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บทคัดยอ 

Twitter เปนหนึ่งในเว็บไซตที่เปนเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ซึ่งมีวัตถุประสงค
ในการแบงปนขอมูลตางๆ ระหวางผูใชดวยกันภายในเว็บไซต Twitter เชน ภาพถาย วิดีโอ เสียง 
ผนวกกับการแสดงความคิดเห็นตางๆ ลงไป เพื่อบงบอกความเปนตัวตนของผูใชแตละบุคคล สิ่งที่
นาสนใจของเว็บไซต Twitter คือ รูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยและทรงอิทธิพลตอผูรับสาร การ
แพรกระจายของขาวสารแบบไวรัส วงจรชีวิตสังคมออนไลนของผูรับสารที่เปลี่ยนไป ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอสังคมออนไลน และการสรางเนื้อหาสาระ (Content) บนเครือขายสังคมออนไลน ซึ่ง
แพรหลายในปจจุบัน บทความวิชาการเรื่องนี้กลาวถึงขั้นตอนทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ผาน
ทางเว็บไซต Twitter ตลอดจนวิเคราะหถึงวิธีการบริหารจัดการเนื้อหาสาระ (Content) ของนักการ
ตลาดที่ทําการตลาดอยูในเครือขายสังคมออนไลนบนเว็บไซตแหงนี้ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกผูที่
สนใจเครือขายสังคมออนไลน และนักการตลาดที่กําลังมองหาสื่อใหมทางการตลาด 

 
ABSTRACT 

Twitter is one of the online social networking websites and many people use it for 
sharing their information and news through pictures, videos and audio materials as well as 
sharing their opinions in order to demonstrate the person’s identity.  Most interestingly, 
marketing communications have been widely conducted on this website these days.  Thus, 
this article mainly discusses various forms of communication used on Twitter and analyzes 
the content management conducted by marketers who have been using this online social 
network.  Hopefully, this article will be beneficial for those interested in online social 
networks and for marketers looking for new marketing mediums. 

 
 

บทนํา 
ในยุคโลกาวิวัฒนการสื่อสารนั้นไรขอบเขตเปรียบ 

เสมือนโลกแบนเปนระนาบเดียวกัน การสื่อสารตางๆ ทําได
งายเพียงปลายนิ้วสัมผัส (Friedman, 2006) โดยทําการสื่อสาร
ผานเว็บไซต กลาวคือ ในอดีตที่ผานเริ่มมีการสื่อสารผาน
เว็บไซตเกิดจากสังคมออนไลนใบเล็กๆ จนกระทั่งในป พ.ศ. 
2540 เริ่มมีการแพรกระจายของเครือขายสังคมออนไลนขึ้น
อยางชัดเจน เครือขายสังคมออนไลนนั้นทุกคนตางสามารถ
เขามาเขียนเรื่องราวตางๆ ที่ตนเองสนใจ เรียกวา Weblog 
(Tremayne, 2007) ซึ่งเปนการสื่อสารสองทางหรือที่เรียกวา 
web 2.0 (McAfee, 2006) และเริ่มมีการแบงปนขอมูลขาวสาร
กันมากขึ้น เชน ภาพถาย วิดีโอ เสียง เปนตน จากสังคม

ออนไลนใบเล็กๆ นี้เองทําใหนักการตลาดมองเห็นถึงความ 
สําคัญในการใชสังคมออนไลนเปนสื่อใหมหรือที่เรียกกัน
วา New Media (Flew, 2002) ทําการตลาดผานไปยังลูกคา
เปาหมายที่บริโภคขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต 

การแบงปนภาพถาย วิดีโอ และเสียงนั้นทําใหเครือ 
ขายสังคมออนไลนขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 
2547 เกิดกระแสการทักทายเพื่อนผานเว็บไซต hi5, face-
book, flickr ในประเทศไทยเปนประเทศที่เปดเสรีภาพทาง 
ดานอินเตอรเน็ต ทําใหเกิดความนิยมในกลุมวัยรุนและ
กลุมคนวัยทํางาน นักการตลาดมองถึงการสรางรายไดจาก
เครือขายสังคมออนไลน แตการกระจายขอมูลขาวสารยังมี
ขอจํากัด เนื่องจากการที่เราจะตองกระจายขอมูลไปถึงคน



 

หมูมากนั้น ตองผานการยอมรับจากเจาของบล็อกนั้นๆ เสีย 
กอน ทําใหการกระจายขอมูลนั้นๆ อาจจะไมประสบความ 
สําเร็จเทาที่ควร ตอมาในป พ.ศ. 2549 เกิดการตอยอดจาก
ระบบเครือขายสังคมออนไลนใหมาเปน Micro – Blog ซึ่ง
มีแนวคิดที่ตรงตอความตองการของผูบริโภคขอมูลขาวสาร
ในอินเทอรเน็ตมากขึ้น และสอดคลองกับการกระจายของ
ขอมูลขาวสารเปนอยางดี หรือที่รูจักกันในชื่อวา Twitter 
(Dumenco, 2009) 

Twitter เปนบริการเครือขายสังคมออนไลน โดยผูใช
สามารถสงขอความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร เพื่อบงบอกวา
ตัวเองกําลังทําอะไรอยู หรือเรียกวา “Tweet” (Tweet แปลวา 
เสียงนกรอง) ขอความลาสุด (Update) ที่สงเขาไปยังเว็บไซต 
Twitter จะแสดงอยูบนเว็บเพจของผูใชคนนั้น และผูใชคน
อื่นสามารถเลือกรับขอความเหลานี้ทางเว็บไซต อีเมล เอส
เอ็มเอส เมสเซนเจอร (IM), RSS โดยผูใชสามารถกําหนด 
following หรือ follower ตามหรือถูกตามคนที่เราช่ืนชอบ 
เชน เพื่อน ญาติ และอื่นๆ สําหรับการการใชงาน Twitter นั้น
ผูใชไมจําเปนตองมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ไม
ตองมีระบบฐานขอมูล เพียงแคผูใชพิมพขอความก็สามารถ
ใชงาน Twitter ไดอยางสมบรูณ และไมเสียคาใชจายในการ
สื่อสารผาน Twitter ใดๆ ทั้งสิ้น จากจุดนี้ทําใหนักการตลาด
มองเห็นโอกาสในการสื่อสารเขาถึงผูบริโภคอยางชัดเจน 
และสามารถลดตนทุนคาสื่อสารตลาดไดเปนจํานวนมาก 
ดังนั้น จึงเปนที่นิยมไดรวดเร็ว (Schorr, A, Schenk, M and 
Campbell, W, 2003) 
 
รูปแบบการสื่อสารของผูใชงานเว็บไซต Twitter 

รูปแบบการสื่อสารของผูใชงาน Twitter สวนใหญเปน
การสื่อสารระหวางบุคคลเปนหลัก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 
4 รูปแบบใหญๆ ไดดังตอไปนี้ (Krackhardt, Lundberg, and 
O’Rourke, 1993) 

1. One to one หมายถึง สมาชิกคนที่หนึ่งทําการสื่อ- 
สารถึงสมาชิกอีกคนหนึ่ง โดยการสงขอความสั้นไมเกิน 
140 ตัวอักษร ผาน Twitter หรือมีการแบงปนขอมูล ภาพ 
ถาย วิดีโอ และเสียง 
 

 
 

2. One to many หมายถึง สมาชิกคนหนึ่งทําการสื่อ-
สารถึงสมาชิกหลายคน ซึ่งสมาชิกนั้นสามารถตอบกลับถึง
สมาชิกที่สงขอความมา หรือสมาชิกคนอื่นๆ ได 

3. Many to one หมายถึง สมาชิกหลายคนหรือกลุม
สมาชิกทําการสื่อสารถึงสมาชิกเพียงคนเดียว และสมาชิก
เพียงคนเดียวนั้นสามารถตอบกลับไปยังกลุมสมาชิกนั้นได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Many to many หมายถึง กลุมสมาชิกทําการสื่อสาร
ถึงกลุมสมาชิก ซึ่งทั้งสองกลุมสมาชิกสามารถตอบกลับไป
ยังกลุมสมาชิก หรือเพียงสมาชิกใครใดคนหนึ่งก็ไดเชนกัน 

 

 
จากลักษณะการสื่อสารของ Twitter ทําใหนักการตลาด

มองเห็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งทางดานการตลาด เรียกวา การ 
ตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ซึ่งมีลักษณะที่คลายกับ 
Word of Mouth Marketing หรือที่เรียกวา การตลาดแบบปาก
ตอปาก (Marken, 2004) ซึ่งแพรจากผูใชสูผูใชโยงกันเปน
สายใยไวรัสดังภาพที่ 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะการแพรกระจายเชื้อไวรัสในรูปแบบการตลาด Viral Marketing 

                                  ที่มา: ThaiCERT, อินเตอรเน็ต จาก http://tinyurl.com/ya3fgy8 
 

ลักษณะการแพรกระจายเชื้อไวรัสในรูปแบบการตลาด 
Viral Marketing มีลักษณะการแพรกระจายผูใชตอผูใช ผูใช
ตอกลุมผูใช กลุมผูใชตอกลุมผูใชดวยกัน และสามารถ
แพรกระจายไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีระบบอินเทอรเน็ตเปน
สื่อกลางในการแพรกระจาย กลาวคือ ผูใชในประเทศไทย มี
เพื่อนอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเพื่อนอยูในประเทศ
อังกฤษ มีเพื่อนอยูในประเทศออสเตรเลีย และมีเพื่อนอยู  
อีกในหลายๆ ประเทศ เมื่อผูใชบอกตอกันและทําการสมัคร
ในเครือขายออนไลนแลว ระบบจะทําการแนะนําใหผูใช
ทานอื่นมาสมัครโดยอัตโนมัติ ทําใหเกิดการแพรกระจาย
เช้ือไวรัสในรูปแบบการตลาด Viral Marketing อยางรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น จนกระทั่งครอบคลุมไปทั่วโลก ซึ่งเปรียบเสมือนการ
แพรกระจายไวรัสทางคอมพิวเตอร ดังภาพที่ 1 นั่นเอง 

การตลาดแบบไวรัสมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่มีเฉพาะ
สื่อใหมเทานั้น กลาวคือ เดิมมีการใชเครือขายสังคมออน-
ไลน (Social Network) อยูกอนแลว ผนวกกับการเสริมสราง
ใหเกิดการพบเห็นตราสินคา (Brand Awareness) หรือทําเพื่อ
วัตถุประสงคทางการตลาดอื่นๆ โดยลักษณะการกระจายขาว 
สารในรูปแบบของ Viral Marketing จะเนนการแพรกระจาย
ผานระบบอินเทอรเน็ต ผานสื่อมวลชน โดยผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสขนาดพกพา เชน อุปกรณคอมพิวเตอรขนาด
เล็ก โทรศัพทมือถือ เปนตน (Phelps, J. E., R. Lewis, et 
al., 2004) 

สรรคชัย  เตียวประเสริฐกุล (2552) ไดใหความเห็นวา 
Viral Marketing สามารถสรางความเชื่อถือไดมากกวา
โฆษณาแบบอื่นๆ เนื่องจากมีการยืนยันจากเพื่อนรวม
สมาชิกของเว็บไซต และมักจะเปนการสงตอหรือบอกตอ 
โดยใชอีเมล การโพสขอความไวใน Blog หรือ Social Net-
work ของตนเอง เมื่อเพื่อนมาพบเห็น จะยินยอมที่จะดู อาน 
หรือฟงขอความหรือขาวสารนั้น โดยคิดวาขอมูลนั้นมีความ
ถูกตองเพียงพอตอการเชื่อถือได และการตลาดแบบไวรัสนี้
ไมเพียงแตเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น แตทวายัง
สามารถเผยแพรกระจายไปตามสื่อดั้งเดิม (Traditional 
Media) เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อีกดวย ตัวอยาง 
เชน เมื่อวันพอแหงชาติ  (วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552) 
เว็บไซต Twitter มีการ Tweet คําตางๆ และใชอักษรหอย
ทายดวยคําวา #WeLoveKing ขึ้นเปนหัวขอที่สมาชิก 
Twitter กลาวถึงมากเปนอันดับหนึ่งของเว็บไซต Trending 
Topic (Twitter, 2009) รวมถึงมีการถายทอดไปยังสื่อ
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน 



 

Iriberri and Leroy (2009) ไดใหความเห็นวา การแพร 
กระจายเชื้อไวรัสทางการตลาดนี้ จะทําการแพรเช้ือผาน   
ทางผูใชงานสังคมออนไลนเปนหลัก โดยมีกลุมเพื่อนในวง
สังคมออนไลนดวยกัน แพรใหผูใชที่ไมเคยใชสังคมออน 
ไลน มาทดลองเลนสังคมออนไลนและชวนใหสมาชิกเปน

สมาชิกสังคมออนไลน และกอเกิดเปนกลุมสังคมขนาด
ยอยๆ แลวขยายออกไป เกิดกระบวนการนี้ซ้ําๆ จนกลายเปน
สังคมออนไลนขนาดใหญเฉกเชนปจจุบัน เปรียบเสมือน
วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งในทางทฤษฎีเครือขาย
สังคมออนไลนนั้นสามารถเขียนเปนแผนผังไดดังนี้ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 วงจรชีวิตของสังคมออนไลน 

ที่มา: Iriberri, A. and G. Leroy (2009). A Life-Cycle Perspective on Online Community Success. ACM Computing Surveys 
41(2): 11:1-11:29. 

 
จากภาพแสดงวงจรชีวิตสังคมออนไลนในขางตนช้ีให 

เห็นวา วงจรชีวิตของเครือขายสังคมออนไลน เริ่มตนจาก
การกอต้ังสังคมขนาดเล็ก มีแนวคิดที่ชัดเจนในการสราง
ชุมชนออนไลนขึ้น เชน Twitter เปนสังคมออนไลนที่กลาว 
ถึง การแสดงสถานะตัวเองวา ณ ตอนนี้คุณกําลังทําอะไร 
หรือคําวา What’s happening? เปนเพียงจุดเริ่มตนที่เล็กที่สุด 
นําไปสูสังคมออนไลนขนาดใหญ ซึ่งในขณะที่มีกลุมสังคม
ขึ้นมาแลว ตองกลาวถึงผูสรางและผูสรางในที่นี้ คือ การ
สรางสรรค (Creation) 

ชวงการสรางสรรค (Creation) มิไดหมายถึงแตเพียง
ผูสรางเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเทานั้น แตหมายรวมถึง การสราง 
สรรคเนื้อหาสาระตางๆ (Content) ลงในเว็บไซต ซึ่งการเขียน

บทความใน Twitter นั้น ตองสรางบทความใหมีความนา 
สนใจ จึงจะตองพึ่งปจจัยหลายดาน ไมวาจะเปนเครื่องมือ
ทางดานความคิด ความสรางสรรค หรือวาเปนการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีในการเขียนบทความตางๆ ใหนาสนใจ มีองค-
ประกอบทางดานภาพถาย วิดีโอ เสียง ในการประกอบขอ 
ความนั้น แตเนื่องจาก Twitter เปนเว็บไซตที่สามารถเขียน
ขอความไดเพียง 140 ตัวอักษรเทานั้น จึงเกิดการพัฒนา
เว็บไซต โดยการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่น ทําใหเกิดสังคม
ออนไลนใบยอยอื่นๆ ตามมา เชน เว็บไซตเพื่อการฝากรูป 
ภาพ วิดีโอ เสียง เพื่อสนับสนุนเครือขายสังคมออนไลน 
Twitter 



 

ชวงการเจริญเติบโตสมบรูณ (Maturity) เมื่อเครือขาย
สังคมออนไลนไดรับการยอมรับมากขึ้น สังคมออนไลน
เปรียบเสมือนสังคมโลกในปจจุบันที่ทุกคนตองทําการสื่อ 
สารในลักษณะ Face to Face แตในขณะที่โลกออนไลนนั้น 
เราสื่อสารผานอินเทอรเน็ต การยืนยันขอมูลตางๆ จากเพื่อน
มาถึงตัวเรา เปรียบเสมือนเปนขอมูลที่ถูกตอง และเชื่อถือ  
ได ดังนั้น นักการตลาดจึงมองเห็นโอกาสในการใชชองทาง
นี้ทําการตลาดแฝงลงไปในเครือขายสังคมออนไลน เชน 
@delloutlet ที่เปนสมาชิก Twitter ทําโปรโมชั่นลด-แลก-
แจก-แถม สําหรับผูที่สนใจซื้อสินคาใน Dell Computer ซึ่ง
การทําตลาดในเครือขายสังคมออนไลนนั้น สามารถลดตน 
ทุนไดเปนจํานวนมาก และตรงกลุมเปาหมายเฉพาะ (Niche 
market) 

ชวงการดับสูญ (Death) เมื่อขอมูลเหลานั้นเกิดความ
ลาสมัย ขอมูลใหมจะมาแทนที่ ซึ่งการแทนที่ขอมูลตางๆ จะ
มาในรูปแบบการตลาดที่เปลี่ยนไปจากเดิม เชน มีความทัน 
สมัยมากขึ้น มีความนาเชื่อถือมากขึ้น เปนตน ในมุมมองของ
นักการตลาดมองสังคมออนไลนเปนเพียงโลกเสมือนเทานั้น 
การตลาดนี้ใชตนทุนต่ํา เจาะกลุมลูกคาเฉพาะทาง แตมีขอ  
 

 
 
 
 

เสียทางดานความรวดเร็วของขอมูล ถาหากไมทันตอขอมูล
แลว การตลาดนั้นจะไมประสบความสําเร็จ 

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอเครือขายสังคมออนไลน 

ปจจัยที่จะประสบความสําเร็จในสังคมออนไลนนั้นมี
ความซับซอนเปนอยางมาก เนื่องจากการสื่อสารที่มีความ
ทันสมัยมาก การชักจูงใจทําไดยากมากขึ้น ประกอบกับความ 
สามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทุกคนมีไมเทากัน ดังนั้น   
การประสบความสําเร็จในสังคมออนไลนไดนั้น จะตองมี
ปจจัยทางดานสังคมศาสตรมาเกี่ยวของ ประกอบไปดวย      
5 ประเด็น ดังตอไปนี้ (Mu, Yun et al., 2009) 

1. ประเด็นทางดานจิตวิทยา (Psychology) 
2. ประเด็นทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Computer Science) 
3. ประเด็นทางดานระบบขอมูลสารสนเทศ 

(Information Systems) 
4. ประเด็นทางดานสังคม (Sociology) 
5. ประเด็นทางดานการจัดการ (Management) 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ปจจัยทางดานสังคมศาสตรที่สงผลโดยตรงตอสังคมออนไลน 
ที่มา: Mu, X. I. A., H. Yun, et al. (2009). Ballot Box Communication in Online Communities.  Communications of the 

ACM 52(9): 138-142. 
 



 

1. ประเด็นทางดานจิตวิทยา (Psychology) นักการ
ตลาดมองถึงจุดเชื่อมโยงระหวางสังคมโลกจริงกับสังคม
โลกออนไลน กลาวคือ ทัศนคติ แรงจูงใจ ลักษณะเฉพาะ
บุคคลแตกตางกัน ดังนั้น ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ

ในการสื่อสารทางตลาดในสังคมออนไลนนั้นเกี่ยวกับ 
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow’s Hierarchical 
Theory of Motivation) ดังตอไปนี้ (Maslow, 1954) 

 

 
 

ภาพที่ 4 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 
ที่มา: Maslow, A. H. (1954). Motivation (Psychology); Self-actualization (Psychology). New York: Harper, 1954 
 

• ความตองการทางกายภาพ (Physiological needs) 
นักการตลาดใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนตอลูกคาเปนหลัก ให
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาและบริการที่เปนประโยชนแก
ลูกคา เชน รายละเอียดสินคา ราคา และอื่นๆ 

• ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety needs) 
นักการตลาดตองทําใหลูกคารูสึกไววางใจในตราสินคา และ
เช่ือมั่นในการใชสินคาและบริการที่ไดรับมาตรฐานที่ดี เชน 
การรับประกันสินคา ศูนยบริการหลังการขาย เปนตน 

• ความตองการทางดานสัมพันธภาพและความรัก 
(Belongingness and love needs) นักการตลาดตองใสใจใน 
ตัวลูกคาเปนอันดับแรก ทําการตลาดผานลูกคาทางตรง และ
ทางออมโดยการใหบริการถึงเพื่อนรวมงาน หรือญาติของ
ลูกคาเปนตน เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีใหแกลูกคา เปนตน 

• ความตองการทางดานการนับถือ (Esteem needs) 
นักการตลาดตองมีจิตวิทยาในการเขาถึงลูกคา ทําใหลูกคา
รูสึกวาตนเองเปนที่เกง ดูดี มีความรูความสามารถ ไมดูถูก
ลูกคาเปนหัวใจสําคัญ เชน การบริการที่ดี 

• ความตองการทางดานศักยภาพสูงสุดของตนเอง 
(Self-actualization) นักการตลาดตองทําสินคาและบริการ
ให โดนใจลูกคามากที่สุด ทําใหลูกคารูสึกวาลูกคาเปนผูที่มี
ศักยภาพสูงสุด 

2. ประเด็นทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Com-
puter Science) เนื่องจากความสามารถในการใชเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสไมเทากัน ทําใหการเขาถึงกลุมเปาหมายมี
ความยากงายที่แตกตางกันออกไปในแตละบุคคล ดังนั้น 
นักการตลาดตองใชออกแบบเนื้อหาสาระ (Content) ที่เขาใจ
งาย และงายตอการเขาถึงของขอมูล เชน การวางระบบ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย การเชื่อมตอขอมูลที่รวดเร็ว   
ไปยัง Server ตางประเทศ การแกไขปญหาทางดานเทคนิค 
เปนตน 

3. ประเด็นทางดานระบบขอมูลสารสนเทศ (Informa-
tion Systems) ในโลกสังคมออนไลนขอมูลเปนสิ่งสําคัญ ใน
การเดินหนาทางธุรกิจ แตสิ่งที่สําคัญกวา คือ การรับประกัน
จากเพื่อนที่สงขอมูลในเว็บไซตเดียวกัน (Guarantee) นัก 
 



 

การตลาดตองออกแบบเนื้อหาสาระ (Content) ที่มีความงาย
ตอการเขาใจ มีรูปแบบที่สวยงาม มีบทสรุปความคิด (Con-
cept) ที่ชัดเจน ผนวกกับการสื่อสารระหวางบุคคลที่กลาวดัง
ขางตน ในสวนของนักการตลาดตองพึงระวังถึงการละเมิด
สิทธิสวนบุคคล และความปลอดภัยของขอมูล อันอาจจะทํา
ใหลูกคาเปนผูเสียประโยชน หรือสรางความรําคาญใหกับ
ลูกคาได (Spam) 

4. ประเด็นทางดานสังคม (Sociology) เครือขายสังคม
ออนไลนเปนสังคมที่ใหความเชื่อมั่นในดานขอมูลจากเพื่อน 
ญาติ หรือคนรูจักมากกวาบริษัทหรือองคกรตางๆ ฉะนั้น จึง
ทําใหการสื่อสารทางการตลาดนั้นมุงเนนไปที่ตัวเปนบุคคล 
เชน คุณสุทธิชัย  หยุน @suthichai หากคุณสุทธิชัย  หยุน 
Tweet ขอมูลตางๆ ในเว็บไซต Twitter คนที่ติดตามขอมูล
ของสุทธิชัย  หยุน จะเชื่อในขอมูลขาวสารนั้น เพราะเปรียบ 
เสมือนวาคุณสุทธิชัย  หยุน เปนผูพูดขอมูลนั้นเอง ในทาง
กลับกันถาหากบริษัทมีใหขอมูลผานทาง Twitter โดยโพสขอ
ความเดียวกัน ผูรับขอความจะเชื่อขอความของคุณสุทธิชัย  
หยุน มากกวาของบริษัทดังกลาว (ชิตาภา  สุขพลํา, 2548) 

5. ประเด็นทางดานการจัดการ (Management) ถาหาก
นักการตลาดมีระบบการจัดการขอมูลที่ดีแลว การนําประเด็น
ทางดานการตลาดมาเลนบน Twitter นั้นสามารถประสบ-
ความสําเร็จได ตัวอยางเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกามี       
การหาเสียงของประธานาธิบดีบารัค โอบามาผาน Twitter  
เปนตน 
 
กลุมประเภทของเนื้อหาสาระ (Content) ในเว็บไซต 
Twitter 

การประสบความสําเร็จในสังคมออนไลนอยางเว็บไซต 
Twitter นั้นอาจไมใชปจจัยที่ไดกลาวเพียงขางตนเทานั้น 
อาจจะตองพึ่งกระแสสังคมเขามา ประกอบดวย จากการ
รวบรวมประเด็นในการ Tweet ขอความน้ัน สามารถจําแนก
ได ดังตอไปนี้ (Positioning Magazine Online, 2009) 

1. กอใหเกิดความขัดแยง (Controversial) จนเกิดการถก 
เถียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เชน กรณีของการโตเถียง

ทางการเมือง การโพสขอความใน Twitter ของนายก-
รัฐมนตรี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนตน 

2. กอใหเกิดรางวัล (Reward) เชน บริษัท Dell Com-
puter ขายสินคาผานทางออนไลน โดยผูใช Twitter สั่งซื้อ
สินคาจะไดราคาสวนลดพิเศษ หรือมีของแถมมากกวาการ
ซื้อสินคาผานชองทางปกติ เปนตน 

3. กอใหเกิดความบันเทิง (Entertainment) มีความ
บันเทิงในเนื้อหานั้นๆ เชน การติดตามขาวตางๆ ความคืบ 
หนาลาสุดของวงการภาพยนตรใหมประจําสัปดาห หรือ 
Twitter ของรายการตางๆ เปนตน 

4. กอใหเกิดคุณคา (Value) ใหคุณคาแกผูรับขาวสาร
นั้นๆ เชน การตรวจสอบสภาพการจราจร การเตือนภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ หรือติดตามผูที่มีช่ือเสียงในดานตางๆ เปนตน 

5. กอใหเกิดความลับ (Confidential) ขอความลับ หรือ
เรื่องที่คนอยากรูอยากเห็น เชน กรณีการเมืองที่อดีตนายก-
รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร โพสขอความผานเว็บไซต 
Twitter เปนตน 

จากขอมูลขางตนเปนเพียงเบื้องหนาของการเขียน
ขอความ ใหขอมูลขาวสาร การสนทนากับเพื่อนของผูใชงาน
เว็บไซต Twitter เพียงเทานั้น แตเบื้องหลังนั้น นักการตลาด
เปนผูคอยควบคุมขอมูลทั้งหมดที่ทําการ Tweet ผานเว็บไซต 
ดังนั้น การทําการตลาดไดสมบูรณแบบนั้นจะตองมีเครื่อง 
มือในการจัดการขอมูล เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล และ
เครื่องมือในการปรับปรุงขอมูลที่ทันสมัย เพื่อนําไปแกไข
ปรับปรุงแกไข เพื่อใชในงานดานการตลาดชิ้นตอไปใน
อนาคต ซึ่งผูเขียนขอกลาวถึงเครื่องมือที่ในการจัดการบน
เว็บไซต Twitter ในหัวขอถัดไป 

 
ประเภทของเครื่องมือท่ีใชงานบนเว็บไซต Twitter 

1. เครื่องมือติดตามการ Tweet ของตนเองและผูใชอื่น 
โดยสามารถเรียงตามลําดับตามที่ตองการได เชน เรียงตาม
วัน เวลา ช่ือ การตอบกลับ การสงตอ เปนตน ตัวอยางที่ใช
คือ Monitor, Tweetgrid และ TweetDeck 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 โปรแกรมการจัดการ TweetDeck 
 

2. เครื่องมือการจัดการภาพถาย วิดีโอ และเสียง มี
ลักษณะการใชงานบนเว็บไซต ทําหนาที่อัพโหลดไฟลภาพ 
ถาย ไฟลวิดีโอ และไฟลเสียง เพื่อประกอบเนื้อหาสาระ  
 
 
 

(Content) นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือนี้ ไดแก เว็บไซต http://twitpic. 
com, http://twitvid.com, http://twitterfone.com, http:// 
smugmug.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 เครื่องมือที่ใชในการแบงปนภาพถาย วิดีโอ และเสียงผานเว็บไซต 
ที่มา: อินเทอรเน็ต จาก http://twitpic.com, http://twitvid.com, http://twitterfone.com, http://smugmug.com 



 

เครื่องมือในการจัดการเนื้อหาสาระ (Content) เปนเครื่องมือ
ที่ชวยใหเราสามารถเขียนขอความ ใสภาพถาย วิดีโอ และ
เสียงประกอบลงไปในชิ้นงานที่สรางสรรคขึ้นมาได ทําให
งายการเขาใจและเปนวิธีการชักจูงใจที่ดี โดยนักการตลาด
มิไดทําเพียงการจัดการเพียงเนื้อหาสาระ (Content) เทานั้น 
หากแตยังตองคํานึงผลตอบรับจากกลุมสมาชิกผูติดตาม 
Twitter ของตนดวย 
 
 
 
 

3. เครื่องมือที่ใชตรวจสอบเวลาในการ Tweet ขอความ
ตางๆ เปรียบกับเวลาตอวัน มีลักษณะการใชงาน คือ เมื่อมี
การ Tweet ขอความตางๆ ลงในเว็บไซต Twitter เครื่องมือ  
นี้จะชวยทําการแบงแยกตามชวงเวลา ทําใหนักการตลาด
สามารถเห็นถึงชวงเวลาที่มีการสื่อสาร และทราบถึงพฤติ-
กรรมของผูใชเปรียบเทียบตามชวงเวลา ซึ่งเครื่องมือนี้ ไดแก 
www.danzarrella.com 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 เครื่องมือที่ใชตรวจสอบเวลาในการ Tweet ขอความตางๆ เปรียบกับเวลาตอวัน 
ที่มา: Danzarrella, อินเทอรเน็ต จาก http://www.danzarrella.com 

 
4. เครื่องมือที่ใชตรวจสอบการติดตามของกลุมเปา 

หมายเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาตอเดือนกับผูใช (User) 
โดยสามารถเทียบไดมากถึง 3 Users ในเวลาเดียวกัน มี
ลักษณะการใชงาน คือ นักการตลาดสามารถวิเคราะหผูใช 

ไดมากถึงผูใชสามคนในเวลาเดียวกัน ที่สงผลถึงกลุมคนใน
เครือขายสังคมออนไลน และนักการตลาดสามารถวัดผล  
ที่เกิดจากการทํากิจกรรมทางการตลาดไดโดยเปรียบเทียบ
กับคูแขง ซึ่งเครื่องมือนี้ ไดแก www.tweetcounter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 เครื่องมือที่ใชตรวจสอบการติดตามของกลุมเปาหมายเปรียบเทียบระหวางโดยชวงเวลาตอเดือน 
ที่มา: Tweetcounter, อินเทอรเน็ต จาก htttp://www.tweetcounter.com 



 

5. เครื่องมือตรวจสอบพฤติกรรมการใชงาน Twitter 
และวัดศักยภาพทางการตลาด มีลักษณะการใชงาน คือ ทํา
หนาที่ในการเก็บขอมูลปฐมภูมิของผูใชแตละคน และทําการ
จัดแยกออกเปนหมวดหมู ไดแก การ Tweet ขอความ การใช

งานแบงตามชวงเวลา สถิติตางๆ ซึ่งนักการตลาดสามารถนํา
ขอมูลนี้มาปรับใชสําหรับการทํากิจกรรมทางการตลาดตอ 
ไป ซึ่งเครื่องมือนี้ ไดแก www.tweetstart.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 เครื่องมือตรวจสอบพฤติกรรมการใชงาน Twitter และวัดศักยภาพทางการตลาด 
ที่มา: Tweetstart, อินเทอรเน็ต จาก http://www.tweetstart.com 

 
6.  เครื่องมือที่ใชยอ Url ของเว็บไซต มีลักษณะการ

ใชงาน คือ เนื่องจากขอจํากัดทางดานตัวอักษรที่ไมเกิน 
140 ตัวอักษร ทําใหผูใชไมสามารถสงขอมูลจํานวนมากได 
ซึ่งเครื่องมือนี้จะชวยแกปญหาทําใหสามารถสงขอมูล
จํานวนมากได และยังสามารถตรวจสอบยอดการ Click เขา

ชมของเว็บไซตที่เราทํายอ Url ไว เปรียบเทียบเปนกราฟ
แทงเทียบกับชวงเวลาตอเดือน ทําใหนักการตลาดสามารถ
วัดความนิยมในแตละเนื้อหาสาระได (Content) ซึ่งเปน
ประโยชนในการพัฒนาหัวขอทางการตลาดตอไปใน
อนาคตได ซึ่งเครื่องมือนี้ ไดแก www.bit.ly 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 10 เครื่องมือที่ใชยอ Url และตรวจสอบยอดการ Click เขาชมของเว็บไซต 
ที่มา: Bit.ly, อินเทอรเน็ต จาก http://www.bit.ly 

 



 

7. เครื่องมือที่ใชวัดศักยภาพทางการตลาด โดยจัดแบง
กลุมเนื้อหาสาระ (Content) ที่ทําการ Tweet อยางเปนระบบ 
โดยคิดออกมาเปนอัตราสวนรอยละ มีลักษณะการใชงาน คือ 
แยกกลุมของเนื้อหาสาระ (Content) ออกเปนหมวดหมู 

ไดแก กลุมการชักจูงใจ กลุมผูใหสัญญาณตางๆ กลุมที่ให
ความเอื้อเฟอดานขอมูล กลุมใหขอมูลดวยความรวเร็ว และ
กลุมที่มีอิทธิพลทางความคิดสูง ซึ่งเครื่องมือนี้ ไดแก www. 
twitalyzer.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 เครื่องมือที่ใชวัดศักยภาพทางการตลาด จัดกลุมเนื้อหาสาระ (Content) ที่ทําการ Tweet อยางเปนระบบ 
ที่มา: Twitalyzer, อินเทอรเน็ต จาก http://www.twitalyzer.com 

 
 
แมวานักการตลาดจะมีเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการ
ทําการตลาดที่ทันสมัยมากขึ้น แตเนื่องดวยการทําการตลาด
ในปจจุบัน ผูบริโภคมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น (Individual) 
มีพฤติกรรมที่เขาใจไดยากขึ้น และการสื่อสารที่มีความซับ 
ซอนมากขึ้น ดังนั้น นักการตลาดที่ดีตองมุงแสวงหาความ 
สามารถในการเขาถึงผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งเว็บไซตเปน
เพียงเครื่องมือช้ินหนึ่งเทานั้นในการแบงปนขอมูลผานเครือ 
ขายสังคมออนไลน จึงควรมีการพัฒนาตอยอดระบบการจัด 
การบนสังคมเครือขายออนไลนใหมีความทันสมัย 

 
บทสรุป 

กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดบนเว็บไซต Twitter 
นั้นเปนการสื่อสารรูปแบบใหมที่สามารถเขากลุมเปาหมาย
เฉพาะเจาะจงไดดี ดวยวิธีการสื่อสารระหวางบุคคล กลาว 
คือ เปนการสื่อสารระหวางบุคคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่ง หรือ
กลุมสังคมหนึ่งกับกลุมสังคมหนึ่ง โดยการกระจายของ
ขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ ทําใหเกิดการตลาด
บนเว็บไซต Twitter ขึ้นมา ในลักษณะไวรัส หรือที่เรียกวา 
“Viral Marketing” เปนการแพรเช้ือจากผูใชคนหนึ่งสูผูใช

อีกคนหนึ่ง ซึ่งแพรขยายเปนวงกวาง และการบริหารจัดการ
เนื้อหาสาระ (Content) เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับขอมูล   
ในโลกอินเทอรเน็ต ในแตละขบวนการของการจัดการนั้น
ตองคําถึงระยะเวลาของเนื้อหาสาระ (Content) นั้นๆ ดวย   
ซึ่งเนื้อหาสาระ (Content) ที่นํามาทําการตลาดสวนใหญ     
จะเปนเรื่องที่อยูรอบตัวทั้งสิ้น ซึ่งมีนักวิชาการ Maslow’s 
(Maslow’s, 1954) ไดกลาวถึง ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ 
(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) ดังนั้น การที่
จะทําใหกลยุทธทางการสื่อสารนั้นประสบความสําเร็จ มิใช
เพียงการจัดการเนื้อหาสาระ (Content) หรือเครื่องมือในการ
วัดผลเทานั้น แตยังตองประกอบดวยอีกหลายปจจัย เชน 
เทคโนโลยี ความรู ความสามารถของผูใช เปนตน และยัง
ตองคํานึงถึงการกอใหเกิดความรําคาญตอผูใช (Spam) ซึ่ง
อาจจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี 
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