว่า เฟซบุ๊ก
แฟนเพจเป็ นพืน้ ทีส่ าํ หรับผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้าหมายของสินค้าหรือบริการของตนเองได้มาพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน โดยทีน่ กั การตลาดต้องการสร้างสมาชิกบางคนให้คอยตอบ
คําถามให้กบั คนอื่นๆ ในชุมชนทีส่ ามารถตอบคําถามแทนเจ้าของสินค้า หรือบริการได้ซง่ึ จะเป็นผลดี
กับตราสินค้าในแง่ของความน่ าเชือ่ ถือในการให้ขอ้ มูลกับคนอื่นๆ ซึง่ การสร้างความเป็นชุมชนจะ
ช่วยพัฒนาสมาชิกคนอื่นๆ ให้เกิดความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับตราสินค้าในอนาคตเช่นกัน
“เป็ นสาวกอ่ะครับ ก็คอื คอยตอบแทนแบรนด์ ถ้าทําแบบนัน้ ได้จะดีมาก คือแบรนด์กจ็ ะไม่
เหนือ่ ย เราสามารถสือ่ สารเราก็รแู้ ล้วต้องสือ่ สารกับใคร เราเน้นกลุม่ ทีเ่ ราสือ่ สารได้ เห้ยแต่
ว่าเราบอกแค่คนกลุม่ นี้นะ เดีย๋ วคนกลุม่ นี้ไปบอกให้เราต่อเอง” นักการตลาดคนที ่ 2
“Twitter อันนี้คอื เป็ นพวก Social Platform จริงๆแต่มนั จะมีพวก Style แบบ Webboard
อีกมีเยอะอ่ะ เป็ นพวกเกมOnline เขาก็คดิ เป็ น Social Media เหมือนกันนะ อย่างเช่นพวก
เกมทีม่ นั จะต้องมี Profile แล้วต้อง Connect กับเพือ่ นอะไรแบบนี้ Facebook ก็คดิ เป็น
Social Media แบบหนึง่ ” นักการตลาดคนที ่ 1
“แล้วมันก็จะมีในแง่เจ้าของแบรนด์ดว้ ย จะได้เจอลูกค้าจริงๆ แล้วลูกค้าทีร่ กั แบรนด์แล้วก็
มาพูดว่าสิง่ ทีเ่ ขาชอบคืออะไร สิง่ ทีเ่ ขาไม่ชอบคืออะไร พยายามฟงั สิง่ ทีเ่ ขาไม่ชอบ เพราะ
มันจะทําให้เขารักเรามากขึน้ คือคนพวกนี้เขาไม่น้ีไปไหนหรอกก็เขารักแบรนด์ พอเขารัก
มากก็อยากให้ปรับปรุง” นักการตลาดคนที ่ 6
7.2 ความรูส้ ึกที่มตี ่อตราสิ นค้า (Brand Involvement)
ในมุมมองของการสร้างตราสินค้า ผลวิจยั แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันกับ
ตราสินค้าสามารถเกิดขึน้ ได้ผา่ นการปฏิสมั พันธ์กบั ตราสินค้าของแฟนเพจ เช่น การกดไลค์การแสดง
ความคิดเห็น หรือการแบ่งปนั ข้อมูล นักการตลาดคาดหวังว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจจะเป็ นสถานทีท่ ส่ี าํ หรับ
นักการตลาดในการสร้างความรูส้ กึ ดีกบั ตราสินค้า และพูดคุยกับลูกค้าได้สะดวกยิง่ ขึน้ ผูใ้ ช้งาน
สามารถเรียนรูส้ นิ ค้า หรือภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีอ่ อกมาใหม่ผา่ นการสนทนาบน โลกออนไลน์
ระหว่างผูด้ แู ลกับผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ หรือการสนทนาระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันเอง โดยทีเ่ นื้อหาทีผ่ ดู้ แู ล
แฟนเพจสื่อออกมา เช่น ลักษณะของคําพูดทีใ่ ช้ ความหลากหลายของเนื้อหาทีน่ ําเสนอ หรือรูปแบบ
ของเนื้อหา สามารถบ่งบอกถึงจุดขาย ภาพลักษณ์ หรือบุคลิกของตราสินค้าไ ด้ และนําไปสู่เจตคติท่ี
ดีต่อตราสินค้าในทีส่ ดุ
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“ขายของแน่ นอนโปรโมชัน่ คนทีเ่ ขากําลังจะตัดสินใจอะไรในการซือ้ อันนี้ไหมเขาต้องเข้า
มาดูประวัตอิ นั นี้ก่อน มันสุดท้ายแล้วยังไงก็ตาม ต้องเกีย่ วกับการขายของจะตรงหรือจะอ้อม
บางเพจพูดอ้อมๆไม่มโี ปรโมชันไรเลยทํ
่
าไปเพือ่ ภาพพจน์ดเี พือ่ ให้คนดูของเขา ” นักการ
ตลาดคนที ่ 2
“แบรนด์ดง้ิ (Branding) ทุกคนอยากทําเพือ่ ขายของอยูแ่ ล้ว แต่มองว่าตอนนี้เอาสถานการณ์
ปจั จุบนั ทีวซี ี อันนัน้ อาจมีคอมเม้นภาพอะไร โปรโมชัน่ ทีวมี นั ก็แยก จริงเฟซบุ๊กก็เหมือนกัน
ถ้าแบนทีใ่ หญ่ขายของอยูแ่ ล้วแต่ขายๆตัวตนให้คนซือ้ เป็นส่วน หนึง่ ของแบรนด์มากกว่า
แต่ความไวมันมากกว่ามันดีกว่า มันเปลีย่ นได้ไว 3เดือนเราอาจเป็นแบรนดิง้ (Branding)
อยูท่ มี ่ าร์เกตติ้ง” นักการตลาดคนที ่ 3
“มองว่าการทําคอนเทนต์เนีย่ เป็นลักษณะของการพูด อาจจะเขียนในเชิงของภาษาพูด
มากขึน้ มากกว่าทีจ่ ะเป็ นภาษาเขียนนะครับ เข้าใจใช่ไหมคือมันเป็นการพูดไม่ใช่เขียน
แหละ จริงๆคือลักษณะของตัวแบรนด์ตอ้ งเป็ นตัวนํา อย่างทีบ่ อกไดเร็กชันพอเราพู
่
ดตรงๆ
เนีย่ เราเจออะไรเยอะเนีย่ ก็เปรียบเหมือนกับคนบนเพจ คือกระแสคนบนแฟนเพจมาแ บบ
นี้ ถ้าเรายังพูดตรงอยูเ่ นีย่ มันจะดีไหม หรือเราเปลีย่ นไปตามเขาคล้อยตาม ก็ตอ้ งดูวา่ มัน
หลุดไปจากไดเร้กชันเดิ
่ มหรือวัตถุประสงค์ของมันไหม ถ้าโอเคไม่หลุดเราก็ไปกับเขา ”
นักการตลาดคนที ่ 5
7.3 การเข้าร่วมกิ จกรรมบนโลกแห่งความเป็ นจริง (Real world Participation)
ประโยชน์จากการสร้างความยึดมันผู
่ กพันของผูใ้ ช้งานบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจคือการสร้าง
ความมีสว่ นร่วมของสมาชิกทีม่ ตี ่อสินค้า หรือกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ แฟนเพจถือเป็นเครือ่ งมือ
ทางการตลาดทีส่ ร้างโอกาสให้กบั นักการตลาดในการกระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานแฟนเพจได้มสี ว่ นร่วมใน
กิจกรรมการ ตลาดบนโลกแห่งความเป็นจริง หาก เฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถทําหน้าทีใ่ นการให้
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ไปยังกลุม่ คนทีส่ นใจในตราสินค้านัน้ ๆ และดึงกลุม่ คนดังกล่าวให้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางการตลาดทัง้ ออนไลน์ และโลกแห่งความเป็นจริง ความยึดมันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก
แฟนเพจทีเ่ กิดขึน้ จ ะมีประโยชน์ทางการตลาดเป็นอย่างมากดังนัน้ การผสานกิจกรรมทางการตลาด
ของโลกออนไลน์ และโลกแห่งความเป็ นจริงเข้าด้วยกันจึงเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าผูใ้ ช้งานเริม่ รูส้ กึ ยึด
มันผู
่ กพันกับแฟนเพจ
“อาจจะวางเป็ นแบรนด์เป็ นคนประชาสัมพันธ์กบั ลูกค้าลูกค้าสามารถโต้ตอบได้ ไปๆมาๆคือ
อาจจะเป็ นว่า พอแบรนด์เริม่ ให้ความสัมพันธ์น้อยลง อาจจะกลายเป็นเมือ่ มีคอมมูนติ ้อี ยูแ่ ล้ว
ก็กลายเป็ นว่ามีใครก็ไม่รอู้ ่ะ เขาใช้สนิ ค้าทีเ่ หมือนกัน เข้ามาพูดคุยด้วย คอยเป็นคนตอบ
คําถามให้ดว้ ย ก็คอื คนเป็ นคอมมูนติ ้ขี องแบรนด์ และนไปสูก่ ารซือ้ ของ
” นักการตลาดคนที ่ 4
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“Facebook มันไม่ได้เกิดมาเพือ่ ขายของนะ การวางฟงั ก์ชนมั
ั ่ นเป็นตัวเชือ่ ม แต่พวี ่ า่ มันเป็ น
จุดขายในการกระจายข่าว นําข่าวเราไปส่งต่อ ชวนไปร้านเราไหม
” นักการตลาดคนที ่ 3
“สําคัญทีจ่ ะต้องเชือ่ มออนไลน์ กับออฟไลน์ตอ้ งใช้ให้เกิดสําคัญเลย อย่าคิดว่าจะเกิดอย่าง
เดียว มันจะต้องไปด้วยกันให้ได้คอื อาจจะให้เขาคนทีอ่ อนไลน์มา ออฟไลน์ๆ หรือว่าออนไลน์
อย่างเดียวก็ได้”นักการตลาดคนที ่ 6
“ความยึดมันผู
่ กพันมี 2 ระดับ ระดับแรกคือมีเดีย 2 ส่วนคือ ออฟไลน์ ออนไลน์ ออนไลน์กท็ าํ
ได้ในระดับหนึง่ แต่ว่าออฟไลน์มนั ก็ตอ้ งมีไว้” นักการตลาดคนที ่ 1
ในขณะทีป่ จั จุบนั การกระทําของผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจยังไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมทางการตลาดบนโลกออนไลน์กบั กิจกรรมทางการตลาดบนโลกแห่งความเป็นจริงมากนัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูใ้ ช้งานทีเ่ กิดความรูส้ กึ เป็นชุมชนกับคนอื่นๆ บนแฟนเพจในระดับตํ่ายังไม่พร้อม
ทีจ่ ะพบปะคนอื่นๆ บนแฟนเพจ โดยผูใ้ ช้งานยังรูส้ กึ ไม่สบายใจนักกับการทีจ่ ะต้องทําความรูจ้ กั กับ
เพือ่ นใหม่ๆ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็ นคนแปลกหน้าในการเจอกันบนโลกแห่งความเป็นจริง การร่วมกิจกรรม
บนโลกแห่งความเป็ นจริงระหว่างสมาชิกในแฟนเพจจะเกิดขึน้ จากความสนใจของคนในชุมชนที่
ตัง้ ใจจะไปทํากิจ กรรมร่วมกันเท่านัน้ เช่น อยากเจอเพือ่ นสมาชิกทีต่ นเองรูส้ กึ สนิท หรือการออกไป
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน
“ไม่เคยอ่ะเข้าร่วมกิจกรรมของซัมซุงหนูยงั ไม่มปี จั จัยขนาดนัน้ อ่ะคะทีจ่ ะต้องไป ” ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจคนที ่ 9
“ไม่ได้ไป จริงๆ กล้าไปนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็อยากเจอคนอืน่ ๆ20 คนนี้ทรี ่ จู้ กั ส่วนใหญ่ก็
มีไปนะแต่ไม่ถงึ 20 คนอ่ะ” ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจคนที่ 11
จากการสังเคราะห์นยิ ามของความยึดมันผู
่ กพัน จากการวิจยั เชิงคุณภาพ จะเห็นได้ว่า
ลักษณะของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทัง้ 5 ส่วนทีค่ น้ พบไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน การแสดงออกถึง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในแต่ละส่วนจะเกีย่ วข้องกันอยูไ่ ม่ได้แยกขาดจากกันอย่างสิน้ เชิง เช่น
ในขณะทีผ่ ใู้ ช้งานแฟนเพจบริโภคข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า ผูใ้ ช้งานจะมีการพูดคุย
กับสมาชิกคนอื่นๆ เพือ่ นําข้อ มูลเหล่านัน้ มาประกอบการตัดสินใจซือ้ เช่นกัน ทําให้การศึกษาปจั จัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจําเป็นทีจ่ ะต้องนิยามพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันทัง้ 5 ส่วนเพือ่ วิเคราะห์แบบจําลองเชิงโครงสร้างของพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันได้อย่างชัดเจน
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์กบั นักการตลาดบนโลกออนไลน์ สามารถสรุปได้วา่ ตัวแปร
ความยึดมันผู
่ กพั นกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถประยุกต์ใช้ในการ เป็ นตัวแปรแทรกกลางทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับพฤติกรรม ผูบ้ ริโภคทีเ่ กิดขึน้ จริงซึง่ จะ
ส่งผลถึงประโยชน์ในแง่ของการนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
โดยความยึดมัน่
ผูกพันทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้บริบทผูบ้ ริโภคชาวไทยจะมีมติ ใิ นการนําเสนอที่ ทัง้ ตัวแปรทางจิต ตัวแปรทาง
สังคม และตัวแปรทางพฤติกรรมทีน่ ําไปต่อยอดศึกษาเพื่อนําเสนอเป็ นแบบจําลองใหม่ทางการตลาด
ดังนัน้ การนําตัวแปรทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ กิดจากความยึดมันผู
่ กพันในแบบจําลองทีน่ ําเสนอ
เพิม่ เติมจึงมีความสําคัญในการพัฒนาแบบจําลองทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค หรือแนวคิดทาง
การตลาดต่อไป

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การศึกษา ปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภค
คนไทยมีวตั ถุประสงค์คอื เพื่อหาวิเคราะห์หาปจั จัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยา และสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยใช้ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน แนวคิดเรือ่ งการยอมรับ
การใช้งานเทคโนโลยี และแนวคิดเรือ่ งประสิทธิผลทางการตลาด พร้อมกับผลวิจยั เชิงคุณภาพ
ประกอบเพือ่ ออกแบบแบบจําลอง ความยึดมันผู
่ กพัน ทีท่ าํ ความเข้าใจพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
และผลทีเ่ กิดขึน้ ทางการตลาด ซึง่ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการสรุปผลตามลําดับดังนี้
1. สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอักษรย่อแทนตัวแปร
2. ข้อมูลคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปร
3.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมมติฐานการวิจยั
6. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสมมติฐานการวิจยั

1. สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล และอักษรย่อแทนตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนี้
ตาราง 13 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์
n
Χ

S.D.
Skewness
Kurtosis

ค่าสถิ ติ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง(Sample Size)
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต(Mean)
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
ความเบ้(Skewness)
ความโด่ง(Kurtosis)
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ตาราง 13 (ต่อ)
สัญลักษณ์
R
χ2
df
GFI, NFI
CFI
RMSEA
AGFI
RMR
B
Beta
S.E.
r
R2
T
F
P
DE
IE
TE

ค่าสถิ ติ
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร(Correlation Coefficient)
ค่าไคสแควร์(Chi-square)
องศาอิสระ(Degree of Freedom)
ดัชนีทบ่ี ง่ บอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กบั โมเดลทีก่ าํ หนดขึน้ ประกอบด้วย ดัชนี
GFI(Goodness of Fit), ดัชนี NFI(Normal Fit Index)
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) (Comparative Fit Index)
ดัชนีรากของค่าเฉลีย่ กําลังสองของส่วนทีเ่ หลือของการประมาณค่า(Root Mean Square Error of
Approximation)
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit index)
ค่าเฉลีย่ กําลังสองของเศษเหลือ (Root Mean Square Residual)
สัมประสิทธิการถดถอยปกติ
(Unstandardize Regression Coefficient)
์
สัมประสิทธิการถดถอยมาตรฐาน(Standardize
Regression Coefficient)
์
ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน(Standard Error)
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ยกกําลังสอง(Squared Multiple Correlation)
ค่าสถิติ t-distribution
ค่าสถิติ F-distribution
ค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ค่ี าํ นวณได้
ค่าอิทธิพลทางตรง
ค่าอิทธิพลทางอ้อม
ค่าอิทธิพลโดยรวม

สัญลักษณ์ของเครือ่ งหมายในการวิเคราะห์แบบจําลองลิสเรล
หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (Observed variable)
หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยตัวแปรทีป่ ลายลูกศรก่อให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงโดยตรงต่อตัวแปรทีห่ วั ลูกศร
หมายถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีไ่ ม่ทราบทิศทางความเป็นสาเหตุ
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ตาราง 14 อักษรย่อแทนตัวแปร
อักษรย่อ
facfre
facvari
facconsu
faccommu
fachigh
intfre
intvari
intconsu
intcommu
inthigh
perinfo
perenter
persocia
attfre
attvari
attconsu
attcommu
atthigh
controse
controab
believe
norm
perquali
loyalty
perbrand
conbrand
pii
pip
per
att
sn
pbc

ตัวแปร
พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติกรรมการติดต่อกับคนอืน่ ๆ ในชุมชน
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการติดต่อกับคนอืน่ ๆ ในชุมชน
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจด้านข้อมูล
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจด้านบันเทิง
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจด้านสังคม
เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจ
เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน
เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางด้านการควบคุมความยึดมันผู
่ กพันในการใช้
งานบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางด้านการตัดสินใจความยึดมันผู
่ กพันในการใช้
งานบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทางด้านเชือ่ ของบุคคลทีม่ ตี ่อพฤติกรรม
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทางด้านแรงจูงใจในการยอมตามความคาดหวัง
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพสินค้า/บริการ
ความภักดีในตราสินค้า
การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า
การเชือ่ มโยงกับตราสินค้า
การหาข้อมูลในการซือ้ สินค้า
แนวโน้มในการซือ้ สินค้า
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้เฟซบุก๊ แฟนเพจ
เจตคติทม่ี ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
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ตาราง 14 (ต่อ)
อักษรย่อ
In
beh
perequi
pi

ตัวแปร
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้า

2. ข้อมูลคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภคชาวไทยทีม่ กี ารใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เป็นประจําทัง้ หมด 807 คน มีคณ
ุ ลักษณะดังตาราง 15
ตาราง 15 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม และภูมหิ ลัง
จํานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคําถามข้อนี้

234
456
690
117

33.9
66.1

น้อยกว่า 18 ปี
18-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
มากกว่า 45 ปี ขน้ึ ไป
รวม
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคําถามข้อนี้

26
452
190
20
2
690
117

3.8
65.5
27.5
2.9
0.2

นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ

377
126
11
11
58

54.6
18.3
1.6
1.6
8.4

อายุ

อาชีพ
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ตาราง 15 (ต่อ)

พ่อบ้าน/แม่บา้ น
เจ้าของกิจการ
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกร
ว่างงาน
รวม
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคําถามข้อนี้
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ตอบ
รวม
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคําถามข้อนี้
ที่พกั อาศัย
กรุงเทพมหานครฯ
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรสาคร
อืน่ ๆ
รวม
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคําถามข้อนี้
รายได้ครัวเรือน (ต่อเดือน)
น้อยกว่า 9,000 บาท
9,001-15,000 บาท
15,001-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
50,001-80,000 บาท

จํานวน
10
22
27
27
1
20
690
117

ร้อยละ
1.4
3.2
3.9
3.9
0.1
2.9

2
23
108
49
73
381
18
36
690
117

0.3
3.3
15.7
7.1
10.6
55.2
2.6
5.2

52.3
1.6
2.6
9.2
19.8
690
117

61.2
1.9
3.0
10.7
23.2

65
80
95
83
64

9.4
11.6
13.8
12.0
9.3
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80,001-100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท
ไม่แน่นอน
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
ไม่มรี ายได้
รวม
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคําถามข้อนี้
รายได้ส่วนตัว (ต่อเดือน)
น้อยกว่า 9,000 บาท
9,001-15,000 บาท
15,001-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
50,001-80,000 บาท
80,001-100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท
ไม่แน่นอน
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
ไม่มรี ายได้
รวม
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคําถามข้อนี้

จํานวน
35
30
67
121
50
690
117
179
135
102
31
17
2
3
40
85
96
690
117

ร้อยละ
5.1
4.3
9.7
17.5
7.2

25.9
19.6
14.8
4.5
2.5
0.3
0.4
5.8
12.3
13.9

จากตารางพบว่า กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 807 คน มีผทู้ เ่ี ต็มใจจะให้ขอ้ มูลส่วนตัว จํานวน
ทัง้ สิน้ 690 คน โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 66.1) มีอายุระหว่าง 18-24 ปี
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 65.5) นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็ นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ
54.6 และ ทํางานอยูใ่ นบริษทั เอกชนร้อยละ 18.3 และผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ
ร้อยละ 61.2 ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้สว่ นตัวต่อเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท ร้อยละ 25.9
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ตาราง 16 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จํานวน
ระยะเวลาในการใช้งานเฟซบุก๊
น้อยกว่า 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
1-3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
4-7 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
มากกว่า 7 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
รวม
จํานวนแฟนเพจที่สมัครเป็ นสมาชิ ก
1-2 แฟนเพจ
3-5 แฟนเพจ
6-10 แฟนเพจ
11-20 แฟนเพจ
มากกว่า 20 แฟนเพจขึน้ ไป
รวม
ความถี่ในการเข้าใช้งานแฟนเพจ
มากกว่า 7 ครัง้ ต่อสัปดาห์
7 ครัง้ ต่อสัปดาห์
4-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ระยะเวลาในการใช้งานแฟนเพจแต่ละครัง้
น้อยกว่า 1 ชัวโมง/ครั
่
ง้
1-3 ชัวโมง/ครั
่
ง้
4-5 ชัวโมง/ครั
่
ง้
มากกว่า 5 ชัวโมง/ครั
่
ง้
ประเภทของแฟนเพจที่สมัครเป็ นสมาชิ ก
เสือ้ ผ้า/แฟชัน่
การเดินทาง/ท่องเทีย่ ว
ความสวยความงาม
ร้านอาหารทัวไป
่
ธุรกิจซือ้ ขายของออนไลน์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
รถยนต์/อุปกรณ์รถยนต์

ร้อยละ

17
113
178
499
807

2.1
14.0
22.1
61.8

51
269
134
102
261
807

6.3
32.1
16.6
12.6
32.3

139
38
121
350
159

17.2
4.7
15.0
43.4
19.7

629
144
17
17

77.9
17.8
2.1
2.1

502
345
312
284
152
148
137

62.2
42.8
38.7
35.2
18.8
18.3
17
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สินค้าเพือ่ สุขภาพ/อาหารเสริม
สินค้าอุปโภคบริโภคทัวไป
่
สือ่ สารโทรคมนาคม
บ้านพักทีอ่ ยูอ่ าศัย
อุปกรณ์กฬี า
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และทีอ่ ยูอ่ าศัย
ซอฟท์แวร์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
อาหารสําเร็จรูป
ร้านค้าปลีก
สายการบิน
การเงิน/การธนาคาร
รับจ้าง/บริการทัวไป
่
เครือ่ งดืม่ ไม่ผสมแอลกอฮอล์
อุตสาหกรรมหนักโรงงาน
การใช้งานแฟนเพจ
ดูรปู ภาพ
กดไลค์คอมเม้นต์/กระทู้
ดูวดี โี อ
สังซื
่ อ้ สินค้า/บริการ
แชร์/แบ่งปนั กระทูท้ น่ี ่าสนใจ
แสดงความคิดเห็นในกระทู้
เขียนข้อความลงบนแฟนเพจ

จํานวน
134
133
131
131
122
104
96
93
75
67
65
57
47
43
17

ร้อยละ
16.6
16.5
16.2
16.2
15.1
12.9
11.9
11.5
9.3
8.3
8.1
7.1
5.8
5.3
2.1

591
224
187
158
147
52
46

73.2
27.8
23.2
19.6
18.2
6.4
5.7

จากตารางพบว่า จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 807 คน โดยส่วนใหญ่ใช้งาน เฟซบุ๊ก
โดยเฉลีย่ มากกว่า 7 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (ร้อยละ 61.8) นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงั
สมัครสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ มากกว่า 20 แฟนเพจขึน้ ไป (ร้อยละ 32.3) โดยทีก่ ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
(ร้อยละ 43.4) เข้าแฟนเพจ 1-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และร้อ ยละ 77.9 เปิดเผยว่าตนเองใช้งานโดยเฉลีย่
น้อยกว่า 1 ชัวโมงต่
่
อ 1 ครัง้ โดยทีก่ ลุ่ม ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.2) สมัครสมาชิก
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เสือ้ ผ้าหรือแฟชันตามมาด้
่
วย แฟนเพจทีเ่ กีย่ วกับการเดินทางหรือท่องเทีย่ วร้อยละ 42.8 นอกจากนี้
พฤติกรรมผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ยอมรับว่า ชอบทีจ่ ะดูรปู ภาพ (ร้อยละ 73.2) และกดไลค์
กระทู้ (ร้อยละ 27.8)

3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นสําหรับการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ 2 ประเด็นดังนี้
3.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นการตรวจสอบว่า
มีการแจกแ จงแบบปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากความเบ้ ความโด่ง ซึง่ การแจกแจงของตัวแปรที่
เป็นแบบปกติควรมีคา่ ความเบ้ระหว่าง + 1.0 และมีค่าความโด่งอยูร่ ะหว่าง + 1.0 (George; & Mallery.
2006: 98-99) แต่อย่างไรก็ตามค่าทัง้ สองสามารถยืดหยุน่ ได้เป็นค่าทีอ่ ยูร่ ะหว่าง +2.0 ซึง่ ค่าก าร
แจกแจงของตัวแปรในงานวิจยั อยูภ่ ายในขอบเขตดังกล่าว
จากตาราง 19 พบว่าตัวแปรทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามระดับความคิดเห็นหรือ
ความรูส้ กึ ทุกตัวมีค่าความเบ้ และค่าความโด่งทีแ่ สดงว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ โด ยการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจด้านข้ อมูล (perinfo) มีคา่ ความเบ้ต่ําทีส่ ดุ -0.65 และค่า
ความโด่ง 0.75 ตามลําดับ ในขณะทีต่ วั แปรเรือ่ ง พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน(faccommu)
โดยมีค่าความเบ้สงู สุดที่ 0.30 และ -1.05 ตามลําดับ ซึง่ จากค่าความเบ้ และความโด่งของตัวแปร
สังเกตทีว่ ดั ระดับความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
ส่วนตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพทางการตลาดพบว่าความเบ้ และความโด่งทีแ่ สดง
ว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเช่นกัน โดยพบว่าตัวแปรแนวโน้มในการซือ้ สินค้า (pip) มีคา่ ความเบ้
ตํ่าสุดที่ -0.50 โดยมีค่าความโด่งอยูท่ ่ี 0.62 และตัวแปรความภักดีในตราสินค้า (loyalty) มีคา่ ความเบ้
สูงสุดที่ -0.27 และมีค่าความโด่งที่ 0.48
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ตาราง 17 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการวัด
ตัวแปรสังเกตในการวิจยั ในกลุม่ รวม
ตัวแปร

จํานวน

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation Skewness Kurtosis

perenter

807

1

7

5.01

1.24

-0.58

0.46

perinfo

807

1

7

5.06

1.12

-0.65

0.75

persocia

807

1

7

4.65

1.31

-0.50

0.10

attfre

807

1

7

4.42

1.57

0.07

-0.78

attvari

807

1

7

4.31

1.54

0.13

-0.68

attconsu

807

1

7

4.50

1.58

0.02

-0.81

atthigh

807

1

7

4.18

1.62

0.14

-0.78

attcommu

807

1

7

4.06

1.62

0.21

-0.68

believe

807

1

7

4.49

1.25

-0.43

0.54

norm

807

1

7

4.53

1.22

-0.46

0.76

controse

807

1

7

5.06

1.25

-0.43

0.13

controab

807

1

7

5.06

1.25

-0.42

0.15

intvari

807

1

7

4.49

1.60

-0.51

-0.25

intfre

807

1

7

4.65

1.59

-0.52

-0.26

inthigh

807

1

7

4.14

1.71

-0.35

-0.60

intconsu

807

1

7

4.67

1.52

-0.54

-0.03

intcomu

807

1

7

4.06

1.72

-0.32

-0.69

facvari

807

1

7

3.70

1.72

0.23

-1.00

facfre

807

1

7

4.26

1.84

0.06

-1.20

fachigh

807

1

7

3.85

1.69

0.15

-1.00

facconsu

807

1

7

4.04

1.64

0.08

-0.93

faccommu

807

1

7

3.40

1.85

0.30

-1.05

perquali

807

1

7

4.88

1.17

-0.42

0.77

conbrand

807

1

7

4.84

1.20

-0.33

0.47

perbrand
loyalty
pii
pip

807
807
807
807

1
1
1
1

7
7
7
7

4.84
4.73
4.83
4.78

1.24
1.16
1.22
1.26

-0.42
-0.27
-0.45
-0.50

0.55
0.48
0.61
0.62
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3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตรวจสอบความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรง โดยใช้การตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตั วแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วย
การคํานวณค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
จากตารา ง 20 พบว่า ในกลุ่มรวมตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษามีความสัมพันธ์กนั ทัง้ เชิงบวก
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มคี า่ อยูร่ ะหว่าง .96 (p < .01) ถึง .01 (p < .01) โดยทีห่ ากพิจารณาเฉพาะ
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับความยึดมันผู
่ กพันจะพบว่า พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์ทางบวกมากทีส่ ดุ กับ ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมความเกีย่ วพัน
สูงบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (r=0.52, p < .01) พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกมากทีส่ ดุ กับพฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
(r=0.75, p < .01) พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์ทางบวกมากทีส่ ดุ
กับพฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ (r=0.81, p < .01) พฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ ผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์ทางบวกมากทีส่ ดุ กับ พฤติกรรมความเกีย่ วพัน
สูงบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (r=0.83, p < .01) และ พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกมากทีส่ ดุ กับพฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายใ นการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
(r=0.86, p < .01)
เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร Tabechnick และ Fidell (2001: 82-83)
ทีไ่ ด้เสนอว่า หากตัวแปรมีความสัมพันธ์เกินกว่า 0.90 จะเกิดปญั หาภาวะร่วมกันเส้นตรง
(Multicollinearity) ดังนัน้ ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษ าครัง้ นี้ไม่มตี วั แปรทีม่ คี า่ เกินกว่า 0.90 จึงกล่าวได้
ว่าตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมดไม่มปี ญั หาภาวะร่วมกับเส้นตรงเชิงพหุ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อไป

ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ รวม
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.perenter

1.000

2.perinfo

0.771

1.000

3.persocia

0.686

0.680

1.000

4.attfre

0.337

0.319

0.272

1.000

5.attvari

0.291

0.318

0.292

0.806

1.000

6.attconsu

0.313

0.333

0.207

0.793

0.773

1.000

7.atthigh

0.290

0.277

0.331

0.752

0.782

0.735

1.000

8.attcommu

0.273

0.262

0.371

0.701

0.711

0.665

0.828

1.000

9.believe

0.447

0.474

0.568

0.275

0.318

0.199

0.331

0.347

1.000

10.norm

0.519

0.539

0.606

0.317

0.367

0.264

0.396

0.373

0.830

1.000

11.controse

0.465

0.523

0.399

0.259

0.249

0.244

0.230

0.217

0.437

0.460

1.000

12.controab

0.538

0.570

0.457

0.285

0.294

0.281

0.245

0.229

0.442

0.533

0.805

1.000

13.intvari

0.503

0.573

0.579

0.266

0.311

0.188

0.289

0.278

0.538

0.606

0.447

0.493

1.000

14.intfre

0.498

0.565

0.532

0.280

0.289

0.226

0.283

0.241

0.552

0.587

0.511

0.514

0.703

1.000

15.inthigh

0.422

0.472

0.617

0.214

0.262

0.133

0.346

0.327

0.569

0.603

0.389

0.418

0.677

0.636

1.000

16.intconsu

0.504

0.605

0.517

0.237

0.265

0.234

0.234

0.199

0.475

0.523

0.433

0.506

0.629

0.652

0.589

1.000

17.intcomu

0.399

0.434

0.630

0.161

0.196

0.108

0.292

0.309

0.549

0.588

0.350

0.393

0.621

0.573

0.784

0.554

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1.00

169

169

ทุกคู่ตวั แปรมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คูต่ วั แปรทีข่ ดี เส้นใต้เส้นเดียวมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คูต่ วั แปรทีข่ ดี เส้นใต้สองเส้นไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตาราง 18 (ต่อ)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

18.facvari

0.281

0.301

0.444

0.090

0.139

0.008

0.178

0.175

0.443

0.443

0.264

0.253

0.444

0.426

0.515

0.379

0.508

1.000

19.facfre

0.326

0.367

0.404

0.144

0.143

0.083

0.169

0.129

0.444

0.408

0.311

0.267

0.399

0.470

0.423

0.372

0.421

0.752

1.000

20.fachigh

0.347

0.377

0.459

0.164

0.166

0.105

0.224

0.200

0.454

0.475

0.333

0.325

0.488

0.483

0.525

0.447

0.493

0.806

0.706

1.000

21.facconsu

0.348

0.384

0.419

0.153

0.159

0.091

0.182

0.145

0.408

0.422

0.294

0.308

0.438

0.466

0.453

0.431

0.426

0.784

0.700

0.831

1.000

22.faccommu

0.234

0.251

0.467

0.090

0.135

0.016

0.206

0.220

0.457

0.468

0.240

0.247

0.449

0.395

0.559

0.348

0.586

0.856

0.624

0.827

0.738

1.000

23.perquali

0.540

0.613

0.516

0.242

0.302

0.246

0.301

0.264

0.602

0.673

0.474

0.561

0.512

0.500

0.509

0.500

0.454

0.351

0.362

0.410

0.375

0.349

1.000

24.conbrand

0.556

0.574

0.525

0.277

0.301

0.295

0.305

0.296

0.509

0.609

0.449

0.558

0.503

0.467

0.458

0.454

0.409

0.315

0.327

0.391

0.344

0.324

0.801

1.000

25.perbrand

0.562

0.608

0.499

0.271

0.290

0.292

0.283

0.274

0.510

0.600

0.470

0.577

0.485

0.483

0.447

0.439

0.396

0.309

0.329

0.388

0.348

0.300

0.807

0.849

1.000

26.loyalty

0.529

0.585

0.582

0.228

0.284

0.223

0.301

0.282

0.611

0.688

0.416

0.527

0.537

0.499

0.543

0.493

0.507

0.384

0.357

0.432

0.366

0.394

0.854

0.807

0.795

1.000

27.pii

0.580

0.609

0.562

0.294

0.314

0.301

0.320

0.291

0.550

0.659

0.455

0.574

0.519

0.508

0.510

0.504

0.457

0.314

0.347

0.405

0.361

0.325

0.806

0.851

0.847

0.821

1.00

28.pip

0.524

0.585

0.542

0.254

0.282

0.257

0.297

0.279

0.550

0.653

0.454

0.556

0.517

0.519

0.505

0.510

0.462

0.310

0.343

0.408

0.348

0.332

0.789

0.827

0.806

0.805

0.88

28

1.00

ทุกคู่ตวั แปรมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คูต่ วั แปรทีข่ ดี เส้นใต้เส้นเดียวมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คูต่ วั แปรทีข่ ดี เส้นใต้สองเส้นไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

170

170

171

4. การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
ความเที่ยงตรงเชิ งองค์ประกอบ
การวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบความตรง(Validity) ของแบบจําลองสมการโครงสร้างของปจั จัย
เชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพั นบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจในกลุม่ ผูบ้ ริโภคคนไทยโดยจะพิจารณาความ
กลมกลืนของผลลัพธ์ (Component Fit Measure) ในส่วนของโมเดลการวัด (Measurement Model)
เป็นดังนี้
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน (beh) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้อนั ได้แก่พฤติกรรม
การกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ (facvari) พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊
แฟนเพจ (facfre) พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (fachigh) พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ ผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (facconsu) และพฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน (faccommu)
โดยพบว่า ตัวแปรสังเกตทัง้ หมดต่าง มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ซึง่ เป็ นตัวแปรแฝง ซึง่ มีน้ําหนักปจั จัยตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์ ) และมีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้ค่านํ้าหนักปจั จัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.818, 0.737, 0.872, 0.817
และ 0.803 ตามลําดั บ และแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของ พฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันได้รอ้ ยละ 66.9, 54.3, 76.1, 66.8 และ 64.5 ตามลําดับ
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (per) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้
อันได้แก่การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจด้านบันเทิง (perenter) การรับรูป้ ระโยชน์
จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจด้านข้อมูล (perinfo) และการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊
แฟนเพจด้านสังคม (persocia) โดยพบว่าตัวแปรสังเกตทัง้ หมดต่างมีความสอดคล้องกับการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึง่ เป็ นตัวแปรแฝง ซึง่ มี นํ้าหนักปจั จัยตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป
(ค่าสัมบูรณ์ ) และมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้ค่านํ้าหนักปจั จัย (Factor Loading)
เท่ากับ 0.788, 0.965, และ 0.890 ตามลําดับ และแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รอ้ ยละ 62.2, 93.0 และ 79.1 ตามลําดับ
เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน(att) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้อนั ได้แก่เจต
คติ ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (attvari) เจตคติทม่ี ตี ่อ
พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ (attfre) เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ (atthigh) เจตคติทม่ี ตี ่อ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ (attconsu)
และเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน (attcommu) โดยพบว่าตัวแปรสังเกต
ทัง้ หมดต่างมีความสอดคล้องกับเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึด มันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึง่
เป็ นตัวแปรแฝง ซึง่ มีน้ําหนักปจั จัยตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์ ) และมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
(P<0.05) โดยให้ค่านํ้าหนักปจั จัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.877, 0.909, 0.843, 0.857 และ
0.784 ตามลําดับ และแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึด
มันผู
่ กพันได้รอ้ ยละ 77.0, 82.5, 71.0, 73.4 และ 61.5 ตามลําดับ
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การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (sn) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้อนั ได้แก่ การคล้อยตาม
กลุม่ อ้างอิงทางด้านความเชือ่ ทีม่ พี ฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในการใช้งาน
เฟซบุ๊ก แฟน เพจ
(believe) และการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงทางด้านกลุม่ อ้างอิงทีม่ พี ฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในการใช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ (norm) โดยพบว่าตัวแปรสังเกตทัง้ หมดต่างมีความสอดคล้องกับ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง ซึง่ เป็ นตัวแปรแฝง ซึง่ มีน้ําหนักปจั จัยตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป(ค่า สัมบู รณ์ ) และมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้ค่านํ้าหนักปจั จัย(Factor Loading) เท่ากับ 0.983 และ 0.980 ตามลําดับ
และแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง ได้รอ้ ยละ 96.6, และ
96.1 ตามลําดับ
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (pbc) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้อนั
ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางด้านการควบคุมความยึดมันผู
่ กพันในการ
ใช้งานบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (controse) และการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางด้าน
การตัดสินใจความยึดมันผู
่ กพันในการใช้งานบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ (controab) โดยพบว่าตัวแปร
สังเกตทัง้ หมดต่างมีความสอดคล้องกับ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึง่ เป็น
ตัวแปรแฝง ซึง่ มีน้ําหนักปจั จัยตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05)
โดยให้ค่านํ้าหนัก ปจั จัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.967 และ 0.978 ตามลําดับ และแต่ละปจั จัย
สามารถอธิบายความผันแปรของการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ได้รอ้ ยละ 93.6, และ
95.6 ตามลําดับ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความยึดมันผู
่ กพัน (in) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้อนั ได้แก่
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (intvari) ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
แสดงความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ (intfre) ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ (inthigh) ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงผูบ้ ริโภคของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (intconsu) และความตัง้ ใจที่
จะแสดงการติดต่อกับคนอื่นๆ ในชุมชน (intcommu) โดยพบว่าตัวแปรสังเกตทัง้ หมดต่างมีความ
สอดคล้องกับความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความยึดมันผู
่ กพัน ซึง่ เป็นตัวแปรแฝง ซึง่ มีน้ําหนักปจั จัยตัง้ แต่
0.30 ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์ ) และมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้ค่านํ้าหนักปจั จัย (Factor
Loading) เท่ากับ 0.758, 0.737, 0.740, 0.690 และ 0.703 ตามลําดับ และแต่ละปจั จัยสามารถ
อธิบายความผันแปรของความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความยึดมันผู
่ กพันได้รอ้ ยละ 57.5, 54.4, 54.7, 47.7
และ 49.5 ตามลําดับ
การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า (perequi) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้อนั ได้แก่ การรับรู้
คุณภาพสินค้ า/บริการ (perquali) การเชือ่ มโยงกับตราสินค้า (onbrand) การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า
(perbrand) และความภักดีในตราสินค้า(loyalty) โดยพบว่าตัวแปรสังเกตทัง้ หมดต่างมีความสอดคล้อง
กับการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า ซึง่ เป็ นตัวแปรแฝง ซึง่ มีน้ําหนักปจั จัยตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์ )
และมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้ค่านํ้าหนักปจั จัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.920,
0.863, 0.859, และ 0.921 ตามลําดับ และแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าได้รอ้ ยละ 84.6, 74.4, 73.7, และ 84.8 ตามลําดับ

173
ความตัง้ ใจ ซือ้ สินค้าหรือบริการ (pi) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้อนั ได้แก่ การหา
ข้อมูลในการซือ้ สินค้า (pii) และแนวโน้มในการซือ้ สินค้า (pip) โดยพบว่าตัวแปรสังเกตทัง้ หมดต่างมี
ความสอดคล้องกับความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการ ซึง่ เป็นตัวแปรแฝง ซึง่ มีน้ําหนักปจั จัยตัง้ แต่ 0.30
ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์ ) และมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให้ค่านํ้าหนักปจั จัย (Factor
Loading) เท่ากับ 0.940, และ 0.932 ตามลําดับ และแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้รอ้ ยละ 88.4, และ 86.8 ตามลําดับ
จากผลวิเคราะห์ความเที่ ยงตรงในแต่ละองค์ประกอบสรุปได้วา่ แบบจําลองสมการเชิง
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทยที่
โครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการตลาดในแต่ละองค์ประกอบต่างมีความตรง (Validity) ทัง้ นี้เนื่องจากค่า
นํ้าหนักปจั จัย (Factor Loading) ตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์ ) และ มีนยั สําคัญทางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (Kline, P. 1994: 28-41) ดังตาราง 19
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงในแต่ละองค์ประกอบภายในโมเดล
ตัวแปรแฝง
per
att

sn
pbc
in

beh

ตัวแปรสังเกตได้
perenter
perinfo
persocia
attvari
attfre
atthigh
attconsu
attcommu
believe
norm
controse
controab
intvari
intfre
inthigh
intconsu
intcomu
invari
infre
inhigh
inconsu
incommu

b
0.837
0.930
1.000
1.082
1.098
1.047
1.086
1.000
1.028
1.000
0.994
1.000
0.988
0.961
1.033
0.869
1.000
0.953
0.929
0.988
0.909
1.000

Factor Loading
S.E.
B
0.043
0.788
0.034
0.965
0.890
0.040
0.877
0.038
0.909
0.040
0.843
0.029
0.857
0.784
0.014
0.983
0.980
0.022
0.967
0.978
0.053
0.758
0.055
0.737
0.041
0.740
0.050
0.690
0.703
0.029
0.818
0.043
0.737
0.033
0.872
0.038
0.817
0.803

t
27.008*
19.323*
27.364*
28.755*
25.924*
36.925*
71.173*
71.173*
18.754*
17.615*
25.119*
17.408*
32.880*
21.648*
30.006*
23.774*

R2
0.622
0.930
0.791
0.770
0.825
0.710
0.734
0.615
0.966
0.961
0.936
0.956
0.575
0.544
0.547
0.477
0.495
0.669
0.543
0.761
0.668
0.645
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ตาราง 19 (ต่อ)

ตัวแปรแฝง
perequi

Pi

ตัวแปรสังเกตได้
perquali
conbrand
perbrand
loyalty
pii
pip

b
1.003
0.974
0.995
1.000
0.976
1.000

Factor Loading
S.E.
B
0.024
0.920
0.027
0.863
0.028
0.859
0.921
0.036
0.940
0.932

t
42.667*
36.510*
36.115*
27.203*

R2
0.846
0.744
0.737
0.848
0.884
0.868

กําหนดค่าพารามิเตอร์ = 1 ในตําแหน่ งแรก จึงไม่มคี ่า S.E.และ t-value
*P<0.05

5. การวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐานการวิ จยั

ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทางจิตวิทยา และปจั จัยทาง
สังคมที่ความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทย จากกรอบทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผน แนวคิดเรือ่ งการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี แนวคิดเรือ่ งประสิทธิผลทางการตลาด
รวมไปถึงผลวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั สามารถพัฒนาแบบจําลองในรูปสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model Analysis: SEM) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิตสิ าํ เร็จรูปได้ดงั ภาพประกอบ 25

e1 1
1
e2
1
e3

perenter
perinfo

attvari

e6 1

attconsu

e7 1

atthigh

e8 1

attcommu

e9 1

believe

e10 1

norm

1

e12 1

1

persocia

e4 1
e5 1

e11

e.perequi
1

per

e13
1

e14
1

intvari

intfre

afffre
1
1

e.in
1
in

1

1

conbrand

1 e24
1
e25
1

perbrand
loyalty

1
inthigh
intconsu

1

intcomu

1 e17

e16

e.beh
1
beh

1

facvari

1 e18

facfre

1 e19

fachigh

1 e20

facconsu

1 e21
1 e22

e23

e26

sn
e.pi
1

1

1

e15

faccommu

controse
controab

att

perequi

perquali

pbc

pi

1

pii
pip

1
1

e28

175

175

ภาพประกอบ 25 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทยจากกรอบแนวคิด
ในการวิจยั

e27
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จากภาพประกอบ 25 จากการวิเคราะห์แบบจําลอง(ก่อนปรับโมเดล) และความกลมกลืนของ
โมเดลในภาพรวม(Overall Model Fit Measure) พบว่า สัดส่วนค่าสถิตไิ คสแควร์ / ค่าชัน้ แห่งความ
เป็นอิสระ (χ2 /df) มีคา่ เท่ากับ 13.14 ซึง่ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้คอื น้อยกว่า 3 ดัชนีกลุ่มที่
กําหนดไว้ ทร่ี ะดับมากกว่าหรือเท่ากับ0.90 พบว่า พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ NFI =0.90, CFI =0.90 จะผ่าน
เกณฑ์ แต่ดชั นี GFI = 0.67, AGFI =0.61 ซึง่ ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.90 ในขณะทีด่ ชั นีทก่ี าํ หนดไ ว้ทร่ี ะดับ
น้อยกว่า 0.08 พบว่า แบบจําลองก่อนการปรับมีคา่ ดัชนี RMR = 0.447 และค่าดัชนี RMSEA =
0.123 ซึง่ ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี กําหนดไว้ ว่าต้องมีค่า ไม่น้อยกว่า 0.08 จึงสรุปได้ว่า แบบจําลองเชิง
โครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริ โภคคนไท ย
(ก่อนปรับโมเดล) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เท่าทีค่ วร
ตาราง 20 แสดงค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ดัชนี
χ2/df (CMIN/DF)
GFI
CFI
NFI
RMSEA
AGFI
RMR

เกณฑ์
<3
≥0.90
≥0.90
≥0.90

<0.08
≥0.90
<0.08
สรุป

ค่าสถิ ติท่ีได้จากการวิ เคราะห์
ก่อนปรับโมเดล
หลังปรับโมเดล
13.146
2.989
0.676
0.935
0.835
0.965
0.824
0.954
0.123
0.043
0.613
0.920
0.447
0.045
ไม่กลมกลืนกับข้อมูล
กลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
เชิงประจักษ์

ผูว้ จิ ยั จึง ดําเนินการปรับแก้แบบ จําลองให้มคี วามกลมกลืนมากขึน้ โดยพิจารณาค่าดัชนี
Modification Indices (MI) แนะนําให้ปรับ และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ใน
แบบจําลองสมการโครงสร้างมีความสัมพันธ์กนั โดยพิจารณาตามหลักทฤษฎี และความเป็ นไปได้ใน
การอภิปรายผล ซึง่ จากการปรับแบบได้มกี ารเพิ่ มค่าความสัมพันธ์ จาํ นวน 15 พารามิเตอร์ จนทําให้
สัดส่วนค่าสถิตไิ คสแควร์ /ค่าชัน้ แห่งความเป็นอิสระน้อยกว่า 3 โดยมีผลการวิเคราะห์สามารถแสดง
ผลได้ดงั นี้
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*P<0.05

χ = 4469.746, df = 340, GFI = 0.676, CFI = 0.835, RMSEA = 0.123
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ภาพประกอบ 26 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทย (ก่อนปรับโมเดล)
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χ = 974.407, df = 326, GFI = 0.935, CFI = 0.965, RMSEA = 0.043
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ภาพประกอบ 27 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทย (หลังปรับโมเดล)
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จากภาพ ประกอบ 27 แบบจําลองสมการเชิงโคร งสร้าง ของปจั จัยเชิงสาเหตุของความ
ยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทย(หลังปรับโมเดล) ความกลมกลืนของโมเดลใน
ภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบว่า สัดส่วนค่าสถิตไิ คสแควร์ / ค่าชัน้ แห่งความเป็นอิสระ
(χ2/df) มีคา่ เท่ากับ 2.989 ซึง่ น้อยกว่า 3 ผ่ านหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ ดัชนีกลุ่มทีก่ ําหนดไว้ท่ี
ระดับมากกว่าหรือ เท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI =0.935, AGFI = 0.920, NFI =0.954 ,
IFI =0.965, CFI =0.965 จะผ่านเกณฑ์ ดัชนีทก่ี าํ หนดไว้ทร่ี ะดับน้อยกว่า 0.08 พบว่า ดัชนี RMR =
0.045 และ RMSEA = 0.043 ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง
ของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทย เชิงประจักษ์
นันเอง
่
ดังตาราง 23
การพิจารณาโมเดลสมการโครงสร้างของ ปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุม่ ผูบ้ ริโภคคนไทยโดยจะพิจารณาความกลมกลืนของผลลัพธ์ (Component Fit
Measure) ในส่วนของโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) โดยพบว่า ประสิทธิภาพ ของปจั จัย เชิง
สาเหตุภายใต้โมเดลในการพยากรณ์ของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และประสิทธิผลทางการตลาด
ทําได้ด ี โดยพบว่า เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม และการรับรูป้ ระโยชน์ ทีส่ ง่ ผลต่อ พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน มีความเทีย่ งตรง
(Joreskog; & Sorbom. 1993: 26) เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) เท่ากับ 0.480
หรือคิดเ ป็ นร้อยละ 48.0 (0.48x100) ซึง่ มีค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 40 ขึน้ ไป เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การรับรูป้ ระโยชน์ และ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า มีความเทีย่ ง ตรงเนื่องจากมีคา่
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) เท่ากับ 0.480 หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.9 (0.44x100) และเจตคติทม่ี ี
ต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การรับรู้
ประโยชน์ และพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการมีความเทีย่ งตรง
(Joreskog; & Sorbom. 1993: 26) เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) เท่ากับ 0.412
หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.2 (0.41x100) มีความสามารถในการพยากรณ์ ประสิทธิทางการตลาดได้ด ี
และยอมรับได้ (Saris; & Strenkhorst. 1984: 282) ดังตาราง 23
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุทส่ี ่งผล
ต่อตัวแปรผล และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร
ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรผล อิทธิพล การรับรู้
เจตคติทม่ี ตี ่อ การคล้อยตาม
การรับรู้
ประโยชน์จาก ความยึดมัน่ กลุม่ อ้างอิงทีม่ ี ความสามารถ
การใช้เฟซบุก๊
ผูกพันบน
ต่อพฤติกรรม
ในการ
แฟนเพจ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ความยึดมัน่
ควบคุม
ผูกพัน
พฤติกรรม
ความตัง้ ใจทีจ่ ะ DE
0.483*
0.005
0.533*
0.148*
แสดงพฤติกรรม
ความยึดมัน่
ผูกพัน
IE
TE
0.483*
0.005
0.533*
0.148*
2
R
0.620
พฤติกรรมความ DE
ยึดมันผู
่ กพัน
IE
0.335*
0.003
0.369*
0.103*
TE
0.335*
0.003
0.369*
0.103*
2
R
0.480
การรับรูค้ ุณค่า DE
ตราสินค้า
IE
0.191*
0.002
0.210*
0.058*
TE
0.191*
0.002
0.210*
0.058*
2
R
0.449
ความตัง้ ใจซือ้
DE
สินค้า
IE
0.181*
0.002
0.200*
0.056*
TE
0.181*
0.002
0.200*
0.056*
2
R
0.412

ความตัง้ ใจที่ พฤติกรรม
จะแสดง
ความยึดมัน่
พฤติกรรม
ผูกพัน
ความยึดมัน่
ผูกพัน

0.693*
0.693*
-

0.670*

0.395*
0.395*

0.670*

-

0.642*

0.376*
0.376*

0.642*

จากการวิเคราะห์แบบจําลองส มการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุม่ ผูบ้ ริโภคคนไทยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลทางการตลาดโดยจะพิจารณา
ความกลมกลืนของผลลัพธ์ (Component Fit Measure) ในส่วนของแบบจําลองเชิงโครงสร้าง
(Structural Model) โดยผูว้ จิ ยั อธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
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4.1 สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1 “ความตัง้ ใจซื้อสิ นค้าหรือบริ การได้รบั อิ ทธิ พล
ทางตรงจากพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน”
ผลการวิจยั พบว่าความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน โดยมีคา่ สัมประสิท ธิ ์อิทธิพ ลมาตรฐานเท่ากับ 0.642 เมือ่ ทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิตขิ องค่า สัมประสิทธิ ์อิทธิพลพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05
ผลการวิจยั นี้ จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
นอกจากนี้ยงั พบอีกว่าความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการยังได้รบั อิทธิพ ลทางอ้อมจากการ
รับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความยึดมันผู
่ กพัน ผ่านตัวแปรพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.181, 0.200, 0.056 และ 0.376 ตามลําดับ เมือ่ ทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิตขิ องค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์ อิทธิพลของตัวแป รมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตัวแปรทีส่ ง่ ผลอิทธิพลรวมต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า หรือบริการมากทีส่ ดุ ได้แก่พฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันบนแฟนเพจ ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความยึ ดมันผู
่ กพัน การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงที่
มีต่อ พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.642, 0.376,
0.200, 0.181, และ 0.056 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรเรือ่ งเจตคติทม่ี ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันพบว่าค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
4.2 สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 2 “การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสิ นค้าได้รบั อิ ทธิ พลทางตรงจาก
พฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน”
ผลการวิจยั พบว่าการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันโดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.670 เมือ่ ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการวิจยั นี้
จึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
นอกจากนี้ยงั พบอีกว่า การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า ยังได้รบั อิทธิพล ทางอ้อมจากการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
และความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความยึดมันผู
่ กพัน
ผ่านตัวแปรพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ด้วยค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.191, 0.210, 0.058 และ 0.395 ตามลําดับ เมือ่ ทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ ของค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์ อิทธิพลของตัวแปรมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ในขณะทีต่ วั แปรทีส่ ง่ ผลอิทธิพลรวมต่อ การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า มากที่สุดได้แก่ พฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันบนแฟนเพจ ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงความยึดมันผู
่ กพัน การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงที่
มีต่อ พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.670, 0.395,
0.210, 0.191, และ 0.058 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรเรือ่ งเจตคติทม่ี ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันพบว่าค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
4.3 สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 3 “พฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิ ทธิ พลทางตรง
จากความตัง้ ใจแสดงออกถึงพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน”
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความตัง้ ใจทีจ่ ะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.693 และ
2
มีคา่ R เท่ากับ 0.480 เมือ่ ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3
นอกจากนี้ยงั พบอีกว่า พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ได้รบั อิทธิพล ทางอ้อมจากการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
และการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ผ่านตัวแปรพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.335, 0.369, และ 0.103 ตามลําดับ เมือ่ ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรทัง้ สองมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ในขณะทีต่ วั แปรทีส่ ง่ ผลอิทธิพลรวมต่อ พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน มากทีส่ ดุ ได้แก่
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.693 และ 0.369 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรเ รือ่ งเจตคติทม่ี ตี ่อ
ความยึดมันผู
่ กพันพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
4.4 สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 4 “ความตัง้ ใจที่จะแสดงออกถึงพฤติ กรรมความยึดมัน่
ผูกพันได้รบั อิ ทธิ พล ทางตรงจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง การรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติ กรรม ความยึดมันผู
่ กพัน เจตคติ ท่ีมตี ่อพฤติ กรรมความยึดมันผู
่ กพัน และ
การรับรูป้ ระโยชน์ จากการใช้งาน”
ผลการวิจยั พบว่าความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง และกา รรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม แต่ไม่ได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก เจตคติทม่ี ตี ่อความยึดมันผู
่ กพัน โดยการ
รับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.483 การคล้อยตามกลุม่
อ้างอิงมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.533 และรับรูค้ วามส ามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.148 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
เมือ่ ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4 เพียงบางส่วน
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ในขณะทีต่ วั แปรทีส่ ่งผลอิทธิพลรวมต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันมากทีส่ ดุ ได้แก่การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง และการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.533 และ 0.483 ตามลํา ดับ ส่วนตัวแปรเรือ่ งเจตคติ
ทีม่ ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

6. สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสมมติ ฐานการวิ จยั
จากการวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผลแต่ละตัวแปร ผูว้ จิ ยั
สามารถสรุปผลวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติ ฐานที่ 1 (H1) ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน
ผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพัน มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการ (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ซึง่ ให้คา่ สัมประสิทธิ ์มาตรฐานเท่ากับ 0.642 นันคื
่ อ ถ้าผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมความยึดมันกั
่ บ
แฟนเฟซบุ๊ก ย่อมส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า หรือบริการตราสินค้านัน้ ๆ ด้วยเช่นกันจึงสรุปได้วา่
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความตั ้ งใจซือ้ สินค้าหรือบริการจึงยอมรับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 2 (H2) การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพัน
ผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพัน มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้า (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก
ซึง่ ให้คา่ สัมประสิทธิ ์มาตรฐานเท่ากับ 0.670 นันคื
่ อ ถ้าผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมความยึดมันกั
่ บแฟน เพจ
เฟซบุ๊ก ย่อมส่งผลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่าของตราสินค้านัน้ ๆ ด้วยเช่นกันจึงสรุปได้วา่ พฤติกรรมความยึด
มันผู
่ กพันมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่าของตราสินค้าจึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 3 (H3) พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความตัง้ ใจที่
จะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ความตัง้ ใจที่ จะแสดงออก
ถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน (P<0.05)
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึง่ ให้คา่ สัมประสิทธิ ม์ าตรฐานเท่ากับ 0.693 นันคื
่ อ ถ้าผูบ้ ริโภคมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันกั
่ บแฟน เพจ เฟซบุ๊ก ย่อมส่งผลต่ อการแสดงทาง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ด้วยเช่นกันจึงสรุปได้วา่ ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพันมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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สมมติ ฐานที่ 4 (H4) ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่
กพันได้รบั
อิทธิพลทางตรงจากการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความ
ยึดมันผู
่ กพัน เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน
ผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิ ง
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และการ
รับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งานมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพัน (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึง่ ให้คา่ สัมประสิทธิ ์เส้นทางดังนี้
การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน มีความสัมพันธ์ทางตรง ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันมีคา่ สัมประสิทธิ ์มาตรฐานเท่ากับ 0.483
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันมีคา่ สัมประสิทธิ ์มาตรฐานเท่ากับ 0.533
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันมีคา่ สัมประสิทธิ ์มาตรฐานเท่ากับ 0.148
โดยสรุป ถ้าผูบ้ ริโภคมีการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หรือ มีการรับรู้
คล้อยตามกลุม่ อ้างอิง หรือรับรูว้ า่ ตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรมต่างๆ บนแฟนเพจย่อมส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงทางพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน จึงสรุปได้วา่ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน มีความสัมพันธ์เชิ ง
สาเหตุต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความ
ยึด มันผู
่ กพันกลับไม่พบความสัมพันธ์ทางตรงต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ ์
มาตรฐาน เท่ากับ 0.005 อีก นัยหนึ่ง การที่ ผูบ้ ริโภค ในทางบวก หรือทางลบ ต่อการแสดงออกถึง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ไม่ได้ ส่งผลต่อ ความตัง้ ใจใน การแสดงทางพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพัน จึงสรุปได้วา่ เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันไม่มคี วามสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจึงปฏิเสธสมมติฐานย่อยทีต่ งั ้ ไว้
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ตาราง 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
อิทธิพล
ยอมรับ/ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1 (H1) ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้รบั อิทธิพล DE = 0.642
ยอมรับ
ทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
สมมติฐานที่ 2 (H2) การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าได้รบั อิทธิพล
DE = 0.670
ยอมรับ
ทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
สมมติฐานที่ 3 (H3) พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพล
DE = 0.693
ยอมรับ
ทางตรงจากความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพัน
สมมติฐานที่ 4.1 (H4.1) ความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรม DE = 0.483
ยอมรับ
ความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรูป้ ระโยชน์
จากการใช้งาน
สมมติฐานที่ 4.2 (H4.2) ความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรม DE = 0.533
ยอมรับ
ความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการคล้อยตามกลุม่
อ้างอิง
สมมติฐานที่ 4.3 (H4.3) ความตัง้ ใจในการแสดงออกถึง
DE = 0.148
ยอมรับ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
สมมติฐานที่ 4.4 (H4.4) ความตัง้ ใจในการแสดงออกถึง
DE = 0.005
ปฏิเสธ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากเจตคติ
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
สมมติฐานการวิจยั

บทที่ 6
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั เรือ่ งการศึกษากระบวนการและปจั จัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจในกลุม่ ผูบ้ ริโภคคนไทย มีความมุง่ หมายหลักเพือ่ ศึกษาปจั จัยทํานายพฤติกรรมความยึด
มันผู
่ กพัน ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลทางการตลาด โดยศึกษากลุ่มตัวแปรทางจิตวิทยา และตัวแปรทาง
สังคมตามกรอบทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน ร่วมกับตัวแปรภายนอกกรอบทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน
ซึง่ ได้มาจากการประมวลผล แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานด้านเทคโนโลยี งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา รวม
ไปถึงการ ดําเนินการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ในงานวิจยั เชิงคุณภาพ ได้
ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ กับผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจํานวน 11 ท่าน และนักการตลาด
ออนไลน์จาํ นวน 6 ท่าน ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ในงานวิจยั เชิงปริมาณ เป็ น กลุ่มผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊ก ในประเทศไทย จํานวนทัง้ สิน้ 807 คน การศึกษาครัง้ นี้ได้แบ่ง วัตถุประสงค์เป็น 2 ข้อหลัก
โดยวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ทําความเข้าใจกระบวนการของความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ในบริบทสังคมไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ประกอบไปด้วย
1. เพือ่ ค้นหาความหมายของความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการของความยึด มันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และเงือ่ นไขของ
บริบทด้านจิตวิทยาหรือสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในขณะทีว่ ตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อหาปจั จัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยาและสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และประสิทธิผลทางการ ตลาด โดยมีสมมติฐานย่อย อัน
ประกอบไปด้วย
1. ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
2. การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
3. พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
4. ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เจตคติท่ี มีต่อพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันและการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน
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สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
จากการวิจยั เชิงคุณภาพ นักวิจยั ได้คน้ พบการกระทําทีเ่ กี่ ยวข้องกับความยึดมันผู
่ กพัน
จากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจในบริบทสังคมไทยทัง้ หมด 5 ประการ อันประกอบไปด้วยพฤติกรรม
ดังนี้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การกระทําเริม่ ต้นทีเ่ ป็ นการบ่งชีว้ า่ผใู้ ช้งานมีพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คือความถีใ่ นการเข้าไปใช้งาน เว็บไซต์ ของผูใ้ ช้งาน จากสถานการณ์ทจ่ี าํ นวนของเฟซบุก๊ แฟนเพจมี
เป็ นจํานวนมาก ทําให้การพิจารณาเข้าไปเยีย่ มชมแฟนเพจใดแฟนเพจหนึ่งด้วยความถีท่ ส่ี งู กว่ า
ปกติจงึ สามารถสะท้อนความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันทีผ่ ใู้ ช้งานมีต่อแฟนเพจนัน้ ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้
หากผูใ้ ช้งานเริ่มเข้าไปใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจด้วยความถีม่ ากกว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจทัวไป
่ แสดงให้
เห็นว่า ผูใ้ ช้งานเริ่ม เชื่อมโยงระหว่างความรูส้ กึ ชืน่ ชม หรือ ความพึงพอใจกับองค์ประกอบต่างๆ ภาย
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น ความชืน่ ชอบต่อเนื้อหาทีป่ รากฏบนแฟนเพจ หรือ การได้พดู คุยกับสมาชิก
คนอื่นๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีม่ รี สนิยม หรือความชอบใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ความถีใ่ นการเข้าไป
ยังเฟซบุ๊ก ยังหมายรวมถึงการเข้าไปยัง เฟซบุ๊ก แฟนเพจนัน้ ๆ อยูเ่ ป็ นประจํา ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
มากกว่าช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อติดตาม ข้อมูล ข่าวสารภายใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีม่ ลี กั ษณะ เป็ น พล
วัตร และมีการอัพเดตอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ สอดคล้องกับการวิเคราะห์กระบวนการเกิดขึน้ ของความยึด
มันผู
่ กพันของ Bowden (2007) ทีน่ ําเสนอว่าความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันจะเกิดขน้ึ จากการสะสมความรูส้ กึ ดีๆ
จากการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ซา้ํ ๆ นอกจากนี้ การเข้าไปใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจอยูเ่ ป็ นประจํา ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งความภักดีสนิ ค้าของ Aaker (1991) ทีน่ ยิ ามว่าหากผูบ้ ริโภคภักดีต่อสินค้าใด
สินค้าหนึ่ง ผูบ้ ริโภคจะสนใจซือ้ สินค้าจากตราสินค้า นัน้ ๆ เป็นประจํา และไม่สนใจทีจ่ ะใช้งานสินค้า
จากตราสินค้าอื่นๆ ซึง่ ระดับความภักดีจะขึน้ อยูค่ วามชืน่ ชอบ และศรัทธาของแต่ละบุคคลทีม่ ตี ่อการ
ใช้งานสินค้าหรือบริการ ดังนัน้ การทีผ่ บู้ ริโภครูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพัน หรือเริม่ รูส้ กึ ภักดี กบั เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
จนทําให้เกิดก ารเข้ามาใ ช้งานเป็ นประจําเป็นการกระทําหนึ่งทีส่ ามารถบ่งบอกความรูส้ กึ ดีทม่ี ตี ่อ
เฟซบุ๊กแฟนเพจได้
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การกระทําบนเฟซบุก๊ แฟนเพจมีคอ่ นข้างหลากหลาย ซึง่ จากการสัมภาษณ์นกั การตลาด
และผูใ้ ช้งานทัวไปจะ
่
เห็นได้วา่ การกระทําทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ ผูใ้ ช้งานทัวไปที
่ ย่ งั ไม่มคี วามรูส้ กึ ยึดมัน่
ผูกพันจะมีลกั ษณะคงที่ เฉื่อยชา และไม่เปลีย่ นแปลงการกระทําใดๆ มากนัก หรืออีกนัยหนึ่งการ
กระทําเพียงการเข้าไปเสพข้อมูลข่าวสาร หรือคอยติดตามข่าวสารบนเฟซบุก๊ แฟนเพจเพียงอย่าง
เดียวไม่อาจ สะท้อนได้วา่ ผูใ้ ช้งานคนนัน้ เริม่ ยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจแล้ว ปจั จัยสําคัญ ทีส่ ะท้อนให้
เห็นว่าผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กมีความยึดมันผู
่ กพัน จะขึน้ อยูก่ บั ความสบายใจหรือความอิสระของการกระทํา
ต่างๆ ทีแ่ ต่ละบุคคลพึงได้รบั จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึง่ การกระทํา และความรูส้ กึ บางอย่ าง
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ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะสะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานยังไม่ได้รสู้ กึ อิสระ ประกอบ
ไปด้วย 1) ปจั จัยทางจิตวิทยา ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เช่น ความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
จากการแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือความรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจกับบุคคลรอบข้ างบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
2) ปจั จัยทางสังคม เช่น ความรูส้ กึ ทีย่ งั ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือการทีแ่ ต่ละบุคคลยังไม่
สามารถแสดงเอกลักษณ์ของตนเองออกมาในเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ ๆ ซึง่ อาจเกิดจากระยะเวลาในการ
เป็ นสมาชิกทีส่ นั ้ เกินไป และ 3) ปจั จัยส่วนบุคคล เช่น ทักษะในการสื่ อสารทีย่ งั ไม่สามารถเล่า
เรือ่ งราวให้กบั บุคคลอื่นๆ ซึง่ ปจั จัย เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานยังไม่มคี วามยึดมันผู
่ กพันกับ
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ อย่าง เพียงพอ ผูใ้ ช้งานหลายท่านจึงเลือกทีจ่ ะกระทําเป็นเพียงผูส้ งั เกตเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม หากผูใ้ ช้งานเริม่ รูส้ กึ ไว้ใจ และเป็นอิสระในการกระทําสิง่ ต่างๆ บนแฟนเพจ แนวโน้ม
ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมทีห่ ลากหลายจะมีมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีเ่ สนอว่า
การแสดงออกบนเฟซบุก๊ แฟนเพจจะมีความหลากหลายโดยเริม่ จากการกรทําพืน้ ฐานเช่นการบริโภค
เพียงอย่างเดียวไปจนถึงการร่วมมือกับคนในชุ มชน (Evans. 2010) นอกจากนี้ ขอ้ ค้นพบงานวิจยั
ดังกล่าวได้รบั การสนับสนุ นจากข้อเขียนของ ปวัฒน์ เลาหะวีร์ (2553) ทีเ่ สนอให้ผดู้ แู ลเฟซบุ๊ก แฟน
เพจมีการกระทําต่างๆ ทัง้ การ โพสต์ รปู ภาพ ข้อความ เพลง เพือ่ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคได้มา มีสว่ น
ร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดในห้างสรรพสินค้า หรือสถานทีท่ ม่ี โี อกาสเจอกับผูบ้ ริโภคเหล่านัน้ เพือ่
สร้างความยึดมันผู
่ กพันกับผูบ้ ริโภค หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ความหลากหลายของกระทําต่างๆ บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจไม่ได้จาํ กัดเพียงเฉพาะผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้งานเพียงอย่างเดียว แต่การดําเนินงานให้
ผูด้ แู ลแฟนเพจสร้างพลวัตรของเฟซบุ๊กแฟนเพจ และสนับสนุ นให้เกิดพฤติกรรมทีห่ ลากหลาย มีสว่ น
สร้างความยึดมันผู
่ กพันได้เช่นกัน
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ความคาดหวังของผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจส่วนใหญ่แล้วจะเกีย่ วกับการได้รบั รูข้ อ้ มูล
ข่าวสารของตราสินค้า นัน้ ๆ ผูบ้ ริโภค จะประเมิน ประโยชน์ทเ่ี กิดจากการใช้งานข้อมูลดังกล่าวว่ามี
คุณค่า หรือมีประโยชน์ต่อตนเองในแง่ข องการตัดสินใจซื้ อ ดังนัน้ การเชือ่ มโยงระหว่างการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารกับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจึงเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า
ผูบ้ ริโภคให้ คุณค่าต่อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และยังผลให้เกิดความยึดมันผู
่ กพัน ต่อแฟนเพจนัน้ ๆ ดังจะ
เห็นได้วา่ งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ได้ระบุความสําคัญของการใช้งานสือ่ ออนไลน์ไว้หลากหลาย เช่น ใน
การศึกษา Baltaretu และ Balaban (2010) ทีร่ ะบุวา่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีหน้าที่สาํ หรับ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้งาน โดย คุณค่าของสือ่ ประเภทนี้ จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถตอบสนอง
ความต้องการทีจ่ ะหาข้อมูลต่างๆ เพือ่ ขยายความรูข้ องตนเอง หรือเพื่อไขข้อสงสัยทีต่ นเองมีอยูเ่ ดิม
หรือในงานวิจยั ของ Raccked และ Bond (2008) ได้เสนอว่ามิตกิ ารหาข้อมูลข่าวสาร เป็ นมิตทิ ส่ี าํ คัญ
ของการศึกษาการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในเชิงพฤติกรรมและเชิงจิตวิทยา หรือ
แม้แต่แนวคิดในทางพฤติกรรมศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการใช้งานด้านเทคโนโลยี เช่น แบบจําลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีของ Davis (1985) ได้มกี ารพัฒนาตัวแปรเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ในก ารใช้งาน
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เทคโนโลยีเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญ ในการให้คนมีการใช้งาน เช่นกัน ดังนัน้ พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริโภค ข้อมูล สินค้าหรือบริการจากการใช้ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หรืออีกนัยหนึ่งการนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ เพือ่ การตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า หรือบริการ จึงเป็นอีกตัวแปรทีส่ าํ คัญใน การสะท้อนความ
ยึดมันผู
่ กพันได้เป็ นอย่างดี
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ลักษณะเด่นของการใช้ส่อื สังคมออนไลน์อย่างเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก คือเป็ นพืน้ ที่ทเ่ี อือ้ ให้สมาชิก
ทีม่ าจากพืน้ ฐานทางครอบครัว หรือลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันได้มารว มกันบนพืน้ ที่
ออนไลน์ดว้ ยความชอบ หรือรสนิยมบางอย่างทีค่ ล้ายคลึงกันจน ก่อให้ เกิดลักษณะ การรวมตัว ที่
เรียกว่า สัง คมออนไลน์ขน้ึ ด้วยลักษณะการถือกําเนิดของสังคมออนไลน์ ได้ทาํ ให้ สมาชิกต่างๆ บน
สังคมออนไลน์ได้พฒ
ั นารูปแบบการสือ่ สารในลักษณะต่างๆ ทัง้ การสือ่ สารแบบหนึ่งต่ อหนึ่งผ่านการ
ส่งข้อความส่วนตัวระหว่างสมาชิก หรือส่งข้อความไปยังผูด้ แู ลแฟนเพจทีผ่ บู้ ริโภคต้องการปฏิสงั สรรค์
ด้วย รวมไปถึง การสือ่ สารในลักษณะเครือข่ายทีเ่ อือ้ ผูใ้ ช้งานเริม่ การสือ่ สารกับคนอื่นๆ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
บนสังคมออนไลน์ผ่านกระทูต้ ่างๆ ทําให้สมาชิกในชุมชนออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็น หรือช่วยเหลือกัน
และกันทางด้านข้อมูลข่าวสาร คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Brown และคณะ ในปี 1999 ทีพ่ บว่าการ
สือ่ สารแบบปากต่อปากแบบ (Word-of-mouth communication) บนชุมชนออนไลน์มบี ทบาทสําคัญ
ในฐานะทีเ่ ป็ น เครือ่ งมือที่ สร้างความกลมเกลียวระหว่างสมาชิ กในแฟนเพจนัน้ ๆ ด้วยลักษณะการ
สือ่ สารดังกล่าวทําให้เกิดการสร้างตัวตนของสมาชิกในชุมชนขึน้ ผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละท่าน
รูส้ กึ ว่าตัวเองมีตวั ตนในพืน้ ทีอ่ ยูใ่ นสังคมออนไลน์ และเกิดการยอมรับจากคนในสัง คมออนไลน์ จน
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส มาชิกด้วยกันเอง สร้าง ความกลมเกลียวของสมาชิกในชุมชน ซึง่
ในทีส่ ดุ ได้พฒ
ั นากลายเป็ นความยึดมันผู
่ กพันกับชุมชนออนไลน์นนั ้ ๆ เช่น ในงานของ Casalo และ
คณะ (2010) ทีเ่ สนอว่าการรับรูป้ ระโยชน์ทางด้านสังคม เช่น การใช้งานชุมชนออนไลน์ชว่ ยคลายข้อ
สงสัย ต่างๆ ได้ การใช้งานชุมชนออนไลน์ชว่ ยทําให้การจัดการเรือ่ งเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ชุมชนออนไลน์มปี ระโยชน์ต่อการท่องเทีย่ วอย่างมาก ซึง่ มีสว่ นอย่างยิง่ ต่อการเข้าไปมีสว่ นร่วม
ชุมชนออนไลน์นนั ้
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จากการที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะทีร่ วมผู้ คนหลากหลายมารวมตัวอยูด่ ว้ ยกัน
ทําให้ลกั ษณะของการรวมตั วทีเ่ กิดขึน้ จึงคล้ายคลึงกับสังคมปกติทท่ี ุกคนอาศัยอยูใ่ นสังคมต่างมี
บทบาท และหน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกันออกไปตามสังคมย่อยทีต่ นเองอาศัยอยู่ ซึง่ หากสมาชิกในสังคมรูส้ กึ
มีสว่ นร่วมกับสังคมย่อมแสดงออกถึงความร่วมมือ หรือการมีสวนร่
่ วมต่อสังคมนัน้ ๆ ความรับผิดชอบที่
จะดูแลสังคมในฐานะสมาชิก ทีส่ าํ คัญของสังคมนัน้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งมีอยู่ เพือ่ รักษาสถานภาพของสังคม
นัน้ ให้ดาํ รงอยูไ่ ด้ เช่นเดียวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจทีก่ ารรวมกันอยูข่ องสมาชิกหมายถึงการรวมกลุม่ ของ
คนทีม่ คี วามสนใจในตราสินค้าหรือบริการทีค่ ล้ายคลึงกันมารวมอยูด่ ว้ ยกัน การรวมตัวกันของสมาชิก
ต่างๆ ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมายทีเ่ กิดขึน้ จากสมาชิกบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจด้วยกันเอง หรือ
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จากผูด้ แู ลแ ฟนเพจทีก่ ระตุน้ ใ ห้สมาชิกในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมกัน โดยอาจแบ่งเป็นกิจกรรมบนโลก
ออนไลน์ เช่น การร่วมชิงรางวัล หรือ การเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมทางการตลาดทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
จริง เช่น การจัดงานคอนเสิรต์ ทัง้ นี้หากสมาชิกบนสังคมออนไลน์มคี วามยึดมันผู
่ กพันกับ เฟซบุ๊ก
แฟนเพจย่อมมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวเช่นกัน และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลทางการตลาดตามมาทั ้ งเรือ่ งการตัดสินใจซือ้ หรือการหาข้อมูลเพิม่ เติม ซึง่ ลักษณะของ
พฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงของผูใ้ ช้งานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lefebvre (2010) ทีไ่ ด้นยิ ามเรือ่ ง
ความยึดมันผู
่ กพันภายใต้บริบทของสือ่ เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพไว้วา่ เป็นกระบวนการเกีย่ วพัน (Involving)
ทีเ่ กิดขึน้ กับเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพบนเว็บไซต์ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้ผทู้ บ่ี ริโภคสือ่ เหล่านัน้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเรือ่ งสุขภาพอย่างแท้จริง หรือในการศึกษาของ Bagozzi และ Dholakia
(2006) ทีแ่ สดงเห็นว่าการมีสว่ นร่วมในลักษณะชุมชนออนไลน์มผี ลต่อการกระทําอื่นๆ ทางการตลาด
เช่น การตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ หรือ การเข้าไปเยีย่ มชมร้านค้าของชุมชนออนไลน์นนั ้ ๆ
กระบวนการของความยึดมันผู
่ กพัน และลักษณะของตัวแปรทางจิต และสังคม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงคุณภาพ แสดงให้เห็น ถึงกระบวนการพฤติกรรม ความยึดมัน่
ผูกพันของผูบ้ ริโภคซึง่ แสดงให้เห็นว่า กระบวนการพฤติกรรมยึดมันผู
่ กพันสามารถแบ่งออกได้เป็น
3 ขัน้ ตอนหลัก อันได้แก่ 1) ขัน้ ตอนการเข้ามาเลือกสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ 2) ขัน้ ตอนการ
ประเมิน และ 3) ขัน้ ตอนการแสดงพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพัน
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ตอนการก่อนการเข้าสมัครสมาชิก ผูบ้ ริโภคคนไทยมีจดุ มุง่ หมายทีแ่ ตกต่าง
กันในการเข้ามาสมัครสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ เรือ่ งข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง
และการได้แบ่งปนั ข้อมูล หรือติดต่อสื่อสาร กับผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้ผบู้ ริโภคจะคาดหวัง
ผลลัพธ์ทเ่ี กิด จากการใ ช้งานแฟนเพจตามข้อมูลทีต่ นเองได้รบั มา ก่อนการใช้งาน เช่น คาดหวังว่า
สามารถนําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจซือ้ หรือคาดหวังว่าตนเองจะได้พดู คุยกับคนอื่นๆ ทีม่ ี
รสนิยมคล้ายๆ กัน ซึง่ ความคาดหวังก่อนการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเปรียบเสมือนมาตรวัดความพึง
พอใจทีผ่ ใู้ ช้งานแต่ละคนนําไปใช้ระหว่างการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เพื่อ ประเมินความพึงพอใจจาก
การใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในขัน้ ถัดไป ข้อค้นพบดังกล่าวตรงกับแนวคิดการสือ่ สารมวลชนเรือ่ ง
ทฤษฎีการใช้ และความพอใจ (Uses and Gratifications) จากการใช้สอ่ ื (Ruggiero. 2000) ทีเ่ สนอ
ว่า การบริโภคสือ่ จะเป็ นไปลักษณะแบบ ปจั เจกบุคคล (Individual) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลที่
มีลกั ษณะแตกต่างกันสามารถใช้สอ่ื ประเภทเดียวกันด้วยวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป ด้วย
ความสามารถของผูใ้ ช้งานทีส่ ามารถเลือกเสพ หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ทําให้การใช้สอ่ ื จะ
เกิดขึน้ จากความพอใจของผูร้ บั ชมเป็ นหลัก ซึง่ การถือกําเนิดขึน้ ของสือ่ ออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก หรือ
เฟซบุ๊ก แฟนเพจทําให้ทฤษฎีน้ีได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายว่า สามารถอธิบายความคาดหวัง
จากการใช้สอ่ื อินเตอร์เน็ตทีม่ ลี กั ษณะเป็นการสือ่ สารแบบสองทางได้เป็นอย่างดี โดยจากข้อค้นพบ
ในงานวิจ ัยคุณภาพจะพบว่าแรงจูงใจในการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจประกอบไปด้วย 3 เรือ่ งหลักอัน
ได้แก่ แรงจูงใจทางด้านข้อ มูลข่าวสาร แรงจูงใจทางด้านบันเ ทิง และแรงจูงใจทางด้านสังคม ซึง่
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แรงจูงใจทัง้ สามส่งผลต่อความคาดหวังของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น
หากผูใ้ ช้งานมีแรงจูงใจทางด้านข้อมูลข่าวสาร ผูใ้ ช้งานจะคาดหวังว่าเฟซบุก๊ จะต้องมีขอ้ มูลทีต่ นเอง
ต้องการ หรือข้อมูลทีแ่ ตกต่างจากทีต่ นเองได้รบั จากสื่ออื่นๆ
นอกเหนือจาก จากแรงจู งใจก่อนการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจข้างต้น ผูใ้ ช้งาน จะนําความ
คาดหวังจากแรงจูงใจข้างต้น ประเมิน ควบคูไ่ ปกับ กับประสบการณ์ หรือความรูส้ กึ เดิมทีต่ นเองมีอยู่
โดยพิจารณาผ่าน 2 ปจั จัยหลักอันได้แก่ การเชือ่ มโยงสินค้าหรือบริการทีป่ รากฏบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
กับตนเอง และการรับรูป้ ระโยชน์ทต่ี นเองจะได้รบั จากเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ ๆ โดยพืน้ ฐานแล้วผูใ้ ช้งาน
รับรูว้ า่ เฟซบุ๊กแฟนเพจมีบทบาทสําคัญในฐานะทีเ่ ป็นช่องทางในการเชือ่ มโยงตราสินค้ากับลูกค้าเข้า
ด้วยกัน ทําให้ ผใู้ ช้งาน ได้เรียนรู้ หรือ รูจ้ กั กับข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือภาพลักษณ์ของตราสินค้า
ดังนัน้ หากสิง่ ทีป่ รากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความใกล้ชดิ กับรสนิยมของตนเอง หรือ ลักษณะของการ
นําเสนอสินค้า หรือบริการสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตนเอง ทําให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ อยากเข้าไปมีสว่ น
ร่วมกับเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ มากขึน้ ซึง่ การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานสอดคล้องกับหลักการ
ในการสร้างคุณค่า ตราสินค้า ทีน่ ําเสนอโดย Keller (1998) ทีร่ ะบุว่าผูบ้ ริโภคเริม่ รับรูค้ ุณค่าของตรา
สินค้า ผูบ้ ริโภคจะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับตราสินค้าทีต่ นเองชืน่ ชอบผ่านองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
อันได้แก่ คุณสมบัตขิ องสินค้า (Attributes) ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (Benefits) และเจตคติทางบวกที่
เกิดขึน้ จากการใช้งาน (Attitudes)
ขัน้ ตอนที่ 2 ซึง่ ขัน้ ตอนการประเมินองค์ป ระกอบของเฟซบุ๊กแฟนเพจผ่าน การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งานแฟนเพจนัน้ ลูกค้าจะพิจารณาประโยชน์ของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจจากการข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั ซึง่ ลักษณะของข้อมูลทีไ่ ด้รบั มีผลอย่างมากต่อการกําหนดระดับของความยึดมันผู
่ กพันของ
ผูใ้ ช้งานกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เช่น ข้อมูลทีม่ ตี อบสนองคว ามต้องการพืน้ ฐานของลูกค้าได้ ข้อมูลทีม่ ี
ความใหม่ และ ข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่ ได้รบั จากผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ จะทํา
ให้ผใู้ ช้งานเริม่ รูส้ กึ ถึงความยึดมันผู
่ กพันกับเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ ๆ ซึง่ การประเมินประโยชน์ดงั กล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของ Davis (1985) ทีน่ ําเสนอตัวแปรการรับรู้ ประโยชน์ทผ่ี ใู้ ช้งาน จะได้รบั จาก
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญทีก่ าํ หนดพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ
หากเปรียบเทียบการรับรูป้ ระโยชน์ในด้านต่างๆ จะพบว่าองค์ประกอบ ของประโยชน์ท่ี
เกีย่ วกับความบันเทิงทีผ่ ใู้ ช้งานได้รบั เช่น ผูใ้ ช้งานสนุกไปกับการรับชมวีดโี อ เกมส์ หรือรูปภาพ
ต่างๆ จะสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วมได้รวดเร็วมากกว่าประโยชน์ในด้านอื่นๆ ซึง่ สอดคล้องลักษณะ
นิส ยั และวัฒนธรรม ของคนไทยที่ นิยมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ร้างความรูส้ กึ ในทางบวก เช่น
ความสนุ กสนาน ความเพลิดเพลิน ห รือการชิงโชค อย่างไรก็ตาม ทัง้ นักการตลาดและผูบ้ ริโภคต่าง
เห็นตรงกันว่า ประโยชน์ทางด้าน บันเทิงเป็นเพียงลูกเล่นทีท่ าํ ให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในระยะสัน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากความบันเทิงทีไ่ ด้รบั ไม่มคี วามหลากหลายเพียงพอจะทําให้เกิดความเบื่อ
หน่ าย ในระยะยาว ตรงข้ามกับ ประโยชน์ทางด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ หลักทีผ่ บู้ ริโภค
คาดหวังจากการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในฐานะทีเ่ ป็นช่องทางสําคัญในการสือ่ สารทางการตลาด ระหว่าง
ตราสินค้ากับผูบ้ ริโภค ซึง่ ลักษณะของข้อมูลทีน่ กั การตลาดส่งไปยังผูใ้ ช้งาน มีผลต่อการเข้าใช้งาน
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เฟซบุ๊ก แฟนเพจ นักการตลาดต้องพิจารณาว่าหากข้อมูลทีส่ ง่ สร้างความรูส้ กึ รําคาญให้แก่ผใู้ ช้งาน
เช่น ข้อมูลทีส่ ง่ มายังผูใ้ ช้งานปรากฏบน Newsfeed บ่อยครัง้ เกินไป หรือ การส่ง ข้อมูลทีม่ แี ต่
ข้อความยาวเกินไป จะทําให้ผบู้ ริโภคไม่สนใจทีจ่ ะเข้าร่วมเฟซบุ๊กแฟนเพจ
กระบวนการในการประเมินการใช้งาน เฟซบุ๊กแฟนเพจจะเริม่ ขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคเริม่ เข้าไปยัง
พืน้ ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจนัน้ ๆ ผูบ้ ริโภคจะเริม่ ประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานตัง้ แต่ลกั ษณะ
พืน้ ฐานของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทัง้ ในเรือ่ งความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลของผูด้ แู ลแฟนเพจรวม
ภาษาทีใ่ ช้บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ สีสนั ต่างๆ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ รวมไปถึงพลวัตรของการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูใ้ ช้งานแฟนเพจด้วยกันเอง โดยผูใ้ ช้งานคาดหวังว่าแฟนเพจสามารถตอบสนองความ
ต้องการพืน้ ฐาน ได้ซง่ึ เป็ นสิง่ ทีต่ นเองจะต้องได้รบั จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หากข้อมูลและ
ระบบต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งา นได้ จะทําให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ พึงพอใจจากการ
ใช้งานแฟนเพจนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การประเมินของผูใ้ ช้งานยังคํานึงถึงเรือ่ งอื่ นๆ ประกอบ เช่น
ภาษาของผูด้ แู ลแฟนเพจ แนวทางในการนําเสนอข้อมูล ซึง่ หากผูด้ แู ลแฟนเพจ นําเสนอข้อมูลที่ มี
ประโยชน์ ได้มากกว่า ทีผ่ ใู้ ช้งานแฟนเพจคาดหวังไว้ ซง่ึ จะทําให้ผใู้ ช้งานมีแนวโน้มทีจ่ ะกลับมาใช้งาน
แฟนเพจเป็ นประจํา
ในขณะทีป่ ระโยชน์ทางด้านสังคมพบว่า แม้วา่ การสร้างสังคม
ชุมชน ออนไลน์จะเป็ น
ลักษณะเด่นของการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการใช้งาน
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ยังไม่มมี ากนัก ทําให้การติดต่อสือ่ สารกับบุคคล
อื่น ไม่มสี ว่ นต่อการประเมินคุณค่าของ เฟซบุ๊ก ในช่วงต้นของการใช้งานแฟนเพจ ผูบ้ ริโภค จะมี
ความสัมพันธ์ กับ ผูใ้ ช้งานแฟนเพจ ผ่านการบ ริโภคข้อมูลข่าวสาร จากประสบการณ์ ของสมาชิก คน
อื่นๆ บนแฟนเพจ หรือผ่านเนื้อหาทีป่ รากฏบ นเฟซบุ๊ก แฟนเพจเท่านัน้ แต่การสร้างความสัมพันธ์
แบบเพือ่ นในระยะยาวทีต่ นเองรูจ้ กั เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ค่อนข้างยาก เนื่องจากผูใ้ ช้งานยัง คงไม่ไว้ใจ
การติดต่อสือ่ สารกับคนอื่นๆ เพราะรับรูเ้ รือ่ ง อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เมือ่
ผูบ้ ริโภคเริม่ เข้าไปใช้งานบ่อ ยครัง้ มากขึน้ ทําให้ระดับความไว้วางใจมากขึน้ ผูใ้ ช้งาน จะเริ่ม
ปรับเปลีย่ นจากการใช้งานทีม่ ลี กั ษณะเฉื่อยชา (Passive) เป็นการใช้งานทีก่ ระตือรือร้นมากขึน้
(Active) เป็ นการกระทําทีบ่ ง่ บอกว่าผูใ้ ช้งานเริม่ ไว้ใจกับการติดต่อสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ มากขึน้
และนําไปสู่การมีตวั ตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทีส่ ดุ
นอกจากตัวแปร ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั ยังได้คน้ พบ เงือ่ นไขทาง
จิตวิทยาอื่นๆ ทีส่ าํ คัญภายใต้ของกระบวนการเกิดความยึดมันผู
่ กพัน คือความเกีย่ วพัน(Involvement)
ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้ได้พบว่าความเกีย่ วพันเป็นตัว แปรทางจิต ทีส่ าํ คัญในงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยมี
ส่วนทําให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ใกล้ชดิ กับองค์ประกอบต่างๆ บนเฟซบุก๊ แฟนเพจมากขึน้ อย่างไรก็ตาม จาก
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ได้แสดงได้ระบุ ถึงความแตกต่างระหว่างความเกีย่ วพัน และความยึดมันผู
่ กพัน
อย่างชัดเจน โดย Mollen และ Wilson (2010) ได้เสนอว่าความแตกต่างระหว่างความเกีย่ วพันกับ
ความยึดมันผู
่ กพันไว้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความเกีย่ วพันเกีย่ วข้องกับการบริโภคสินค้าหรือบริการ
ต่างๆ เพียงอย่างเดียว 2) ความเกีย่ วพันเกีย่ วข้องกับการแสดงออกถึงการกระทําทีม่ รี ะดับความ
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กระตือรือร้นทีน่ ้อยกว่าความยึดมั น่ ผูกพัน โดยความยึดมันผู
่ กพันจะแสดงความสัมพันธ์กบั สิง่ ต่างๆ
บนเว็บไซต์ออกมาอย่างชัดเจน และ 3) ความยึดมันผู
่ กพันไม่ใช่การศึกษาเฉพาะคุณค่าทีไ่ ด้รบั จาก
การบริโภคข่าวสารทีต่ รงกับความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีการระบุถงึ ระดับของ
ความผูกพัน (Bonding) ทีส่ ร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ทด่ี กี บั ผูใ้ ช้งาน ซึง่ จากการศึกษา
ของ Mollen และ Wilson (2010) ทีร่ ะบุวา่ มิตขิ องความเกีย่ วพันจะมีความลุม่ ลึกทีน่ ้อยกว่าความยึดมัน่
ผูกพัน ผูว้ จิ ยั จึงประยุกต์ตวั แปรเรือ่ งความเกีย่ วพันสูงให้แฝงอยูใ่ นตัวแปรทางจิต และตัวแปรทางด้าน
พฤติกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิตง่ วั แปรเรือ่ งเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงและพฤติกรรม
ความเกีย่ วพันสูง
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็ น ขัน้ ตอนการแสดงพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพัน จากการ
วิเคราะห์กระบวนการของการแสดงพฤติกรรมการยึดมันผู
่ กพัน จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมแรกทีผ่ ใู้ ช้งาน
สะท้อนให้เห็นว่าตนเองได้ยดึ มันผู
่ กพันกับแฟนเพ จ คือ ความถีใ่ นการเข้าไปเยีย่ มชมหรือใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งหากผูบ้ ริโภคได้เข้าไปที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจบ่อยครัง้ ย่อมเป็ นการ
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานมีความยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจมากน้อยเพียงใด โดยผลการวิจยั ยังแสดงให้
เห็นว่านอกเหนือจากความถีข่ องการเข้าไปใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ การกระทําทีแ่ สดง พฤติกรรมการ
ยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ยังขึน้ อยูก่ บั ก ารกระทําทีห่ ลากหลายเกิดขึน้ ระหว่างการใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจเช่นกัน จากผลการวิจยั ยังระบุอกี ว่า รูปแบบของการปฏิสมั พันธ์บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ทีเ่ กิดขึน้ บางอย่าง เ ช่น การกดไลค์ การแบ่งปนั ข้อมูลให้กบั บุคคลอื่นๆ หรือการแสดงความคิดเห็น
ด้วยข้อความสัน้ ๆ เพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็ นตัวบ่งชีว้ า่ ผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจนัน้ ๆ
มากน้อยเพียงใด เนื่องจากว่าลักษณะการใช้งานของผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะเฉื่อยชา
(Passive) อยูแ่ ล้ว การกดไลค์ หรือการคอยสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เพือ่ เก็บข้อมูล หรือเนื้อหาต่างๆ
ทีป่ รากฏบนแฟนเพจนัน้ เป็ นการกระทําที่ เกิด ขึน้ โดยทัวไป
่ สอดคล้องกับมุมมอง ของนักการตลาด
บนโลกออนไลน์ทเ่ี ชื่อว่า หากผูใ้ ช้งานรูส้ กึ ผูกพันกับแฟนเพจในระดับสูง รูปแบบของการกระทําที่
เกิดขึน้ บนแฟนเพจจะหลากหลาย และมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นเชิงรุก (Active) มากขึน้ ตามลําดับ
การเปรียบเทียบความยึดมันผู
่ กพันในบริบทสังคมไทย และบริบทต่างประเทศ
พฤติกรรม ความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ในบริ บทสังคมไทย สามารถวิเคราะห์
เทียบเคียงกับการศึกษาพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ใน บริบทต่างประเทศ ทีผ่ า่ นมาในหลากหลายมิติ
ทัง้ ลักษณะพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน นิยามพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ขัน้ ตอนการเกิดความ
ยึดมันผู
่ กพัน ประโยชน์จากการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ กระบวนการความยึดมันผู่ กพัน การรวมตัวกัน
ของชุมชนออนไลน์ และผลลัพธ์ของความยึดมันผู
่ กพัน โดยสามารถเปรียบเทียบได้ดงั ตารางที่
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ตาราง 23 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความยึดมันผู
่ กพันในบริบทไทย และต่างประเทศ
บริ บทผูบ้ ริโภคชาวไทย
ลักษณะพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
นิยามพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน •
•
ขันตอนการเกิ
้
ดความยึดมันผู
่ กพัน
ประโยชน์จากการใช้งาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
กระบวนการความยึดมันผู
่ กพัน

•
•
•
•

การรวมตัวกันของชุมชนออนไลน์

•

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน

บริ บทผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศ

• พฤติกรรมแสดงออกมากกว่า 1 อย่าง
พฤติกรรมการแสดงออกบนแฟนเพจ • งานวิจยั ส่วนใหญ่มงุ่ เน้นอธิบาย
พฤติกรรมการแสดงออกทางด้าน
พฤติกรรมการนําข้อมูลเนื้อหาบนแฟน
การตลาด
เพจไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
• เกิดขึน้ แบบค่อยเป็ นค่อยไป
ประโยชน์ทางด้านข้อมูลข่าวสาร
• ประโยชน์ดา้ นการสือ่ สารในชุมชน
ออนไลน์ในด้านข้อมูล
ประโยชน์ทางด้านสังคม
• ประโยชน์ดา้ นการจัดการชุมชนออนไลน์
ประโยชน์ทางด้านบันเทิง
เกิดจากประโยชน์ทางด้านข้อมูล
• เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน
ข่าวสารเป็ นหลัก
เป็นหลัก
เรียนรูม้ ารยาท และการเคารพกฎใน
• เรียนรู้ การแบ่งปนั การขัดเกลาทาง
ฐานะช่องทางหนึ่งในการสือ่ สารกับ
สังคม ในฐานะชุมชนออนไลน์
ตราสินค้า
• การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า
• ความตัง้ ใจซือ้ สินค้า หรือบริการ

จากการศึกษา เปรียบเทียบระหว่าง งานวิจยั ในต่างประเทศ ทีผ่ า่ นมา กับผลวิจยั เชิง
คุณภาพในกลุม่ ผูบ้ ริโภคชาวไทย สะท้อนให้เห็นตรงกันว่า พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ไม่ได้เกิดขึน้ เพียงพฤติกรรมใ ดพฤติกรรมหนึ่งเพียงอย่างเดียว การกระทําทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความ
ยึดมันผู
่ กพัน ในบริบทผูบ้ ริโภคคนไทย จะเกิดขึน้ พร้อมกันทัง้ ในเรือ่ งความถีใ่ นการเข้าเยีย่ มชม และ
ความหลากหลายของการกระทําทีเ่ กิดขึน้ บนเฟซบุก๊ หรืออีกนัยหนึ่งการเข้าไปใช้งานเฟซบุ๊ก
บ่อยครัง้ เพียงพฤติกรรม เดียวไม่สามารถบ่งบอกความยึดมันผู
่ กพันทีม่ ตี ่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้ การ
กระทําทีห่ ลากหลายแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานเริม่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับเฟซบุก๊ มากขึน้
ตามลําดับ
e
สอดคล้องกับคํานิยามของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook . 2012) ที่ได้เสนอบน เว็บไซต์เฟซบุ๊ก ว่า
ความยึดมันผู
่ กพันเป็ น ผลรวมของการกระทําทีห่ ลากหลาย ทัง้ เรือ่ งการกดไลค์ การกดแชร์ขอ้ มูล
หรือการแสดงความคิดเห็นบนกระทูต้ ่างๆ หรือในงานของ van Doorn (2004) ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า
ความยึดมันผู
่ กพันเป็ นผลพวงจากการกระทําทีห่ ลากหลายบนเว็บไซต์หรือชุมชนออนไลน์นนั ้
อย่างไรก็ตามหากเจาะลึกถึงนิ ยามพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ทีเ่ กิดขึน้ กับผูบ้ ริโภคชาว
ไทยจะเห็นได้ว่า นิยามความยึดมันผู
่ กพันสะท้อน ได้ จากการ แสดงออก บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น
ความถีข่ องการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือความหลากหลายในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ รวมไป
ถึงการนําข้อมูลเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจไปใช้ ในชีวติ ประจําวันของผูใ้ ช้งาน เช่น การนําข้อมูลไป
ตัดสินใจซือ้ สินค้า หรือบริการ ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาในบริบทในต่างประเทศทีน่ ยิ ามพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน บนโลกออนไลน์ จะเน้นไป ทีก่ ารกระทําทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิผล ทางการตลาด
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เช่น การศึกษาของ Bowden ทีเ่ น้นอธิบายความยึดมันผู
่ กพันผ่านความภักดีทม่ี ตี ่อตราสินค้าบนโลก
ออนไลน์ หรือ การศึกษาของ Bagozzi และ Dholakia (2006) ทีเ่ น้นอธิบายความยึดมันผู
่ กพันในมิติ
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับตราสินค้า (Brand Behavior) ซึง่ ข้อค้นพบในประเทศไทย ได้ระบุว่า ความยึดมัน่
ผูกพัน ไม่ได้มงุ่ เน้นที่ การอ ธิบายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทางการตลาดอย่างเดียวแต่ยงั หมายรวมถึง
พฤติกรรมการใช้งาน ต่างๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ด้วยเช่นกัน ซึง่ ทําให้มติ ใิ นการอธิบายความยึดมัน่
ผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความหลากหลาย และครอบคลุมมากขึน้
แม้วา่ การแสดงออกถึงความยึดมันผู
่ กพัน ในการศึกษาครัง้ นี้ จะแตกต่างจากงานวิจยั ใน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการก่อนการ เกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน มีความ
สอดคล้องกับผลวิจยั ในต่างประเทศ กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคคนไทยส่วนใหญ่เปิดเผยว่า เริม่ ใช้งานเฟซบุ๊ก
แฟนเพจว่าข้อมูลจากการพิจารณาว่าข่าวสาร หรือเนื้อหาต่างๆ ตรงกับความสนใจ หรือเป็นประโยชน์
กับตนเองหรือไม่ การกระทําแรกจะเริม่ จากการเข้าไปสังเกต หรือบริโภคข้อมูลต่างๆ หากผูบ้ ริโภครูส้ กึ
ดี หรือพอใจจึงเริ่มทีจ่ ะแสดงออกถึงการกระทําอื่นๆ เช่น การติดต่อพูดคุยกับผูอ้ ่นื หรือการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ O’Brien และ Tom (2009) ทีไ่ ด้อธิบายว่าก่อนการเกิด
ความยึดมันผู
่ กพันกับโลกออนไลน์จะเป็นช่วงเวลาทีผ่ ใู้ ช้งานพิจารณาถึงข้อมูลทีป่ รากฏในสือ่ ต่างๆ
เหล่านัน้ ควบคูไ่ ปกับประสบการณ์เดิมของตนเองในการใช้สนิ ค้าหรือบริการต่างๆ ซึง่ การกระทําที่
เกิดขึน้ บนเฟซบุก๊ ในช่วงแรกของความยึดมันผู
่ กพันเป็นการกระทําทีเ่ ป็นลักษณะเป็นฝา่ ยรับ เช่น
การอ่านกระทูต้ ่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Muntinga และคณะ (2011) ทีร่ ะบุวา่ การกระทํา
บนโลกออนไลน์จะเริม่ จากกา รกระทําทีเ่ ป็นลักษณะฝา่ ยรับ (Passive) ซึง่ การกระทําดังกล่าวหาก
สร้างความพึงพอใจ หรือความรูส้ กึ ดีจากการ บริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะทําให้ผใู้ ช้งานเริม่ มี
พฤติกรรมทีก่ ระตือรือร้นมากขึน้ และทําให้ผใู้ ช้งานเข้าไปมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ บนแฟนเพจ
ภายหลังจากทีเ่ ริม่ ใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความคาดหวัง จากการใช้งาน ระหว่างผูบ้ ริโภค
คนไทย และต่างประเทศมีความแตกต่างอย่างชัดเจน พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในกลุ่มผูบ้ ริโภคคนไทย จะคาดหวัง ประโยชน์ ดา้ นข้อมูลเป็นหลัก ข้อมูลข่าวสารทีป่ รากฏบนเฟซบุก๊
แฟนเพจได้สร้างความคาดหวัง ผูใ้ ช้งานก่อนเข้าไปยังเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่ามีประโยชน์ในการตัดสินใจ
ซือ้ มากน้อยเพียงใด ในขณะที่ ความคาดหวังปร ะโยชน์ดา้ นบันเทิง และด้านสังคม จะมีบทบาท
รองลงมาในการสร้างอารมณ์รว่ มระหว่างการใช้เฟซบุก๊ แฟนเพจ ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ที่ ผา่ นมาใน
ต่างประเทศทีส่ ว่ นใหญ่ขอ้ สรุป ตัวแปรด้านการรับรูป้ ระโยชน์จะมุง่ เน้นเรือ่ ง การสือ่ สาร หรือการ
รวมตัวของสมาชิก ในชุมชนออนไลน์ เช่นในงานของ Kwon และ Wen (2010) ได้แบ่ง ตัวแปรการ
รับรู้ประโยชน์ จากการใช้งาน เป็ น 4 เรือ่ งได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล หรือพบปะคนอื่น 2) การ
พัฒนาการแบ่งปนั ข้อมูล 3) ประโยชน์ดา้ นการสือ่ สาร และ 4) ประโยชน์ต่อการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
หรือในการศึกษา หรือในการศึกษาของ Casalo และคณะ (2011) ได้ประยุกต์ใช้ ตวั แปรการรับรู้
ประโยชน์ให้สอดคล้องกับบริบทการมีสว่ นร่วมบนชุมชนออนไลน์ โดยแบ่งข้อคําถามเป็น 3 เรือ่ ง
ได้แก่ การใช้งานชุมชนออนไลน์ชว่ ยคลายข้อสงสัยต่างๆ ได้ การใช้งานชุมชนออนไลน์ชว่ ยทําให้
จัดการเรือ่ งเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนออนไลน์มปี ระโยชน์ต่อการท่องเทีย่ วอย่างมาก
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จากการทีต่ วั แปรการ รับรูป้ ระโยชน์ดา้ นข้อมูล แตกต่างกัน ทําให้ การอธิบาย กระบวนการ
ความยึดมันผู
่ กพันระหว่างผูบ้ ริโภคคนไทย และผูบ้ ริโภคในต่างประเทศแตกต่างกัน ผูบ้ ริโภคคนไทย
ได้
อธิบายว่าผูใ้ ช้งาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ใช้ความรูส้ กึ และประสบการณ์เดิม ทีต่ นเองเคยเข้าไปใช้งานมา
ประเมินลักษณะการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ว่าเนื้อหาหรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากเว็บไซต์สามารถสร้างความ
พึงพอใจมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการบริโภคข้อมูลข่าวสาร หาก
การใช้งานแต่ละครัง้ ข้อมูลทีป่ รากฏสามารถสร้างความรูส้ กึ ดี หรือเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผูบ้ ริโภค
คนไทยจะนําความรูส้ กึ ทางบวกเหล่านัน้ ให้กลายเป็นแรงขับ และเสริมสร้างความยึดมันผู
่ กพันให้แก่
ผูใ้ ช้งาน ต่ อไป ซึง่ ในช่วงต้นของการเกิดการความยึดมันผู
่ กพันจะเกิดจากการกลับมาใช้งานซํา้ ๆ
แล้วเกิดการประเมินความพึงพอใจขึ้ นใหม่ในแต่ละครัง้ ตรงข้าม กับการศึกษาในต่างประเทศที่
กระบวนการสร้างความยึดมันผู
่ กพันจะขับเคลือ่ นด้วยการรวมกลุม่ ของชุมชน เช่น ในงาน Dholakia
และคณะ (2004) เสนอว่าการขับเคลือ่ นการคงอยูข่ องโลกเสมือนจริงเกิดจากการสร้างความเป็นผูน้ ํา
ของชุมชนทีช่ ดั เจน และควบคุมตา มความเหมาะสมของตัวเอง ดังนัน้ การเกิดชุมชนของสินค้าใด
สินค้าหนึ่งสามารถเกิดขึน้ ได้หลังจากทีเ่ กิดการผลักดัน หรือการกระตุน้ ของผูน้ ํากลุม่ หรือผูท้ ช่ี น่ ื
ชอบสินค้าหรือบริการให้เกิดการรวมตัวกันเองของผูใ้ ช้งานเพือ่ แลกเปลีย่ น และประสบการณ์ต่างๆ
ซึง่ สอดคล้องกับนิยามในของความยึดมันผู
่ กพันของชุมชนออนไลน์ของ Habibi และคณะ (2014) ที่
เกิดขึน้ ของความยึดมันผู
่ กพันระดับชุมชนเป็นแรงขับทีเ่ กิดจากสมาชิกในชุมชนทีต่ อ้ งการพูดคุยกัน
และมีลกั ษณะของการร่วมมือกัน
เช่นเดียวกับการอยูร่ ว่ มกันของสมาชิกในชุมชนออนไลน์ทก่ี ารเรียนรูท้ จ่ี ะอยู่รว่ มกันบนโลก
ออนไลน์มคี วามแตกต่างกันเช่นกันระหว่างผูบ้ ริโภคชาวไทย และต่างประเทศ ในบริบทสังคมไทย
การดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจมีลกั ษณะเด่นทีเ่ น้นเรือ่ งการรักษามารยาท การเคารพกฎกติการ่วมกันเพื่อ
ตรวจสอบ และดูแลสังคมออนไลน์ให้ดาํ เนินไปอย่างมันคง
่ อย่างไรก็ด ี เนื่องจากว่า ลักษณะของ
เฟซบุก๊ แฟนเพจจะมีลกั ษณะทีผ่ ใู้ ช้งานยังรูส้ กึ ว่าเป็นการใช้งานในเชิงพาณิชย์มากกว่าการใช้งาน
เพือ่ วัตถุประสงค์ของชุมชนออนไลน์อย่างแท้จริง ทําให้บางครัง้ การร่วมมือกัน หรือการรวมกันอยูใ่ น
ลักษณะ ชุมชนออนไลน์เกิดขึน้ ได้คอ่ นข้างยาก ในขณะทีง่ านวิจยั ในต่ างประเทศจะเห็นได้วา่ การ
วิเคราะห์ความยึดมันผู
่ กพันจะมุง่ เน้นในกับการอธิบาย การคงอยูข่ องชุมชน โดยมุง่ เน้นอธิบายระดับ
ความเข้มข้น หรือความกลมเกลียวกัน ของคนในชุมชนออนไลน์ เช่น Brodie (2011) ได้เสนอว่าการ
เกิดขึน้ ของความยึดมันผู
่ กพันจะเกิดขึน้ ผ่านกระบวนการทางสังค มทัง้ เรือ่ งการเรียนรู้ (Learning)
การแบ่งปนั (Sharing) การเสียสละ (Advocating) การขัดเกลาทางสังคม (Socializing) หรือ ความ
ร่วมมือในการพัฒนา (Co-developing)
ในขณะทีผ่ ลลัพธ์จากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันพบว่า ผลวิจยั เชิงคุณภาพแสดงให้ เห็น
ว่า การทีผ่ บู้ ริโภคคนไท ยมีการแสดงออกถึง พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้
ส่งผลให้เกิดเจตคติ และ พฤติกรรมด้านอื่นๆ ทางด้านการตลาด โดยนักการตลาดออนไลน์ได้ระบุ
อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์จากเข้าร่วมใช้งานกับเฟซบุ๊กแฟนเพจไม่เพียงจะสร้างความตัง้ ใจซือ้ ในสินค้า
หรือบริการในอนาคต แต่ย ั งส่งผลต่อความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้านัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน ซึง่
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สอดคล้องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ เช่น Habibi และคณะ (2014) ได้เสนอว่า ผลลัพธ์ของความยึด
มันผู
่ กพันทีเ่ กีย่ วกับตราสินค้า บนโลกออนไลน์ จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดจากการสร้างความไว้วางใจระหว่าง
ตราสินค้ ากับผูใ้ ช้งานผ่านการแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ บนพืน้ ทีอ่ อนไลน์ดงั กล่าว ซึง่ ผูใ้ ช้งานนําไป
ประกอบการตัดสินใจซือ้ หรือในงานปริญญานิพนธ์ของ Malciute (2012) ได้เสนอว่าช่วงต้นของ การ
เกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันผูใ้ ช้งานจะรูส้ กึ พอใจและรูส้ กึ ไว้ใจกับเว็บไซต์ ควบคู่ไปกับการเข้า
ไปมีสว่ นร่วมกับชุมชนออนไลน์จนก่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในสามมิตอิ นั ประกอบไปด้วยด้าน
การตระหนักรู้ ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม และผลลัพธ์ของความยึดมันผู
่ กพั นบนสือ่ ออนไลน์
จะทําเกิดการบอก ปากต่อปาก (Word-of-mouth) และ ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ซึง่
คล้ายคลึงกับการวัดประสิทธิผลทางการตลาดของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในงานวิจยั นี้

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ

จากวัตถุประสงค์งานวิจยั ข้อที่ 2 อันมีสมมติฐานทัง้ สิน้ 4 ข้อใหญ่ ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุปผล และ
อภิปรายตามข้อสมมติฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
ได้ ดังนี้
1. สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการวิจยั นี้จงึ
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เชิงปริมาณข้อที่ 1
จากผล การวิจยั ดังกล่าวทําให้ได้ขอ้ สรุปว่า หากนักการตลาดสามารถสร้างพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จะส่งผลให้ ผูใ้ ช้งานมี แนวโน้ม ทีจ่ ะตัด สินใจซือ้ สินค้าของ
แฟนเพจนัน้ ๆ โดยผลของพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาของ Lee และ
คณะ (2013) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการทีผ่ ใู้ ช้งานใช้สอ่ื Instant Messaging ในการพูดคุยเกีย่ วกับ สินค้า
หรือบริการต่างๆ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ ผลลัพธ์ทางการตลาดในด้านการ
ตัดสินใจซือ้ สามารถเกิดขึน้ ได้จากการสร้างความยึดมันผู
่ กพันบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือในการศึกษา
ของ Turri (2013) ทีพ่ บว่าความผูกพันทางด้านอารมณ์ บนสือ่ ออนไลน์มคี วามสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตติ ่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าหรือบริการ
นอกจากผลการวิจยั ตามสมมติฐานหลักแล้วยังพบว่าตัวแปรความตัง้ ใจซือ้ ยังได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมของความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
ด้วยเช่นกัน อันสะท้อนให้เห็นว่า เมือ่ บุคคลใดเริม่ ใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ การยอมรับจากบุคคล
สําคัญมีส่วนอย่างยิง่ ในการส่งอิทธิพลต่อไปยังความตัง้ ใจซือ้ สิน ค้าหรือบริการ จากการวิเคราะห์ ผล
วิจยั เชิงคุณ ภาพแสดงให้เห็นข้อสนับสนุนของการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงใน 2 ประเด็น คือ 1) การที่
คนรอบข้างยอมรับข้อมูลจากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และสนับสนุ นให้มกี ารใช้งานแฟนเพจ ทํา
ให้ผใู้ ช้งานมีความมันใจที
่ น่ ําข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจซือ้ มากขึน้ และ 2) ความรูส้ กึ ของ
ผูใ้ ช้ง านทีม่ นใจในข้
ั่
อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ โ ดยเชือ่ ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทีส่ ามารถ
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้ ได้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าข้อมูลจากคนขาย หรือโฆษณาโดยตรง
ยิง่ ทําให้อทิ ธิพลจากการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มากขึน้ ด้วยเช่นกัน
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จากผลวิจยั ดังกล่าว มีความขัดแย้งบางส่วนกับมุมมองของนักการตลาดที่ นําเสนอใน ผล
วิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ สนอว่าความตัง้ ใจซือ้ อาจไม่ได้เป็ นวัตถุประสงค์หลักของการสร้างพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ นักการตลาดพิจารณาว่าเฟซบุก๊ เป็นช่องทางในการสือ่ สาร
ไปยังกลุ่มลู กค้า ซึง่ หากสามารถกระตุน้ ให้เกิดการซือ้ สินค้าได้เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่
อาจจะไม่ได้เป็ น
วัตถุประสงค์ของการทําการตลาดออนไลน์ จากข้อสมมติฐานดังกล่าวจึงสนับสนุนแนวคิดให้นกั การ
ตลาดเห็นความสําคัญของการสร้างความยึดมันผู
่ กพันทีม่ ตี ่อ เฟซบุ๊ก ผ่านพฤติกรรมทัง้ 5 เรือ่ ง เพือ่
เพิม่ โอกาสในการพฤติกรรมการซือ้ ของผูเ้ ข้ามาเป็นสมาชิกต่อไปในอนาคต โดยทีส่ ามารถ เปลีย่ น
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันผ่านตัวแปรทางด้านสังคม ซึง่ หมายรวมถึงสมาชิกบนโลกออนไลน์
และคนรอบข้างทีม่ สี ว่ นในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ
2. สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้าได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมติฐาน
การวิจยั เชิงปริมาณข้อที่ 2
ผลการวิจยั ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความยึดมันผู
่ กพันไม่เพียงแต่จะสร้างความ
ตัง้ ใจในการซือ้ สินค้าหรือบริการซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของ การดําเนินกิจกรรมทางการ ตลาดเพียง
อย่างเดียว ผลวิจยั สะท้อนชัดเจนว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็ นอีกเครือ่ งมือหนึ่ง ทีส่ นับสนุ นให้ การสือ่ สาร
ทางการตลาดเป็ นไปด้วยดี โดยสามารถสร้าง ให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ดีไปกับตราสินค้าของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
นัน้ ๆ ซึง่ ผลวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Bonhomme (2010) ทีพ่ บว่าการสร้างเนื้อหา
ต่างๆ บนเว็บไซต์ทส่ี ง่ ผลต่อความเกีย่ วพันในเนื้อหา (Involvement) ทีน่ ําไปสูค่ ณ
ุ ค่าในตราสินค้า
หรืองานวิจยั ในประเทศไทยเองทีก่ ารศึกษาของ Satanasavapak (2010) ทีเ่ สนอว่า ยิง่ คนในชุมชน
ออนไลน์มกี ารแสดงตัวเองออกมาในโลกออนไลน์ มากเท่าไหร่ จะทําให้คณ
ุ ค่าตราสินค้าดีมากขึน้
เท่า นัน้
นอกจากนี้หากพิจารณาปจั จัยทีส่ ง่ อิทธิพลทางอ้อมพบว่าความตัง้ ใจทีแ่ สดงออกถึง
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันส่งผลทางอ้อมต่อการวัดคุณค่าตราสินค้า ตามมาด้วยปจั จัยเรื่ องการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจด้วยคะแนนสหสัมพันธ์
สัมประสิทธิ ์ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนักจนอาจกล่าวได้ว่ า หากนักการตลาดสามารถสร้าง พฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันผ่านเนื้อหา ทีเ่ ป็ น ประโยชน์ทผ่ี ใู้ ช้งาน ได้รบั และทําการสือ่ สารในลั กษณะปากต่อ
ปาก (Word-of-mouth) ทัง้ จากสมาชิกด้ วยกันเองและคนรอบข้าง ทําให้การสือ่ สารดังกล่าวส่งผล
โดยตรงต่อคุณค่าตราสินค้าของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
การประยุกต์ใช้ผลวิจยั ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ต่อนักการตลาดเพียงอย่างเดียว
นักโฆษณาหรือนักประชาสัมพันธ์ส ามารถนํา เรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์จากกา รใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเนื้อหาทีป่ รากฏใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจโดยเน้นยํา้ ให้เกิดประโยชน์ใน
การใช้งานม ากทีส่ ดุ นอกจากนี้การวางแผนสือ่ รวมไปถึงลักษณะของการสือ่ สารทาง การตลาดบน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจควรมีลกั ษณะให้เ กิดการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง ทัง้ ในกลุ่มสมาชิกแฟนเพจเอง หรือ
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คนรอบข้างของสมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจเอง เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และนําไปสู่
ประโยชน์ ทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าด้วยเช่นกัน ซึง่ สมมติฐานข้อนี้ได้รบั การ
สนับสนุนจากงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ นักการตลาด เสนอว่าการสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์สามารถสร้าง
การรับรูใ้ นตราสินค้าผ่านเครือ่ งมื อต่างๆ ทัง้ การโพสต์ขอ้ ความหรือ ลักษณะการตอบของผูด้ แู ล
แฟนเพจ
3. สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้รบั อิทธิพลทางตรง
จากความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุ นสมติฐานการวิจยั เชิงปริมาณข้อที่ 3
ผลการวิจยั ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้วา่ ลักษณะของการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะเอือ้
ให้ผใู้ ช้งานสามารถทีจ่ ะแสดงออกถึง การกระทําต่างๆ ได้ในทันที แต่ ผลวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงการกระทํายังเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญในการอธิบายการกระทําต่างๆ ภายใต้บริบท
ของ การใช้งานสื่ อออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน ซึง่ จากผล วิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่ ใช้
ระยะเวลาหนึ่งในการ สมัครและใช้งาน เฟซบุ๊ก ก่อนเพื่อพิจารณาว่าตนเองจะมีความยึดมันผู
่ กพันกับ
แฟนเพจมากน้อยเพียงใด โดยคํานึงถึง ประโยชน์ ทีต่ นเองคาดว่าจะได้รบั ทางด้าน จิตวิทยา และ
ความพึงพอใจจากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือประโยชน์ในเชิงสังคมผ่านรูปแบบ การสือ่ สารของ
สมาชิกบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การนําเสนอตัวแปรความตัง้ ใจใน แบบจําลองของปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมความยึด
มันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจจึง สอดคล้องกับการพัฒนา แนวคิด และทฤษฎีในทางพฤติกรรมกรรม
ศาสตร์ทผ่ี า่ นมา เช่น การนําเสนอแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีในปี 1989 Davis (1989) ทีพ่ บว่า
การเพิม่ ตัวแปรเรือ่ งความตัง้ ใจในการใช้งานเทคโ
นโลยีเข้ามาประกอบเพือ่ อธิบายการใช้งานเทคโนโลยีมี
ความสําคัญกับการอธิบายการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผน ทีม่ กี ารนําตัวแปรความตัง้ ใจในการแสดงออกด้านพฤติกรรมมาอธิบายพฤติกรรมต่างๆ
อย่างแพร่หลาย ซึง่ ในบริบทการใช้งานสือ่ สังคมออน ไลน์ กพ็ บว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างความตัง้ ใจซือ้
และการแสดงออกถึงพฤติกรรม ในหลายงานวิจยั เช่น ในงานของ Casalo และคณะ (2010) หรือ
Ozkan และ Kanat (2011) ทีพ่ บว่าความตัง้ ใจซือ้ ส่งผลการกระทําต่างบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน
จากผลวิจยั ดังกล่าวทําให้ได้ขอ้ สรุปว่าการ สร้างกิจกรรมเพือ่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพันไม่สามารถสร้างได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ นักการตลาด หรือนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ม ี
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพือ่ ให้ผใู้ ช้งานได้มโี อกาสเรียนรูห้ รือสร้างความเชือ่ มัน่ ความ
ชืน่ ชมกับเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ ๆ เพื่อก่อให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในทีส่ ดุ
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4. สมมติฐานข้อที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม เจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และการรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน
จากการวิเคราะห์ถงึ อิทธิพลทางตรงพบว่า การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน การคล้อย
ตามกลุม่ อ้างอิง และการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็ นสามองค์ประกอบ มีอทิ ธิพล
โดยตรง ต่อความตัง้ ใจในการ แสดงออกพฤติกรรมความ ยึดมันผู
่ กพันตามลําดับ ในขณะทีต่ วั แปร
เรือ่ งของเจตคติกลับพบว่าไม่มอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจในการแสดงออกพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน
จากการวิเคราะห์การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงจะเห็นได้วา่ ตัวแปรทางด้านสังคมมีอทิ ธิพลต่อ
ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมบนโลกออนไลน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ทีเ่ ป็นตัวแปรทางสังคมทีส่ าํ คัญในทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนทีพ่ บว่า มีความสัมพันธ์ และสามารถใน
การทํานายความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้ดกี ว่าตัวแปรทางจิตวิทยาอื่นๆ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกออนไ ลน์ เช่น ในการศึกษาของ Lee และคณะ
(2007) ทีม่ กี ารประยุกต์ใช้แบบจําลองทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลมาอธิบายการหาข้อมูลท่องเทีย่ ว
บนโลกออนไลน์ ซึง่ พบว่าตัวแปรเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงพฤติกรรมสามารถอธิบายเรือ่ งความ
ตัง้ ใจในการหาข้อมูล และความตัง้ ใจในการเลือกซือ้ บริการการท่องเทีย่ วได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึง่ จากข้อสรุปดังกล่าวจึงเป็ นแนวทางให้กบั นักการตลาดสามารถออกแบบ กลยุทธ์ทางการตลาดที่
เน้นไปยังการสร้างกระแสในกลุม่ คนรอบข้าง ของผูใ้ ช้งาน หรือสมาชิกบนแฟนเพจเอง เพื่อให้
กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเข้ามามีสว่ นร่วมในก ารกระทําต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับความยึดมันผู
่ กพัน
นอกจากนี้นกั การตลาดสามารถสร้างความมันใจในการใช้
่
งานภายในชุมชนออนไลน์ โดยการสร้าง
เอกลักษณ์ ต่างๆ ของสมาชิกบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หรือการประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลในชีวติ จริง มันใจ
่
ในข้อมูลต่างๆ บนแฟนเพจเพื่อ กระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานมี ความตัง้ ใจทีจ่ ะ แสดงออกถึงความยึดมันผู
่ กพัน
มากขึน้ นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ถงึ ลักษณะทางประชากร ศาสตร์ระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่า ลักษณะการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการจะแตกต่างกัน โดยทีค่ นไทยชอบทีจ่ ะอ้างอิง
กับคนรอบข้างมากกว่าตัดสินใจด้วยตัวเอง นอกจากนี้ลกั ษณะดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของคน
ไทยทีม่ ลี กั ษณะให้ความสําคัญกับคนในกลุ่ม (Collectivism) มากกว่าผูใ้ ช้งานต่างประเทศทีเ่ น้น
ความสําคัญกับครอบครัวของตัวเองมากกว่าคนรอบข้าง (Individualism) สะท้อนให้เห็นในงานวิจยั
บางฉบับ เช่น ใน งานวิจยั ของ Shen และคณะ (2011) ได้ศกึ ษาปจั จัยทางสังคมทีส่ ่งผลต่อความ
ตัง้ ใจแบบพวกเราทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรม Instant Messaging ซึง่ พบว่า ตัวแปรเรือ่ งการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงไม่ได้มผี ลต่อความตัง้ ใจแบบพวกเร าในประเทศจีน หรือ ในงานของ Mathieson ในปี
1991 ทีพ่ บว่าตัวแปรการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงไม่ได้มผี ลต่อความตัง้ ใจในการใช้ระบบต่างๆ
ในขณะทีต่ วั แปรเรือ่ ง การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจมี ความสําคัญต่อ
ความตัง้ ใจในการแสดงออกถึง พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน โดยมีคา่ สหสัมพันธ์สมั ประสิทธิ ์สูงรอง
จากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเพียงเล็กน้อย หรืออีกนัยห นึ่งสามารถกล่าวได้วา่ หากผูใ้ ช้งานรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจมากเท่าไหร่ ความ ตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ ก พันกับ เฟซบุ๊ก แฟนเพจจะสูงขึน้ ตาม ในทางปฏิบตั นิ กั การตลาดสามารถ พัฒนากล
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ยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ สร้าง ประโยชน์ 3 เรือ่ งในตัวแปรการรับรู้ ประโยชน์จากการใช้งาน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจอันได้แก่ ประโยชน์ทางด้านสังคม ประโยชน์ทางด้านบันเทิง และประโยชน์ทางด้านสังคม
เพือ่ ให้ บุคคลทัวไป
่ หรือ สมาชิก เฟซบุ๊ก แฟนเพจรูส้ กึ ถึงคุณค่า ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ก่อนเริม่ ใช้งาน
เช่น การเพิม่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทัง้ จากผูด้ แู ลแฟนเพจ ห รือการกระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานคนอื่นๆ ร่วม
แบ่งปนั ประสบการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการปรับเปลีย่ นลูกเล่นใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ ความรูส้ กึ สนุกสนาน
และความบันเทิงระหว่างการใช้งาน รวมไปถึงการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะสมาชิกแฟนเพจให้ผใู้ ช้งาน
รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นสมาชิกแฟนเพจ ซึง่ ผลวิจยั ที่ เกิดขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาของ Kwon
และ Wen (2010) ทีพ่ บว่าประโยชน์จากการใช้งาน แฟนเพจ 4 เรือ่ งอันได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล
หรือการพบปะคนอื่น 2) การพัฒนาการแบ่งปนั ข้อมูล 3) ประโยชน์ดา้ นการสือ่ สาร และ 4) ประโยชน์
ต่อการปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกคนอื่นซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การใช้งานสือ่ ออนไลน์อย่างมีนบั สําคัญทาง
สถิติ หรือในการศึกษาสมาชิกชุมชนออนไลน์ในประเทศจีนจํานวน 207 คน (Wang; et al. 2013)
เรือ่ งการปฏิสงั สรรค์บนโลกออนไลน์สง่ ผลต่อการรับรูป้ ระโยชน์ และความภักดีในตราสินค้า ใน
งานวิจยั ได้นําเสนอว่าตัวแปรประโยชน์ ในการใช้งานทางด้านอารมณ์จากการใช้งานชุมชนออนไลน์
ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ขอ้ สมมติฐานข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นในงานวิจยั เชิงคุณภาพด้วยเช่นกัน โดยปรากฏทัง้ ในเรือ่ งแรงจูงใจในการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ทางด้านข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้ ประโยชน์ทางด้านข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้งานคาดหวังตัง้ แต่ก่อนเริม่
กระบวนการความยึดมันผู
่ กพัน และระหว่างการเกิดความยึดมันผู
่ กพันทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลทัง้ จากผูด้ แู ล
แฟนเพจ และผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ มาแบ่งปนั ประสบการณ์ในการได้รบั ข้อมูลสําหรับการตัดสินใจซือ้
อย่างไรก็ตาม ตัวแปรเ รือ่ งการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม แม้วา่ จะมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความตัง้ ใจพฤติกรรมความยึดมัน่ ผูกพัน แต่กลับมีคา่ สัมประสิทธิ ส์ หสัมพันธ์ ทต่ี ่าํ
กว่าตัวแปรอื่นๆ อย่างเห็นได้ชดั จากการวิเคราะห์ผลวิจยั เชิงคุณภาพเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้งานยอมรับว่า
การใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใด การใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจสามารถทําได้อย่าง
อิสระผ่านโทรศัพท์มอื ถือประเภทสม าร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ทท่ี าํ งาน และทีบ่ า้ น ซึง่ การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตทีส่ ะดวกรวดเร็วมากขึน้ ทําให้ผใู้ ช้งานไม่เห็นถึงความสําคัญของการมีตวั แปรดังกล่าวต่อ
การความตัง้ ใจในการแสดงความยึดมันผู
่ กพันมากนัก นอกจากนี้ลกั ษณะการใช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ไม่ได้มคี วามลําบากในการใช้งาน กล่าวคือ ไม่ได้มขี นั ้ ตอนทีย่ งุ่ ยากทัง้ ก่อนการสมัคร หรือระหว่าง
การใช้งาน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า ตัวแปรการรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมเช่นกัน เช่น ในการศึกษาของ Casalo และ
คณะ (2010) เรือ่ งการมีสว่ นร่วมต่อชุมชนออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ซึง่
พบว่า ตัวแปรเรือ่ งการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในขณะที่ ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร เจตคติ ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน กับ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน สามารถสรุปได้วา่ การสร้างความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจให้
รูส้ กึ พึงพอใจ รูส้ กึ ดี หรือเห็นประโยชน์ของความยึดมันผู
่ กพันบนแฟนเพจไม่ได้เป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก แฟนเพจรูส้ กึ ตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับตัวแปรทางจิตวิทยาอื่นๆ ทีป่ รากฏในงานวิจยั เช่น การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้งาน หรือ การ
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รับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม ผลวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ นี้ยงั ขัดแย้งกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา เช่นกัน
เช่น ในการศึกษาของ Jung และคณะ (2014) ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลของเจตคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการกลับ
เข้ามาใช้งานชุมชนออนไลน์กบั ลูกค้าทัง้ หมด 242 คน ผลวิจยั พบว่า ตัวแปรดังกล่าวมี ความสัมพันธ์
กับการเข้าไปเยีย่ มชมเว็บไซต์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากการวิเคราะห์ผลงานวิจยั คุณภาพ พบว่า
ปจั จัยทางจิตวิทยาหลักทีส่ ่งผลต่อ ผูบ้ ริโภคคนไทยคือความคาดหวังจากการใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ผ่านประโยชน์ทต่ี นเองจะได้รบั เป็ นหลัก มากกว่าคํานึงถึงการกระทําต่างๆ ของความยึดมันผู
่ กพัน
หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่งผูใ้ ช้งานคาดหวังจากข้ อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการซือ้ สินค้าของตนเอง
มากกว่าการคํานึงถึงการกระทําต่างๆ ทีต่ นเองจะทําบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
จากผลวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาตัวแปรทางจิตเรือ่ งการรับรูป้ ระโยชน์ เช่น
การประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าของเฟซบุก๊ แฟนเพจ หรือการนําข้ อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
โพสต์บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ รวมไปถึงการพัฒนาตัวแปรทางด้านสังคมเรือ่ งการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
เช่น การจัดกิจกรรมให้เกิดการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นกลุ่ม หรือการสร้างกิจกรรมให้เกิด
ชุมชนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ให้กบั ผูใ้ ช้งานได้ในระดับสูง
จากบทสรุปสมมติฐานทัง้ 4 ข้อ นี้สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมศาสตร์ อาจจะยังไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้ดเี พียงพอ จากการวิจยั ครัง้ นี้
พบว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึง่ เป็ นทฤษฎีหลักใ นวงการพฤติกรรมศาสตร์ยงั ไม่
สามารถอธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน โดยพบว่าตัวแปรเจตคติไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความ
ตัง้ ใจแสดงออกถึงพฤติกรรม รวมไปถึง ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทีม่ ี
ความสมพันธ์กบั ความตัง้ ใจแสดงออกถึงพฤติกรรมไม่มากนัก ดังนัน้ สําหรับก ารศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคควรมีการประยุกต์ใช้แนวคิดทีเ่ น้นอธิบายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเฉพาะ
เช่น ทฤษฎี
Hierarchy-of-Effect ทีส่ ามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ผ่านขัน้ ตอนการเรียนรู้ ความรูส้ กึ ควบคูไ่ ป
กับลักษณะในการแสดงออกถึงพฤติกรรม
แม้แต่นําทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมบุคคลต่างๆ ในบริบททีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป ยังสามารถนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ในยุคปจั จุบนั ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
มีการนําตัวแปรทางจิต และตัวแปรทางด้านสังคม มาทํานายตัวแปรทางด้านพฤติกรรมได้

สรุปและอภิ ปรายผลการนําผลวิ จยั ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาด
จุดมุง่ หมายในการดําเนินงานวิจยั ตลาดโ ดยทัวไปแล้
่
วมุง่ เน้นเรือ่ งการเพิม่ ยอดขายให้กบั
สินค้าและบริการ ทีผ่ า่ นมาการทําการตลาด หรือการบริหารจัดการภายในองค์กรเพือ่ เพิม่ ยอดขาย
จะเริม่ จาก การตัดสินใจ หรืออํานาจของ ผูข้ าย หรือเจ้าของสินค้าหรือบริการเป็นหลักในการผลิต
สินค้ า หรือ บริการให้กบั ลูกค้า แต่ ในปจั จุบนั อํานาจของลูกค้าเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั โดยพบว่า
ลูกค้ามีอาํ นาจต่อรองในการเลือกสินค้าตนเองต้องการผ่านสือ่ ออนไลน์ ต่างๆ และนําข้อมูลบนสือ่
ออนไลน์มาประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ ในหลายกรณีลกู ค้าเลือกทีจ่ ะเชื่อฟงั ข้อมู ลจาก
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บุคคลต่างๆ ทีต่ นเองไม่รจู้ กั บนเว็บไซต์มากกว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั ตรงจากบริษทั เสียอีก การศึกษาครัง้ นี้
จึงเป็นข้อมูลทีช่ ว่ ยสนับสนุ นนักการตลาด หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการวางแนวทางกลยุทธ์ออนไลน์
บนเว็บไซต์เฟซบุ๊กแฟนเพจ
การดําเนินงานวิจยั ครัง้ ด้วย ระเบียบ วิธวี จิ ยั แบ บผสาน วิธ ี แบบลําดับเวลาเชิงสํารวจ
(Exploratory Sequential Design) เหมาะสมอย่างยิง่ ในการ ทําความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคบน
โลกออนไลน์เนื่องจากว่างานวิจยั ทีผ่ า่ นมายังมีการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธมี าศึกษาพฤติกรรม
บนโลกออนไลน์ไม่มากนัก ทําให้มติ ใิ นการอธิบายพฤติกรรมารใช้งานบนโลกออนไลน์ ยังไม่สามารถ
ทําได้อย่า งสมบูรณ์ ในเชิงการตลาด วิธกี ารศึกษาแบบผสานวิธ ี (Mixed Method) ทําให้งานวิจยั
ความลุม่ ลึก โดยเริม่ จากการวิจยั เชิงคุณภาพที่ ทําความเข้าใจ การกระทํา และกระบวนการการเกิด
พฤติกรรมบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีเ่ จาะลึกไปยังบริบทผูบ้ ริโภคคนไทยทีเ่ ปรียบเสมือนการทําความเข้า
ศึกษาความต้องการทีแ่ ท้จริงของคนในแต่ละท้องถิน่ หรือชุมชน (Localization) ในขณะทีง่ านวิจยั
เชิงปริมาณ มีสว่ นช่วยในการ อธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในภาพรวมได้ ซึง่ ทําให้ผลวิจยั มีความ
หนักแน่นในการนําไปอธิบาย พฤติกรรมการใช้งานบนเฟซบุก๊ แฟน เพจในสินค้า หรือบริการต่างๆ
ได้ในวงกว้าง (Generalization) จนกล่าวได้งานวิจยั ครัง้ นี้ได้ประยุกต์การวิจยั ขัน้ สูงเพือ่ สนับสนุน
การตัดสินใจในโลกธุรกิจได้เป็ นอย่างดี
จากผลวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั พบว่า การบูรณาการผลวิจยั ทัง้ เชิงคุณภาพ และปริมาณเข้า
ด้วยกันมีบทบาทสําคัญในการค้นหา และอธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้เป็นอย่าง ดี ผลวิจยั
ในขัน้ แรกพบว่าพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันของผูบ้ ริโภคคนไทยมีลกั ษณะเฉพาะ และเกิดขึน้ เป็น
ขัน้ ตอนโดยเริม่ จากพฤติกรรมการแสดงออกพืน้ ฐานบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีส่ งั เกตได้ และวัดพฤติกรรม
ต่างๆ ผ่านเครื่ องมือการวัดประสิทธิภาพของสือ่ ออนไลน์ โดยทีพ่ ฤติกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย
เรือ่ งพฤติกรรมความถีใ่ นการใช้งานเฟซบุก๊ แฟนเพจ พฤติกรรมการกระทําทีห่ ลากหลายในการใช้
งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ และพฤติกรรมการติดต่อกับคนอื่นๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทําให้การ ดําเนิน
กิจกรรมทางก ารตลาดในช่วงเริ่ มต้นของกระบวนการความยึดมันผู
่ กพัน ควรมุง่ เน้น กระตุน้ ให้เกิด
พฤติกรรมเหล่านี้ผา่ นกิจกรรมทางการตลาด หลายรูปแบบ เช่น การให้ของรางวัลสําหรับผูท้ ม่ี กี าร
กดไลค์มากทีส่ ดุ หรือกระตุน้ ให้ผใู้ ช้งานเป็นผูด้ าํ เนินจัดระเบียบชุมชนด้วยตัว
สมาชิก เอง ใน
ขณะเดียวกันเอง พฤติกรรมที่ เกีย่ วกับการทีผ่ ใู้ ช้งานนําข้อมูลต่างๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน อันประกอบไปด้วย พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และพฤติกรรม
ความเกีย่ วพันสูงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นพฤติกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานเริม่ เห็นความสําคัญ
ของเนื้อหา หรือข้อมูล และนํามาใช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจสิง่ ต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน
ในขณะทีผ่ ลวิจยั ขัน้ ทีส่ องซึง่ เป็นการวิจยั เชิงปริมาณจะเห็นได้วา่ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนยังไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้ดเี พียงพอ โดยพบว่าตัวแปร
เรือ่ งเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน รวมไป
ถึงตัวแปรเรือ่ งการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันในระดับทีค่ อ่ น ข้างตํ่า ตรงข้ามกับตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน เช่น
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การรับรูป้ ระโยชน์จากการใช้ ทีส่ ามารถนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ผลวิจยั เชิงปริมาณยังพบอีกว่าพ ฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพทาง
การตลาดทัง้ เรือ่ งการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า และความตัง้ ใจซือ้ ได้เป็นอย่างดี
จากการวิเคราะห์ ผลวิจยั เชิงคุณ ภาพ และเชิงปริมาณทําให้ได้ขอ้ สรุปเบือ้ งต้น 2 เรือ่ งอัน
ได้แก่ ข้อสรุปด้านผลลัพธ์ของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และข้อสรุปด้านสาเหตุของพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพั น หากวิเคราะห์ถงึ ข้อสรุปด้านผลลัพธ์จากพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันจะเห็นได้
ว่า พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทัง้ ทา งตรง และทางอ้อมทีเ่ กิดขึน้ สามารถนําไปใช้เพือ่ ต่อยอดให้
เกิดการตัดสินใจซือ้ และการสร้างคุณค่าตราสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีคา่ อิทธิพลทางตรงในระดับสูง
ซึง่ ที่จากผลวิจยั เชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่า นักการตลาด และเจ้าของสินค้าหรือบริการต่างมีขอ้
สงสัยถึงประสิทธิผลจากการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดบนโลกออนไลน์โดยระบุว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ
มีบทบาทหลักในฐานะทีเ่ ป็ น ช่องทางในการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า มากกว่า เป็นช่องทางใน
การจัดจําหน่ ายสินค้าหรือบริการ จากข้อค้นพบดังกล่าวเป็ น หลักฐานยืนยันว่าการสร้างพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันบนโลกอ อนไลน์สง่ ผลในทางบวกต่อการดําเนินการทางการตลาดในยุคปจั จุบนั
ซึง่ ในทางปฏิบตั กิ ารทีน่ กั การตลาด ส่งเสริม ให้ผใู้ ช้งานเกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ทัง้ ห้าด้าน
สามารถสร้างผลทางการตลาดในทางบวก
ในขณะทีข่ อ้ สรุปด้านสาเหตุของพฤติกรรม ความยึดมันผู
่ กพัน พบว่ามีเพียงตัวแปร เรือ่ ง
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง และการรับรูป้ ระโยชน์ สามารถนํามาใช้ อธิบายพฤติกรรมความยึดมัน่
ผูกพันได้ดว้ ยค่าอิทธิพลในระดับสูง นักการตลาดสามารถนํา ข้อค้นพบดังกล่าว มาใช้ในทางปฏิบตั ิ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันในสองลักษณะ ลักษณะแรก นักการตลาด สามารถ
สื่อสารให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานสามารถได้รบั ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารทัง้ จากผูด้ แู ลแฟนเพจโดยตรง
และจากสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคม ด้วยการนําข้อมูลทีต่ รงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน ข้อมูลที่
แตกต่างจากทีไ่ ด้รบั จากสือ่ อื่นๆ รวมไปถึงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทีท่ นั สมัยอยูต่ ลอดเวล
า
ลักษณะสองนักการตลาดสามารถส่งเสริมให้สมาชิกได้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดการสื่อสารในแบบกลุ่มเพื่อให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ตลอดเวลา โดยมีการ
จัดกิจกรรมสังสรรค์ให้สมาชิกบนสือ่ ออนไลน์ได้เจอกัน ในขณะเดียวกันตัวแปรเรือ่ งเจต คติทม่ี ตี ่อ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันไม่มผี ลต่อการอธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน และตัวแปร การ
รับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีผลต่อการอธิบายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันไม่มาก
นักสะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานไม่ได้เชือ่ มโยงระหว่างความรูส้ กึ ของตนเองกับพฤติกรรมในการแสดงออก
ต่อความยึดมันผู
่ กพัน โดยการเกิดขึน้ ของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันเป็นผลพวงมาจากการที่
ผูใ้ ช้งานเริม่ เห็นคุณค่าของเฟซบุก๊ แฟนเพจนัน้ ๆ มากกว่าการทีผ่ ใู้ ช้งานรูส้ กึ ในทางบวกต่อพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพัน ซึง่ สนับสนุ นด้วยผลวิจยั เชิงคุณภาพทีส่ รุปว่าแรงจูงใจที่ ทําให้เกิดพฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันเกิดขึน้ จากแรงจูงใจทางด้านข่าวสาร แรงจูงใจด้านความบันเทิง และแรงจูงใจด้าน
สังคม จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้เป็ นแรงจูงใจทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมความ
ยึดมันโดยตรงทํ
่
าให้เจตคติต่อพฤติกรรมไม่ได้มบี ทบาทในการศึกษาบนโลกออนไลน์มากนัก
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กล่าวโดยสรุปการศึกษาครัง้ นี้สามารถดําเนินการเพือ่ อธิบายผลทางการตลาดจาก
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นกรอบแนวทาง (Conceptual
Framework) ให้กบั นักการตลาดในอนาคต ได้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกลยุทธ์บนโลก
ออนไลน์ ในขณะที่การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุยงั มีความจําเป็นทีก่ ารนําแนวคิดและทฤษฎีผบู้ ริโภค
อื่นๆ ทีม่ ตี วั แปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานสือ่ ออนไลน์ เพิม่ เติม เพื่ออธิบายถึงสาเหตุทแ่ี ท้จริงของ
ความยึดมันผู
่ กพันต่อไป

ข้อจํากัดของงานวิ จยั
1. งานวิจยั ครัง้ นี้ดาํ เนินก ารเก็ บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ออนไลน์ ซึง่ การเก็บข้อมูล ตาม
แนวทางเดิมของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไม่สามารถทําได้ตามทีไ่ อเซนและฟิชไบน์นําเสนอคือการ
เก็บข้อมูลทัง้ หมด 2 ครัง้ โดยทิง้ ระยะเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์เพือ่ ตรวจสอบว่าพฤติกรรมดังกล่าว
เกิดขึน้ จริง อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ ซํา้ ทําได้คอ่ นข้างยาก เนื่องจากไม่สามารถ
ระบุตวั ตนทีแ่ ท้จริง เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ผูใ้ ช้งานได้ ซึง่ จากการเก็บข้อมูลในขัน้ ทดลองแสดงให้เห็นว่าการ
เก็บข้อมูลในครัง้ ทีส่ องทําได้ไม่ถงึ ร้อยละ 50 ของผูต้ อบแบบสอบถามในครัง้ แรก โดยครัง้ แรก
สามารถเก็บข้อมูลได้ถงึ 127 คน ในขณะทีค่ รัง้ ทีส่ องมีผเู้ ข้ามาตอบเพียง 40 คนเท่านัน้ ทําให้การ
เก็บข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี้จงึ จําเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บข้อมู ลทีด่ า้ นความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกถึงพฤติกรรม
และการกระทําในครัง้ เดียวเพือ่ จํานวนคนตอบทีม่ ากขึน้
2. จากการออกแบบสอบถามบนโลกออนไลน์ โดยการใช้ว ิธกี ารวัดพฤติกรรมตามแนวคิด
ของไอเซนและฟิชไบน์ ไม่สามารถเก็บข้อมูลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมได้ในครังเดี
้ ยวเนื่องจากข้อจํากัด
ทางด้านจํานวนของข้อคําถามในแบบสอบถามออนไลน์ทไ่ี ม่สามารถทําได้เยอะ รวมไปถึง ความสนใจ
ในการ ตอบแบบสอบถามของผูใ้ ช้งานบนโลกออนไลน์ม ี ตํ่ากว่าการเก็บข้อมู ลแบบเจอหน้ากัน
(Face-to-face)
3. กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาบางส่วนมีความประสงค์ทจ่ี ะไม่เปิดเผยตัวตน เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่
รายได้สว่ นตัว หรือจากการสุ่มตรวจสอบข้อมูลจากเบอร์ตดิ ต่อ หรืออีเมล์ทผ่ี ใู้ ช้งานให้ไว้ พบว่า
สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้ เพียงบางส่วน ทําให้การตรวจ สอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลจึงลดลง
ตามลําดับ โดยจะเห็นได้วา่ มีผตู้ อบแบบสอบถามจํานวนกว่า 117 คนไม่ประสงค์ทจ่ี ะตอบข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์
4. การเก็บข้อมูลการใช้งานบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจส่วนใหญ่แล้วเกีย่ วข้องกับลักษณะข้อมูล
หรือข่าวสารทีป่ รากฏบนแฟนเพจ ทีเ่ กีย่ วกับแฟนเพจของสินค้าหรือบริการต่างๆ ทําให้เป็นการยาก
ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามหรือผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลจะแสดงความคิดเห็น โดยปราศจากอคติจาก กิจกรรม หรือ
เนื้อหาเครือ่ งมือทางการตลาดอื่นๆ รวมไปถึงการทีผ่ ใู้ ช้งานตอบคําถามด้วยตัวเอง (Self-report)
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5. การสุม่ เลือกเฟซบุ๊ก แฟนเพจมาใช้ในการอธิ บายความยึดมันผู
่ กพันได้เลือกเจา ะจงมา
เฉพาะแฟนเพจทีท่ าํ หน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารของสินค้า หรือบริการต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องตลาด ทําให้
การนําแบบจําลองไปใช้เพือ่ อธิบายอาจจะเหมาะกับการอธิบายเฟซบุก๊ แฟนเพจของตราสินค้าต่างๆ
มากกว่าการอธิบายแฟนเพจทัวไป
่
เช่น แฟนเพจของดารา นักแสดง หรือองค์กรการกุศลต่างๆ
เนื่องจากแรงจูงใจ และความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกันอาจทําให้ตวั แปรทีม่ อี ยูใ่ นงานวิจยั ครัง้ นี้จะไม่
สามารถอธิบายแฟนเพจทัวไปได้
่

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในภาพรวมงานวิจยั ครัง้ นี้ พบว่าการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงและการรับรูป้ ระโยชน์จาก
การใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน ดังนัน้ ผลวิจยั ทีเ่ กิดขึน้
จึงกลายเป็ นพืน้ ฐานสําหรับงานวิจยั ในอนาคตในการศึกษาตัวแปรทางจิตทัง้ สอง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทํานายพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันต่อไป
2. การศึกษาถัดจากนี้ ไป ผูว้ จิ ยั ควรดําเนิน งานวิจยั เชิงคุณภาพทีม่ งุ่ เน้นทําความเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้งานทีม่ ี พฤติกรรมความยึดมันสู
่ งบนเฟซบุก๊ แฟนเพจสูง โดยดําเนินการประเมิน
ความรูส้ กึ ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวทีม่ ตี ่อกิจกรรมทางการตลาดบนโลกออนไลน์ ทีส่ งั เคราะห์มาจาก
กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้ นในช่วง 1-2 ปีทผ่ี า่ นมา เพือ่ ประเมินว่า ผูใ้ ช้งานทีม่ ี พฤติกรรมความยึดมันสู
่ งบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจสูงรูส้ กึ กับกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป ในเชิงลึก เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบกลยุทธ์สอ่ื สังคมออนไลน์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพต่อไป
3. การศึกษาในอนาคต ควรมุง่ เน้นงานวิจยั เชิงทดลอง เป็นการมุง่ เน้นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการทํากิจกรรมบนสือ่ สังคมออนไลน์รปู แบบต่างๆ เพือ่ ศึกษา ความยึดมันผู
่ กพัน
ของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อลักษณะของการทําการตลาดทีแ่ ตกต่างกันไปโดยให้ผใู้ ช้งานสมัครเข้าร่วมกับ
เฟซบุ๊กแฟนเพจทีจ่ าํ ลองขึน้ และมีการทําการตลาดทีแ่ ตกต่างกันไป จากนัน้ จึงวัดประสิทธิภาพของ
การทํากิจกรรมดังกล่าว เพือ่ วิเคราะห์กจิ กรรมแบบใดจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
4. การวิเคราะห์เชิงปริมาณบ่งชีใ้ ห้เห็นว่าตัวแปรทีส่ ามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมความ
ยึดมันผู
่ กพันยังมีคา่ สัมประสิท ธิ ์อิทธิพลทีย่ งั ไม่สงู มากนัก (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของความตัง้ ใจใน
การแสดงออกถึงพฤติกรรม กับพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพัน = 0.693) ผูว้ จิ ยั จึงเสนอว่าควรมีการ
นําทฤษฎี หรือแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์อ่นื ๆ ทีอ่ าจมีสอดคล้อง และสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ เข้ามาในแบบจําลองนี้
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ในทางธุรกิจ นักโฆษณาสามารถนําผลวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระบวนการ
สร้างให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันกับสือ่ ออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึง่ จากผล
วิจยั จะเห็นได้วา่ กระบวนการเกิดความยึดมันผู
่ กพันจะเกิดขึน้ แบบเป็นขัน้ ตอน โดยเริม่ จากการเสริม
แรงจูงใจให้กบั ผูใ้ ช้งานให้เข้ามาใช้งาน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไปจนถึงการสร้างการมีสว่ นร่วม หรือความ
ยึดมันผู
่ กพันกับแฟนเพจ ภายใต้ขนั ้ ตอนทีแ่ ตกต่างกันสามารถเป็นแนวทางให้กบั นักโฆษณาในการ
กําหนด แนวทางในการพัฒนาวิธที จ่ี ะใช้สอ่ ื สารกับสมาชิกแฟนเพจทัง้ รูปแบบ และเนื้อหาในการ
สือ่ สารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของสินค้า หรือบริการทีแ่ ตกต่างกัน
2. ในมุมมองของเจ้าของสินค้าหรือบริการ ผลวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิผลของการ
สร้างชุมชนออนไลน์มผี ลอย่า งยิง่ ต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่าตราสินค้า และความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการ
ดังนัน้ การเลือกใช้สอ่ื ออนไลน์ในฐานะช่องทางการสือ่ สารตลาดจึงเป็นอีกทางเลือกทีเ่ จ้าของสินค้า
หรือบริการมันใจว่
่ าสามารถนําไปต่อยอดของการขายสินค้าหรือบริการของตนเองอย่างแน่นอน ดังที่
สะท้อนให้เห็น จากค่าพยากรณ์ทน่ี ําไปสูค่ วามตัง้ ใจซือ้ ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างการ
รับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ และการสร้างให้เกิดกิจกรรมของกลุ่มผูใ้ ช้งาน
สินค้าหรือบริการเพือ่ สร้างการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงให้กบั ผูใ้ ช้งาน
3. ในมุมมองของนักการตลา ดบนโลกออนไลน์ การวัดผลประสิทธิภาพของการใช้ สือ่
ออนไลน์ทผ่ี า่ นมา จะเน้นที่ การนับตัวเลข จากการกระทําบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น จํานวนของผู้
กดไลค์ หรือจํานวนของผูเ้ ข้ามารับชม อาจไม่เพียงพอต่อการนําไปวัดถึงประสิทธิผลในเชิงความ
คุม้ ค่าในการลงทุน จากผลวิจยั สะท้อนให้เห็นว่านิย ามของพฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันทัง้ 5 ด้านที่
เกิดจากวิจยั เชิงคุณภาพมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลทางการตลาดทัง้ ในเรือ่ งการตัดสินใจซือ้ และ
การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้า ดังนัน้ การวัดประสิทธิผลของการใช้สอ่ ื ออนไลน์ทป่ี ระกอบไปด้วยเกณฑ์
ทางด้านความถีใ่ นการเข้าใช้งาน ความ หลากหลายในการใช้งาน การสือ่ สารกับบุคคลอื่น การนํา
ข้อมูลไปใช้ต่อพฤติกรรมการบริโภค หรือพฤติกรรมความเกีย่ วพันสูงจะมีสว่ นในการทํานายความ
ตัง้ ใจซือ้ ได้ หรืออีกนัยหนึ่งการสื่อสารบนโลกออนไลน์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อยอดขาย
โดยรวม ดังนัน้ วิธใี นการสือ่ สารที่ เน้นให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อบริษทั หรือองค์กร
ต่อไปในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารแบบ
ปากต่อปาก (Word-of-mouth communication) เพือ่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ใิ ห้ผใู้ ช้งานได้มพี ฤติกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันต่อ ไป โดยรูปแบบของการทําการตลาดควรมุง่ เน้นสือ่ สารไปยังกลุม่ ผูน้ ําทาง
ความคิด และคนรอบข้าง เพือ่ เป็ นการจูงใจให้คนรอบข้างทีเ่ ป็นเพือ่ นหรือญาติสนิทสนใจทีจ่ ะสมัคร
เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ เนื่องจากเป็ นกลุ่มคนทัง้ สองเป็นกลุม่ คนทีม่ ผี ลต่อตัวแปรการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง
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4. ในมุมของเว็บไซต์เฟซบุก๊ จะเห็นได้วา่ งานวิจยั ชิน้ นี้สามารถระบุตวั แปรทีส่ ง่ ผล
ต่อ
พฤติกรรมความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุก๊
แฟนเพจ ได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ การคํานวณค่าของ
Engagement ทีป่ รากฏบนเว็บไซต์ สามารถนํามิตอิ ่นื ๆ ร่วมพิจารณาในการคํานวณค่าดังกล่าว เช่น
การติดต่อกับสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ หรือ การรับชมภาพ โฆษณาต่างๆ ของเจ้าของแฟนเพจ
5. ในทางวิชาการเอง การศึกษาในอนาคตควรมีการต่อยอด โดยการบูรณาการ แนวคิด
และทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ผนวกเข้ากับทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เช่น การนํา แนวคิด
เรือ่ งการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ของ Davis แนวคิดเรือ่ งการกระทํา
แบบมีเหตุผล (Planned Behavior) และแนวคิด ลําดับขัน้ ของผลกระทบ (Hierarchy-of-Effect) มา
ผนวกกันเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สอ่ ื การตลาด หรือการศึกษาพฤติกรรมบริโภค บน
โลกออนไลน์ เนื่องจากมีตวั แปรทีค่ รอบคลุมทัง้ ทางจิตวิทยา และสังคม ทําให้อธิบายพฤติกรรมต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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ผลวิ เคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
Variable counts (Group number 1)
Number of variables in your model:
Number of observed variables:
Number of unobserved variables:
Number of exogenous variables:
Number of endogenous variables:

68
28
40
36
32

Parameter summary (Group number 1)
Weights Covariances
Fixed
40
0
Labeled
0
0
Unlabeled
27
17
Total
67
17

Variances
0
0
36
36

Models
Default model (Default model)
Notes for Model (Default model)
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments: 406
Number of distinct parameters to be estimated: 80
Degrees of freedom (406 - 80): 326
Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = 974.407
Degrees of freedom = 326
Probability level = .000

Means
0
0
0
0

Intercepts
0
0
0
0

Total
40
0
80
120
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Group number 1 (Group number 1 - Default model)
Estimates (Group number 1 - Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R.
P Label
in
<--- per
.457 .039 11.875 ***
in
<--- sn
.495 .035 14.038 ***
in
<--- pbc
.134 .030 4.506 ***
in
<--- att
.004 .027 .165 .869
beh
<--- in
.870 .057 15.255 ***
pi
<--- beh
.448 .032 14.169 ***
perequi <--- beh
.428 .028 15.304 ***
persocia <--- per
1.000
perinfo <--- per
.930 .034 27.008 ***
perenter <--- per
.837 .043 19.323 ***
attcommu <--- att
1.000
atthigh <--- att
1.086 .029 36.925 ***
attconsu <--- att
1.047 .040 25.924 ***
attvari <--- att
1.098 .038 28.755 ***
afffre
<--- att
1.082 .040 27.364 ***
norm
<--- sn
1.000
believe <--- sn
1.028 .014 71.173 ***
controab <--- pbc
1.000
controse <--- pbc
.994 .022 46.119 ***
perquali <--- perequi
1.003 .024 42.667 ***
conbrand <--- perequi
.974 .027 36.510 ***
perbrand <--- perequi
.995 .028 36.115 ***
loyalty <--- perequi
1.000

236
intvari <--- in
intfre
<--- in
inthigh <--- in
intconsu <--- in
intcomu <--- in
pii
<--- pi
pip
<--- pi
facvari <--- beh
facfre <--- beh
fachigh <--- beh
facconsu <--- beh
faccommu <--- beh

Estimate
.988
.961
1.033
.869
1.000
.976
1.000
.953
.929
.988
.909
1.000

S.E. C.R.
.053 18.754
.055 17.615
.041 25.119
.050 17.408

P Label
***
***
***
***

.036 27.203 ***
.029 32.880
.043 21.648
.033 30.006
.038 23.774

***
***
***
***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
in
<--- per
.483
in
<--- sn
.533
in
<--- pbc
.148
in
<--- att
.005
beh
<--- in
.693
pi
<--- beh
.642
perequi <--- beh
.670
persocia <--- per
.890
perinfo <--- per
.965
perenter <--- per
.788
attcommu <--- att
.784
atthigh <--- att
.857
attconsu <--- att
.843
attvari <--- att
.909
afffre
<--- att
.877

237
norm
<--believe <--controab <--controse <--perquali <--conbrand <--perbrand <--loyalty <--intvari <--intfre
<--inthigh <--intconsu <--intcomu <--pii
<--pip
<--facvari <--facfre <--fachigh <--facconsu <--faccommu <---

sn
sn
pbc
pbc
perequi
perequi
perequi
perequi
in
in
in
in
in
pi
pi
beh
beh
beh
beh
beh

Estimate
.980
.983
.978
.967
.920
.863
.859
.921
.758
.737
.740
.690
.703
.940
.932
.818
.737
.872
.817
.803

Covariances: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R.
P Label
per <--> att
.460 .057 8.058 ***
att <--> sn
.183 .046 4.005 ***
sn <--> pbc
.768 .059 13.000 ***
e8 <--> e7
.388 .041 9.395 ***
e13 <--> e14
.149 .043 3.478 ***
e3 <--> e2
.262 .049 5.350 ***
e6 <--> e4
.117 .035 3.382 ***
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e13 <--> e15
e24 <--> e25
e14 <--> e17
e18 <--> e22
e20 <--> e22
e18 <--> e19
e20 <--> e21
e14 <--> e16
e15 <--> e17
e18 <--> e21

Estimate
.086
.144
.090
.476
.189
.339
.201
.128
.527
.082

S.E. C.R.
.037 2.313
.019 7.676
.038 2.380
.044 10.753
.038 4.955
.045 7.553
.041 4.955
.043 2.958
.057 9.273
.030 2.710

P Label
.021
***
.017
***
***
***
***
.003
***
.007

Correlations: (Group number 1 - Default model)
Estimate
per <--> att
.314
att <--> sn
.122
sn <--> pbc
.531
e8 <--> e7
.475
e13 <--> e14
.164
e3 <--> e2
.480
e6 <--> e4
.187
e13 <--> e15
.089
e24 <--> e25
.390
e14 <--> e17
.083
e18 <--> e22
.500
e20 <--> e22
.240
e18 <--> e19
.310
e20 <--> e21
.296
e14 <--> e16
.131
e15 <--> e17
.456
e18 <--> e21
.099

239
Variances: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label
per
1.356 .104 13.049 ***
att
1.581 .122 12.967 ***
sn
1.408 .074 19.010 ***
pbc
1.488 .082 18.134 ***
e.in
.462 .050 9.166 ***
e.beh
.996 .088 11.379 ***
e.perequi
.732 .047 15.716 ***
e.pi
.926 .063 14.622 ***
e3
.357 .064 5.548 ***
e2
.088 .048 1.834 .047
e1
.578 .046 12.636 ***
e8
.989 .058 17.089 ***
e7
.676 .044 15.298 ***
e6
.707 .048 14.848 ***
e5
.403 .034 11.718 ***
e4
.553 .041 13.430 ***
e10
.057 .015 3.888 ***
e9
.053 .015 3.399 ***
e12
.068 .027 2.493 .013
e11
.101 .027 3.692 ***
e23
.199 .016 12.265 ***
e24
.354 .023 15.718 ***
e25
.383 .024 15.844 ***
e26
.195 .016 12.146 ***
e13
.877 .058 15.168 ***
e14
.943 .062 15.093 ***
e15
1.075 .068 15.837 ***
e16
1.007 .059 16.933 ***
e17
1.243 .075 16.509 ***

240
e27
e28
e18
e19
e20
e21
e22

Estimate
.165
.199
.860
1.392
.587
.788
1.055

S.E. C.R.
.041 4.032
.043 4.618
.059 14.616
.083 16.767
.053 11.010
.058 13.652
.071 14.863

P Label
***
***
***
***
***
***
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)
Estimate
in
.620
beh
.480
pi
.412
perequi
.449
faccommu
.645
facconsu
.668
fachigh
.761
facfre
.543
facvari
.669
pip
.868
pii
.884
intcomu
.495
intconsu
.477
inthigh
.547
intfre
.544
intvari
.575
loyalty
.848
perbrand
.737
conbrand
.744
perquali
.846
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controse
controab
believe
norm
afffre
attvari
attconsu
atthigh
attcommu
perenter
perinfo
persocia

Estimate
.936
.956
.966
.961
.770
.825
.710
.734
.615
.622
.930
.791

Total Effects (Group number 1 - Default model)
pbc
sn
att
per
in beh
pi perequi
in
.134 .495 .004 .457 .000 .000 .000
.000
beh
.116 .431 .004 .398 .870 .000 .000
.000
pi
.052 .193 .002 .178 .390 .448 .000
.000
perequi
.050 .184 .002 .170 .373 .428 .000
.000
faccommu .116 .431 .004 .398 .870 1.000 .000
.000
facconsu
.106 .391 .004 .361 .790 .909 .000
.000
fachigh
.115 .426 .004 .393 .860 .988 .000
.000
facfre
.108 .400 .004 .370 .808 .929 .000
.000
facvari
.111 .410 .004 .379 .829 .953 .000
.000
pip
.052 .193 .002 .178 .390 .448 1.000
.000
pii
.051 .188 .002 .174 .381 .438 .976
.000
intcomu
.134 .495 .004 .457 1.000 .000 .000
.000
intconsu
.116 .430 .004 .397 .869 .000 .000
.000
inthigh
.138 .511 .005 .472 1.033 .000 .000
.000
intfre
.129 .476 .004 .440 .961 .000 .000
.000
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intvari
loyalty
perbrand
conbrand
perquali
controse
controab
believe
norm
afffre
attvari
attconsu
atthigh
attcommu
perenter
perinfo
persocia

pbc
sn
att
per
.132 .489 .004 .452
.050 .184 .002 .170
.050 .184 .002 .170
.049 .180 .002 .166
.050 .185 .002 .171
.994 .000 .000 .000
1.000 .000 .000 .000
.000 1.028 .000 .000
.000 1.000 .000 .000
.000 .000 1.082 .000
.000 .000 1.098 .000
.000 .000 1.047 .000
.000 .000 1.086 .000
.000 .000 1.000 .000
.000 .000 .000 .837
.000 .000 .000 .930
.000 .000 .000 1.000

in
.988
.373
.371
.363
.374
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

beh
.000
.428
.426
.417
.430
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

pi perequi
.000
.000
.000 1.000
.000
.995
.000
.974
.000 1.003
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)
pbc sn att per
in beh
pi perequi
in
.148 .533 .005 .483 .000 .000 .000
.000
beh
.103 .369 .003 .335 .693 .000 .000
.000
pi
.056 .200 .002 .181 .376 .642 .000
.000
perequi
.058 .210 .002 .191 .395 .670 .000
.000
faccommu .082 .296 .003 .269 .557 .803 .000
.000
facconsu .084 .302 .003 .273 .566 .817 .000
.000
fachigh
.089 .322 .003 .292 .605 .872 .000
.000
facfre
.076 .272 .003 .247 .511 .737 .000
.000
facvari
.084 .302 .003 .274 .567 .818 .000
.000
pip
.052 .186 .002 .169 .350 .505 .932
.000
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pii
intcomu
intconsu
inthigh
intfre
intvari
loyalty
perbrand
conbrand
perquali
controse
controab
believe
norm
afffre
attvari
attconsu
atthigh
attcommu
perenter
perinfo
persocia

pbc
.052
.104
.102
.109
.109
.112
.054
.050
.050
.054
.967
.978
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

sn
.188
.375
.368
.394
.393
.404
.194
.181
.181
.193
.000
.000
.983
.980
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

att
.002
.004
.003
.004
.004
.004
.002
.002
.002
.002
.000
.000
.000
.000
.877
.909
.843
.857
.784
.000
.000
.000

per
.171
.340
.333
.357
.356
.366
.175
.164
.164
.175
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.788
.965
.890

in
.353
.703
.690
.740
.737
.758
.363
.339
.340
.363
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

beh
.510
.000
.000
.000
.000
.000
.524
.489
.491
.524
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

pi perequi
.940
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.921
.000
.859
.000
.863
.000
.920
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Direct Effects (Group number 1 - Default model)
pbc
sn
att
per
in beh
in
.134 .495 .004 .457 .000 .000
beh
.000 .000 .000 .000 .870 .000
pi
.000 .000 .000 .000 .000 .448
perequi
.000 .000 .000 .000 .000 .428
faccommu .000 .000 .000 .000 .000 1.000

pi perequi
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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facconsu
fachigh
facfre
facvari
pip
pii
intcomu
intconsu
inthigh
intfre
intvari
loyalty
perbrand
conbrand
perquali
controse
controab
believe
norm
afffre
attvari
attconsu
atthigh
attcommu
perenter
perinfo
persocia

pbc
sn
att
per
in
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 1.000
.000 .000 .000 .000 .869
.000 .000 .000 .000 1.033
.000 .000 .000 .000 .961
.000 .000 .000 .000 .988
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.994 .000 .000 .000 .000
1.000 .000 .000 .000 .000
.000 1.028 .000 .000 .000
.000 1.000 .000 .000 .000
.000 .000 1.082 .000 .000
.000 .000 1.098 .000 .000
.000 .000 1.047 .000 .000
.000 .000 1.086 .000 .000
.000 .000 1.000 .000 .000
.000 .000 .000 .837 .000
.000 .000 .000 .930 .000
.000 .000 .000 1.000 .000

beh
pi perequi
.909 .000
.000
.988 .000
.000
.929 .000
.000
.953 .000
.000
.000 1.000
.000
.000 .976
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000 1.000
.000 .000
.995
.000 .000
.974
.000 .000 1.003
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
.000 .000
.000
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)
pbc sn att per
in beh
pi perequi
in
.148 .533 .005 .483 .000 .000 .000
.000
beh
.000 .000 .000 .000 .693 .000 .000
.000
pi
.000 .000 .000 .000 .000 .642 .000
.000
perequi
.000 .000 .000 .000 .000 .670 .000
.000
faccommu .000 .000 .000 .000 .000 .803 .000
.000
facconsu .000 .000 .000 .000 .000 .817 .000
.000
fachigh
.000 .000 .000 .000 .000 .872 .000
.000
facfre
.000 .000 .000 .000 .000 .737 .000
.000
facvari
.000 .000 .000 .000 .000 .818 .000
.000
pip
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .932
.000
pii
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .940
.000
intcomu
.000 .000 .000 .000 .703 .000 .000
.000
intconsu .000 .000 .000 .000 .690 .000 .000
.000
inthigh
.000 .000 .000 .000 .740 .000 .000
.000
intfre
.000 .000 .000 .000 .737 .000 .000
.000
intvari
.000 .000 .000 .000 .758 .000 .000
.000
loyalty
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.921
perbrand .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.859
conbrand .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.863
perquali
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.920
controse .967 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000
controab .978 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000
believe
.000 .983 .000 .000 .000 .000 .000
.000
norm
.000 .980 .000 .000 .000 .000 .000
.000
afffre
.000 .000 .877 .000 .000 .000 .000
.000
attvari
.000 .000 .909 .000 .000 .000 .000
.000
attconsu .000 .000 .843 .000 .000 .000 .000
.000
atthigh
.000 .000 .857 .000 .000 .000 .000
.000
attcommu .000 .000 .784 .000 .000 .000 .000
.000
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perenter
perinfo
persocia

pbc sn att per
in beh
pi perequi
.000 .000 .000 .788 .000 .000 .000
.000
.000 .000 .000 .965 .000 .000 .000
.000
.000 .000 .000 .890 .000 .000 .000
.000

Indirect Effects (Group number 1 - Default model)
pbc sn att per
in beh
in
.000 .000 .000 .000 .000 .000
beh
.116 .431 .004 .398 .000 .000
pi
.052 .193 .002 .178 .390 .000
perequi
.050 .184 .002 .170 .373 .000
faccommu .116 .431 .004 .398 .870 .000
facconsu .106 .391 .004 .361 .790 .000
fachigh
.115 .426 .004 .393 .860 .000
facfre
.108 .400 .004 .370 .808 .000
facvari
.111 .410 .004 .379 .829 .000
pip
.052 .193 .002 .178 .390 .448
pii
.051 .188 .002 .174 .381 .438
intcomu
.134 .495 .004 .457 .000 .000
intconsu .116 .430 .004 .397 .000 .000
inthigh
.138 .511 .005 .472 .000 .000
intfre
.129 .476 .004 .440 .000 .000
intvari
.132 .489 .004 .452 .000 .000
loyalty
.050 .184 .002 .170 .373 .428
perbrand .050 .184 .002 .170 .371 .426
conbrand .049 .180 .002 .166 .363 .417
perquali
.050 .185 .002 .171 .374 .430
controse .000 .000 .000 .000 .000 .000
controab .000 .000 .000 .000 .000 .000
believe
.000 .000 .000 .000 .000 .000
norm
.000 .000 .000 .000 .000 .000

pi perequi
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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afffre
attvari
attconsu
atthigh
attcommu
perenter
perinfo
persocia

pbc
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

sn
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

att
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

per
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

in
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

beh
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

pi perequi
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)
pbc sn att per
in beh
pi perequi
in
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000
beh
.103 .369 .003 .335 .000 .000 .000
.000
pi
.056 .200 .002 .181 .376 .000 .000
.000
perequi
.058 .210 .002 .191 .395 .000 .000
.000
faccommu .082 .296 .003 .269 .557 .000 .000
.000
facconsu .084 .302 .003 .273 .566 .000 .000
.000
fachigh
.089 .322 .003 .292 .605 .000 .000
.000
facfre
.076 .272 .003 .247 .511 .000 .000
.000
facvari
.084 .302 .003 .274 .567 .000 .000
.000
pip
.052 .186 .002 .169 .350 .505 .000
.000
pii
.052 .188 .002 .171 .353 .510 .000
.000
intcomu
.104 .375 .004 .340 .000 .000 .000
.000
intconsu .102 .368 .003 .333 .000 .000 .000
.000
inthigh
.109 .394 .004 .357 .000 .000 .000
.000
intfre
.109 .393 .004 .356 .000 .000 .000
.000
intvari
.112 .404 .004 .366 .000 .000 .000
.000
loyalty
.054 .194 .002 .175 .363 .524 .000
.000
perbrand .050 .181 .002 .164 .339 .489 .000
.000
conbrand .050 .181 .002 .164 .340 .491 .000
.000
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perquali
controse
controab
believe
norm
afffre
attvari
attconsu
atthigh
attcommu
perenter
perinfo
persocia

pbc
.054
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

sn
.193
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

att
.002
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

per
.175
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

in
.363
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

beh
.524
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

pi perequi
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN DF
P CMIN/DF
Default model
80
974.407 326 .000
2.989
Saturated model
406
.000
0
Independence model
28 25419.638 378 .000
67.248
RMR, GFI
Model
RMR GFI AGFI PGFI
Default model
.045 .935 .920 .690
Saturated model
.000 1.000
Independence model .965 .139 .075 .129

249
Baseline Comparisons
NFI RFI
IFI TLI
CFI
Delta1 rho1 Delta2 rho2
Default model
.954 .931
.965 .944 .965
Saturated model
1.000
1.000
1.000
Independence model
.000 .000
.000 .000 .000
Model

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO PNFI PCFI
Default model
.862 .737 .746
Saturated model
.000 .000 .000
Independence model
1.000 .000 .000
NCP
Model
NCP
LO 90
HI 90
Default model
3378.407 3186.233 3577.913
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model 25041.638 24522.256 25567.329
FMIN
Model
FMIN
F0 LO 90 HI 90
Default model
4.596 4.192 3.953 4.439
Saturated model
.000
.000
.000
.000
Independence model 31.538 31.069 30.425 31.721
RMSEA
Model
RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model
.043 .110 .117
.000
Independence model
.287 .284 .290
.000

250
AIC
Model
AIC
BCC
BIC
CAIC
Default model
3864.407 3870.379 4239.873 4319.873
Saturated model
812.000
842.306 2717.489 3123.489
Independence model 25475.638 25477.729 25607.052 25635.052
ECVI
Model
ECVI LO 90 HI 90 MECVI
Default model
4.795 4.556 5.042 4.802
Saturated model
1.007 1.007 1.007 1.045
Independence model 31.607 30.963 32.260 31.610
HOELTER
HOELTER HOELTER
.05
.01
Default model
281
285
Independence model
14
15
Model

Execution time summary
Minimization: .031
Miscellaneous: .110
Bootstrap:
.000
Total:
.141

ประวัติย่อผู้วิจยั
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชือ่ ชือ่ สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2558

นายวสุพล ตรีโสภากุล
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
กรุงเทพฯ
24/10 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ แผนกวิจยั การตลาด
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สม.บ.)
คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
คณะนิเทศศาสตร์
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
International Business MSc.
Business School
จาก the University of Birmingham
ปรัชญาดุษ ฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

