
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  โซเชียลเน็ตเวิรก (Social network) หรือเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงเปนท่ีนิยมของคนรุน

ใหมท่ีใชเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหมท้ังอินเทอรเน็ต โทรศัพท เพื่อการติดตอ พูดคุย สงขอความ 

สงขอมูลถึงกัน โดยเครื่องมือส่ือสารสําหรับเครือขายสังคมมีอยูหลากหลาย แตท่ีไดรับความนิยม

มากไดแก โปรแกรมทวิตเตอรหรือบล็อกส้ัน สามารถสงขอความไดคร้ังละไมเกิน 140 อักษรและ

เฟสบุก (facebook) ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีใหพื้นท่ีแกสมาชิกในการเผยแพรขอมูลสวนตัว ติดตอกับ

เครือขายเพื่อนและคนรูจัก ขณะท่ีธุรกิจการคาก็หันมาใชโซเชียลมีเดียหรือส่ือใหมในการเผยแพร

ขาวสารขอมูลทางการตลาดสูผูบริโภค ประชาสัมพันธธุรกิจ การมอบสวนลดตางๆผานทางโซเชียล

เน็ตเวิรก เพื่อใหธุรกิจเปนท่ีรูจักมากข้ึน    

  เฟสบุกนั้นเร่ิมตนจากการท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีใชเผยแพรเร่ืองราว เผยแพรรูปภาพภายในกลุม

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและศิษยเกาเขาดวยกันจนตอนนี้เปนเฟสบุกไดกลายเปนโซเชียลมีเดีย

ท่ีมีผูใชจํานวนมาก กลายเปนระบบท่ีมีโปรแกรมประยุกตหลากหลายและเปดการเช่ือมตอไปยัง

โซเชียลมีเดียอ่ืนๆอีก การเขาไปใชเคร่ืองมืออยางเฟสบุกนั้นถือไดวาเปนการตลาดเชิงรุก เนื่องจาก

การนําเร่ืองราวของธุรกิจไปไวในกลุมคนท่ีมีการแบงปนเร่ืองราวตอกัน ทําใหกลุมคนที่สนใจตอ

สินคาและบริการ นั้นสามารถเขามาเยี่ยมชมหนาของธุรกิจได ใหคําติชมหรือใหความเห็นเกี่ยวกับ

สินคาและบริการของธุรกิจได ซ่ึงเปรียบไดกับการยกสินคาและบริการของธุรกิจจากท่ีเคยอยูใน

สถานที่ท่ีหนึ่ง ไปไวในชุมชนขนาดใหญ ใหผูคนท่ีแวะเวียนผานไดเห็น ไดบอกเลาและติชมได 

เนื่องจากเฟสบุกไดกลายเปนโซเชียลมีเดียท่ีนอกจากจะมีเคร่ืองมือตางๆหลากหลายใหสามารถเขา

ไปใชงานตามความตองการได ยังมีเคร่ืองมือท่ีสามารถแสดงคาสถติท่ีสามารถเอามาวิเคราะหถึง

ความคิดของคนท่ีมาเยี่ยมชมสินคาและบริการของธุรกิจได ท้ังยังสามารถสราง badge หรือปายไป

ติดตามท่ี เว็บไซต เพื่อสงตอ เ ร่ืองราวและผลิตภัณฑ ธุรกิจ  เพื่ อให เข า เยี่ ยมชมเว็ปไซต 
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  ดวยความนิยมของ "โซเชียล เน็ตเวิรก" โดยเฉพาะเฟสบุกและทวิตเตอรเขามามีอิทธิพลตอ

รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันต้ังแตตื่นข้ึนมาจนกระท่ังเวลาเขานอน ถือวาเปนส่ือใหมท่ีเขามามี

อิทธิพลและพลังในการส่ือสารบนโลกออนไลนท่ีสูงมาก และอาจเรียกวานิวมีเดีย (New Media) นี้

ไดกลายเปนชองทางการส่ือสารหลักของคนรุนใหมไปแลว ทําใหปจจุบันโซเชียลเน็ตเวิรกไดถูก

นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการสรางเครือขายหรือสรางกระแสในทุกวงการ ไมวาจะเปนการเมือง 

สังคม หรือภาคธุรกิจ เพราะถือวาเปนชองทางท่ีสามารถส่ือสารเขาถึงกลุมเปาหมายอยางแนนอน 

  โดยปจจุบันมีจํานวนผูใชเฟสบุกท่ัวโลกประมาณ 686 ลานคน ประเทศท่ีมีผูใชมากอันดับ

หนึ่ง แนนอนวาคือสหรัฐอเมริกา ประมาณ 149.36 ลานคน อันดับสองคืออินโดนีเซีย 37.86 ลานคน 

สวนประเทศไทยน้ันอยูท่ีอันดับ 18 จํานวนผูใช 9.8 ลานคนโดยอัตราการเติบโตของจํานวนผูใช  

เฟสบุกในไทยในชวง 6 เดือนท่ีผานมาอยูท่ี 49.24% 

  การเติบโตของผูใชเฟสบุกในเมืองไทยเติบโตอยางรวดเร็ว 2-3 เทาตัว โดย ณ ส้ินป 2553  

มีคนไทยใชเฟสบุกอยูท่ี 6.73 ลานคน คิดเปน 10.14% ของจํานวนประชากรและการเติบโตของ 

โซเชียลเน็ตเวิรกก็ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่องจนเรียกไดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน

ของหลายคนไปแลว ทําให ณ เวลานี้จํานวนคนไทยใชเฟสบุกมีถึง 9.8 ลานคน หรือ 14.79% ของ

ประชากรไทยและจากขอมูลของ "socialbakers" กลุมผูท่ีเขาเปนสมาชิกเฟสบุก กระจายอยูในทุก

เพศทุกวัย โดยกลุมท่ีเปนสมาชิกเฟสบุกมากท่ีสุดคือ 18-24 ป มีสัดสวนอยูท่ี 35% ชวงอายุ 25-34 ป 

สัดสวน 31% ชวงอายุ 35-44 ป มีสัดสวน 10% เทากับชวงอายุ 13-15 ป ขณะท่ีชวงอายุ 45-54 ป มี

สัดสวน 4% อายุ 55-64 ป สัดสวน 1% และมากกวา 65 ป จํานวน 1% 

  เทคโนโลยีบารโคดสองมิติ (QR Code) เปนบารโคดท่ีมีการใชอยูอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน โดยใชเพื่อในการเก็บขอมูลตางๆโดยใชในการเก็บขอมูลตางๆที่เปนตัวอักษร อยางเชน 

URL โดยปกติแลวจะเปนอะไรท่ีจดจําไดยาก เพราะยาวและบางอันจะซับซอนมาก การแกปญหา

ทําโดยการใชบารโคดสองมิติ เพียงแคหยิบโทรศัพทเคล่ือนท่ีและสแกนก็จะได URL ซ่ึงทําใหผูใช

ไมตองจําและไมตองพิมพ URL ใหเสียเวลา โดยในปจจุบันโทรศัพทเคล่ือนท่ีรุนใหมท่ี

ออกจําหนายมีความสามารถในการอานบารโคดสองมิติแทบท้ังหมด โดยการใชบารโคดสองมิติ จะ

ชวยลดการจําและเพิ่มความสามารถในการเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
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รูปท่ี 1.1 ตัวอยางการใชบารโคดสองมิติในการแทนขอมูล URL 

(http://y31.wikidot.com/qr-code-5320221045) 
 

  บารโคดสองมิติคือบารโคดแบบใหมท่ีจุขอมูลไดมากกวาบารโคดหนึ่งมิติและสามารถอาน

ขอมูลท่ีอยูในบารโคดโดยการใชกลองจากโทรศัพทเคล่ือนท่ีสแกน แตตองมีโปรแกรมประยุกต

สําหรับอานบารโคดสองมิติติดต้ังดวย  ซ่ึงปจจุบันโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยาง iPhone, BlackBerry, 

Android และสมารทโฟนรุนใหมๆ ก็มีโปรแกรมประยุกตท่ีติดต้ังมากับเคร่ือง เม่ือสแกนบารโคด

สองมิติเสร็จโทรศัพทเคล่ือนที่จะอานขอมูลในบารโคดมาแสดงผลบนหนาจอ ซ่ึงจะอยูในลักษณะ

ท่ีเปนตัวอักษร หรือเปนตัวเลข  โดยสวนใหญแลวนักการตลาดใชบารโคดสองมิติแสดงผลเปนลิงค

ในเว็บไซต หรือเบอรโทรศัพทหรือเปนตัวเลขรหัสท่ีลูกคาสามารถใชเปนสวนลดหรือเปนประโยค

ท่ีเปนคําพูดโปรโมช่ัน บารโคดสองมิติไดถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือทางการตลาดในตางประเทศ ไม

วาจะเปนญ่ีปุนหรืออเมริกามามากกวา 10 ป โดยคร้ังแรกนั้น ผูพัฒนาบารโคดสองมิติมีความคิดวา

ใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถเขาถึงเว็บไซตผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดโดยไมตองพิมพยูอารแอล

ใหเสียเวลา แตในประเทศไทยน้ันบารโคดสองมิติเพิ่งไดรับความนิยมและนํามาใชมากข้ึนเม่ือหนึ่ง

ถึงสองปที่ผานมา อาจจะเปนเพราะโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบล็คเบอรรี โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีไดรับความ



4 
 

นิยมจากคนไทยในชวงหนึ่งถึงสองปท่ีผานมา สามารถสแกนบารโคดสองมิติไดโดยไมตองติดต้ัง

โปรแกรมเพ่ิมเติม โดยธุรกิจสามารถสรางโปรโมช่ันข้ึนมาโดยใชบารโคดสองมิติ เพื่อเปนวิธีท่ีทํา

ใหลูกคาหันมาสแกนบารโคดสองมิติมากข้ึน โดยอาจจะใชวิธีการแจกของฟรีหรือสรางกิจกรรม

เพื่อมอบใหเฉพาะผูใชท่ีสแกนบารโคดสองมิติก็ได  

 

 
รูปท่ี 1.2 ตัวอยางของสินคาท่ีใหขอมูลสินคาโดยใชบารโคดสองมิติ 

(http://y31.wikidot.com/qr-code-5320221045) 
 

  บารโคดสองมิติทําใหลดตนทุนและระยะเวลาจากเดิมผูผลิตตองกระจายสินคาผานพอคา

คนกลางเปล่ียนเปนกระจายสินคาโดยผูผลิตเอง อีกท้ังสรางระบบการใชดิจิตอลบารโคดสองมิติ 

เปนตัวกลางใหมในการขยายชองทางการกระจายสินคาแทน เชน กรณีธุรกิจบริการ โรงแรม 

รานอาหาร โดยสราง Geo-location ในแผนท่ีออนไลน เชน Google Map กําหนดพิกัดจุดและปก

หมุด เพ่ือนําไปสรางบารโคดสองมิติ เม่ือลูกคาสแกนบารโคดสองมิติ สามารถเขาไปดูรายละเอียด

ในเว็บไซตและจองโตะอาหารผานทางเว็บไซตไดทันที เปนตน บารโคดสองมิติเปนการตอบสนอง

ความตองการของลูกคาโดยไมมีเง่ือนไขเร่ืองของเวลาหลังจากลูกคาสแกนบารโคดสองมิติและ

สนใจที่จะซ้ือสินคาหรือบริการ ก็สามารถสงคําส่ังซ้ือออนไลน ถึงแมจะอยูในระหวางเวลาปดทํา

การของบริษัท คําส่ังซ้ือดังกลาวถูกตอบสนอง โดยลูกคาไมตองรอการส่ังซ้ือจนถึงวันทําการถัดไป

และเพ่ิมความรวดเร็วในการส่ังสินคาและบริการ เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาใหมากข้ึน และ

บริษัทไดรายไดเพิ่มข้ึน 
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  บารโคดสองมิติเปนการหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิตอลโดยผสมผสานการทํางานออนไลน

และออฟไลน โดยลูกคาไมจําเปนท่ีจะตองเขามาเลือกสินคาในรานหรือจดจํารายละเอียดราน เพียง

แคสแกนบารโคดสองมิติ ก็สามารถช้ีนําใหลูกคามาอานรายละเอียดและสรรพคุณสินคาเพิ่มเติมได 

ยกตัวอยาง ไวนบางยี่หอก็ไดนําขอมูลแสดงรายละเอียดประเภทและปท่ีผลิตทําเปน บารโคดสอง

มิติติดบนขวดหรือภาคการเกษตรกรของไทยก็นําบารโคดสองมิติมาใชกับธุรกิจจําหนายสมสาย

น้ําผ้ึงแลวเชนกัน ซ่ึงความคิดนี้ถือเปนจุดดีในการกระตุนความสนใจของลูกคาท่ีตองการทราบ

รายละเอียดของสินคาเพราะส่ือส่ิงพิมพอาจใหขอมูลไมเพียงพอตอการตัดสินใจ หรือการสราง

แคมเปญจโฆษณา, การรวมสนุก แตไมสามารถลงรายละเอียดท้ังหมดไดในเนื้อท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัด

ในส่ือส่ิงพิมพ ก็สามารถใชบารโคดสองมิตินี้ช้ีนํามาอานตอในเว็บไซตไดเปนตน หรือการสราง

แรงจูงใจในการขาย เนื่องจากบารโคดสองมิติเสมือนรหัสลับ ทําใหลูกคาเกิดความสนใจและอยาก

รวมสนุกกับโปรโมช่ันดั งกล าว  เชน  ดาวนโหลดบาร โคดสองมิติจาก เว็บไซตลงใน 

โทรศัพทเคล่ือนท่ีแลวนํามาเปนสวนลด ณ จุดขายก็ถือเปนการนํามาสรางกิจกรรมสงเสริมการขาย

ไดเชนกัน หรือ การประชาสัมพันธรายละเอียดบริษัทซ่ึงมีเนื้อหายาว โดยเลือกใหบารโคดสองมิติ

ไปยังหนาสรุป และทําใหลูกคาเขาใจเนื้อหาไดกระชับมากกวา   

  เฟสบุกเพลส (Facebook Place) เปนฟงกช่ันใหมของทางเฟสบุกท่ีเปดตัวในสมารทโฟนใน

เดือนตุลาคม 2553 ท่ีมีการเช็คอินตามสถานท่ีตางๆ เฟสบุกเพลสนั้นไมไดเพียงแคเช็คอินไดอยาง

เดียว ยังสามารถติดช่ือเพื่อนๆ ของเราเขาไปไดและเพื่อนๆสามารถกดไลค (Like) สถานท่ีท่ีได

เช็คอินได ถึงจะไมมีลูกเลนอยางโฟวสแควร เชน ปายหรือเมเยอร แตจํานวนผูใชงานของเฟสบุกมี

มากกวาจํานวนผูใชงานของโฟวสแควรและโกวลลาอยูมากและทางเฟสบุกเพลสยังไดเปรียบใน

เร่ืองการแชรผานทางโลกออนไลนมากกวา อีกท้ังไดเปรียบเร่ือง API ท่ีงายตอการนําไปใชกับ      

โปรแกรมประยุกตหรืออุปกรณอ่ืนๆ เฟสบุกเพลสจึงเปนอีกหนึ่งโปรแกรมประยุกตท่ีเฟสบุกสราง

ข้ึนเพื่อชวยในเร่ืองการทําธุรกิจใหงายข้ึน  ชวยใหลูกคาท่ีเขามาเช็คอินหนาเพลสของธุรกิจ ได

แบงปนใหเพื่อนๆของพวกเคารูจักธุรกิจไดอยางกวางขวางข้ึน โดยจะข้ึนแสดงท่ี Friends’ news 

feeds ซ่ึงทําใหเราสามารถดูไดวา สถานท่ีเดียวกันนี้มีใครเขามาอยูแถวน้ันบาง และในอีกทางก็ยังดู

ไดอีกดวยวาเพื่อนเราอยูท่ีไหนกันบาง 
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   การนําเอาเทคโนโลยีท้ัง 3 มาผนวกรวมกันโดยการท่ีเจาของธุรกิจจัดทําบารโคดสองมิติ 

เพื่อใหลูกคาอัพเดทขอมูลสถานท่ีท่ีลูกคาอยูในปจจุบันดวยเฟสบุก ซ่ึงนั้นก็คือรานของเจาของธุรกิจ 

โดยการท่ีลูกคาอัพเดทขอมูลสถานท่ีเปนการทําการตลาดอยางหนึ่งของเจาของธุรกิจเพื่อเพ่ิมการ

รูจักของลูกคา เชน เพื่อนของลูกคาท่ีไดอัพเดทขอมูลไดรูจักวามีรานดังกลาวอยูตรงไหนและการท่ี

ลูกคาใชบริการของรานยอมเปนการบอกแบบปากตอปากไดอีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือเพิ่มความเช่ือม่ัน

ใหกับลูกคารายอ่ืนท่ีสนใจใชบริการซึ่งเปนเพื่อนของลูกคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชโปรแกรม

ประยุกตเฟสบุกและเพิ่มความพ่ึงพอใจใหกับเจาของธุรกิจและผูใช เพราะเจาของธุรกิจได

ประโยชนจากการที่ลูกคาอัพเดทสถานท่ีทําใหรานเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 

 

1.2.วัตถุประสงคของการศึกษา 
 -    เพื่อพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขายสังคม เพื่อใช

ในการจัดกิจจกรรมการตลาดและมอบสวนลดใหแกผูใชแสดงสวนลดกับทางรานท่ีรวมรายการ 

 

1.3. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 
- เพื่อใหไดตนแบบระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขายสังคม 
- เพื่อใหไดตนแบบระบบบัตรสวนลดหลังจากเขาเช็คอินเพสบุกเพลส 
- เพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา 
- เพื่อเพ่ิมชองทางในการทําการตลาดใหกับเจาของธุรกิจ 

 

1.4. ขอบเขตของระบบงาน ประกอบดวย  
- สามารถอานบารโคดสองมิติได 
- ล็อคอินเขาโปรแกรมประยุกตเพสบุกได  
- อัพเดทขอมูลบารโคดสองมิติในโปรแกรมประยุกตเพสบุกเพลสได 
- แสดงรายละเอียดสวนลดได 

 

1.5 ขอบเขตของการคนควาแบบอิสระ 
   พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 (ISO 29110) โดยทํากิจกรรมดังนี้ 

1) กระบวนการดานการบริหารโครงการ 
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- การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
- การดําเนินโครงการตามแผน (Project Plan Execution) 
- การประเมินและควบคุมโครงการ (Project Assessment and Control) 
- การปดโครงการ (Project Closure) 
2) กระบวนการดานการสรางซอฟตแวร 
- การเร่ิมสรางซอฟตแวร (Software Implementation Initiation) 
- การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Analysis) 
- การออกแบบสถาปตยกรรมและรายละเอียดของซอฟตแวร (Software Architecture and 
Detailed Design) 
- การสรางซอฟตแวร (Software Construction) 
- การประกอบและการทดสอบซอฟตแวร (Software Integration and Tests) 
- การสงมอบซอฟตแวร (Product Delivery) 
 

1.6 นิยามคําศัพท 
1. โซเชียลเน็ตเวิรก (Social network) หมายถึง สังคมของผูใชอินเตอรเน็ตหรือเรียกวา

สังคมของมนุษยท่ีใชติดตอส่ือสารกันดวยเทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปนทางดานอินเตอรเน็ต ทาง
โทรศัพท ทางโทรทัศนผานดาวเทียม และเทคโนโลยีอ่ืนๆที่ไรสาย 

2. บารโคดสองมิติ (QR Code) หมายถึง ชุดอักขระขอมูลท่ีถูกเขารหัสมีลักษณะส่ีเหล่ียม
จัตุรัส มีสีขาวและสีดํา สามารถถอดรหัสไดในโครงการนี้ไดใชบารโคดสองมิติในรูปแบบ QR-
Code 

3. เฟสบุก (Facebook) หมายถึง เครือขายสังคมออนไลนท่ีบุคคลสามารถติดตอส่ือสาร
กันไดโดยงายแมจะอยูกันคนละท่ี  

4. เช็คอิน (Check-in) หมายถึง การแชรพิกัดใหบุคคลอ่ืนรูวากําลังอยูท่ีไหน  
5. เฟสบุกเพลส (Facebook Place) หมายถึง การบอกตําแหนงท่ีอยูบนเฟสบุกวาตอนนี้

ผูใชอยูท่ีไหน และสามารถ ติดช่ือเพ่ือนคนอ่ืนๆได เพื่อบอกวาผูใชอยูกับใคร ท่ีไหน  อยางไร   
6. ลูกคา หมายถึง ผูท่ีสัมพันธติดตอกับองคกรธุรกิจเปนผูหวังพึ่งหรือไดรับประโยชน

จากงานของผูใหบริการหรือผูรับผลงานจากองคกรธุรกิจ 
7. รานคา หมายถึง องคกรธุรกิจท่ีขายสินคาหรือบริการ 
8. สวนลด หมายถึง การลดราคาลงจากราคาขายท่ีกําหนดไว โดยใหสวนลดตามปริมาณ

สินคาหรือจํานวนเงินท่ีซ้ือ หากซ้ือในจํานวนมากผูซ้ือก็จะไดรับสวนลดในอัตราท่ีสูงข้ึน 



8 
 

9. โปรโมชั่น (Promotion) หมายถึง การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะ
สินคาของเรา เชนโฆษณาในส่ือตางๆหรือการทํากิจกรรมท่ีทําใหคนมาซ้ือสินคาของเรา เชน การ
ทําการลดราคาประจําป หากจะพูดในแงของธุรกิจขนาดยอมการโฆษณาอาจจะเปนส่ิงท่ีเกินความ
จําเปนเพราะจะตองใชเงิน จะมากหรือนอยก็ข้ึนกับชองทางท่ีจะใช โดยท่ีใชไดดีและอาจจะฟรีคือ
ส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงมีผูใชเพิ่มจํานวนข้ึนมากในแตละป ส่ืออ่ืนๆท่ีถูกคือ ใบปลิว โปสเตอร หากเปน
ส่ือทองถ่ินก็มี รถแห วิทยุทองถ่ิน หนังสือพิมพทองถ่ิน วิธีในการเลือกส่ือนอกจากจะดูเร่ือง
คาใชจาย แลวควรดูเร่ืองการเขาถึงกลุมเปาหมายดวย เชนหากจะโฆษณาใหกลุมผูใหญ โดยเลือกส่ือ
อินเตอรเน็ตก็อาจจะเลือก เว็บไซตท่ีผูใหญใชบริการ ไมใชเว็บไซตท่ีวัยรุนเขามาใชบริการ เปนตน 
 
 


