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บทคัดยอ
 ธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัอยูตลอดเวลา  ปจจัยสาํคญัประการหนึง่ท่ีกอใหเกดิการเปลีย่นแปลง คอื เทคโนโลยี
ของคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม  ดังจะเห็นในปจจุบันคือ อินเทอรเน็ตที่ทําใหผูคนสื่อสารกันไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เกิดการเชื่อมตอเปนสังคมขนาดใหญ ผานโลกออนไลนที่ครอบคลุมไปท่ัวทุกมุมโลก  ทุกคนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ได
งายขึ้น และเนื่องจากการเติบโตของเครือขายสังคมออนไลนทําใหเกิดเครือขายสังคมคาขายออนไลนขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การคาขายอิเล็กทรอนิกส โดยมีบทบาทเปนปจจัยกระตุนตลาด ผานเครื่องมือทางการตลาดที่ชวยใหผูบริโภคไดรับการแนะนํา
จากผูท่ีเช่ือถือหรือบุคคลรอบขาง ทําใหซ้ือสินคาหรือบริการน้ันๆ ไดสะดวก  ในปจจุบันเครือขายสังคมคาขายออนไลนมีการขยาย
ขอบเขต  โดยเปนทัง้เคร่ืองมอืสือ่สงัคมออนไลน และเปนเนือ้หาขอมลูในบรบิทของการคาขายอเิลก็ทรอนกิสเพือ่การคาออนไลน 
ทัง้นีม้กีารเลือกใชสือ่สงัคมออนไลนหลากหลายสําหรับการดําเนินธรุกิจอเิลก็ทรอนิกส  บทความน้ีเปนการเปรียบเทียบคุณลกัษณะ
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 internetspecifi cally 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 fi nd 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
การดาํเนนิธรุกจิและดาํรงชวีติของมนษุย  สงผลใหการดาํเนนิ
ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง (ธนิต วิริยะรังสฤษฎ, 2557)  ทั้งนี้ 
เทคโนโลยีอยางเชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี หรืออุปกรณพกพา
อยางแทบ็เลต็หรอืไอแพด  ไดเปนปจจยัทีห่าของการดาํรงชีวติ
ไปแลว (ชนกชนม แตงเติมวงศ, 2556) การสือ่สารจึงไมใชเรือ่ง
ยากอีกตอไป  โดยผูใหบริการเครือขายหลายรายมีแนวโนม
ปรับปรุงการใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งยังจัดกิจกรรม
สงเสรมิการขายใหสอดคลองกบัความตองการของผูใชบรกิาร
อีกดวย รวมถึงราคาอุปกรณพกพาเคลื่อนที่เหลาน้ีมีแนวโนม
ลดลง และมีแอปพลิเคชันที่รองรับการใชงานหลายฟงกชัน
สงผลใหมีการใชอินเทอรเน็ต และเครือขายสังคมออนไลน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (นราธิป อําเที่ยงตรง, 2554)
 กิจกรรมท่ีผูใชอินเทอรเน็ตนิยมใชผานอุปกรณเคล่ือนท่ี
อนัดบั 1  คอื การใชเครอืขายสงัคมออนไลน (social network) 
โดยคนไทยนยิมใชเฟซบุก (facebook) บอยครัง้ทีส่ดุ  คดิเปน
รอยละ 92.1 ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2558  ติดตอกันเปนปที่ 3
สวนกิจกรรมอันดับ 2  คือ การใชไลน (LINE)  ในการซื้อขาย
สนิคาออนไลนและการสบืคนขอมลูและอานหนงัสอือเิลก็ทรอ-
นิกส  จะเห็นวามีการใชสื่อสังคมออนไลนบอยครั้งมากขึ้น
เมื่อมีการใชอินเทอรเน็ต เนื่องจากการขยายตัวของสื่อสังคม
ออนไลน (social media)  ทาํใหผูบริโภคสามารถเขาถึงแหลง
ขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางไมจํากัดเพศและวัย  โดยผูซ้ือไดรับ
ขอมูลเก่ียวกับสินคาและวิธีการใชจากผูท่ีเคยซ้ือสินคาน้ันๆ แลว
จากทางอินเทอรเน็ต และการอานความเห็นของผูท่ีเคยใชสินคา
ดังกลาวมากอน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคกรมหาชน), 2558)  ทั้งน้ีผูบริโภคทําหนาที่เปนผูสราง

ขอมูลขาวสารไปพรอมกับการแบงปนขอมูลเหลานั้นใหแก
ผูอื่น ทั้งในและนอกกลุมของตน และสามารถสงขอมูลไปยัง
ผูบรโิภคไดโดยตรงและรวดเรว็ เกดิการขยายตวัของเครอืขาย
สังคมคาขายออนไลน (social commerce) (ธนกฤต วงศ-
มหาเศรษฐ, 2554) และทําใหการใชสื่อสังคมออนไลนในการ
ซื้อสินคาผานทางออนไลนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอเร่ืองราวของการใชส่ือสังคมออนไลน
สําหรับการดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  โดยเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของความตางที่เปนตัวเลือกระหวางเฟซบุก ไลน 
และอินสตาแกรม  ซึ่งมีความโดดเดนในแตละแอปพลิเคชัน
ในการเลือกใชงาน และการเขาถึงผูบริโภค

บทบาทของเครือขายสังคมคาขายออนไลน
 ระบบการซ้ือขายเร่ิมปฏิวตักิารคาขายจากรูปแบบเดิม
ท่ีผูซ้ือสินคาและผูขายมีการเจรจาตกลงคาขายกันแบบตอหนา 
เปนการซื้อขายสินคารูปแบบออนไลน ผานระบบการคาขาย
อิเล็กทรอนิกส (electronic commerce)  และเม่ือตองการ
ทําการตลาดในเชิงรุก  การส่ือสารและการเขาถึงกลุมเปาหมาย
โดยตรงจึงเกิดขึ้นในชวงประมาณป พ.ศ. 2533  กระแสนิยม
และการไดรบัอทิธพิลจากเฟซบุก ทีส่รางความใกลชดิกบักลุม
ลกูคาไดงายขึน้ และเขาถงึกลุมเปาหมายไดจาํนวนมาก สงผล
ใหการดําเนินธุรกิจออนไลนจากเดิมเปล่ียนไป จึงมีการยกระดับ
กิจกรรมการซื้อขายมาอยูในสื่อสังคมออนไลนในอีกรูปแบบ
หน่ึง  (Social Commerce: กระแสใหมแหงโลก E-Commerce, 
2553)  นอกจากเฟซบุกแลว ยังมีการใชเครื่องมือเครือขาย
สังคมออนไลนอ่ืนๆ เชน ไลน และอินสตาแกรมดวย  ซ่ึงสามารถ
สรางผลกระทบตอกลไกทางธุรกิจอยางมาก  โดยเฉพาะใน
ดานการทําธุรกรรมทางการเงิน  เนื่องจากการไรขอจํากัด
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ดานระยะทาง  และความสามารถในการกระจายขอมูลขาวสาร
ไปยังกลุมผูซื้อที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ที่ทําใหทราบขอมูล
ผานการบอกตอในลักษณะปากตอปาก (words of mouth)
อีกดวย 
 เครื่องมือเหลานี้ชวยใหธุรกิจสามารถตอบกลับลูกคา
ไดทันที ไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลาการเปดปดใหบริการหนาราน 
ที่สําคัญคือใชตนทุนตํา  ซึ่งเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและ
ผูประกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจ ซ่ึงสามารถเลือกใชขอมูลขาวสาร
ที่เจาะจงสงตรงไปยังผูบริโภคไดมากกวาระบบการคาขาย
ผานเว็บไซต หรือระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อุราเพ็ญ
ยิ้มประเสริฐ, 2556)  และทุกวันนี้สื่อออนไลนถูกประยุกตใช
นอกเหนอืจากการสือ่สารแบบทัว่ไป กลายเปนการทาํธรุกิจที่
สงไปยังผูบริโภคโดยตรง หรือ “เครือขายสังคมคาขายออนไลน” 
ซึง่เปนกระแสความเคลือ่นไหวของกลุมเครอืขายสงัคมคาขาย
ออนไลนแนวใหมที่มีบทบาทอยางสูง

เทคโนโลยีทางสังคมคาขายออนไลน
 เม่ือเคร่ืองมือสังคมออนไลนถูกใชในการขับเคล่ือนธุรกิจ
ดวยคุณลักษณะพิเศษดานการปฏิสัมพันธไดทันที สงผลตอ
การขยายตัวในวงกวางของเครื่องมือสังคมออนไลนที่ใชทาง
ธรุกิจ และเปนท่ียอมรบัอยางงายดายของกลุมผูประกอบการ
ระดบัตน  โดยเครือ่งมอืสงัคมออนไลนเหลานัน้ ไดแก เฟซบุก
ไลน และอินสตาแกรม 
 บริษัท โธธ โซเชียล จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทดานการวิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับเครือขายสังคมออนไลน  ไดสํารวจคนไทยกวา 
655 คน  เกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนในชีวิตประจําวัน
และพบวา คนไทยใชเฟซบุกมากถึงรอยละ 99  ใชไลนรอยละ 
84  ใชอินสตาแกรมรอยละ 56  ใชกูเกิลพลัสรอยละ 41  และ
ใชทวิตเตอรรอยละ 30 (โธธโซเชียล, 2557; ไอที 24 ชั่วโมง, 
2557)

ภาพท่ี 1 พฤติกรรมคนไทยติดสื่อสังคมออนไลน
ที่มา: ไอที 24 ชั่วโมง (2557) 

 1. เฟซบุก (Facebook)
  เฟซบุกเร่ิมเปดตวัเมือ่วนัที ่4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 
โดย Mark Zuckerberg  เปนบริการเครือขายสังคมที่ทําให
ผูใชสามารถสื่อสารและทํากิจกรรมรวมกันกับผูใชคนอื่นๆ
ไมวาจะเปนการพูดคุยในประเด็นที่สนใจรวมกัน การโพสต
รูปภาพ การโพสตคลิปวิดีโอ การแบงปนไฟลเอกสาร หรือใช
เปนโทรศัพทเพ่ือติดตอหากันแบบไมเสียคาใชจาย และสามารถ

สงวิดีโอและขอความเสียงได อีกทั้งยังพัฒนาใหรองรับไดกับ
อุปกรณสื ่อสาร และอุปกรณพกพาเคลื่อนที่ ไดทุกระบบ
ปฏิบัติการ
 ขอมลูเมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558  ระบุวา มจีาํนวน
ผูใชเฟซบุกสูงถึง 1,490 ลานบัญชี (Statista Inc., n.d.)
กิตติพงษ วีระเตชะ ผูอํานวยการฝายสรางสรรคและวางกลยุทธ
ตราสินคาของบริษัท วายแอนดอาร (ประเทศไทย) จํากัด 
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ไดกลาววา ปจจุบันนี้เฟซบุกไมใชเพียงสื่อสังคมออนไลนเพื่อ
ติดตอสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธระหวางครอบครัว เพื่อน
และคนรูจักอีกตอไป แตไดกลายเปนการสรางความสัมพันธ 
การคนพบ การแบงปน และการเรียนรูแบบทางลัด  มากไป
กวาน้ันคือ การสรางความใกลชิดระหวางผูบริโภคกับตราสินคา 
(brand) อีกทั้งยังเปนชองทางใหมในการเขาถึงกลุมลูกคาที่มี
ประสิทธิภาพดานการซ้ือขายสินคาดวยเชนกัน (F-Commerce 
คลื่นลูกใหม..., 2554)
 เฟซบุกมีการแสดงความเคลื่อนไหว และแจงเตือน
อัตโนมัติ  เพื่อใหผูใชงานแตละคนสามารถรับรูขาวสารได
ตลอดเวลา สามารถจัดกลุมเพ่ือนของตนลงในกลุมท่ีกําหนดไว 
เชน เพื่อนสนิท เพื่อนที่ทํางาน คนในครอบครัว รวมถึงลูกคา 
และอื่นๆ  ทุกวันนี้รานคาตางๆ จํานวนมากในประเทศไทย
ใชเฟซบุกเพ่ือเปนชองทางในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
รวมถงึการวดัผลความสาํเรจ็ของการทาํการตลาดผานเฟซบุก
โดยใชการวัดตัวเลขจํานวนผูท่ีกด “ช่ืนชอบ (like)” ซ่ึงแสดงถึง
ความนิยมของเพจรานน้ันๆ  โดยจํานวนผูกดช่ืนชอบ แสดงให
เห็นวาธุรกิจสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทางธุรกิจไดมาก
ในมุมมองลูกคา ปริมาณการกดชื่นชอบสงผลตอความสนใจ
สินคาและบริการของธุรกิจน้ันดวย รวมท้ังใชวัดผลเปรียบเทียบ
กับคูแขงเชนกัน (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, 2556)

 2. ไลน (LINE)
 ไลนไดรับการพัฒนาโดยบริษัท Naver  เปนบริษัท
ผลิตเกมสญัชาตเิกาหล ีมสีาขาทีป่ระเทศญีปุ่น จากเหตกุารณ
การเกิดสึนามิที่ญี่ปุน ทําใหระบบการสื่อสารประเภทเสียง
ใชการไมได  ทมีงานประมาณ 100 คน จงึสรางชองทางส่ือสาร
ขอมูล เพ่ือใชติดตอสื่อสารและใหกําลังใจกัน จากเหตุการณ
ดงักลาวจงึไดพฒันาโปรแกรมไลนสาํเรจ็ในระยะเวลา 2 เดอืน 
ประเทศไทยเริ่มใชงานไลนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555  ผาน 
Blackberry โดยไลนไดออกผลิตภัณฑใหมๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่
สรางแรงจงูใจในการใชงานมากขึน้ เชน ทวีสีวนตวัฉบบัพกพา 
(LINE TV)  หรือการดอวยพรในโอกาสตางๆ (LINE Card)
เปนตน  และไดเขาถึงกลุมตลาดทางธุรกิจเพื่อตอบรับกับ
ผูประกอบการรายใหม โดยการเพ่ิมแอปพลิเคชันสําหรับการ
เปนเจาของธุรกิจ ดวยแอปพลิเคชันรานคาบนไลน (LINE 
Shop)  ซ่ึงเปนเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีแยกมาจากไลนสวนบุคคล
มีระบบการทํางานสองสวน คือ สวนของลูกคา ที่จะคนหา
รานคาสินคาตางๆ เมื่อถูกใจก็เปดคําสั่งซื้อ และสวนของ
รานคาที่มีระบบการสั่งซื้อ และระบบหลังรานไวรองรับการ
คาขาย โดยใหลูกคาติดตามพูดคุยและรับขาวสารกิจกรรม

สงเสริมการขาย  และแอพพลิเคชันไลนแอ็ท (LINE@)  ซึ่ง
บรกิารนีค้ลายกบัเฟซบุกเพจทีเ่ราสามารถสรางบญัชีไลนแอ็ท
เปนช่ือตัวเอง (ไลนแอ็ท, ม.ป.ป.) รวมถึงสรางชื่อตราสินคา 
หรือรานคา เพื่อประชาสัมพันธสินคาและขาวสารตางๆ  โดย
รูปแบบใกลเคียงกันกับบัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคล
มีชื่อเสียง (LINE Offi cial account) (บริษัทไลน, ม.ป.ป.)
 ไลนเปนแอปพลิเคชันท่ีผสมผสานบริการระบบสงขอความ
ทันที (instant messaging)  และการสื่อสารทางเสียงผาน
อินเทอรเน็ต (VoIP หรือ Voice over Internet Protocol)
เขาดวยกัน ที่สามารถสนทนา สรางกลุม สงขอความ โพสต-
รูปภาพ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงหรือวิดีโอได โดยไมตอง
เสียคาใชจาย สามารถใชงานไดทุกระบบปฏิบัติการ ปจจุบัน
รองรับการทํางานบนคอมพิวเตอรตัง้โตะ  ดวยลักษณะเดนอกี
ประการคอื สติกเกอร  ทัง้นีค้วามตองการเปนสวนตวัหรอืกลุม
เฉพาะ  ทําใหไลนไดรับความนิยมสูงขึ้น การทํางานของไลน
ตองใชหมายเลขโทรศัพทและอีเมล เพื่อยืนยันการใชงาน
และนําอีเมลไปใชงานบนคอมพิวเตอรตั้งโตะไดโดยไมตองลง
ทะเบียนเพิ่มเติม  นอกจากนี้ ยังเขาใชงานผานการสแกน 
LINE QR Code  ไดอีกชองทางหนึ่ง  ทําใหผูใชไมพลาดการ
ติดตอสื่อสารผานโปรแกรมไลน  ไมวาจะเปนที่บาน หรือที่-
ทํางาน หรือระหวางเดินทาง

 3. อินสตาแกรม (Instagram)
 อินสตาแกรมไดรับการพัฒนาข้ึนท่ีเมืองซานฟรานซิสโก 
โดย Kevin Systrom และ Mike Krieger  โดยเนนในระบบ
HTML5  และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553  Systrom ได
ลงทุนเพิ่มอีก 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ  ในการเพิ่มเติม
แอปพลเิคชนับนแอพสโตร (app store) ของแอปเปล (apple) 
ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
 ตอมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  อินสตาแกรมไดเพ่ิม 
“แฮชแท็ก (hashtag)” ซึ่งเปนระบบท่ีสามารถทําใหปายชื่อ
ที่พิมพลงไปนั้นคนหาไดงายขึ้น ดวยการพิมพ “#” ตามดวย
ปายชื่อที่จะพิมพ  ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดเพิ ่ม
แอปพลิเคชันที่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
(android)  หลงัจากนัน้วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2555  เฟซบุก
ซื้อกิจการในราคาหนึ่งพันลานดอลลารสหรัฐฯ รวมถึงหุนใน
ตลาดหลักทรัพย (Landsverk, 2014)
 อินสตาแกรมเปนเครื ่องมือสังคมคาขายออนไลน
อีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมาก จากผูใชทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย โดยมีจดุเดนในการโพสตภาพจากการถาย
ของผูใชเองไดโดยงาย และยังมคีณุสมบัตใินการปรบัแตงภาพ
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เหลาน้ันใหมีเอกลักษณเฉพาะแบบท่ีไมเหมือนกับแอปพลิเคชัน
อ่ืนๆ  นอกจากภาพถายแลว ยังสามารถโพสตไฟลวิดิโอไดอีกดวย 
และสามารถแชรรูปภาพไปยังเครื่องมือสังคมออนไลนอื่นได 
เชน Twitter Facebook Tumblr และ Foursquare เปนตน  
นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามผูอื่น (followers)  และใหผูอื่น
ติดตามเรา (following)  ใหผูใชงานสามารถเลือกติดตาม
ชมรปูภาพ และความเคลือ่นไหวการใชงานของบคุคลทีใ่ชงาน
แอปพลิเคชัน สามารถกดชื่นชอบ รวมถึงแสดงความคิดเห็น
(comment) รูปภาพนั้นได (Miles, 2013)
 ปจจุบันอินสตาแกรมมียอดผูใชงานทั่วโลกกวา 100 
ลานบัญชี  ทางบริษัท โธธ โซเชียล จํากัด ไดรวบรวมขอมูลจาก
การใชงานในประเทศไทยตลอดป พ.ศ. 2556  หลงัจากเฟซบุก
เขาซ้ือกิจการ และพบวาจํานวนผูใชงานในไทยเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ
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
 ท้ังน้ีจํานวนผูใชงานนับจากการมีสวนรวม หรือกิจกรรม
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในอนิสตาแกรม 3 เดือนยอนหลงั  โดยคาํนวณ
จากบัญชีที่อยูในระบบการจัดลําดับของเว็บไซตโซเชียลแร็งค
(zocial rank) (ภาวุธพงษวิทยภานุ, 2557)  จํานวนผูใชงาน
ที่เพิ่มขึ้น  สงผลใหอินสตาแกรมเปนแอปพลิเคชันแตงภาพ
ยอดนิยมในที่สุด และสามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ 
iOS และระบบปฏิบัติการ Android เวอรชั่น 2.2 ขึ้นไป  และ
ปจจุบันถูกนํามาใชในการซื้อขายสินคาในรูปแบบออนไลน
อกีชองทางหน่ึงดวย เน่ืองจากสินคาทีข่ายในชองทางน้ีมรีาคา
ที่ถูกกวาที่ขายบนเว็บไซต หรือในหางสรรพสินคาทั่วไป และ
มีตั้งแตสินคาธรรมดาจนถึงสินคาแบรนดเนม ไดแก เสื้อผา 
รองเทา กระเปา แวนตา ฯลฯ  มีทั้งของผูชาย ผูหญิง และเด็ก 
รวมถงึสนิคาอืน่ๆ อกีมากมาย (พนัจนัทร ธนวฒันเสถยีร และ
คณะ, 2558)
 กระแสของการใชอินสตาแกรมในการทําการตลาด
ที่ผานมา คือการฝากรานคาควบคูกับการแสดงความคิดเห็น
ในอินสตาแกรมของนักแสดงที่มีชื่อเสียง เชน “สวยจัง #ฝาก
รานเสือ้ผาแฟชัน่ราคาถกู” หรือ “ขออนญุาตฝากรานนะคะ” 
เปนตน  ตอมานักแสดงเหลาน้ันไมพอใจ และหลายรายของด
ฝากราน  จนเกิดเปนวลียอดนิยม คือ “งดฝากรานนะคะ/ครับ” 
เจาของรานบางรายจงึใชชือ่อนิสตาแกรมเปนชือ่งานขายของ

ตนเอง แลวเขาไปแสดงความคดิเหน็กบันกัแสดงเหลานัน้ตาม-
ปกต ิ แตกย็งัแฝงไปดวยการโฆษณาการขายรานตนเอง (ดารา
ขอคืนพื้นที่ IG..., 2557)

ความเหมือนที่สนับสนุนธุรกิจ
 เฟซบุก ไลน และอนิสตาแกรม ตางกม็คีวามเหมอืนกนั
หลายประการ สําหรับใหผูเริ่มตนธุรกิจบนเครือขายสังคม
คาขายออนไลนไดเลอืกใชตามความเหมาะสม แตสิง่ท่ีเหมือน
กันคือ สามารถใชแอปพลิเคชันเหลานี้โดยไมมีคาใชจายและ
รองรับไดทุกระบบปฏิบัติการ โดยสามารถใชงานบนอุปกรณ
สือ่สาร หรอือปุกรณพกพาเคลือ่นทีอ่ืน่ๆ ได เชน คอมพวิเตอร-
ตั้งโตะและโนตบุก ตลอดจนสามารถสงขอความ ภาพ เสียง 
และวิดีโอได  นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบไทมไลนสําหรับการ
โพสตขอความ ขอมูลขาวสาร และแบงปนสาระได  สามารถ
เพิ ่มเพื ่อนได ในเฟซบุ กและไลนสามารถสงไฟลเอกสาร
ผานหองสนทนาได  ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ชวยใหเขาถึงกลุม-
เปาหมายไดโดยตรง งาย และสะดวกรวดเร็ว  ทั้งนี้การนํา
สื่อสังคมออนไลนมาใชทางการตลาด ยังชวยประหยัดตนทุน 
และลดคาใชจายที่ไมจําเปน เชน การใชฟงกชันโทรศัพทผาน
แอปพลิเคชัน ชวยลดคาใชจายจากการใชโทรศัพท หรือการ
สรางหนาราน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมการรับรูและสรางคุณคา
ที่มีตอตราสินคาไดอีกดวย 
 จะเหน็วาสือ่สงัคมออนไลนเหลานี ้ชวยสรางเครอืขาย
พันธมิตรที่ดีทางสังคม และการสรางความสัมพันธใกลชิดกับ
ลูกคาบนโลกออนไลน และสามารถทราบความตองการของ
ลูกคาไดอยางถูกตอง (Woodcock et al., 2011)  เน่ืองจาก
ลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญและเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ
ผานสื่อสังคมออนไลน และเรียนรูเกี ่ยวกับผลิตภัณฑใหม
เชื่อถือไวใจสังคมออนไลนของตนเอง ยินดีแลกเปล่ียนและ
แสดงความคิดเห็นกับคนอ่ืนๆ ในสังคมออนไลน หาขอมลูเสริม
ท่ีสัมพันธกับขอมูลขาวสารท่ีไดรับเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตนเอง แสดงความคิดเห็นท้ังแงบวกและแงลบเกี่ยวกับ
ประสบการณทีม่ตีอสินคาท่ีใช  และในเวลาเดียวกนั กค็าดหวงั
วาจะมีผูรวมแสดงความคิดเห็น หรือตอบปญหาดวยโลกของ
การสือ่สารแบบออนไลน  จงึถือวาลกูคาสงัคมออนไลนมคีวาม
สําคัญตอรูปแบบและวิธีการนําเสนอสินคาบริการของธุรกิจ
(ภัทรวรรณ สมประสงค และ มฑุปายาส ทองมาก, 2558; 
อิงคควิตี้, ม.ป.ป.)
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ความตางที่เปนตัวเลือก
 ในความเหมือนของแอปพลิเคชันทั้งสามประเภท ก็มี
ความตางเฉพาะตัว ซึ่งบางคร้ังอาจเปนขอจํากัดในการเลือก
ใชงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
 1. การเพิ่มเพื่อน
 สําหรับแอปพลิเคชันไลน  สามารถเพ่ิมเพื่อนไดหลาย
วิธี ไดแก การเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ การ
สงคําเชิญจากเพื่อนในไลน การเขยาโทรศัพทมือถือ การสอง 
QR Code  และทีแ่ตกตางจากเฟซบุกคือ สามารถขอเพิม่เพือ่น
โดยกดปุม “เพิ่มเพื่อน (add friend)” หรือ สื่อสารผานทาง
กลองขอความ และสามารถสนทนาไดโดยไมจําเปนตองเพ่ิม
เปนเพื่อน  แสดงใหเห็นวา ลักษณะการปฏิสัมพันธบนสื่อ

2 รปูแบบน้ีตางกัน  โดยเฟซบุกจะเปนการปฏิสมัพันธกนัแบบ
ชุมชนกลุมใหญ แบบกวางขวาง และเปนเครื่องมือทางสังคม-
ออนไลนที่ไมคาดหวังการตอบกลับทันที แตผูใชไลนตองมี
บัญชีผูใช ลักษณะการสื่อสารจะมีความเปนสวนตัวมากกวา 
โดยสวนหนึ่งตองทําความรูจักกัน  สรางความคุนเคยกอน 
หรือรูจักกันแลว  จึงสามารถติดตอสื่อสารผานทางไลนได
เปนการสนทนาแบบแคบ (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2556)  
สวนอนิสตาแกรม การกดปุมตดิตามเพือ่น เปนการเพิม่เพ่ือน
และติดตามการเคลื่อนไหวของเพื่อนในอินสตาแกรม  เมื่อ
เจาของโพสตภาพ ผูตดิตามสามารถกดช่ืนชอบภาพ หรอืแสดง
ความคิดเห็นตางๆ ได  แสดงดังตารางท่ี 1 (พันจันทร ธนวัฒน-
เสถียร และคณะ, 2558)

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะการเพิ่มเพื่อนที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

การเพิ่มเพิื่อน - กดปุมเพิ่มเพื่อน  
- สื่อสารผานทางกลองขอความ
   โดยไมจําเปนตองเพิ่มเปนเพื่อน
- กดชื่นชอบสําหรับเพจ

- การเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท
- การสงคําเชิญจากเพื่อนในไลน
- การเขยาโทรศัพทมือถือ 
- การสอง QR Code

- กดปุมติดตามการเคล่ือนไหว
  ของเพื่อน

ที่มา: พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และคณะ (2558); ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2556)

 2. การสรางกลุมสนทนา
 ทั้งไลนและเฟซบุกสามารถสรางกลุมสนทนาได  โดย
ไลนจะมขีอจาํกดัสมาชกิในกลุมไดเพยีง 200 คน  เปนลกัษณะ
หองสนทนา เพ่ิมเพ่ือนโดยผูสรางกลุมและโดยสมาชิกในกลุม
นั้นๆ  แตสําหรับเฟซบุกการสรางกลุมทําได 2 วิธี คือ การดึง
สมาชิกในเฟซบุกเขามาอยูในกลุมท่ีสามารถโพสตภาพขอความ 

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 
- มีรูปแบบของกลุม 3 ระดับ คือ
  public closed และ secret
- สรางกลุมในกลองขอความ

- จํากัดสมาชิก 200 คน
- เพิ่มเพื่อนโดยผูสรางกลุมและเพิ่ม
  โดยเพื่อนที่เขามาในกลุมนั้นแลว

- ไมสามารถสรางกลุมได

ที่มา: บลูมูน (2553)
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 3. การเขาถึงกลุมเปาหมาย
 ปจจุบันมีผูใชบริการเฟซบุกจํานวนทั้งหมด 1,490 
ลานบัญชี (Statistics Brain, 2016)  และจํานวนผูใชบริการ
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  อยางไรก็ตาม สินคาท่ีมีช่ือเสียง
ตางๆ ไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง เพราะตอง
สรางเพจ (page) เพือ่ใหผูบริโภคกดชืน่ชอบเปนแฟนเพจกอน 
แตสินคาสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายผานไลนไดงาย สะดวก
และตลอดเวลา โดยมีบัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคลมี
ชื่อเสียง (offi cial account)  ที่แจงขอมูลขาวสารใหผูบริโภค
พรอมรับสต๊ิกเกอรโดยไมเสียคาใชจายเปนเวลา 90 วันหลังจาก

วันที่ดาวนโหลด  หรือการแสดงชื่อไอดีไลน  หรือ QR Code
ไวตามท่ีตางๆ เชน เว็บไซตอ่ืนๆ สินคา นามบัตร เปนตน  รวมถึง
การใชฟงกชนั “on air” ทาํใหผูซือ้ไดรวมกจิกรรมตางๆ  และ
ปจจบุนัไลนไดพฒันาแอปพลเิคชนัเพือ่ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
ทางธุรกิจมากข้ึน คือ ไลนแอ็ท (LINE@) (ไลนแอ็ท, ม.ป.ป.) 
สวนอินสตาแกรม ผูซื้อสามารถพบเห็นรานจากการฝากราน
ผานการแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมผูอื่น หรือการ
คนหาช่ือรานคาแลวกดติดตามรานคาท่ีช่ืนชอบ (Miles, 2013) 
แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงคุณลักษณะการเขาถึงกลุมเปาหมายที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

การเขาถึง
กลุมเปาหมาย

- สรางเพจใหผูบริโภคเขามา
  กดชื่นชอบ เปน Fanpage กอน
   

- มีบัญชีผูใชของตราสินคาหรือบุคคล
  มีชื่อเสียง แจงขอมูลขาวสาร
- รับสต๊ิกเกอรใชฟรี 90 วันหลังจากวันท่ี
  ดาวนโหลด
- แสดงชื่อไอดีไลนหรือ QR Code 
  ในที่ตางๆ
- ใชฟงกชัน “on air” ใหผูซื้อไดรวม
  กิจกรรม
- LINE@ สําหรับผูมีรายไดนอย

- ผูซื้อสามารถพบเห็นรานจาก
  การฝากราน
  ผานการแสดงความคิดเห็นใน
  อินสตาแกรมผูอื่น
- การคนหาชื่อรานคาแลวกด 
  ติดตามรานคาที่ชื่นชอบ

ที่มา: ไลนแอ็ท (ม.ป.ป.); Miles (2013); Statistics Brain (2016)

 4. การใหขอมูลสินคาและบริการ
 เฟซบุกสามารถใหขอมูลสินคาและบริการในรูปแบบ
ขอความสัน้และยาว  หากตองการเผยแพรขอมลู ผูใชสามารถ
กดปุมแบงปนขอมูล (share) น้ันๆ เพ่ือสงตอใหผูอ่ืนเห็นไดงาย
และสะดวก  นอกจากน้ี ยังสามารถสงเปนภาพแสดงรายละเอียด
หรอืวดิโีอโฆษณาสนิคา ซึง่มแีนวโนมจะไดรบัความนยิมสูงขึน้
จนทําใหเฟซบุกปรับปรุงคุณภาพการใชงานวิดโีอใหดขีึน้ และ
ปจจุบันวิดีโอตางๆ ท่ีถูกโพสตในเฟซบุกจะแสดงข้ึนเองอัตโนมัติ 
เมื่อมีการเปดใชงาน หากไมตองการใหแสดงอัตโนมัติจะตอง
ไปกําหนดคา ซึ่งจะมีวิธีแสดงใหทราบในการใชงานครั้งแรก
(Facebook, n.d.)  สวนไลนใหขอมูลสินคาและบริการได
รูปแบบขอความส้ันๆ ซ่ึงจะงายตอการอาน  แตบริษัท Naver
ไมสามารถควบคุมความเหมาะสมของขอมูลท่ีสงจากบัญชีผูใช
ของตราสินคา หรือบุคคลมีช่ือเสียง ซ่ึงอาจสงผลตอภาพลักษณ
ของไลนได  นอกจากน้ัน ยังสามารถประชาสัมพันธสินคาผาน-
ทางฟงกชัน “on air” เพื่อตองการใหผูซื้อไดรับทราบ และมี

โอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ และเพิ่มชองทางการสื่อสาร
เพิม่แอปพลเิคชันไลนแอท็สาํหรบัผูสนใจในการประกอบธรุกจิ
หรือเปดรานคา  สําหรับอินสตาแกรมผูขายโพสตภาพสินคา
และอธิบายรายละเอียดสินคานั้นๆ ไวใตภาพไดโดยละเอียด 
ทั้งนี ้ ทั้งเฟซบุกและอินสตาแกรม  ผู ใชสามารถเลือกใช
เครื่องหมาย #  หรือที่เรียกวา แฮชแท็ก และตอดวยขอความ
ทีต่องการคนหา เพือ่ชวยในการคนหาอินสตาแกรม หรอืภาพ
สินคาของรานคาไดงายยิ่งขึ้น (Miles, 2013)  ซึ่งเมื่อคนหา
จะปรากฏอนิสตาแกรมทีเ่ก่ียวของกบัคาํทีค่นหา เปนการชวย
เพิ่มโอกาสที่ผูใชจะเขามาเยี่ยมชมหนารานและสั่งซ้ือสินคา
หรือตอรองราคาไดตามความตองการ (พันจันทร ธนวัฒน-
เสถียร และคณะ, 2558)  นอกจากน้ี การแบงปนขอมูลสามารถ
ทําได 2 วิธี คือ การกดลูกศรเพ่ือสงตอไปยังอินสตาแกรมอ่ืน
หรอืกดสญัลกัษณรปูจดุสามจดุ เพือ่แบงปนขอมลูไปยงัเฟซบุก
หรือเพื่อคัดลอกลิงค  แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงคุณลักษณะการใหขอมูลสินคาและบริการที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

การใหขอมูล
สินคาและ
บริการ

- กดปุม share เนื้อหา
- ใชเครื่องหมาย # เพื่อชวยใน
 การคนหา
- สามารถโพสตภาพได
- สามารถโพสตวิดีโอได

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

- โพสตภาพสินคาและอธิบาย 
  รายละเอียดสินคานั้นๆ ไว
  ใตภาพได
- ใชเคร่ืองหมาย # เพ่ือชวยใน
  การคนหา
- กดลูกศรเพ่ือสงตอไปยัง
  อินสตาแกรมอ่ืน เพ่ือใชแบงปน
  ขอมูล
- กดสัญลักษณรูปจุดสามจุด
  เพ่ือแบงปนขอมูลไปยังเฟซบุก
  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
เขารวมกจิกรรมนัน้ๆ ได (Facebook, n.d.)  สวนไลนสามารถ
สรางกิจกรรมกับกลุมไดเพียงการตอบคําถามตางๆ  และสําหรับ
บัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคลมีช่ือเสียง  จะมีฟงกชัน “on 
air”  ในการใหผูซื ้อไดรับทราบขาวสารและกิจกรรมอื่นๆ

(Chung et al., 2014) และเพิ่มแอปพลิเคชันไลนแอ็ท  สราง
หนาบัตรสวนลด และกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับผูซื้อ 
อยางไรก็ดี ทั้งเฟซบุกและไลนสามารถสงไฟลเอกสารแสดง
รายละเอียดกิจกรรมได  ซึง่ในเฟซบุกสามารถเลือกดูไฟลนัน้ๆ
ไดจากหนาตางเฉพาะ แตสําหรับไลนจะตองเล่ือนหนากระดาน-
ขาวข้ึนลง เพื่อคนหาขอความท่ีตองการ สวนอินสตาแกรม
สามารถสือ่สารระหวางกันในแอปพลเิคชนัไดเพยีงอยางเดยีว 
ไมมีฟงกชันสําหรับกิจกรรมกลุม (Miles, 2013)  แสดงดัง
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงคุณลักษณะการสรางกิจกรรมกับกลุมผูซื้อที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

การสราง
กิจกรรมกับ
กลุมผูซ้ือสินคา
และบริการ

- มีการจัดทําผลสํารวจความคิดเห็น
- ตรวจสอบระดับความเห็น
- สามารถสรางเหตกุารณกจิกรรม
- เชิญผูอ่ืนเขารวมเพ่ือรวมกิจกรรม
- มีหนาตางเฉพาะใหสงไฟลเอกสาร
- แสดงรายละเอียดกิจกรรมได

- มีเฉพาะการส่ือสารระหวางบุคคล
  และกลุม
- สําหรับบัญชีผูใชของตราสินคา หรือ
  บคุคลมีชือ่เสยีงจะมฟีงกชนั “on air” 
 เพื่อสื่อสารการเขารวมกิจกรรม
- เพิ่มแอปพลิเคชันใหมชื่อไลนแอ็ท
- สรางหนาบัตรสวนลด และกิจกรรม
  สงเสริมการตลาดใหกับผูซื้อ 
- สามารถสงไฟลเอกสารได แตตอง
  เลื่อนหนาตางขึ้นลงเพื่อคนหา

- ไมมีฟงกชันสําหรับกิจกรรมกลุม

ที่มา: Chung และคณะ (2014); Facebook (n.d.); Miles (2013)
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 6. การมีปฏิสัมพันธกับตราสินคา
 สําหรับไลนผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น  สอบถาม
ขอมูล หรือใหขอมูลการใชสินคาและบริการกับเจาของสินคา
โดยตรง มคีวามเปนสวนตวัมากกวา สมาชกิสามารถเห็นขอมลู
และส่ือสารระหวางกันได เหมาะกับเจาของสินคาท่ีมีรายไดนอย
สวนเฟซบุกผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามขอมูล 
หรือใหขอมูลการใชสินคาและบริการกับเจาของตราสินคา
และผูใชรายอ่ืนได  ซึง่เปนการสรางกลุมชมุชน (community)
ของสนิคาและบรกิารนัน้ หรอืหากตองการใหเจาของรานหรอื
เพื่อนผูซื้อรายอื่นเห็นขอมูลโดยตรง ผูซื้อจะพิมพชื่อเจาของ

เฟซบุกท่ีตองการอางถึง ซึง่จะปรากฏช่ือเปนแบบลิงคสนีาํเงิน
สามารถสนทนาทางกลองขอความเพ่ือความเปนสวนตัว  ไมจํากัด
จํานวนการเปนเพื่อนกัน หรือสามารถสนทนาโดยที่ไมเปน
เพื่อนกันได (Facebook, n.d.)  สําหรับอินสตาแกรม ผูซื้อ
สามารถสนทนาโตตอบระหวางผูขายไดโดยตรง ใตขอมูล
หรอืรปูภาพสนิคานัน้ๆ และยงัสามารถทําใหผูอืน่ทราบขอมลู
เหลานั้นดวย ซึ่งเปนแบบชุมชน และหากตองการใหเจาของ-
รานหรือเพื่อนผูซื้อรายอื่นเห็นขอมูลโดยตรง  ผูซื้อมักจะอาง
ชื่ออินสตาแกรมนั้นๆ ดวย  โดยมีสัญลักษณ “@” หนาชื่อ
อินสตาแกรม (Miles, 2013)  แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงคุณลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับตราสินคาที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

การมี
ปฏิสัมพันธ
กับตราสินคา

- แสดงความคิดเห็นสอบถาม
  ขอมูล หรือใหขอมูลการใช
  สินคาและบริการกับเจาของ
  ตราสินคาและผูบริโภคอื่นได
- เปนการสรางกลุมชุมชน
  ของสินคาและบริการ
- ระบุชื่อเจาของเฟซบุกที่
  ตองการอางถึง เพื่อระบบ
  จะเตือนไปยังผูถูกกลาวถึง
  โดยตรง
- สนทนาผานกลองขอความ
  โดยตรง สรางความเปนสวนตัว
  ไดมากกวา
- สนทนาผานกลองขอความ
  แบบกลุมเฉพาะ

- แสดงความคิดเห็น สอบถามขอมูล
  หรอืใหขอมูลการใชสนิคาและบริการ
  กับเจาของสินคาโดยตรง
- มีความเปนสวนตัวมากกวา
- หากจะใหผูอื่นเห็นขอความดวย
  ก็ตองอยูในกลุมสนทนาเดียวกัน
  ซึ่งจํากัดจํานวนสมาชิกท่ี 200 คน
- ใชแอปพลิเคชันไลนแอ็ทสรางบัญชี
  ผูใชของตราสินคาหรือบุคคลมีช่ือเสียง
  สําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก

- สนทนาโตตอบระหวางผูขายได
  โดยตรง ใตรูปภาพหรือขอความ
 สินคานั้นๆ
- ใชสัญลักษณ “@” หนาชื่อ 
 อินสตาแกรม เพ่ือส่ือสาโดยตรง 
 แตผูอื่นยังคงเห็นขอความนั้น

ที่มา: Facebook (n.d.); Miles (2013)

 7. การสรางบัญชีผูใชของเจาของสินคา/บริการ
 สําหรับไลนคือบัญชีของบุคคล บริษัท หรือองคกร
ทีม่ชีือ่เสยีง โดยผูใชบรกิารแอปพลิเคชนัไลนสามารถเปนเพือ่น
กบับญัชผีูใชของตราสนิคา หรอืบคุคลมชีือ่เสยีง (LINE offi cial 
account) ไดแบบไมเสียคาใชจาย เพื่อติดตามขอมูลขาวสาร
หรือรับรู ขาวความเคลื่อนไหวตางๆ มีการสรางบัญชีผู ใช
หลายรปูแบบ คอื บญัชผีูใชแบบสวนตวัจากหมายเลขโทรศัพท
เคล่ือนท่ี  โดย 1 หมายเลขตอ 1 บัญชีผูใช และมีการลงทะเบียน
ดวยอีเมล และใชเฟซบุกสรางเปนชื่อบัญชีได โดยมีคาใชจาย
ในการต้ังบัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคลมีช่ือเสียง ประมาณ 
5–6 ลานบาท มีขอจํากัดเวลาการใชงานที่ขึ้นอยูกับแตละ

รูปแบบการชําระเงิน และมีการปฏิสัมพันธกับลูกคาตามชวง
เวลา โดยรูปแบบบริการจะมีลักษณะดังนี้ 
 1. แบบ 3 เดอืน  ราคา 1,690,000 บาท  หรอืประมาณ
564,000 บาทตอเดือน 
 2. แบบ 6 เดอืน  ราคา 2,110,000 บาท  หรอืประมาณ 
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
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3 ขอความโดยไมเสียคาใชจาย  สูงสุด 12 ชั่วโมงตอการจัด
กิจกรรมของไลน ของตราสินคานั้นๆ 1 ครั้ง (วิทยาลัยการ-
จดัการ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556)  สาํหรับเฟซบุก การสราง
บัญชีผูใชสามารถทําได 2 รูปแบบ  โดยแบบท่ี 1 คือการใชบัญชี
ผูใชสวนตัวในการติดตอลูกคา โดยลงทะเบียนดวยอีเมล  ใช
1 อเีมลตอ 1บญัช ี หากตองการเพ่ิมบญัชผีูใช ตองมีอเีมลใหม
ที่ไมซํากัน หรือแบบที่ 2 คือการสรางบัญชีผูใชงานเพจท่ีอาจ
แยกจากบัญชีผูใชสวนตัว หรือสรางเพจจากบัญชีผูใชสวนตัว

ท่ีมีอยูแลว  และไมมีคาใชจายในการเปด Fanpage (Facebook, 
n.d.)  สวนอินสตาแกรมสามารถสรางชื่อบัญชีไดโดยไมเสีย
คาใชจาย  เจาของบัญชตีองมีอายุมากกวา 13 ป หรอืสามารถ
ลงทะเบียนดวยชื่อบัญชีของเฟซบุก สามารถใชงานไดจนกวา
จะปดบัญชดีวยตนเอง หรอืหากบรษิทัอนิสตาแกรมตรวจสอบ
วาผูใชทาํผดิกฎระเบียบจะถูกปดบัญชผีูใชงาน (Miles, 2013)
แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงคุณลักษณะการสรางบัญชีผูใชที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

การสราง
บัญชีผูใช

- ลงทะเบียนดวยอีเมล 
   ใช 1 อเีมลตอ 1บญัช ีซึง่สามารถ
  มีมากกวา 1 บัญชีผูใช
- เปดบัญชีแบบ Fanpage
  ไมมีคาใชจาย
- เงื่อนไขผูสมัครตองมีอายุ
  มากกวา 13 ป

- สามารถลงทะเบียนแบบบัญชีผูใช
  ของตราสินคาหรือบุคคลมีชื่อเสียง
  โดยมีคาใชจาย และมีเงื ่อนไขการ
  รับสต๊ิกเกอรตามรูปแบบการชําระเงิน
- บัญชีผูใชแบบสวนตัวจากหมายเลข
 โทรศัพทเคลื่อนที่ โดย 1 หมายเลข
 ตอ 1 บัญชีผูใช
- ไลนแอ็ทเปนบัญชีผูใชของตราสินคา
  ที่มีคาใชจายนอยกวาปกติ

- ใชการลงทะเบียนดวยอีเมล 
  ใช 1 อีเมลตอ 1 บัญชี
- เง่ือนไขผูสมัครตองมีอายุมากกวา
  13 ป
- ใชชื่อบัญชีของเฟซบุกได

ที่มา: วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2556); Facebook (n.d.); Miles (2013)

 8. อายุการใชงานของบัญชีผูใช
 บัญชีผูใชของตราสินคาหรือบุคคลมีชื่อเสียงของไลน
มีอายุการใชงาน 3 เดือน ถึง 1 ป ขึ้นอยูกับรูปแบบการชําระ
เงิน หากครบกําหนดจะตองชําระเงินเพ่ือตออายุการใชงาน
ตามรูปแบบการชําระเงินที่เลือก มิฉะนั้นบัญชีผูใชจะถูกปด

(วทิยาลยัการจดัการ. มหาวทิยาลยัมหดิล, 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

อายกุารใชงาน
ของบัญชีผูใช

- ไมมีวันหมดอายุ จนกวาจะลบ
  ชื่อบัญชี

- บัญชีผูใชของตราสินคา หรือบุคคล
  มีชื่อเสียง
  มีอายุการใชงาน 3 เดือน ถึง 1 ป
- ตออายุการใชงานตามรูปแบบ
  การชําระเงิน มิฉะน้ันบัญชีผูใชจะถูกปด
- แบบสวนตัวจะไมหมดอายุ หรือจนกวา
  จะยกเลิกบัญชี

- ไมมีวันหมดอายุ จนกวาจะลบ
  ชื่อบัญชี

ที่มา: วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2556); Facebook (n.d.); Landsverk (2014)



34 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

 9. สติ๊กเกอร
 ไลนมีสติ๊กเกอร 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเสียคาใชจาย
และรูปแบบไมเสียคาใชจาย สําหรับรูปแบบไมเสียคาใชจาย
สามารถดาวนโหลดจากการเพิ่มเพื่อนของตราสินคาใชไดใน
ระยะเวลา 90 วนั หรอืจากบัญชผีูใชของตราสินคา หรอืบคุคล
มีช่ือเสียง โดยผูท่ีสนใจสามารถออกแบบสต๊ิกเกอรขายสรางรายได  
ท้ังน้ีรูปแบบของสต๊ิกเกอร อาจมีลักษณะมาจากสัญลักษณของ
ตราสินคา (mascot)  หรอืใชใบหนาของบุคคลท่ีทางผลิตภณัฑ

เลือกเปนสวนหนึ่งในการโฆษณาสินคา (วิทยาลัยการจัดการ.
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2556)  สาํหรบัเฟซบุก มสีติก๊เกอรหลาก-
หลายโดยไมเสียคาใชจาย ในแตละแบบมีจํานวนตัวการตูนที่
สื่ออารมณมากกวาไลน และมีลักษณะเปนตัวการตูนทั่วไป
สําหรับอินสตาแกรมไมมีสติ๊กเกอร มีเพียงปุมรูปหัวใจ เพื่อ
กดชื่นชอบ และการใสตัวการตูนจากโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นๆ
(Landsverk, 2014)  แสดงดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงคุณลักษณะสติ๊กเกอรดึงความสนใจท่ีแตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

สติ๊กเกอร
ดึงความสนใจ

- มี emotion การตูน
  ใหดาวนโหลดมาใชงานได
  โดยไมเสียคาใชจาย

- มีสติ๊กเกอรแบบเสียคาใชจาย
  และไมหมดอายุ
- มีสติ๊กเกอรแบบไมเสียคาใชจาย
  จากการเพิ่มเพื่อนของตราสินคา
  มีระยะเวลาใชงาน 90 วัน 
- ผูที่สนใจสามารถออกแบบสติ๊กเกอร
  มาขายได

- มีเพียงปุมรูปหัวใจ เพ่ือกด
  ชื่นชอบ
- ใสตัวการตูนจากโทรศัพท
  เคลื่อนที่นั้นๆ

ที่มา: วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2556); Landsverk (2014)

 10. คุณสมบัติเพิ่มเติม
 ไลนยังมี LINE Pay  เพื่อใหบริการชําระเงินที่งายและ
สะดวก และเปนพันธมิตรกับบัตรเครดิตสากล และแอปพลิเคชัน
อื่นๆ ที่สรางความสนุก เชน LINE STORE ซื้อสติ๊กเกอร เกม
ธมี LINE HERE แชรตาํแหนงทีอ่ยูแบบเรยีลไทมแอปพลเิคชัน 

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

ตารางที่ 10 แสดงคุณลักษณะลูกเลนเสรมิเพิ่มเติมความสนใจที่แตกตางของแอปพลิเคชันเฟซบุก ไลน และอินสตาแกรม

คุณลักษณะ เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม

คุณสมบัติ
เพิ่มเติม

- แอปพลิเคชันเฟซบุก
- แอปพลิเคชันสําหรับสนทนา

- มีแอปพลิเคชันอื่นๆ เชน 
  LINE STORE, LINE HERE, 
  LINE TV, LINE Card เปนตน

-  ไ ม มี แ อปพลิ เ ค ชั น อื่ น ๆ

ที่มา: บริษัทไลน (ม.ป.ป.); ไลนแอ็ท (ม.ป.ป.); Landsverk (2014)

ความคุมคาทางธุรกิจของส่ือสังคมออนไลน
 เมื่อกลาวถึงความคุมคาทางธุรกิจ เจาของธุรกิจจะ
นึกถึงคาใชจายที่เปนตนทุน รายไดจากการขาย การตอบรับ
ตราสินคา การไดกําไรจากการดําเนินธุรกิจ และการเขาถึง
กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการแขงขันกันสูงทาง
ธุรกิจ ปจจัยดานเงินลงทุนจึงถือเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งสามารถวัด

เปนมลูคาทางธรุกจิและความสาํเรจ็ในการดาํเนนิธรุกจิได เมือ่
เปรียบเทียบกับธุรกิจปกติทั่วไปที่ตองมีความเส่ียงกับการหา
ทาํเลทีต่ัง้ คาเชาที ่คาพนกังานขาย คาโฆษณาประชาสมัพนัธ
สินคา ฯลฯ  ผูประกอบการรายใหมในปจจุบันที่มีตนทุนทาง
การเงินนอย จึงเลือกใชส่ือสังคมออนไลนในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึง
สือ่สงัคมออนไลนตางมีคณุลกัษณะสําคญัทีโ่ดดเดนเฉพาะตัว
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ตางกัน การเลอืกเครอืขายสงัคมออนไลนใหเหมาะสมกบัธรุกิจ 
จึงขึ้นอยูวัตถุประสงคของการใชงานที่สอดคลองกับประเภท
ของธุรกิจ และลักษณะการดําเนินธุรกิจ  เนื่องจากเครือขาย
สงัคมออนไลนทัง้ 3 ประเภท เปนเพยีงเคร่ืองมอืในการสงเสริม
การขาย หรือชองทางในการเขาถึงกลุมลูกคาอีกชองทางหนึ่ง
เทานั้น 
 สําหรับเฟซบุกนั้น การไดมีสังคมที่กวางขวางยอมสง
ผลดตีอธรุกจิไมนอย การมชีมุชนหนึง่กลุมทีส่รางแรงสนบัสนนุ
ตอธรุกจิ อกีทัง้ยงัสงตอคุณประโยชนของผลติภณัฑไปยงัผูซือ้
รายอ่ืน ชวยใหสินคาและบริการไดรับการตอบรับเปนอยางมาก 
มีการสรางการรับรูสินคาผานโฆษณาออนไลนของเฟซบุก
(facebookads) ซ่ึงจะปรากฏในหนาไทมไลนของผูใชงานเฟสบุก
แตละคน และเขาถึงผูซื้อไดโดยตรง  อยางไรก็ดี ตราสินคาที่
มีชื่อเสียง มักใชเทคโนโลยีเหลานี้ เพียงเพื่อเพิ่มชองทางการ
เขาถึงลูกคา และการประชาสัมพันธสนิคาเทานัน้ แตจะไมเนน
การขายสนิคาโดยตรง หากเปนผูประกอบการรายใหม ซึง่ไมมี
ตนทนุการสรางหนาราน หรอืเงนิทนุในการสรางเวบ็ไซตแบบ
การคาขายอิเลก็ทรอนิกสจะเลือกการใชสือ่สงัคมออนไลนเปน
เครื่องมือในการขายสินคา โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนคิดเห็นกับ
ลูกคาหรือผูที่สนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเฟซบุก ที่สามารถ
ลงรายละเอียดสินคาไดมากกวา ทั้งรูปภาพ วิดีโอ ขอความ
อยางไรก็ตาม หากสินคาหรือบริการนั้นไมมีคุณภาพ ก็อาจ
สงผลเสียตอตราสินคาได เพราะคนกลุมใหญจะขยายขอมูลตอ
เปนเทาทวีคูณและรวดเร็วมาก 
 อยางไรก็ดี ผูประกอบการใหมในหลายธุรกิจจะเลือก
ใชไลนเพ่ือสรางความใกลชิดระหวางผูซ้ือและผูขายไดมากท่ีสุด
แบบ 1 ตอ 1 เปนแบบสวนตัว  สวนการใชบัญชีผูใชของตราสินคา
หรอืบคุคลมชีือ่เสยีง สวนใหญมกัจะเปนตราสนิคาทีม่ชีือ่เสยีง 
รวมถึงนักแสดงที่ใชเพื่อประชาสัมพันธขาวสารสินคาและ
บริการ  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการใหมอาจไมสรางบัญชีผูใช
ของตราสนิคา เนือ่งจากตองใชเงินลงทนุทีส่งูมาก แตจะเลอืก
ใชไลนแอ็ทท่ีเสียคาใชจายนอยกวา เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี
ตอลูกคาและคาขาย 
 สําหรับอินสตาแกรม มีแอปพลิเคชันที่สรางภาพให
ดึงดูดความสนใจ ถึงแมจะมีคุณสมบัติไมมากเทาไลนและ
เฟซบุก แตอนิสตาแกรมเปนแอปพลิเคชันทีถ่กูเลือกใชงานใน
อันดับตนๆ และถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการทํากลยุทธ
ทางการตลาดอกีประเภทหนึง่ ในการประชาสมัพนัธสนิคาและ
บริการ การสื่อสารสรางเครือขายการซื้อขายสินคา และเปน
ชองการในการบริหารลูกคาสัมพันธ เชน การสรางความภักดี
ของลูกคาดวยกิจกรรมคืนกําไร การใหคําปรึกษา หรือแลกเปล่ียน

ขอมูลระหวางกัน เปนตน (อิงคควิตี้, ม.ป.ป.; Woodcock 
et al., 2011) เพราะภาพสินคาที่สวยงามชวยสรางแรงจูงใจ
ใหแกผูใช ซ่ึงสรางข้ึนจากการถายและตกแตงภาพพรอมแบงปน
ภาพนัน้ ทัง้ยงับอกรายละเอียดไดครบถวน หากเขาไปฝากราน
หรอืการแสดงความคิดเหน็บนอนิสตาแกรมของนกัแสดง หรอื
บุคลมีชื่อเสียงที่มีผูคนติดตามเปนจํานวนมาก ทําใหชวย
ประชาสมัพนัธสนิคาได แตเมือ่นกัแสดงไมยนิยอมใหลงขอมลู
เกีย่วกับสนิคาหรอืบรกิาร ผูขายตองเปลีย่นรปูแบบโดยเปล่ียน
ชื่ออินสตาแกรมใหเปนชื่อราน เชน “skinny_shop” หรือ
“nueng_closet” หรือ ช่ือสินคา เชน “zara_topsop_mango” 
“stemcell_serum_usa” เปนตน  ทั้งนี้การทําธุรกิจผาน-
อินสตาแกรม ยังคงไดรับความนิยมเปนเครื่องมือชวยคาขาย
ออนไลนจนถึงปจจุบัน

บทสรุป
 สาเหตุสาํคญัทีท่าํใหสือ่สงัคมออนไลนไดรบัความนิยม
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากกลุมผูใชทกุเพศทกุวยัเขาใชสือ่สงัคมออนไลน
ตลอดเวลา มีรูปแบบการใชงานที่งาย สามารถเขาถึงกลุมคน
เปาหมายไดรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน และเนื้อหาของสื่อที่นํามาแบงปนมีลักษณะ
หลากหลาย ทําใหสื่อสังคมออนไลนเปนเคร่ืองมือในการ
ทําการตลาดที่มีตนทุนตํา เหมาะกับธุรกิจท่ีเพิ่งเริ่มตนไดเปน
อยางดี ในการนี้การพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและ
โทรคมนาคมทําใหมีแนวโนมคอนขางชัดเจนวา สื่อสังคม-
ออนไลนจะเปนสื่อหลักของผูคนในโลกอนาคตอยางแทจริง 
ทัง้นีเ้จาของรานคาควรเลอืกใชโมเดลทางธรุกิจทีเ่หมาะสมกบั
ภาพลักษณของตราสินคา พรอมท้ังตระหนักถึงกลยุทธการ
ตลาดท่ีเหมาะสม โดยนอกจากจะเลือกสินคาหรือบริการท่ีมี
คุณภาพ นาสนใจ และเปนที่ตองการของตลาดแลว การตั้ง
ราคาขายถือเปนกลยุทธที่สําคัญ เพราะสามารถดึงดูดความ
สนใจของลูกคาได และเปนเทคนิคประการหน่ึงท่ีสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจประเภทเดียวกันได แตขอเสีย
ของการซื้อขายออนไลน คือ ผูซื้อสามารถเปรียบเทียบราคา
สินคาประเภทเดียวกันไดทันที 
 นอกจากนัน้ การสงเสรมิการตลาดทีเ่หมาะสมจะทาํให
ทราบวิธีขายสินคา หรือบริการใหไดปริมาณมาก เชน การ
ใหสวนลดเมื่อซื้อสินคาตามที่กําหนด การซื้อจับคูสินคา การ
จดัสงสนิคาโดยลกูคาไมเสยีคาใชจาย เมือ่ซือ้สนิคาตามเงือ่นไข
โดยผูขายควรพจิารณาขอมลูท่ีจะระบลุงในสือ่สงัคมออนไลน
เพ่ือสรางความประทับใจและการมีสวนรวมของลูกคา และควร
เลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเขาถึงลูกคา โดยคํานึงถึง
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คุณลักษณะของเคร่ืองมือ เชน หากตองการสรางการรับรูไปยัง
กลุมผูบรโิภคทีแ่พรหลายและวงกวาง ควรเลอืกเฟซบุก เพราะ
เปนกลุมเครือขายที่ใหญ และมีผูใชมากกวาอินสตาแกรม 
แตหากตองการการสื่อสารที่เปนสวนตัวระหวางผูซื้อผูขาย 
ไลนจะเหมาะสมกวา และมีความเปนสวนตัวมากกวา ทั้งนี้
เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน ถือเปนชองทางการจัดจําหนาย
เพื่อนําเสนอสินคาแบบออนไลน เปนชองทางหนึ่งในการ
สรางการรับรูของสินคาและบริการในกลุมผูบริโภค และการ
เริ่มตนติดตอสื่อสาร แตอาจไมสามารถขายสินคาไดเบ็ดเสร็จ
ในคราวเดียว 
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