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บทคัดยอ
ธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยอยูต ลอดเวลา ปจจัยสําคัญประการหนึง่ ทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง คือ เทคโนโลยี
ของคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ดังจะเห็นในปจจุบันคือ อินเทอรเน็ตที่ทําใหผูคนสื่อสารกันไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เกิดการเชื่อมตอเปนสังคมขนาดใหญ ผานโลกออนไลนที่ครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลก ทุกคนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ได
งายขึ้น และเนื่องจากการเติบโตของเครือขายสังคมออนไลนทําใหเกิดเครือขายสังคมคาขายออนไลนขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การคาขายอิเล็กทรอนิกส โดยมีบทบาทเปนปจจัยกระตุนตลาด ผานเครื่องมือทางการตลาดที่ชวยใหผูบริโภคไดรับการแนะนํา
จากผูท เ่ี ชือ่ ถือหรือบุคคลรอบขาง ทําใหซอ้ื สินคาหรือบริการนัน้ ๆ ไดสะดวก ในปจจุบนั เครือขายสังคมคาขายออนไลนมกี ารขยาย
ขอบเขต โดยเปนทัง้ เครือ่ งมือสือ่ สังคมออนไลน และเปนเนือ้ หาขอมูลในบริบทของการคาขายอิเล็กทรอนิกสเพือ่ การคาออนไลน
ทัง้ นีม้ กี ารเลือกใชสอื่ สังคมออนไลนหลากหลายสําหรับการดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส บทความนีเ้ ปนการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของความตางที่โดดเดนของเครือขายสังคมออนไลนระหวางเฟซบุกไลน และอินสตาแกรม
คําสําคัญ: เครือขายสังคมคาขายออนไลน คุณลักษณะที่แตกตางของสื่อสังคมออนไลน เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม
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Abstract
Nowadays, business has changed continuously. One of the most important factors causing a change
is the computer and telecommunication technology. The internetspecifically allows people to communicate
with each other faster and more conveniently. Everyone can access the information more easily and thus
form a huge social network that facilitatessocial commerce whichis a part of the E-commerce.Moreover,
social network is usedas a marketing toolto help consumers get information from a credible person,
makingthem find the products and services conveniently. Currently, the current boundary of social commerce
has expanded to be used as a social media tooland as content in the context of E-Commerce. The objective
of this article, therefore, indicates the selected different characteristics of social networks among Facebook,
LINE, and Instagram.
Keywords: Social Commerce, Social Media Characteristics, Facebook, LINE, Instagram
บทนํา

ในปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทหลากหลายตอรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจและดํารงชีวติ ของมนุษย สงผลใหการดําเนิน
ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง (ธนิต วิริยะรังสฤษฎ, 2557) ทั้งนี้
เทคโนโลยีอยางเชน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรืออุปกรณพกพา
อยางแท็บเล็ตหรือไอแพด ไดเปนปจจัยทีห่ า ของการดํารงชีวติ
ไปแลว (ชนกชนม แตงเติมวงศ, 2556) การสือ่ สารจึงไมใชเรือ่ ง
ยากอีกตอไป โดยผูใหบริการเครือขายหลายรายมีแนวโนม
ปรับปรุงการใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งยังจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายใหสอดคลองกับความตองการของผูใ ชบริการ
อีกดวย รวมถึงราคาอุปกรณพกพาเคลื่อนที่เหลานี้มีแนวโนม
ลดลง และมีแอปพลิเคชันที่รองรับการใชงานหลายฟงกชัน
สงผลใหมีการใชอินเทอรเน็ต และเครือขายสังคมออนไลน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (นราธิป อําเที่ยงตรง, 2554)
กิจกรรมทีผ่ ใู ชอนิ เทอรเน็ตนิยมใชผา นอุปกรณเคลือ่ นที่
อันดับ 1 คือ การใชเครือขายสังคมออนไลน (social network)
โดยคนไทยนิยมใชเฟซบุก (facebook) บอยครัง้ ทีส่ ดุ คิดเปน
รอยละ 92.1 ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2558 ติดตอกันเปนปที่ 3
สวนกิจกรรมอันดับ 2 คือ การใชไลน (LINE) ในการซื้อขาย
สินคาออนไลนและการสืบคนขอมูลและอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะเห็นวามีการใชสื่อสังคมออนไลนบอยครั้งมากขึ้น
เมื่อมีการใชอินเทอรเน็ต เนื่องจากการขยายตัวของสื่อสังคม
ออนไลน (social media) ทําใหผบู ริโภคสามารถเขาถึงแหลง
ขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางไมจาํ กัดเพศและวัย โดยผูซ อ้ื ไดรบั
ขอมูลเกีย่ วกับสินคาและวิธกี ารใชจากผูท เ่ี คยซือ้ สินคานัน้ ๆ แลว
จากทางอินเทอรเน็ต และการอานความเห็นของผูท เ่ี คยใชสนิ คา
ดังกลาวมากอน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคกรมหาชน), 2558) ทั้งนี้ผูบริโภคทําหนาที่เปนผูสราง

ขอมูลขาวสารไปพรอมกับการแบงปนขอมูลเหลานั้นใหแก
ผูอื่น ทั้งในและนอกกลุมของตน และสามารถสงขอมูลไปยัง
ผูบ ริโภคไดโดยตรงและรวดเร็ว เกิดการขยายตัวของเครือขาย
สังคมคาขายออนไลน (social commerce) (ธนกฤต วงศมหาเศรษฐ, 2554) และทําใหการใชสื่อสังคมออนไลนในการ
ซื้อสินคาผานทางออนไลนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงคทจ่ี ะนําเสนอเรือ่ งราวของการใชสอ่ื สังคมออนไลน
สําหรับการดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส โดยเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของความตางที่เปนตัวเลือกระหวางเฟซบุก ไลน
และอินสตาแกรม ซึ่งมีความโดดเดนในแตละแอปพลิเคชัน
ในการเลือกใชงาน และการเขาถึงผูบริโภค
บทบาทของเครือขายสังคมคาขายออนไลน
ระบบการซือ้ ขายเริม่ ปฏิวตั กิ ารคาขายจากรูปแบบเดิม
ทีผ่ ซู อ้ื สินคาและผูข ายมีการเจรจาตกลงคาขายกันแบบตอหนา
เปนการซื้อขายสินคารูปแบบออนไลน ผานระบบการคาขาย
อิเล็กทรอนิกส (electronic commerce) และเมื่อตองการ
ทําการตลาดในเชิงรุก การสือ่ สารและการเขาถึงกลุม เปาหมาย
โดยตรงจึงเกิดขึ้นในชวงประมาณป พ.ศ. 2533 กระแสนิยม
และการไดรบั อิทธิพลจากเฟซบุก ทีส่ รางความใกลชดิ กับกลุม
ลูกคาไดงา ยขึน้ และเขาถึงกลุม เปาหมายไดจาํ นวนมาก สงผล
ใหการดําเนินธุรกิจออนไลนจากเดิมเปลีย่ นไป จึงมีการยกระดับ
กิจกรรมการซื้อขายมาอยูในสื่อสังคมออนไลนในอีกรูปแบบ
หนึง่ (Social Commerce: กระแสใหมแหงโลก E-Commerce,
2553) นอกจากเฟซบุกแลว ยังมีการใชเครื่องมือเครือขาย
สังคมออนไลนอน่ื ๆ เชน ไลน และอินสตาแกรมดวย ซึง่ สามารถ
สรางผลกระทบตอกลไกทางธุรกิจอยางมาก โดยเฉพาะใน
ดานการทําธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากการไรขอจํากัด
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ดานระยะทาง และความสามารถในการกระจายขอมูลขาวสาร
ไปยังกลุมผูซื้อที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ที่ทําใหทราบขอมูล
ผานการบอกตอในลักษณะปากตอปาก (words of mouth)
อีกดวย
เครื่องมือเหลานี้ชวยใหธุรกิจสามารถตอบกลับลูกคา
ไดทันที ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาการเปดปดใหบริการหนาราน
ที่สําคัญคือใชตนทุนตํา ซึ่งเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและ
ผูป ระกอบการทีเ่ พิง่ เริม่ ธุรกิจ ซึง่ สามารถเลือกใชขอ มูลขาวสาร
ที่เจาะจงสงตรงไปยังผูบริโภคไดมากกวาระบบการคาขาย
ผานเว็บไซต หรือระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อุราเพ็ญ
ยิ้มประเสริฐ, 2556) และทุกวันนี้สื่อออนไลนถูกประยุกตใช
นอกเหนือจากการสือ่ สารแบบทัว่ ไป กลายเปนการทําธุรกิจที่
สงไปยังผูบ ริโภคโดยตรง หรือ “เครือขายสังคมคาขายออนไลน”
ซึง่ เปนกระแสความเคลือ่ นไหวของกลุม เครือขายสังคมคาขาย
ออนไลนแนวใหมท่มี ีบทบาทอยางสูง

เทคโนโลยีทางสังคมคาขายออนไลน
เมือ่ เครือ่ งมือสังคมออนไลนถกู ใชในการขับเคลือ่ นธุรกิจ
ดวยคุณลักษณะพิเศษดานการปฏิสัมพันธไดทันที สงผลตอ
การขยายตัวในวงกวางของเครื่องมือสังคมออนไลนที่ใชทาง
ธุรกิจ และเปนทีย่ อมรับอยางงายดายของกลุม ผูป ระกอบการ
ระดับตน โดยเครือ่ งมือสังคมออนไลนเหลานัน้ ไดแก เฟซบุก
ไลน และอินสตาแกรม
บริษทั โธธ โซเชียล จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ดานการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน ไดสํารวจคนไทยกวา
655 คน เกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนในชีวิตประจําวัน
และพบวา คนไทยใชเฟซบุกมากถึงรอยละ 99 ใชไลนรอยละ
84 ใชอินสตาแกรมรอยละ 56 ใชกูเกิลพลัสรอยละ 41 และ
ใชทวิตเตอรรอยละ 30 (โธธโซเชียล, 2557; ไอที 24 ชั่วโมง,
2557)

ภาพที่ 1 พฤติกรรมคนไทยติดสื่อสังคมออนไลน
ที่มา: ไอที 24 ชั่วโมง (2557)
1. เฟซบุก (Facebook)
เฟซบุก เริม่ เปดตัวเมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547
โดย Mark Zuckerberg เปนบริการเครือขายสังคมที่ทําให
ผูใชสามารถสื่อสารและทํากิจกรรมรวมกันกับผูใชคนอื่นๆ
ไมวาจะเปนการพูดคุยในประเด็นที่สนใจรวมกัน การโพสต
รูปภาพ การโพสตคลิปวิดีโอ การแบงปนไฟลเอกสาร หรือใช
เปนโทรศัพทเพือ่ ติดตอหากันแบบไมเสียคาใชจา ย และสามารถ
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สงวิดีโอและขอความเสียงได อีกทั้งยังพัฒนาใหรองรับไดกับ
อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณพกพาเคลื่อนที่ ไดทุกระบบ
ปฏิบัติการ
ขอมูลเมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ระบุวา มีจาํ นวน
ผูใชเฟซบุกสูงถึง 1,490 ลานบัญชี (Statista Inc., n.d.)
กิตติพงษ วีระเตชะ ผูอ าํ นวยการฝายสรางสรรคและวางกลยุทธ
ตราสินคาของบริษัท วายแอนดอาร (ประเทศไทย) จํากัด

ไดกลาววา ปจจุบันนี้เฟซบุกไมใชเพียงสื่อสังคมออนไลนเพื่อ
ติดตอสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธระหวางครอบครัว เพื่อน
และคนรูจักอีกตอไป แตไดกลายเปนการสรางความสัมพันธ
การคนพบ การแบงปน และการเรียนรูแบบทางลัด มากไป
กวานัน้ คือ การสรางความใกลชดิ ระหวางผูบ ริโภคกับตราสินคา
(brand) อีกทั้งยังเปนชองทางใหมในการเขาถึงกลุมลูกคาที่มี
ประสิทธิภาพดานการซือ้ ขายสินคาดวยเชนกัน (F-Commerce
คลื่นลูกใหม..., 2554)
เฟซบุกมีการแสดงความเคลื่อนไหว และแจงเตือน
อัตโนมัติ เพื่อใหผูใชงานแตละคนสามารถรับรูขาวสารได
ตลอดเวลา สามารถจัดกลุม เพือ่ นของตนลงในกลุม ทีก่ าํ หนดไว
เชน เพื่อนสนิท เพื่อนที่ทํางาน คนในครอบครัว รวมถึงลูกคา
และอื่นๆ ทุกวันนี้รานคาตางๆ จํานวนมากในประเทศไทย
ใชเฟซบุกเพื่อเปนชองทางในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
รวมถึงการวัดผลความสําเร็จของการทําการตลาดผานเฟซบุก
โดยใชการวัดตัวเลขจํานวนผูท ก่ี ด “ชืน่ ชอบ (like)” ซึง่ แสดงถึง
ความนิยมของเพจรานนัน้ ๆ โดยจํานวนผูก ดชืน่ ชอบ แสดงให
เห็นวาธุรกิจสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทางธุรกิจไดมาก
ในมุมมองลูกคา ปริมาณการกดชื่นชอบสงผลตอความสนใจ
สินคาและบริการของธุรกิจนัน้ ดวย รวมทัง้ ใชวดั ผลเปรียบเทียบ
กับคูแขงเชนกัน (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, 2556)

สงเสริมการขาย และแอพพลิเคชันไลนแอ็ท (LINE@) ซึ่ง
บริการนีค้ ลายกับเฟซบุก เพจทีเ่ ราสามารถสรางบัญชีไลนแอ็ท
เปนชื่อตัวเอง (ไลนแอ็ท, ม.ป.ป.) รวมถึงสรางชื่อตราสินคา
หรือรานคา เพื่อประชาสัมพันธสินคาและขาวสารตางๆ โดย
รูปแบบใกลเคียงกันกับบัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคล
มีชื่อเสียง (LINE Official account) (บริษัทไลน, ม.ป.ป.)
ไลนเปนแอปพลิเคชันทีผ่ สมผสานบริการระบบสงขอความ
ทันที (instant messaging) และการสื่อสารทางเสียงผาน
อินเทอรเน็ต (VoIP หรือ Voice over Internet Protocol)
เขาดวยกัน ที่สามารถสนทนา สรางกลุม สงขอความ โพสตรูปภาพ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงหรือวิดีโอได โดยไมตอง
เสียคาใชจาย สามารถใชงานไดทุกระบบปฏิบัติการ ปจจุบัน
รองรับการทํางานบนคอมพิวเตอรตงั้ โตะ ดวยลักษณะเดนอีก
ประการคือ สติกเกอร ทัง้ นีค้ วามตองการเปนสวนตัวหรือกลุม
เฉพาะ ทําใหไลนไดรับความนิยมสูงขึ้น การทํางานของไลน
ตองใชหมายเลขโทรศัพทและอีเมล เพื่อยืนยันการใชงาน
และนําอีเมลไปใชงานบนคอมพิวเตอรตั้งโตะไดโดยไมตองลง
ทะเบียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเขาใชงานผานการสแกน
LINE QR Code ไดอีกชองทางหนึ่ง ทําใหผูใชไมพลาดการ
ติดตอสื่อสารผานโปรแกรมไลน ไมวาจะเปนที่บาน หรือที่ทํางาน หรือระหวางเดินทาง

2. ไลน (LINE)
ไลนไดรับการพัฒนาโดยบริษัท Naver เปนบริษัท
ผลิตเกมสัญชาติเกาหลี มีสาขาทีป่ ระเทศญีป่ นุ จากเหตุการณ
การเกิดสึนามิที่ญี่ปุน ทําใหระบบการสื่อสารประเภทเสียง
ใชการไมได ทีมงานประมาณ 100 คน จึงสรางชองทางสือ่ สาร
ขอมูล เพื่อใชติดตอสื่อสารและใหกําลังใจกัน จากเหตุการณ
ดังกลาวจึงไดพฒ
ั นาโปรแกรมไลนสาํ เร็จในระยะเวลา 2 เดือน
ประเทศไทยเริ่มใชงานไลนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ผาน
Blackberry โดยไลนไดออกผลิตภัณฑใหมๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่
สรางแรงจูงใจในการใชงานมากขึน้ เชน ทีวสี ว นตัวฉบับพกพา
(LINE TV) หรือการดอวยพรในโอกาสตางๆ (LINE Card)
เปนตน และไดเขาถึงกลุมตลาดทางธุรกิจเพื่อตอบรับกับ
ผูประกอบการรายใหม โดยการเพิ่มแอปพลิเคชันสําหรับการ
เปนเจาของธุรกิจ ดวยแอปพลิเคชันรานคาบนไลน (LINE
Shop) ซึง่ เปนเครือ่ งมือการสือ่ สารทีแ่ ยกมาจากไลนสว นบุคคล
มีระบบการทํางานสองสวน คือ สวนของลูกคา ที่จะคนหา
รานคาสินคาตางๆ เมื่อถูกใจก็เปดคําสั่งซื้อ และสวนของ
รานคาที่มีระบบการสั่งซื้อ และระบบหลังรานไวรองรับการ
คาขาย โดยใหลูกคาติดตามพูดคุยและรับขาวสารกิจกรรม

3. อินสตาแกรม (Instagram)
อินสตาแกรมไดรบั การพัฒนาขึน้ ทีเ่ มืองซานฟรานซิสโก
โดย Kevin Systrom และ Mike Krieger โดยเนนในระบบ
HTML5 และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 Systrom ได
ลงทุนเพิ่มอีก 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ในการเพิ่มเติม
แอปพลิเคชันบนแอพสโตร (app store) ของแอปเปล (apple)
ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ตอมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 อินสตาแกรมไดเพิม่
“แฮชแท็ก (hashtag)” ซึ่งเปนระบบที่สามารถทําใหปายชื่อ
ที่พิมพลงไปนั้นคนหาไดงายขึ้น ดวยการพิมพ “#” ตามดวย
ปายชื่อที่จะพิมพ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดเพิ่ม
แอปพลิเคชันที่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
(android) หลังจากนัน้ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 เฟซบุก
ซื้อกิจการในราคาหนึ่งพันลานดอลลารสหรัฐฯ รวมถึงหุนใน
ตลาดหลักทรัพย (Landsverk, 2014)
อินสตาแกรมเปนเครื ่องมือสังคมคาขายออนไลน
อีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมาก จากผูใชทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย โดยมีจดุ เดนในการโพสตภาพจากการถาย
ของผูใ ชเองไดโดยงาย และยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการปรับแตงภาพ
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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เหลานัน้ ใหมเี อกลักษณเฉพาะแบบทีไ่ มเหมือนกับแอปพลิเคชัน
อืน่ ๆ นอกจากภาพถายแลว ยังสามารถโพสตไฟลวดิ โิ อไดอกี ดวย
และสามารถแชรรูปภาพไปยังเครื่องมือสังคมออนไลนอื่นได
เชน Twitter Facebook Tumblr และ Foursquare เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามผูอื่น (followers) และใหผูอื่น
ติดตามเรา (following) ใหผูใชงานสามารถเลือกติดตาม
ชมรูปภาพ และความเคลือ่ นไหวการใชงานของบุคคลทีใ่ ชงาน
แอปพลิเคชัน สามารถกดชื่นชอบ รวมถึงแสดงความคิดเห็น
(comment) รูปภาพนั้นได (Miles, 2013)
ปจจุบันอินสตาแกรมมียอดผูใชงานทั่วโลกกวา 100
ลานบัญชี ทางบริษทั โธธ โซเชียล จํากัด ไดรวบรวมขอมูลจาก
การใชงานในประเทศไทยตลอดป พ.ศ. 2556 หลังจากเฟซบุก
เขาซือ้ กิจการ และพบวาจํานวนผูใ ชงานในไทยเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ
546.52 จากเดิม 240,000 บัญชี เปนจํานวน 1,551,649 บัญชี
โดยมีจํานวนผูที่ยังคงใชงาน (active user) รอยละ 47.94
คิดเปน 743,860 บัญชี และผูที่ไมไดใชงาน (inactive user)
รอยละ 52.06 คิดเปน 807,789 บัญชี
ทัง้ นีจ้ าํ นวนผูใ ชงานนับจากการมีสว นรวม หรือกิจกรรม
ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในอินสตาแกรม 3 เดือนยอนหลัง โดยคํานวณ
จากบัญชีที่อยูในระบบการจัดลําดับของเว็บไซตโซเชียลแร็งค
(zocial rank) (ภาวุธพงษวิทยภานุ, 2557) จํานวนผูใชงาน
ที่เพิ่มขึ้น สงผลใหอินสตาแกรมเปนแอปพลิเคชันแตงภาพ
ยอดนิยมในที่สุด และสามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ
iOS และระบบปฏิบัติการ Android เวอรชั่น 2.2 ขึ้นไป และ
ปจจุบันถูกนํามาใชในการซื้อขายสินคาในรูปแบบออนไลน
อีกชองทางหนึง่ ดวย เนือ่ งจากสินคาทีข่ ายในชองทางนีม้ รี าคา
ที่ถูกกวาที่ขายบนเว็บไซต หรือในหางสรรพสินคาทั่วไป และ
มีตั้งแตสินคาธรรมดาจนถึงสินคาแบรนดเนม ไดแก เสื้อผา
รองเทา กระเปา แวนตา ฯลฯ มีทั้งของผูชาย ผูหญิง และเด็ก
รวมถึงสินคาอืน่ ๆ อีกมากมาย (พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และ
คณะ, 2558)
กระแสของการใชอินสตาแกรมในการทําการตลาด
ที่ผานมา คือการฝากรานคาควบคูกับการแสดงความคิดเห็น
ในอินสตาแกรมของนักแสดงที่มีชื่อเสียง เชน “สวยจัง #ฝาก
รานเสือ้ ผาแฟชัน่ ราคาถูก” หรือ “ขออนุญาตฝากรานนะคะ”
เปนตน ตอมานักแสดงเหลานั้นไมพอใจ และหลายรายของด
ฝากราน จนเกิดเปนวลียอดนิยม คือ “งดฝากรานนะคะ/ครับ”
เจาของรานบางรายจึงใชชอื่ อินสตาแกรมเปนชือ่ งานขายของ
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ตนเอง แลวเขาไปแสดงความคิดเห็นกับนักแสดงเหลานัน้ ตามปกติ แตกย็ งั แฝงไปดวยการโฆษณาการขายรานตนเอง (ดารา
ขอคืนพื้นที่ IG..., 2557)
ความเหมือนที่สนับสนุนธุรกิจ
เฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม ตางก็มคี วามเหมือนกัน
หลายประการ สําหรับใหผูเริ่มตนธุรกิจบนเครือขายสังคม
คาขายออนไลนไดเลือกใชตามความเหมาะสม แตสงิ่ ทีเ่ หมือน
กันคือ สามารถใชแอปพลิเคชันเหลานี้โดยไมมีคาใชจายและ
รองรับไดทุกระบบปฏิบัติการ โดยสามารถใชงานบนอุปกรณ
สือ่ สาร หรืออุปกรณพกพาเคลือ่ นทีอ่ นื่ ๆ ได เชน คอมพิวเตอรตั้งโตะและโนตบุก ตลอดจนสามารถสงขอความ ภาพ เสียง
และวิดีโอได นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบไทมไลนสําหรับการ
โพสตขอความ ขอมูลขาวสาร และแบงปนสาระได สามารถ
เพิ ่ ม เพื ่ อ นได ในเฟซบุ  ก และไลน ส ามารถส ง ไฟล เ อกสาร
ผานหองสนทนาได ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ชวยใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง งาย และสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้การนํา
สื่อสังคมออนไลนมาใชทางการตลาด ยังชวยประหยัดตนทุน
และลดคาใชจายที่ไมจําเปน เชน การใชฟง กชันโทรศัพทผาน
แอปพลิเคชัน ชวยลดคาใชจายจากการใชโทรศัพท หรือการ
สรางหนาราน อีกทั้งยังเปนการเพิ่มการรับรูและสรางคุณคา
ที่มีตอตราสินคาไดอีกดวย
จะเห็นวาสือ่ สังคมออนไลนเหลานี้ ชวยสรางเครือขาย
พันธมิตรที่ดีทางสังคม และการสรางความสัมพันธใกลชิดกับ
ลูกคาบนโลกออนไลน และสามารถทราบความตองการของ
ลูกคาไดอยางถูกตอง (Woodcock et al., 2011) เนื่องจาก
ลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญและเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ
ผานสื่อสังคมออนไลน และเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม
เชื่อถือไวใจสังคมออนไลนของตนเอง ยินดีแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นกับคนอืน่ ๆ ในสังคมออนไลน หาขอมูลเสริม
ทีส่ มั พันธกบั ขอมูลขาวสารทีไ่ ดรบั เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของตนเอง แสดงความคิดเห็นทั้งแงบวกและแงลบเกี่ยวกับ
ประสบการณทมี่ ตี อ สินคาทีใ่ ช และในเวลาเดียวกัน ก็คาดหวัง
วาจะมีผูรวมแสดงความคิดเห็น หรือตอบปญหาดวยโลกของ
การสือ่ สารแบบออนไลน จึงถือวาลูกคาสังคมออนไลนมคี วาม
สําคัญตอรูปแบบและวิธีการนําเสนอสินคาบริการของธุรกิจ
(ภัทรวรรณ สมประสงค และ มฑุปายาส ทองมาก, 2558;
อิงคควิตี้, ม.ป.ป.)

ความตางที่เปนตัวเลือก
ในความเหมือนของแอปพลิเคชันทั้งสามประเภท ก็มี
ความตางเฉพาะตัว ซึ่งบางครั้งอาจเปนขอจํากัดในการเลือก
ใชงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การเพิ่มเพื่อน
สําหรับแอปพลิเคชันไลน สามารถเพิ่มเพื่อนไดหลาย
วิธี ไดแก การเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ การ
สงคําเชิญจากเพื่อนในไลน การเขยาโทรศัพทมือถือ การสอง
QR Code และทีแ่ ตกตางจากเฟซบุก คือ สามารถขอเพิม่ เพือ่ น
โดยกดปุม “เพิ่มเพื่อน (add friend)” หรือ สื่อสารผานทาง
กลองขอความ และสามารถสนทนาไดโดยไมจําเปนตองเพิ่ม
เปนเพื่อน แสดงใหเห็นวา ลักษณะการปฏิสัมพันธบนสื่อ

2 รูปแบบนีต้ า งกัน โดยเฟซบุก จะเปนการปฏิสมั พันธกนั แบบ
ชุมชนกลุมใหญ แบบกวางขวาง และเปนเครื่องมือทางสังคมออนไลนที่ไมคาดหวังการตอบกลับทันที แตผูใชไลนตองมี
บัญชีผูใช ลักษณะการสื่อสารจะมีความเปนสวนตัวมากกวา
โดยสวนหนึ่งตองทําความรูจักกัน สรางความคุนเคยกอน
หรือรูจักกันแลว จึงสามารถติดตอสื่อสารผานทางไลนได
เปนการสนทนาแบบแคบ (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2556)
สวนอินสตาแกรม การกดปุม ติดตามเพือ่ น เปนการเพิม่ เพือ่ น
และติดตามการเคลื่อนไหวของเพื่อนในอินสตาแกรม เมื่อ
เจาของโพสตภาพ ผูต ดิ ตามสามารถกดชืน่ ชอบภาพ หรือแสดง
ความคิดเห็นตางๆ ได แสดงดังตารางที่ 1 (พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และคณะ, 2558)

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะการเพิ่มเพื่อนที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
การเพิ่มเพิื่อน - กดปุมเพิ่มเพื่อน
- การเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท - กดปุมติดตามการเคลื่อนไหว
- สื่อสารผานทางกลองขอความ - การสงคําเชิญจากเพื่อนในไลน
ของเพื่อน
โดยไมจําเปนตองเพิ่มเปนเพื่อน - การเขยาโทรศัพทมือถือ
- กดชื่นชอบสําหรับเพจ
- การสอง QR Code
ที่มา: พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และคณะ (2558); ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2556)
2. การสรางกลุมสนทนา
ทั้งไลนและเฟซบุกสามารถสรางกลุมสนทนาได โดย
ไลนจะมีขอ จํากัดสมาชิกในกลุม ไดเพียง 200 คน เปนลักษณะ
หองสนทนา เพิม่ เพือ่ นโดยผูส รางกลุม และโดยสมาชิกในกลุม
นั้นๆ แตสําหรับเฟซบุกการสรางกลุมทําได 2 วิธี คือ การดึง
สมาชิกในเฟซบุก เขามาอยูใ นกลุม ทีส่ ามารถโพสตภาพขอความ

บนไทมไลนของกลุมนั้นได และมีรูปแบบความเปนสวนตัว
3 ระดับ คือ เปดเผยสาธารณะ (public) กลุมปดที่สามารถ
คนหาพบได (closed) และกลุมลับที่ไมสามารถคนหาพบ
(secret) หรือสรางกลุมในกลองขอความที่มีไวสําหรับเนน
สื่อสาร (messenger application) สวนในอินสตาแกรม
ไมสามารถสรางกลุมได (บลูมูน, 2553) แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงคุณลักษณะการสรางกลุมสนทนาที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
การสราง
กลุมสนทนา

- การดึงจากสมาชิกในเฟซบุก - จํากัดสมาชิก 200 คน
- มีรูปแบบของกลุม 3 ระดับ คือ - เพิ่มเพื่อนโดยผูสรางกลุมและเพิ่ม
public closed และ secret
โดยเพื่อนที่เขามาในกลุมนั้นแลว
- สรางกลุมในกลองขอความ
ที่มา: บลูมูน (2553)

- ไมสามารถสรางกลุมได

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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3. การเขาถึงกลุมเปาหมาย
ปจจุบันมีผูใชบริการเฟซบุกจํานวนทั้งหมด 1,490
ลานบัญชี (Statistics Brain, 2016) และจํานวนผูใชบริการ
มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม สินคาทีม่ ชี อ่ื เสียง
ตางๆ ไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง เพราะตอง
สรางเพจ (page) เพือ่ ใหผบู ริโภคกดชืน่ ชอบเปนแฟนเพจกอน
แตสินคาสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายผานไลนไดงาย สะดวก
และตลอดเวลา โดยมีบัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคลมี
ชื่อเสียง (official account) ที่แจงขอมูลขาวสารใหผูบริโภค
พรอมรับสติก๊ เกอรโดยไมเสียคาใชจา ยเปนเวลา 90 วันหลังจาก

วันที่ดาวนโหลด หรือการแสดงชื่อไอดีไลน หรือ QR Code
ไวตามทีต่ า งๆ เชน เว็บไซตอน่ื ๆ สินคา นามบัตร เปนตน รวมถึง
การใชฟง กชนั “on air” ทําใหผซู อื้ ไดรว มกิจกรรมตางๆ และ
ปจจุบนั ไลนไดพฒ
ั นาแอปพลิเคชันเพือ่ ใหเขาถึงกลุม เปาหมาย
ทางธุรกิจมากขึ้น คือ ไลนแอ็ท (LINE@) (ไลนแอ็ท, ม.ป.ป.)
สวนอินสตาแกรม ผูซื้อสามารถพบเห็นรานจากการฝากราน
ผานการแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมผูอื่น หรือการ
คนหาชือ่ รานคาแลวกดติดตามรานคาทีช่ น่ื ชอบ (Miles, 2013)
แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงคุณลักษณะการเขาถึงกลุมเปาหมายที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
การเขาถึง
- สรางเพจใหผูบริโภคเขามา
- มีบัญชีผูใชของตราสินคาหรือบุคคล
กลุมเปาหมาย กดชื่นชอบ เปน Fanpage กอน มีชื่อเสียง แจงขอมูลขาวสาร
- รับสติก๊ เกอรใชฟรี 90 วันหลังจากวันที่
ดาวนโหลด
- แสดงชื่อไอดีไลนหรือ QR Code
ในที่ตางๆ
- ใชฟงกชัน “on air” ใหผูซื้อไดรว ม
กิจกรรม
- LINE@ สําหรับผูมีรายไดนอย
ที่มา: ไลนแอ็ท (ม.ป.ป.); Miles (2013); Statistics Brain (2016)
4. การใหขอมูลสินคาและบริการ
เฟซบุกสามารถใหขอมูลสินคาและบริการในรูปแบบ
ขอความสัน้ และยาว หากตองการเผยแพรขอ มูล ผูใ ชสามารถ
กดปุม แบงปนขอมูล (share) นัน้ ๆ เพือ่ สงตอใหผอู น่ื เห็นไดงา ย
และสะดวก นอกจากนี้ ยังสามารถสงเปนภาพแสดงรายละเอียด
หรือวิดโี อโฆษณาสินคา ซึง่ มีแนวโนมจะไดรบั ความนิยมสูงขึน้
จนทําใหเฟซบุก ปรับปรุงคุณภาพการใชงานวิดโี อใหดขี นึ้ และ
ปจจุบนั วิดโี อตางๆ ทีถ่ กู โพสตในเฟซบุก จะแสดงขึน้ เองอัตโนมัติ
เมื่อมีการเปดใชงาน หากไมตองการใหแสดงอัตโนมัติจะตอง
ไปกําหนดคา ซึ่งจะมีวิธีแสดงใหทราบในการใชงานครั้งแรก
(Facebook, n.d.) สวนไลนใหขอมูลสินคาและบริการได
รูปแบบขอความสัน้ ๆ ซึง่ จะงายตอการอาน แตบริษทั Naver
ไมสามารถควบคุมความเหมาะสมของขอมูลทีส่ ง จากบัญชีผใู ช
ของตราสินคา หรือบุคคลมีชอ่ื เสียง ซึง่ อาจสงผลตอภาพลักษณ
ของไลนได นอกจากนัน้ ยังสามารถประชาสัมพันธสนิ คาผานทางฟงกชัน “on air” เพื่อตองการใหผูซื้อไดรับทราบ และมี
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- ผูซื้อสามารถพบเห็นรานจาก
การฝากราน
ผานการแสดงความคิดเห็นใน
อินสตาแกรมผูอื่น
- การคนหาชื่อรานคาแลวกด
ติดตามรานคาที่ชื่นชอบ

โอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ และเพิ่มชองทางการสื่อสาร
เพิม่ แอปพลิเคชันไลนแอ็ทสําหรับผูส นใจในการประกอบธุรกิจ
หรือเปดรานคา สําหรับอินสตาแกรมผูขายโพสตภาพสินคา
และอธิบายรายละเอียดสินคานั้นๆ ไวใตภาพไดโดยละเอียด
ทั้งนี้ ทั้งเฟซบุกและอินสตาแกรม ผูใชสามารถเลือกใช
เครื่องหมาย # หรือที่เรียกวา แฮชแท็ก และตอดวยขอความ
ทีต่ อ งการคนหา เพือ่ ชวยในการคนหาอินสตาแกรม หรือภาพ
สินคาของรานคาไดงายยิ่งขึ้น (Miles, 2013) ซึ่งเมื่อคนหา
จะปรากฏอินสตาแกรมทีเ่ กีย่ วของกับคําทีค่ น หา เปนการชวย
เพิ่มโอกาสที่ผูใชจะเขามาเยี่ยมชมหนารานและสั่งซื้อสินคา
หรือตอรองราคาไดตามความตองการ (พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และคณะ, 2558) นอกจากนี้ การแบงปนขอมูลสามารถ
ทําได 2 วิธี คือ การกดลูกศรเพื่อสงตอไปยังอินสตาแกรมอื่น
หรือกดสัญลักษณรปู จุดสามจุด เพือ่ แบงปนขอมูลไปยังเฟซบุก
หรือเพื่อคัดลอกลิงค แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงคุณลักษณะการใหขอมูลสินคาและบริการที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
การใหขอมูล - กดปุม share เนื้อหา
สินคาและ
- ใชเครื่องหมาย # เพื่อชวยใน
บริการ
การคนหา
- สามารถโพสตภาพได
- สามารถโพสตวิดีโอได

- กด add จะทราบรายละเอียดของ
สินคาและบริการในเบื้องตน
- สามารถประชาสัมพันธสินคา
ผานทางฟงกชัน “on air”
- เพิ่มชองทางการสื่อสาร ผาน LINE@

- โพสตภาพสินคาและอธิบาย
รายละเอียดสินคานั้นๆ ไว
ใตภาพได
- ใชเครือ่ งหมาย # เพือ่ ชวยใน
การคนหา
- กดลูกศรเพื่อสงตอไปยัง
อินสตาแกรมอืน่ เพือ่ ใชแบงปน
ขอมูล
- กดสัญลักษณรูปจุดสามจุด
เพือ่ แบงปนขอมูลไปยังเฟซบุก
หรือเพื่อคัดลอกลิงค

ที่มา: ไลนแอ็ท (ม.ป.ป.); Facebook (n.d.); Miles (2013)
5. การสรางกิจกรรมกับกลุมผูซื้อสินคาและบริการ
เฟซบุกมีคุณสมบัติที่ใหผูใชไดเขารวมกิจกรรมอื่นๆ
เชน การจัดทําผลสํารวจความคิดเห็น หรือตรวจสอบระดับ
ความเห็น มีปุมสําหรับการตอบคําถาม (ask question) มี
หนาตางสําหรับสอบถามความคิดเห็น (add poll option)
และสามารถสรางเหตุการณกิจกรรม (event) และเชิญผูอื่น
เขารวมกิจกรรมนัน้ ๆ ได (Facebook, n.d.) สวนไลนสามารถ
สรางกิจกรรมกับกลุม ไดเพียงการตอบคําถามตางๆ และสําหรับ
บัญชีผใู ชของตราสินคา หรือบุคคลมีชอ่ื เสียง จะมีฟง กชนั “on
air” ในการใหผูซื้อไดรับทราบขาวสารและกิจกรรมอื่นๆ

(Chung et al., 2014) และเพิ่มแอปพลิเคชันไลนแอ็ท สราง
หนาบัตรสวนลด และกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับผูซื้อ
อยางไรก็ดี ทั้งเฟซบุกและไลนสามารถสงไฟลเอกสารแสดง
รายละเอียดกิจกรรมได ซึง่ ในเฟซบุก สามารถเลือกดูไฟลนนั้ ๆ
ไดจากหนาตางเฉพาะ แตสาํ หรับไลนจะตองเลือ่ นหนากระดานขาวขึ้นลง เพื่อคนหาขอความที่ตองการ สวนอินสตาแกรม
สามารถสือ่ สารระหวางกันในแอปพลิเคชันไดเพียงอยางเดียว
ไมมีฟงกชันสําหรับกิจกรรมกลุม (Miles, 2013) แสดงดัง
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงคุณลักษณะการสรางกิจกรรมกับกลุมผูซื้อที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
การสราง
กิจกรรมกับ
กลุม ผูซ อ้ื สินคา
และบริการ

- มีการจัดทําผลสํารวจความคิดเห็น
- ตรวจสอบระดับความเห็น
- สามารถสรางเหตุการณกจิ กรรม
- เชิญผูอ น่ื เขารวมเพือ่ รวมกิจกรรม
- มีหนาตางเฉพาะใหสง ไฟลเอกสาร
- แสดงรายละเอียดกิจกรรมได

- มีเฉพาะการสื่อสารระหวางบุคคล - ไมมฟี ง กชนั สําหรับกิจกรรมกลุม
และกลุม
- สําหรับบัญชีผูใชของตราสินคา หรือ
บุคคลมีชอื่ เสียงจะมีฟง กชนั “on air”
เพื่อสื่อสารการเขารวมกิจกรรม
- เพิ่มแอปพลิเคชันใหมชื่อไลนแอ็ท
- สรางหนาบัตรสวนลด และกิจกรรม
สงเสริมการตลาดใหกับผูซื้อ
- สามารถสงไฟลเอกสารได แตตอง
เลื่อนหนาตางขึ้นลงเพื่อคนหา

ที่มา: Chung และคณะ (2014); Facebook (n.d.); Miles (2013)
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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6. การมีปฏิสัมพันธกับตราสินคา
สําหรับไลนผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถาม
ขอมูล หรือใหขอมูลการใชสินคาและบริการกับเจาของสินคา
โดยตรง มีความเปนสวนตัวมากกวา สมาชิกสามารถเห็นขอมูล
และสือ่ สารระหวางกันได เหมาะกับเจาของสินคาทีม่ รี ายไดนอ ย
สวนเฟซบุกผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามขอมูล
หรือใหขอมูลการใชสินคาและบริการกับเจาของตราสินคา
และผูใ ชรายอืน่ ได ซึง่ เปนการสรางกลุม ชุมชน (community)
ของสินคาและบริการนัน้ หรือหากตองการใหเจาของรานหรือ
เพื่อนผูซื้อรายอื่นเห็นขอมูลโดยตรง ผูซื้อจะพิมพชื่อเจาของ

เฟซบุก ทีต่ อ งการอางถึง ซึง่ จะปรากฏชือ่ เปนแบบลิงคสนี าํ เงิน
สามารถสนทนาทางกลองขอความเพือ่ ความเปนสวนตัว ไมจาํ กัด
จํานวนการเปนเพื่อนกัน หรือสามารถสนทนาโดยที่ไมเปน
เพื่อนกันได (Facebook, n.d.) สําหรับอินสตาแกรม ผูซื้อ
สามารถสนทนาโตตอบระหวางผูขายไดโดยตรง ใตขอมูล
หรือรูปภาพสินคานัน้ ๆ และยังสามารถทําใหผอู นื่ ทราบขอมูล
เหลานั้นดวย ซึ่งเปนแบบชุมชน และหากตองการใหเจาของรานหรือเพื่อนผูซื้อรายอื่นเห็นขอมูลโดยตรง ผูซื้อมักจะอาง
ชื่ออินสตาแกรมนั้นๆ ดวย โดยมีสัญลักษณ “@” หนาชื่อ
อินสตาแกรม (Miles, 2013) แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงคุณลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับตราสินคาที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
การมี
- แสดงความคิดเห็นสอบถาม
ปฏิสัมพันธ
ขอมูล หรือใหขอมูลการใช
กับตราสินคา สินคาและบริการกับเจาของ
ตราสินคาและผูบริโภคอื่นได
- เปนการสรางกลุมชุมชน
ของสินคาและบริการ
- ระบุชื่อเจาของเฟซบุกที่
ตองการอางถึง เพื่อระบบ
จะเตือนไปยังผูถูกกลาวถึง
โดยตรง
- สนทนาผานกลองขอความ
โดยตรง สรางความเปนสวนตัว
ไดมากกวา
- สนทนาผานกลองขอความ
แบบกลุมเฉพาะ

- แสดงความคิดเห็น สอบถามขอมูล
หรือใหขอ มูลการใชสนิ คาและบริการ
กับเจาของสินคาโดยตรง
- มีความเปนสวนตัวมากกวา
- หากจะใหผูอื่นเห็นขอความดวย
ก็ตองอยูในกลุมสนทนาเดียวกัน
ซึ่งจํากัดจํานวนสมาชิกที่ 200 คน
- ใชแอปพลิเคชันไลนแอ็ทสรางบัญชี
ผูใ ชของตราสินคาหรือบุคคลมีชอ่ื เสียง
สําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก

- สนทนาโตตอบระหวางผูข ายได
โดยตรง ใตรปู ภาพหรือขอความ
สินคานั้นๆ
- ใชสัญลักษณ “@” หนาชื่อ
อินสตาแกรม เพือ่ สือ่ สาโดยตรง
แตผูอื่นยังคงเห็นขอความนั้น

ที่มา: Facebook (n.d.); Miles (2013)
7. การสรางบัญชีผูใชของเจาของสินคา/บริการ
สําหรับไลนคือบัญชีของบุคคล บริษัท หรือองคกร
ทีม่ ชี อื่ เสียง โดยผูใ ชบริการแอปพลิเคชันไลนสามารถเปนเพือ่ น
กับบัญชีผใู ชของตราสินคา หรือบุคคลมีชอื่ เสียง (LINE official
account) ไดแบบไมเสียคาใชจาย เพื่อติดตามขอมูลขาวสาร
หรือรับรูขาวความเคลื่อนไหวตางๆ มีการสรางบัญชีผูใช
หลายรูปแบบ คือ บัญชีผใู ชแบบสวนตัวจากหมายเลขโทรศัพท
เคลือ่ นที่ โดย 1 หมายเลขตอ 1 บัญชีผใู ช และมีการลงทะเบียน
ดวยอีเมล และใชเฟซบุกสรางเปนชื่อบัญชีได โดยมีคาใชจาย
ในการตัง้ บัญชีผใู ชของตราสินคา หรือบุคคลมีชอ่ื เสียง ประมาณ
5–6 ลานบาท มีขอจํากัดเวลาการใชงานที่ขึ้นอยูกับแตละ
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รูปแบบการชําระเงิน และมีการปฏิสัมพันธกับลูกคาตามชวง
เวลา โดยรูปแบบบริการจะมีลักษณะดังนี้
1. แบบ 3 เดือน ราคา 1,690,000 บาท หรือประมาณ
564,000 บาทตอเดือน
2. แบบ 6 เดือน ราคา 2,110,000 บาท หรือประมาณ
352,000 บาทตอเดือน
3. แบบ 12 เดือน ราคา 2,700,000 บาท หรือประมาณ
225,000 บาทตอเดือน
ทั้งนี้ สมาชิกกลุมจะไดรับ 25 ขอความตอเดือน หรือ
3 ขอความตอวัน และชวงการจัดกิจกรรมของไลนของตราสินคา
นั้นๆ (จะมีคําวา “on air” ปรากฏ) 1 ครั้งตอสัปดาห พรอม

3 ขอความโดยไมเสียคาใชจาย สูงสุด 12 ชั่วโมงตอการจัด
กิจกรรมของไลน ของตราสินคานั้นๆ 1 ครั้ง (วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) สําหรับเฟซบุก การสราง
บัญชีผใู ชสามารถทําได 2 รูปแบบ โดยแบบที่ 1 คือการใชบญ
ั ชี
ผูใชสวนตัวในการติดตอลูกคา โดยลงทะเบียนดวยอีเมล ใช
1 อีเมลตอ 1บัญชี หากตองการเพิม่ บัญชีผใู ช ตองมีอเี มลใหม
ที่ไมซํากัน หรือแบบที่ 2 คือการสรางบัญชีผูใชงานเพจที่อาจ
แยกจากบัญชีผูใชสวนตัว หรือสรางเพจจากบัญชีผูใชสวนตัว

ทีม่ อี ยูแ ลว และไมมคี า ใชจา ยในการเปด Fanpage (Facebook,
n.d.) สวนอินสตาแกรมสามารถสรางชื่อบัญชีไดโดยไมเสีย
คาใชจา ย เจาของบัญชีตอ งมีอายุมากกวา 13 ป หรือสามารถ
ลงทะเบียนดวยชื่อบัญชีของเฟซบุก สามารถใชงานไดจนกวา
จะปดบัญชีดว ยตนเอง หรือหากบริษทั อินสตาแกรมตรวจสอบ
วาผูใ ชทาํ ผิดกฎระเบียบจะถูกปดบัญชีผใู ชงาน (Miles, 2013)
แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงคุณลักษณะการสรางบัญชีผูใชที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
การสราง
บัญชีผูใช

- ลงทะเบียนดวยอีเมล
- สามารถลงทะเบียนแบบบัญชีผูใช
ใช 1 อีเมลตอ 1บัญชี ซึง่ สามารถ ของตราสินคาหรือบุคคลมีชื่อเสียง
มีมากกวา 1 บัญชีผูใช
โดยมีคาใชจาย และมีเงื่อนไขการ
รับสติก๊ เกอรตามรูปแบบการชําระเงิน
- เปดบัญชีแบบ Fanpage
- บัญชีผูใชแบบสวนตัวจากหมายเลข
ไมมีคาใชจาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดย 1 หมายเลข
- เงื่อนไขผูสมัครตองมีอายุ
ตอ 1 บัญชีผูใช
มากกวา 13 ป
- ไลนแอ็ทเปนบัญชีผูใชของตราสินคา
ที่มีคาใชจายนอยกวาปกติ

- ใช ก ารลงทะเบี ย นด ว ยอี เ มล
ใช 1 อีเมลตอ 1 บัญชี
- เงือ่ นไขผูส มัครตองมีอายุมากกวา
13 ป
- ใชชื่อบัญชีของเฟซบุกได

ที่มา: วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2556); Facebook (n.d.); Miles (2013)
8. อายุการใชงานของบัญชีผูใช
บัญชีผูใชของตราสินคาหรือบุคคลมีชื่อเสียงของไลน
มีอายุการใชงาน 3 เดือน ถึง 1 ป ขึ้นอยูกับรูปแบบการชําระ
เงิน หากครบกําหนดจะตองชําระเงินเพื่อตออายุการใชงาน
ตามรูปแบบการชําระเงินที่เลือก มิฉะนั้นบัญชีผูใชจะถูกปด

(วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) สวนเฟซบุก
ไมมีวันหมดอายุจนกวาจะปด Fanpage ดวยตนเอง หรือลบ
ชื่อบัญชี (Facebook, n.d.) สวนอินสตาแกรมก็เชนเดียวกัน
กับเฟซบุก คือ ไมมีวันหมดอายุ จนกวาจะลบชื่อบัญชีดวย
ตนเอง (Landsverk, 2014) แสดงดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงคุณลักษณะอายุการใชงานของบัญชีผูใชที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
อายุการใชงาน - ไมมีวันหมดอายุ จนกวาจะลบ - บัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคล - ไมมวี นั หมดอายุ จนกวาจะลบ
ชื่อบัญชี
ของบัญชีผูใช ชื่อบัญชี
มีชื่อเสียง
มีอายุการใชงาน 3 เดือน ถึง 1 ป
- ตออายุการใชงานตามรูปแบบ
การชําระเงิน มิฉะนัน้ บัญชีผใู ชจะถูกปด
- แบบสวนตัวจะไมหมดอายุ หรือจนกวา
จะยกเลิกบัญชี
ที่มา: วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2556); Facebook (n.d.); Landsverk (2014)
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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9. สติ๊กเกอร
ไลนมีสติ๊กเกอร 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเสียคาใชจาย
และรูปแบบไมเสียคาใชจาย สําหรับรูปแบบไมเสียคาใชจาย
สามารถดาวนโหลดจากการเพิ่มเพื่อนของตราสินคาใชไดใน
ระยะเวลา 90 วัน หรือจากบัญชีผใู ชของตราสินคา หรือบุคคล
มีชอ่ื เสียง โดยผูท ส่ี นใจสามารถออกแบบสติก๊ เกอรขายสรางรายได
ทัง้ นีร้ ปู แบบของสติก๊ เกอร อาจมีลกั ษณะมาจากสัญลักษณของ
ตราสินคา (mascot) หรือใชใบหนาของบุคคลทีท่ างผลิตภัณฑ

เลือกเปนสวนหนึ่งในการโฆษณาสินคา (วิทยาลัยการจัดการ.
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) สําหรับเฟซบุก มีสติก๊ เกอรหลากหลายโดยไมเสียคาใชจาย ในแตละแบบมีจํานวนตัวการตูนที่
สื่ออารมณมากกวาไลน และมีลักษณะเปนตัวการตูนทั่วไป
สําหรับอินสตาแกรมไมมีสติ๊กเกอร มีเพียงปุมรูปหัวใจ เพื่อ
กดชื่นชอบ และการใสตัวการตูนจากโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นๆ
(Landsverk, 2014) แสดงดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงคุณลักษณะสติ๊กเกอรดึงความสนใจที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
สติ๊กเกอร
- มี emotion การตูน
ดึงความสนใจ ใหดาวนโหลดมาใชงานได
โดยไมเสียคาใชจาย

- มีสติ๊กเกอรแบบเสียคาใชจาย
- มี เ พี ย งปุ ม รู ป หั ว ใจ เพื่ อ กด
และไมหมดอายุ
ชื่นชอบ
- มีสติ๊กเกอรแบบไมเสียคาใชจาย
- ใส ตั ว การ ตู น จากโทรศั พ ท
เคลื่อนที่นั้นๆ
จากการเพิ่มเพื่อนของตราสินคา
มีระยะเวลาใชงาน 90 วัน
- ผูที่สนใจสามารถออกแบบสติ๊กเกอร
มาขายได
ที่มา: วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2556); Landsverk (2014)
10. คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไลนยังมี LINE Pay เพื่อใหบริการชําระเงินที่งายและ
สะดวก และเปนพันธมิตรกับบัตรเครดิตสากล และแอปพลิเคชัน
อื่นๆ ที่สรางความสนุก เชน LINE STORE ซื้อสติ๊กเกอร เกม
ธีม LINE HERE แชรตาํ แหนงทีอ่ ยูแ บบเรียลไทมแอปพลิเคชัน

B612 สําหรับถายรูปภาพ เปนตน (บริษทั ไลน, ม.ป.ป.) สําหรับ
เฟซบุกมีแอปพลิเคชันสําหรับสนทนา (messenger) เทานั้น
สวนอินสตาแกรมไมมีแอปพลิเคชันเสริมอื่นๆ และมีเจาของ
เดียวกับแอปพลิเคชันเฟซบุก ในป ค.ศ. 2012 (Landsverk,
2014) แสดงดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แสดงคุณลักษณะลูกเลนเสริมเพิ่มเติมความสนใจที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม
คุณลักษณะ
เฟซบุก
ไลน
อินสตาแกรม
คุณสมบัติ
เพิ่มเติม

- แอปพลิเคชันเฟซบุก
- แอปพลิเคชันสําหรับสนทนา

- มีแอปพลิเคชันอื่นๆ เชน
LINE STORE, LINE HERE,
LINE TV, LINE Card เปนตน
ที่มา: บริษัทไลน (ม.ป.ป.); ไลนแอ็ท (ม.ป.ป.); Landsverk (2014)
ความคุมคาทางธุรกิจของสื่อสังคมออนไลน
เมื่อกลาวถึงความคุมคาทางธุรกิจ เจาของธุรกิจจะ
นึกถึงคาใชจายที่เปนตนทุน รายไดจากการขาย การตอบรับ
ตราสินคา การไดกําไรจากการดําเนินธุรกิจ และการเขาถึง
กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการแขงขันกันสูงทาง
ธุรกิจ ปจจัยดานเงินลงทุนจึงถือเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งสามารถวัด
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เปนมูลคาทางธุรกิจและความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจได เมือ่
เปรียบเทียบกับธุรกิจปกติทั่วไปที่ตองมีความเสี่ยงกับการหา
ทําเลทีต่ งั้ คาเชาที่ คาพนักงานขาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ
สินคา ฯลฯ ผูประกอบการรายใหมในปจจุบันที่มีตนทุนทาง
การเงินนอย จึงเลือกใชสอ่ื สังคมออนไลนในการดําเนินธุรกิจ ซึง่
สือ่ สังคมออนไลนตา งมีคณ
ุ ลักษณะสําคัญทีโ่ ดดเดนเฉพาะตัว

ตางกัน การเลือกเครือขายสังคมออนไลนใหเหมาะสมกับธุรกิจ
จึงขึ้นอยูวัตถุประสงคของการใชงานที่สอดคลองกับประเภท
ของธุรกิจ และลักษณะการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากเครือขาย
สังคมออนไลนทงั้ 3 ประเภท เปนเพียงเครือ่ งมือในการสงเสริม
การขาย หรือชองทางในการเขาถึงกลุมลูกคาอีกชองทางหนึ่ง
เทานั้น
สําหรับเฟซบุกนั้น การไดมีสังคมที่กวางขวางยอมสง
ผลดีตอ ธุรกิจไมนอ ย การมีชมุ ชนหนึง่ กลุม ทีส่ รางแรงสนับสนุน
ตอธุรกิจ อีกทัง้ ยังสงตอคุณประโยชนของผลิตภัณฑไปยังผูซ อื้
รายอืน่ ชวยใหสนิ คาและบริการไดรบั การตอบรับเปนอยางมาก
มีการสรางการรับรูสินคาผานโฆษณาออนไลนของเฟซบุก
(facebookads) ซึง่ จะปรากฏในหนาไทมไลนของผูใ ชงานเฟสบุก
แตละคน และเขาถึงผูซื้อไดโดยตรง อยางไรก็ดี ตราสินคาที่
มีชื่อเสียง มักใชเทคโนโลยีเหลานี้ เพียงเพื่อเพิ่มชองทางการ
เขาถึงลูกคา และการประชาสัมพันธสนิ คาเทานัน้ แตจะไมเนน
การขายสินคาโดยตรง หากเปนผูป ระกอบการรายใหม ซึง่ ไมมี
ตนทุนการสรางหนาราน หรือเงินทุนในการสรางเว็บไซตแบบ
การคาขายอิเล็กทรอนิกสจะเลือกการใชสอื่ สังคมออนไลนเปน
เครื่องมือในการขายสินคา โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนคิดเห็นกับ
ลูกคาหรือผูที่สนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเฟซบุก ที่สามารถ
ลงรายละเอียดสินคาไดมากกวา ทั้งรูปภาพ วิดีโอ ขอความ
อยางไรก็ตาม หากสินคาหรือบริการนั้นไมมีคุณภาพ ก็อาจ
สงผลเสียตอตราสินคาได เพราะคนกลุม ใหญจะขยายขอมูลตอ
เปนเทาทวีคูณและรวดเร็วมาก
อยางไรก็ดี ผูประกอบการใหมในหลายธุรกิจจะเลือก
ใชไลนเพือ่ สรางความใกลชดิ ระหวางผูซ อ้ื และผูข ายไดมากทีส่ ดุ
แบบ 1 ตอ 1 เปนแบบสวนตัว สวนการใชบญั ชีผใู ชของตราสินคา
หรือบุคคลมีชอื่ เสียง สวนใหญมกั จะเปนตราสินคาทีม่ ชี อื่ เสียง
รวมถึงนักแสดงที่ใชเพื่อประชาสัมพันธขาวสารสินคาและ
บริการ อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการใหมอาจไมสรางบัญชีผใู ช
ของตราสินคา เนือ่ งจากตองใชเงินลงทุนทีส่ งู มาก แตจะเลือก
ใชไลนแอ็ททีเ่ สียคาใชจา ยนอยกวา เพือ่ สรางความสัมพันธทด่ี ี
ตอลูกคาและคาขาย
สําหรับอินสตาแกรม มีแอปพลิเคชันที่สรางภาพให
ดึงดูดความสนใจ ถึงแมจะมีคุณสมบัติไมมากเทาไลนและ
เฟซบุก แตอนิ สตาแกรมเปนแอปพลิเคชันทีถ่ กู เลือกใชงานใน
อันดับตนๆ และถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการทํากลยุทธ
ทางการตลาดอีกประเภทหนึง่ ในการประชาสัมพันธสนิ คาและ
บริการ การสื่อสารสรางเครือขายการซื้อขายสินคา และเปน
ชองการในการบริหารลูกคาสัมพันธ เชน การสรางความภักดี
ของลูกคาดวยกิจกรรมคืนกําไร การใหคาํ ปรึกษา หรือแลกเปลีย่ น

ขอมูลระหวางกัน เปนตน (อิงคควิตี้, ม.ป.ป.; Woodcock
et al., 2011) เพราะภาพสินคาที่สวยงามชวยสรางแรงจูงใจ
ใหแกผใู ช ซึง่ สรางขึน้ จากการถายและตกแตงภาพพรอมแบงปน
ภาพนัน้ ทัง้ ยังบอกรายละเอียดไดครบถวน หากเขาไปฝากราน
หรือการแสดงความคิดเห็นบนอินสตาแกรมของนักแสดง หรือ
บุคลมีชื่อเสียงที่มีผูคนติดตามเปนจํานวนมาก ทําใหชวย
ประชาสัมพันธสนิ คาได แตเมือ่ นักแสดงไมยนิ ยอมใหลงขอมูล
เกีย่ วกับสินคาหรือบริการ ผูข ายตองเปลีย่ นรูปแบบโดยเปลีย่ น
ชื่ออินสตาแกรมใหเปนชื่อราน เชน “skinny_shop” หรือ
“nueng_closet” หรือ ชือ่ สินคา เชน “zara_topsop_mango”
“stemcell_serum_usa” เปนตน ทั้งนี้การทําธุรกิจผานอินสตาแกรม ยังคงไดรับความนิยมเปนเครื่องมือชวยคาขาย
ออนไลนจนถึงปจจุบัน
บทสรุป
สาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหสอื่ สังคมออนไลนไดรบั ความนิยม
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากกลุม ผูใ ชทกุ เพศทุกวัยเขาใชสอื่ สังคมออนไลน
ตลอดเวลา มีรูปแบบการใชงานที่งาย สามารถเขาถึงกลุมคน
เปาหมายไดรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน และเนื้อหาของสื่อที่นํามาแบงปนมีลักษณะ
หลากหลาย ทําใหสื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการ
ทําการตลาดที่มีตนทุนตํา เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตนไดเปน
อยางดี ในการนี้การพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและ
โทรคมนาคมทําใหมีแนวโนมคอนขางชัดเจนวา สื่อสังคมออนไลนจะเปนสื่อหลักของผูคนในโลกอนาคตอยางแทจริง
ทัง้ นีเ้ จาของรานคาควรเลือกใชโมเดลทางธุรกิจทีเ่ หมาะสมกับ
ภาพลักษณของตราสินคา พรอมทั้งตระหนักถึงกลยุทธการ
ตลาดที่เหมาะสม โดยนอกจากจะเลือกสินคาหรือบริการที่มี
คุณภาพ นาสนใจ และเปนที่ตองการของตลาดแลว การตั้ง
ราคาขายถือเปนกลยุทธที่สําคัญ เพราะสามารถดึงดูดความ
สนใจของลูกคาได และเปนเทคนิคประการหนึ่งที่สรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจประเภทเดียวกันได แตขอ เสีย
ของการซื้อขายออนไลน คือ ผูซื้อสามารถเปรียบเทียบราคา
สินคาประเภทเดียวกันไดทันที
นอกจากนัน้ การสงเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสมจะทําให
ทราบวิธีขายสินคา หรือบริการใหไดปริมาณมาก เชน การ
ใหสวนลดเมื่อซื้อสินคาตามที่กําหนด การซื้อจับคูสินคา การ
จัดสงสินคาโดยลูกคาไมเสียคาใชจา ย เมือ่ ซือ้ สินคาตามเงือ่ นไข
โดยผูข ายควรพิจารณาขอมูลทีจ่ ะระบุลงในสือ่ สังคมออนไลน
เพือ่ สรางความประทับใจและการมีสว นรวมของลูกคา และควร
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเขาถึงลูกคา โดยคํานึงถึง
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
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คุณลักษณะของเครือ่ งมือ เชน หากตองการสรางการรับรูไ ปยัง
กลุม ผูบ ริโภคทีแ่ พรหลายและวงกวาง ควรเลือกเฟซบุก เพราะ
เปนกลุมเครือขายที่ใหญ และมีผูใชมากกวาอินสตาแกรม
แตหากตองการการสื่อสารที่เปนสวนตัวระหวางผูซื้อผูขาย
ไลนจะเหมาะสมกวา และมีความเปนสวนตัวมากกวา ทั้งนี้
เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน ถือเปนชองทางการจัดจําหนาย
เพื่อนําเสนอสินคาแบบออนไลน เปนชองทางหนึ่งในการ
สรางการรับรูของสินคาและบริการในกลุมผูบริโภค และการ
เริ่มตนติดตอสื่อสาร แตอาจไมสามารถขายสินคาไดเบ็ดเสร็จ
ในคราวเดียว

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนอีกหลาย
รูปแบบทีไ่ มไดกลาวถึงในบทความนี้ ทีส่ ามารถใชเปนเครือ่ งมือ
ในการสือ่ สารสินคาและบริโภคไปยังกลุม เปาหมาย และอาจมี
เครือ่ งมือใหมๆ เพิม่ เติมในอนาคต หากสือ่ ออนไลนกลุม นีห้ มด
กระแสความนิยมและไมสามารถใชประโยชนได หรืออาจจะ
ผสมผสานคุณสมบัตใิ หมๆ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผูผ ลิตแอปพลิเคชัน
ตางพัฒนารูปแบบสื่อสังคมออนไลนเหลานี้ใหสอดรับกับการ
ใชงานของกลุมเปาหมายในปจจุบันอยางตอเนื่อง ซึ่งเห็นได
จากการเพิ่มคุณสมบัติของแอปพลิเคชันอยางตอเนื่อง โดย
พิจารณาผลตอบรับจากพฤติกรรมการใชงานจากผูใช
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