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Social Network 
 

Social Network คือการท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง หากเปน
เว็บไซตท่ีเรียกวาเปน เว็บ Social Network ก็คือเว็บไซตท่ีเช่ือมโยงผูคนไวดวยกันนั่นเอง  

ตัวอยางของเว็บประเภทท่ีเปน Social Network เชน Digg.com ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีเรียกไดวาเปน Social 
Bookmark ท่ีไดรับความนิยมอีกแหงหนึ่งและเหมาะมากที่จะนํามาเปนตัวอยาง เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น โดยใน
เว็บไซต Digg นี้ ผูคนจะชวยกันแนะนํา url ท่ีนาสนใจเขามาในเว็บ และผูอานก็จะมาชวยกันใหคะแนน url หรือ
ขาวนั้น ๆ เปนตน 

 
ภาพประกอบโดย mandymaarten 

http://www.flickr.com/photos/67337927@N00/503716476/


สําหรับตัวอยาง Social Network อ่ืน ๆ เชน Hi5 หรือวา Facebook ซ่ึงเรียกไดวาเปน social network เต็ม
รูปแบบอีกอยางหน่ึง ท่ีใหผูคนไดมามีพื้นท่ี ไดทําความรูจักกันโดยเลือกไดวา ตองการทําความรูจักกับใคร หรือ
เปนเพื่อนกับใคร 

เม่ือหันมามองเว็บไซตไทย ๆ กันดูบาง หากมองวาเว็บไซต Social Network ในไทย จะมีเว็บไหนไดบาง 
ลองดูเว็บไซต Social Network ท่ีมีความชัดเจนในเนื้อหาเฉพาะดาน เชน Social Network เร่ืองทองเท่ียว อยาง
เว็บไซต odoza (โอโดซา) ท่ีใหคนท่ีช่ืนชอบในเร่ืองทองเท่ียว ไดมาทําความรูจักกัน ไดมีพื้นท่ีให share รูปภาพ 
หรือวีดีโอคลิป ท่ีตนเองไดไปเท่ียวมาได 
 

10 อันดับ Social Network สุดฮิต 
เว็บไซตในรูปแบบ Social Network มาแรงพรอมกับกระแส Web 2.0 ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีเรียกไดวา 

สมาชิกของเว็บนั้นสรางเนื้อหา ข้ึนมาเอง (user generated content) เรามาดูกันวา เว็บไซตแบบ Social Network 
ในโลกน้ี มีใครบางท่ีเปนเว็บไซต Social Network ยอดนิยม 

 
(อัพเดทลาสุด 2 พฤษภาคม 2551) 

1. MySpace.com 
2. FaceBook.com 
3. Orkut.com 
4. Hi5.com 
5. Vkontakte.ru 
6. Friendster.com 
7. SkyRock.com 
8. PerfSpot.com 
9. Bebo.com 
10. Studivz.net 
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ผมสังเกตเห็นวา ในสิบอันดับนี้ มีเว็บท่ีคนไทยฮิต ๆ กันอยู เห็นจะมีแค hi5 และ facebook เทานั้นเอง 
จากท่ีเคยเห็นขอมูลมา จําไดวา แตละประเทศ ก็จะฮิตกัน social network ไปคนละแบบนะครับ เชนท่ีสิงคโปร ก็
จะฮิต friendster ครับ 
 

Social Media 

 
ทุกวันนี้ พวกเราหลายคนใชชีวิตอยูกับ Social Network และ Social Media มากข้ึนทุกวัน แตพอพูดถึง 

‘Social Media’ วาคืออะไร หลายคนท่ีใชอยู ก็ยังถึงกับอ้ึง และตอบไมไดวามันคืออะไร และไมรูจะอธิบาย
อยางไร วันนี้ขอทําหนาท่ีอธิบายคํา ๆ นี้แทน เพื่อใหคนท่ีใชเปนประจําอยูแลวสามารถอธิบายตอใหคนอ่ืนทราบ
ได และสําหรับคนท่ียังไมเคยรู ก็สามารถทําความรูจักไดเชนกัน 

 
Social ในท่ีนี้หมายถึง สังคมออนไลน 
Media ในท่ีนี้หมายถึง เน้ือหา เร่ืองราว และบทความ 
ดังนั้น Social Media จึงหมายถึงสังคมออนไลนท่ีมีผูใชเปนผูส่ือสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เร่ืองราว 

ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีผูใชเขียนข้ึนเอง ทําข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืน ๆ แลวนํามา
แบงปนใหกับผูอ่ืนท่ีอยูในเครือขายของตน ผานทางเว็บไซต Social Network ท่ีใหบริการบนโลกออนไลน 
ปจจุบันการส่ือสารแบบนี้ จะทําผานทาง Internet และโทรศัพทมือถือเทานั้น 

คุณเกง.com กลาวา Social Media คือเคร่ืองมือ หรือเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต ท่ีนักทองเว็บและบริษัท
ตาง ๆ เขาไปเพื่อทําการส่ือสาร รวบรวมขอมูล และแมกระท่ังไปรวมมือกันกับคนในชุมชนนั้น ๆ ทํางานบางส่ิง
บางอยาง โดยเม่ือเราพูดถึง Social Media เรามักจะรวมถึงเคร่ืองมืออยางเชน blog, podcast  

เว็บประเภท Video Sharing เชน YouTube  
เว็บประเภท Social Network เชน Facebook, Hi5  
เว็บประเภท micro blog เชน Twitter  
เว็บประเภทอัลบ้ัมรูปภาพอยางเชน Flickr  
เว็บ bookmark ตาง ๆ เชน Digg, Stumble Upon  
หรือแมกระท่ังเว็บอ่ืน ๆ ท่ีคุณสามารถมีปฎิสัมพันธ หรือแบงปนบางส่ิงบางอยางกับนักทองเว็บคนอ่ืน ๆ 

ไดอยางทันทีทันใด 

http://keng.com/2005/09/30/what-is-blog/
http://youtube.com/
http://keng.com/2008/08/09/what-is-social-networking/
http://facebook.com/
http://keng.com/2008/04/19/what-is-hi5/
http://twitter.com/
http://flickr.com/
http://digg.com/
http://stumbleupon.com/


เนื้อหาของ Social Media โดยท่ัวไปเปรียบไดหลายรูปแบบท้ัง กระดานความคิดเห็น (Discussion 
boards), เว็บบล็อค (Weblogs), วิกิ (wikis), Podcasts, รูปภาพ และวิดีโอ สวนเทคโนโลยีท่ีรองรับเนื้อหาเหลานี้ก็
รวมถึง เว็บบล็อค (Weblogs), เว็บไซตแชรรูปภาพ, เว็บไซตแชรวิดีโอ, เว็บบอรด, อีเมล, เว็บไซตแชรเพลง, 
Instant Messaging, Tool ท่ีใหบริการ Voice over IP เปนตน 

 
เว็บไซต ท่ีใหบริการ Social Network หรือ Social Media 

Google Group – เว็บไซตในรูปแบบ Social Networking 

 
Wikipedia – เว็บไซตในรูปแบบขอมูลอางอิง 

 



MySpace – เว็บไซตในรูปแบบ Social Networking 

 
Facebook -เว็บไซตในรูปแบบ Social Networking 

 
MouthShut – เว็บไซตในรูปแบบ Product Reviews 

 
Yelp – เว็บไซตในรูปแบบ Product Reviews 

  



Youmeo – เว็บท่ีรวม Social Network 

 
Last.fm – เว็บเพลงสวนตัว Personal Music 

 
YouTube – เว็บไซต Social Networking และ แชรวิดีโอ 

 
 
 
 
 
 



Avatars United  – เว็บไซตในรูปแบบ Social Networking 

 
Second Life – เว็บไซตในรูปแบบโลกเสมือนจริง Virtual Reality 

  
Flickr – เว็บแชรรูปภาพ 

 
 
 
 
 



เว็บ Social Media แบงตามหมวด 
หมวดการส่ือสาร (Communication) 

Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox  
Internet forums: vBulletin, phpBB  
Micro-blogging: Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku  
Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, 
Hi5, Friendster, Multiply  
Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo  
Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com  

หมวดความรวมมือ และแบงปน (Collaboration) 
Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint  
Social bookmarking: Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader, CiteULike  
Social news: Digg, Mixx, Reddit  
Opinion sites: epinions, Yelp  

หมวดมัลติมีเดีย (Multimedia) 
Photo sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug  
Video sharing: YouTube, Vimeo, Revver  
Art sharing: deviantART  
Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype  
Audio and Music Sharing: imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter  

หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions) 
Product Reviews: epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com  
Q&A: Yahoo Answers  

หมวดบันเทิง (Entertainment) 
Virtual worlds: Second Life, The Sims Online  
Online gaming: World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore (2008 video game)  
Game sharing: Miniclip  

 
 
 
 
 



Blog คืออะไร 
 

มารูจักความหมาย ของประโยคคําถาม ท่ีมักจะมีคนถามผมบอย ๆ เวลาไปบรรยายตามท่ีตาง ๆ วา “Blog 
คืออะไร” กันดีกวาครับ  

Blog มาจากศัพทคําวา WeBlog บางคนอานคํา ๆ นี้วา We Blog บางคนอานวา Web Log แตท้ังนี้ท้ังนั้น 
ท้ังสองคําบงบอกถึงความหมายเดียวกัน วานั่นคือบล็อก (Blog) 

ความหมายของคําวา Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต โดย
เนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมไดทุกเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองราวสวนตัว หรือเปนบทความเฉพาะดานตาง ๆ 
เชน เร่ืองการเมือง เร่ืองกลองถายรูป เร่ืองกีฬา เร่ืองธุรกิจ เปนตน โดยจุดเดนท่ีทําใหบล็อกเปนท่ีนิยมก็คือ ผูเขียน
บล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใสลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแหง จะมีอิทธิพลในการ
โนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก แตในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนข้ึนมาเพื่อใหอานกันในกลุมเฉพาะ เชนกลุม
เพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง 

มีหลายครั้งท่ีเกิดความเขาใจกันผิดวา Blog เปนไดแคไดอาร่ีออนไลน แตในความเปนจริงแลว ไดอาร่ี
ออนไลนเปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเทานั้น เพราะบล็อกมีเนื้อหาท่ีหลากหลายประเภท ตั้งแต
การบันทึกเร่ืองสวนตัวอยางเชนไดอาร่ี หรือการบันทึกบทความท่ีผูเขียนบล็อกสนใจในดานอ่ืนดวย ท่ีเห็นชัดเจน
คือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณการเมือง หรือการรีวิวผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีตัวเองเคยใช หรือซ้ือมานั่นเอง อีกท้ัง
ยังสามารถ แตกแขนงไปในเน้ือหาในประเภทตาง ๆ อีกมากมาย ตามแตความถนัดของเจาของบล็อก ซ่ึงมักจะ
เขียนบทความเร่ืองท่ีตนเองถนัด หรือสนใจเปนตน 

จุดเดนท่ีสุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเปนเคร่ืองมือส่ือสารชนิดหนึ่ง ท่ีสามารถส่ือถึงความเปนกันเอง
ระหวางผูเขียนบล็อก และผูอานบล็อกท่ีเปนกลุมเปาหมาย ท่ีชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผานทางระบบ comment 
ของบล็อกนั่นเอง 

ในอดีตแรกเร่ิม คนท่ีเขียน Blog นั้นยังทํากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละหนา แตในปจจุบันนี้ 
มีเคร่ืองมือหรือซอฟทแวรใหเราใชในการเขียน Blog ไดมากมาย เชน WordPress, Movable Type เปนตน 

ผูคนหลายลานคนจากท่ัวทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอยางแพรหลาย ตั้งแตนักเรียน อาจารย 
นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษใหญในตลาดหุน NasDaq 

เม่ือสองสามปท่ีผานมา Blog เร่ิมตนมาจาก การเขียนเปนงานอดิเรก ของกลุมส่ืออิสระตาง ๆ หลาย ๆ 
แหงกลายเปนแหลงขาวสําคัญ ใหกับหนังสือพิมพหรือสํานักขาวช้ันนํา จวบจนกระท่ังป 2004 คนเขียน Blog ก็
ไดรับการยอมรับจากส่ือและสํานักขาวตาง ๆ ถึงความรวดเร็วในการใหขอมูล ตั้งแตเร่ืองการเมือง ไปจนกระท่ัง 
เร่ืองราวของการประชุม ระดับชาติ 

และจากเหตุการณเหลานี้ นับไดวา Blog เปนส่ือชนิดหนึ่งท่ีไมตางจาก วีดีโอ , ส่ิงพิมพ , โทรทัศน หรือ
แมกระท่ังวิทยุ เราสามารถเรียกไดวา Blog ไดเขามาเปนส่ือชนิดใหม ท่ีสําคัญอยางแทจริง 

http://keng.com/2005/09/30/what-is-blog/
http://www.wordpress.org/
http://www.movabletype.org/


สรุปใหงาย ๆ ส้ัน ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซต ท่ีมีรูปแบบเนื้อหา เปนเหมือนบันทึกสวนตัวออนไลน มีสวน
ของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของอีกดวย คิดวาหลาย ๆ ทานนาจะเขาใจวา Blog คือ
อะไร เพิ่มข้ึนมากแลวนะครับ 
 

ผลวิจัยช้ี Social Media มีอิทธิพลตอผูบริโภคมากขึ้น 
 

[SPOTMARK - BANGKOK] ผลการวิจัย
ลาสุดช้ี Social Media มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคมากข้ึน 7 ใน 10 คนใชเปนแหลงหาขอมูล
กอนตัดสินใจ แนะบริษัทหันมาวางแผนกลยุทธอยาง
จริงจัง แมจะไมไดดําเนินธุรกิจออนไลน เพราะ
ผูบริโภคนิยมสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและยี่หอสินคา
ในสังคมออนไลน  

ทุกวันนี้อาจกลาวไดวา Social Media คือ
กระแสความนิยมอยางกวางขวาง และใน 2551 ท่ีผาน
มา Social Media  ก็ไดพิสูจนใหเห็นแลววา Social 

Media ไมไดจํากัดวงอยูเฉพาะในกลุมวัยรุน แตนักธุรกิจและมืออาชีพแขนงตางๆ ไดหันไปใช Social Media มาก
ข้ึน ทําให Social Media กลายมาเปนส่ือในสังคมออนไลนท่ีมีอิทธิพลอยางมาก จากรายงาน The Wave 3 Report 
ของ Universal Maccan (http://www.universalmccann.com/) แสดงวา Social Media เปนส่ือท่ีมีอิทธิพลตอแบ
รนดและ ภาพลักษณขององคกรธุรกิจอยางมาก เพราะผูใชส่ือ Social Media นิยมโพสตแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ แบรนด ผานบล็อก หรือ ในกลุมสังคมออนไลนของตน นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให
เห็นวาผูใชอินเตอรเน็ต มีทัศนคติในนเชิวบวกตอบริษัทหรือองคกรท่ีสรางบล็อกเปนของตนเอง 

จากบรรดาส่ือตางท่ีใชในกลุมสังคมออนไลนนั้นตามรายงานของ Universal McCann พบวา วิดีโอ
ออนไลนไดรับความนิยมเปนอันดับหนึ่ง โดยคาดวาจะมีผูใชงานวิดีโอออนไลนถึง 394 ลานราย ในขณะท่ี 346 
ลานรายอานบล็อก 321 ลานรายอานบล็อกสวนบุคคล 307 ลานรายเขาเยี่ยมชมกลุมสังคมของเพ่ือนฝูง และ 303 
ลานรายสงตอหรือแบงปนวิดีโอคลิปออนไลน พัฒนาการท่ีรวดเร็วของ Social Media สงผลใหการสรางบล็อก 
การสงตอรูปภาพ หรือ วิดีโอคลิป เปนเร่ืองปกติ และ ทุกวันนี้ นักการเมือง บุคคลท่ีมีช่ือเสียง แบรนดตางๆ หรือ
แมแตสมาชิกในครอบครัวตางก็มีกลุมหรือส่ือ Social Media ของตนเอง ดวยเหตุนี้ส่ือรุนเกาจึงตองเรงปรับตัว
และหันมาพึ่งใช Social Media เปนชองทางเสริมในการกระจายเนื้อหาหรือขาวสารของตน  

เม่ือพิจารณาจากรายงาน 20 อันดับ Social Media ยอดฮิตของโลก ท่ี ComScore 
(http://www.comscore.com/) ทําไว พบวา Bloger ยังคงความเปนผูนําดวยยอดผูเขาใชวา 222 ลานรายท่ัวโลกใน
เดือนพฤศจิกายน ท่ีผานมา ตามมาดวย Facebook ท่ีไลมาติดๆ และแรงสุดๆ ดวยจํานวนผูใช 200 ลานราย สวน
อันดับตอมาคือ MySpace ดวยยอดผูใช 126 ลานราย Wordpress 114 ลานราย Windows Live Spaces 87 ลานราย 

http://www.universalmccann.com/
http://www.comscore.com/


สวนอันดับ 6-10 ไดแก Yahoo Geocities (69 ลานราย) Flickr (64 ลานราย) hi5 (58 ลานราย) Orkut (46 ลานราย) 
และ Six Apart (46 ลานราย)  

ท่ีนาแปลกใจก็คือตลาดเอเชีย เปนตลาดท่ีมีการเติบโตของ Social Media สูงกวาทวีปอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ประเทศจีน นั้นถือเปนสังคมบล็อกเกอรท่ีใหญท่ีสุดในลกดวยยอดผูใชกวา 42 ลานราย มากกวายุโรปตะวันตก
และสหรัฐอเมริการวมกันเสียอีก  

มร. แบร่ี เฮิรด (http://www.123socialmedia.com/) เช่ือวาปจจัยท่ีผลักดันให Social Media เติบโตอยาง
รวดเร็วนั้นเปนเพราะความงายในการเขาถึงส่ืออินเตอรเน็ต โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  ขณะเดียวกันก็ยัง
เปนผลมาจาก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดาน Social Media และเทคโนโลยีไรสาย อาทิ โทรศัพทเคล่ือนที่ 
PDAs หรือเคร่ืองเลนเกมสแบบพกพาตางๆ  

ผลจากการศึกษายังพบดวยวา ผูใชสวนใหญจะเขารวมในสังคมเครือขายโดยเฉล่ีย 3-5 เครือขาย ดังนั้น
นักธุรกิจรายใดท่ีคิดวา “ธุรกิจของฉันไมไดเนนดานออนไลน” อาจจะตองคิดใหม เพราะ ไมวาธุรกิจของคุณจะ
เกี่ยวของกับระบบออนไลนหรือไมก็ตาม แตธุรกิจของคุณจะเกี่ยวพันกับเครือขายในสังคมออนไลนอยาง
หลีกเล่ียงไมได เพราะลูกคาของคุณ คูคาของคุณ แมแตเพื่อนฝูง หรือ คนในองคกรของคุณไดเขาไปมีบทบาท
หรือเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคมออนไลน ซ่ึงมีความเปนไปไดสูงท่ีการสนทนาในบางคร้ังอาจจะโยงใยเขามาถึง
ธุรกิจของคุณได นั่นหมายถึงวา บริษัทท่ีไมไดพิจารณา หรือ ผนวก Social Media ไวเปนสวนหน่ึงในกลยุทธ
การตลาดออนไลน หรือ แผนการตลาดรวม กําลังเสียโอกาสในการเขาถึงลูกคาไปอยางนาเสียดาย  

จากการวิจัยรวมระหวาง OTX (http://www.otxresearch.com/) และ DEI Worldwide 
(http://www.deiworldwide.com/) พบวา จากความนิยมท่ีแพรหลายของ Social Media นีเอง ทําให Social Media 
กลายมาเปนแหลงขอมูลสําคัญของผูบริโภค โดยพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะขอหาขอมูลผลิตภัณฑ หรือ สินคา
ยี่หอตางๆ จากเว็ปไซต Social Media ไปพรอมๆ กับหาขอมูลโดยตรงจากเว็ปไซตของบริษัทผูผลิต โดยผูบริโภค 
7 ใน 10 ราย จะเขาไปหาขอมูลในเว็ปไซต Social Media ตางๆ อาทิ เว็ปบอรด กลุมชุมชนออนไลน หรือ บล็อก
ตางๆ เพ่ือหาขอมูล นอกจากนี้ เถือบคร่ึง (49%) ของผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือจากขอมูลท่ีไดจาก Social Media 
เหลานี้  

ความนิยมของ Social Media ไมเพียงแตกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานความสัมพันธระหวางแบรนด
และผูบริโภคเทานั้น แตยังมีผลตอมาตรวัดความสําเร็จดานการตลาดและการประชาสัมพันธของภาคธุรกิจอีกดวย 
ดังนั้นจึงไมใชเปนเร่ืองนาแปลกใจท่ีองคกรธุรกิจตางๆ จะหันมาใหความสนใจกับ Social Media Marketing มาก
ข้ึน โดยรายงานลาสุดของ eMarketer (http://www.emarketer.com/) ช้ีใหเห็นวา บริษัทสวนใหญควรที่จะตองเขา
ไปมีบทบาท และ ส่ือสารกับกลุมสังคมในชุมชนออนไลนเปนประจํา แนนอนวาในขณะน้ี บริษัทหลายๆ แหงได
ตระหนักถึงความสําคัญของ Social Media เพราะเล็งเห็นวาเปน Social Media เปนเคร่ืองมือการตลาดท่ีระหยัดแต
มีประสิทธิภาพในการขายและประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของตนสูผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยท่ีงบประมาณการตลาดคอนขางจํากัด อยางไรก็ดี การทําการตลาดผาน Social Media ไมใชเร่ือง
งาย ถึงแมจะมีบริษัทหลายรายที่ประสบความสําเร็จ แตก็มีอีกหลายรายท่ีลมเหลว หรือกลายเปนผูตองหาของ
กลุมสังคมออนไลนไปเลยก็มี  

http://www.123socialmedia.com/
http://www.otxresearch.com/
http://www.deiworldwide.com/
http://www.emarketer.com/


ตัวอยางหน่ึงของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ ใน การใช Social Media เห็นจะไดแก Blendtec ท่ีทําคลิป
วิดีโอซีร่ีส “Will It Blend” หรือ “ปนไดไหม?” เขาไปไวใน YouTube ดําเนินเร่ืองโดย มร. ทอม ดิกสัน CEO 
ของ Blendtec ท่ีพยายามจะนําทุกอยางเขาเคร่ืองปนของเขา รวมถึง iPhone มือถือยอดฮิต เพื่อพิสูจนวา “ปนได
ไหม?” ผลท่ีตามมาคือ วิดีโอชุดนี้กลายเปน ส่ือการตลาดตนทุนตํ่า ท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงในโลกออนไลน 
และสงผลใหยอดขายของบริษัทเพิ่มข้ึนไปถึงหาเทาตัว  

อีกตัวอยางท่ีนาสนใจคือกรณีของ IBM ท่ีใชความคิดสรางสรรคเขาจับกระแส Social Media ฟเวอรได
เปนอยางดี กลาวคือ แทนท่ี IBM จะสรางบล็อกข้ึนมาเพียงหน่ึงบล็อกเหมือนบริษัททัวไป IBM กลับสราง
เครือขายของบล็อกข้ึนโดยเปดโอกาสใหพนักงานของตน ท่ีตางก็เปนยอดฝมือในแวดวงคอมพิวเตอร สราง
บล็อกของตัวเองข้ึนมา เขียนเลาถึงประสบการณ ถึงงานท่ีกําลังทํา หรือเร่ืองอะไรก็ไดตามใจชอบ ผลท่ีตามมาคือ
บล็อก IBMer ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง และเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยเชื่อมโยง IBM เขากับกลุมลูกคา 
อีกทั้งยังเปนเคร่ืองแสดงเจตนารมณท่ีบริษัทมีตออุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี  

“ถึงแม Social Media จะเปนส่ือยอดนิยม แตตองไมลืมวา Social Media Marketing ยังเปนเร่ืองท่ี
คอนขางใหม และ เปนเร่ืองท่ีนักการตลาดยังตองเรียนรูอยูตลอดเวลา” ท้ังนี้จากคํากลาวของ นายศิระพัฒน เกตุ
ธาร กรรมการผูจัดการ บริษัท สปอตมารก จํากัด ผุจัดงาน Internet Marketing Conference 2009 Bangkok 
ระหวางวันท่ี 20-21 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโฟรซีซันส กรุงเทพฯ 

นายศิระพัฒนกลาวตอวา “แตดวยเหตุท่ี Social Media ไดเขามามีบทบาทตอสังคมผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ ความทาทายของนักการตลาดก็ คือจะตอบสนองกระแสดังกลาวไดอยางไร และจะใช Social Media เปน
เคร่ืองมือในการสรางภาพลักษณของแบรนด หรือ การมีสวนรวมในสังคมออนไลนอยางไรจึงจะประสบ
ความสําเร็จสูงสุด ภายในงาน Internet Marketing Conference ผูเชี่ยวชาญดาน Social Media Marketing จะมุงเนน
ใน 2 ประเด็นหลักท่ีนักการตลาดอยากรู คือ การวัดผลกระทบของ Social Media และ การวางแผนกลยุทธดาน 
Social Media Marketing รวมไปถึงผลดีและผลเสียท่ีเกียวของกับ Social Media รูปแบบตาง ๆ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) กับการใชประโยชนเพื่อการเรียนรูรวมกัน 
 

ในยุคท่ีอินเตอรเน็ตกําลังเปนท่ีนิยมและไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่งจาก การพัฒนาของโลก 
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) จากยุคแรกหรือเรียกวา Web 1.0 ซ่ึงมีลักษณะเปน Static Web คือมีการนําเสนอ
ขอมูลทางเดียว ตอมาเขาสูเว็บ ยุคท่ี 2 หรือ Web 2.0 เปนยุคท่ีเนนใหอินเตอรเน็ตมีศักยภาพในการใชงานมากข้ึน 
เนนใหผูใชมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ลงบนเว็บไซตรวมกัน และสามารถโตตอบกับขอมูลท่ีอยูบน
เว็บไซตได และผูใชสามารถสรางเนื้อหา (Content) แลกเปลี่ยนและกระจายขอมูลกันไดท้ังในระดับบุคคล หรือ
กลุม จนกลายเปนสังคมในโลกอินเตอรเน็ต หรือเรียกวา สังคมออนไลน (Social Network) นั่นเอง 

สังคมออนไลน (Social Networking) คือสังคมท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก รวมแบงปนส่ิงท่ีสนใจ และ
สามารถเช่ือมโยงกันไดในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ในโลกอินเตอรเน็ต โดยอาศัยรูปแบบการบริการ เรียกวา 
“บริการเครือขายสังคม หรือ Social Networking Service (SNS)” โดยเปนรูปแบบของเว็บไซต ในการสราง
เครือขายสังคม สําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ต ท่ีใชเขียนและอธิบายความสนใจ และกิจกรรมที่ไดทํา และ
เช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน รวมท้ังขอมูลสวนตัว บทความรูปภาพผลงาน พบปะ แสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน และกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวน
มหาศาลท่ีผูใชสามารถชวยกันสรางเนื้อหาขึ้นไดตามความสนใจของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล 

ปจจุบันนี้มีเว็บไซตท่ีใหบริการสังคมออนไลน มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในอินเตอรเน็ต และมีอัตรา
การเขาใชงานและสมัครสมาชิกสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เว็บไซต Myspace และ Facebook นอกจากนี้เว็บไซตท่ี
ใหบริการ สังคมออนไลนมีหลากหลายเว็บไซตเชน digg, Youtube, Multiply, linkedin และเปนท่ีนิยมกันมาก
ท่ีสุดในสังคมวัยรุนบานเราคือ Hi5 นั่นเองหลาย ๆ คน คงมี Web Social Network เปนของตัวเอง บางคนมีหลาย 
ๆ เว็บดวยซํ้าไป อยางไรก็ตาม เราสามารถประยุกตใชสังคมออนไลน กับงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานธุรกิจ 
หรือการเรียนการสอนในลักษณะของการแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) รวมกัน การนําเสนอผลงาน 
การติวหนังสือดวยกัน หรือแมแตกระท่ังการทํางานกลุมรวมกัน ปจจุบันมี เว็บไซตท่ีใหบริการ Social Network 
Service (SNS) มากมาย และแตละเว็บก็ตางคิดคนพัฒนาเพื่อเอาใจผูใชกันอยางตอเนื่องอยางไมหยุดยั้งและยังมี
ฟงกช่ันมากมายแตอาจมีจุดเดนท่ีแตกตางกันไปเพื่อเปนจุดขายใหกับเว็บไซตนั้น ๆ ซ่ึงเราสามารถนํามา
ประยุกตใชเว็บ SNS เพื่อเปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความรูและทํางานรวมกันได โดยกลุมหลัก ๆ ของ SNS 
เพื่อการแลกเปล่ียนการเรียนรูแบงออกไดดังน้ี 

1. กลุมเว็บไซตเผยแพร “ตัวตน” เว็บไซตเหลานี้ใชสําหรับนําเสนอตัวตน และเผยแพรเร่ืองราวของ
ตนเองทางอินเตอรเน็ต หรือผูใชสามารถเขียน blog สรางอัลบ้ัมรูปของตัวเอง สรางกลุมเพื่อนในหองเรียน และ
สรางเครือขายเพ่ือการเรียนรูข้ึนมาได ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้คือ myspace.com, hi5.com และ facebook.com 
เปนตน 

2. กลุมเวปไซตเผยแพร “ผลงาน” เราสามารถใชเว็บไซตเหลานี้ในการนําเสนอผลงานของตัวเอง ผลงาน
ของกลุม ไดในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนวีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงอาจารยสอนท่ีไดจากการบันทึกในชั้นเรียน



เปนตน ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้เชน YouTube.com, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr.com, Multiply.com 
เปนตน 

3. กลุมเว็บไซตท่ีมีความสนใจตรงกัน มีลักษณะเปน Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking 
โดยมีแนวคิดท่ีวา แทนท่ีเราจะทํา Bookmark (เหมือนกับเราค่ันหนังสือ) เว็บท่ีเราชอบ หรือบทความรายงานท่ี
เกี่ยวของกับการเรียน เก็บไวในเคร่ืองของเราคนเดียว สูเรา Bookmark เก็บไวบนเว็บจะดีกวา เพื่อจะไดแบงให
เพื่อน ๆ คนอ่ืนดูไดดวย และเราก็จะไดรูดวยวาเว็บไซตใดท่ีไดรับความนิยมมาก เปนท่ีนาสนใจ โดยดูไดจาก
จํานวนตัวเลขท่ีเว็บไซตนั้นถูก Bookmark เอาไวจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ตัวอยางเว็บไซตนี้ ไดแก del.icio.us, Digg, 
Zickr, duocore.tv เปนตน 

4. กลุมเว็บไซตท่ีใชทํางานรวมกัน เปนกลุม SNS ท่ีเปดใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขามานําเสนอขอมูล 
ความคิดหรือตอยอด เร่ืองราวตาง ๆ ได ตัวอยางเว็บไซตนี้ไดแก Wikipedia เปนสารานุกรมตอยอด ท่ีอนุญาตให
ใครก็ไดเขามาชวยกันเขียน และแกไขบทความตางๆ ไดตลอดเวลา ทําใหเกิดเปนสารานุกรมออนไลนขนาดใหญ
ท่ีรวบรวมความรู ขาวสาร และเหตุการณตางๆ ไวมากมาย 

ปจจุบันเราสามารถใช Google Maps สรางแผนท่ีของตัวเอง หรือแชรแผนท่ีใหคนอ่ืนไดดวย จึงทําใหมี
สถานท่ีสําคัญ หรือสถานท่ีตางๆ ถูกปกหมุดเอาไว พรอมกับขอมูลของสถานท่ีนั้นๆ ไวแสดงผลจากการคนหาได
อีกดวย และส่ิงสําคัญอีกส่ิงหนึ่งสําหรับ Social Network นั้นก็คือ เราสามารถพูดคุย นําเสนอ บอกเลาเร่ืองสวนตัว 
และเร่ืองราวการเรียน เร่ืองราวท่ีเราสนใจ หรือแมแตการทํารายงานของเราและของกลุมเราได ดังนั้นเราจึงควร
ใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตและเว็บสังคมออนไลนใหเกิดประโยชน แทนที่จะนําเสนอรูปภาพสวนตัวหรือ
เร่ืองราวท่ีไมกอใหเกิดการเรียนรู หันมารวมกลุมกันสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันโดยผานเว็บไซตสังคม
ออนไลนท่ีมีใหบริการฟรีอยูมากมายหลากหลายในอินเตอรเน็ต 
 
 
อางอิง 

- http://www.sptmrk.com/ 
- http://keng.com/ 
- http://www.marketingoops.com/ 
- http://Alexa.com 
- http://www.kroobannok.com/blog/29071  
 

 

http://del.icio.us/
http://www.digg.com/
http://www.zickr.com/
http://www.duocore.tv/

