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บทคดัย่อ 
บทความน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาถึงการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ของธุรกิจแฟชัน่โดยใชป้ระโยชน์

จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นเครือข่ายสังคมท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มบุคคล พร้อมทั้งเช่ือมโยงกลุ่มบุคคลต่างๆ มา
รวมกนัจนเกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ปัจจุบนัเวบ็ไซต์ประเภทน้ีไดรั้บความนิยมอย่างมากทั้งใน
ระดบับุคคล หน่วยงาน รวมถึงภาคธุรกิจ เพ่ือตอบสนองการใชง้านตามจุดมุ่งหมายต่างๆ มีทั้ งรูป 
แบบการใชง้านเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร รวมถึงการนาํเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีไปใชส้ร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ เน่ืองจากประสิทธิภาพของการส่ือสารผ่านเครือข่ายออนไลน์มีอิทธิพลต่อการ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนั ตราสินคา้แฟชัน่มากมายมีแนวโนม้หันมาให้
ความสนใจในการเขา้ร่วมเครือข่ายดงักล่าวเพื่อแสวงหาประโยชน์เชิงพานิช รวมถึงใชเ้ครือข่าย
ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคา้โดยผ่านทาง
กระบวนการบริหารจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจและลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นมากในการดาํเนิน
ธุรกิจในยุคปัจจุบนัท่ีสภาพการแข่งขนัทางการตลาดทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยนาํเอาเครือข่าย
ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมและมีจาํนวนสมาชิกของเครือข่ายมากท่ีสุด ณ ช่วงเวลาท่ีจดัทาํบทความน้ี 
คือ Facebook มาใชเ้ป็นกรณีศึกษาเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายออนไลน์ของ Facebook มีความ 
สัมพนัธ์กบัธุรกิจแฟชัน่และสามารถสนองตอบต่อกระบวนการบริหารลกูคา้สัมพนัธ์ไดอ้ยา่งไร  

 
ABSTRACT 

This article is aimed to study the use of social networking online as a tool to manage 
customer relationships for fashion business. Social networking is referred to as online 
network communication, used for relationships building between groups of people through 
the Internet. Social network websites have become popular for individuals, agencies and 
business sectors, and been used for various purposes such as building personal relationships 
and creating business networks. Due to the efficiency of social network communications, 
they also shape attitude and behavior of consumers nowadays.  Many fashion brands 
participate as members of many social networks for commercial exploitation including 
business communication and consumer relationships management. Building long-lasting 
relationships between brands and their customers is to conduct business in highly 
competition environments of today’s market.  Facebook, the most popular social network 
with prolific members, is selected as a case study to demonstrate its relationships between 
fashion business, and how its applications respond to the process of customer relationship 
management. 

 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
ธุรกิจแฟชั่นถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัและเป็น

ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัทางการตลาดสูง การบริหารธุรกิจให้
เจริญกา้วหนา้ไดน้ั้น นกัการตลาดสินคา้แฟชัน่ตอ้งสามารถ
นาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ได ้ในขณะท่ีการรักษาฐานลูกคา้เดิมและแสวงหา
ลูกคา้ใหม่ เป็นส่ิงท่ีทา้ทายและใชต้น้ทุนในการดาํเนินการ
สูง แนวโนม้ของธุรกิจแฟชัน่และบริษทัต่างๆ จึงหนัมาให้
ความสําคญักบัการรักษาลูกคา้ และการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีย ัง่ยืนกับลูกคา้โดยผ่านทางกระบวนการบริหารจัดการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและลูกคา้มากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
สามารถสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบให้กบัธุรกิจ
ไดอ้ย่างชดัเจน ในขณะท่ีกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ 
เดิมๆท่ีถูกใชเ้พ่ือสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจนั้น นบัวนั
จะยิ่งลดประสิทธิภาพลงเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะ
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมของการ
แข่งขนัเชิงธุรกิจเอง เช่น การพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทาํ
ให้การผลิตสินค้าเลียนแบบทาํได้ง่ายข้ึน การแข่งขันใน
เร่ืองต้นทุนการผลิตและราคาขาย การใช้กลยุทธ์การส่ง 
เสริมการขายท่ีจาํเจไม่สามารถเรียกร้องความสนใจจาก
ผูบ้ริโภคได ้ทาํเลและช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบเดิมไม่
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

อย่างไรก็ตาม กระบวนการบริหารจัดการความ 
สัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้ง
มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ยุคปัจจุบนั เพ่ือให้การสร้างความสัมพนัธ์เป็นไปในเชิง
บวก ธุรกิจแฟชัน่จึงตอ้งมีความเขา้ใจและสามารถปรับตวั
ให้ทนักบัพฤติกรรมการดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียน 
แปลงไป ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการพฒันาของเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร รวมถึงการท่ีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไดเ้ขา้
มามีบทบาทและช่วยอาํนวยความสะดวกให้การเข้าถึง
ระบบการส่ือสารแบบออนไลน์ทาํไดร้วดเร็วและไม่จาํกดั
ช่วงเวลา ทั้งยงัช่วยสร้างช่องทางใหม่ในการติดต่อส่ือสาร 

ส่งผลให้จาํนวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือจุดประสงคต่์างๆ
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเกิดเครือข่ายสังคมในรูป 
แบบออนไลน์ขนาดใหญ่ข้ึนบนโลกอินเทอร์เน็ต ซ่ึงนัก 
การตลาดสินคา้แฟชัน่ไม่อาจมองขา้มได ้เน่ืองจากวิธีการ
ส่ือสารบนเครือข่ายเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการ
สร้างทศันคติของผูบ้ริโภค ดงันั้น ธุรกิจมากมายรวมถึง
ธุรกิจแฟชัน่เอง กมี็แนวโนม้ท่ีหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการ
บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ผ่านทางระบบออนไลน์มากข้ึน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในขบัเคล่ือน เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดี
ใหก้บัลูกคา้โดยผา่นทางการบริการท่ีเหนือกวา่ รวมถึงการ
เรียนรู้เก่ียวกบัความตอ้งการ มุมมอง และสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ
บุคคลซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการสร้าง
ยอดขาย ช่วยรักษาความภกัดีต่อตราสินคา้ และเพ่ิมโอกาส
การแข่งขนัในธุรกิจแฟชัน่ได ้

 
ภาพรวมธุรกจิแฟช่ัน 

คาํว่า “แฟชัน่” เก่ียวขอ้งกบักระแสความนิยมของ
กลุ่มคนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง ดงันั้นกลุ่มผลิตภณัฑ์
แฟชัน่จึงมีวงจรชีวิตของผลิตภณัฑส์ั้นกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป
และมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจแฟชัน่
เป็นธุรกิจท่ีมีการดาํเนินกิจการเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์สอง
กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองแต่งกาย (Clothing) และกลุ่ม
เคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกาย (Fashion Accessories) สาย
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจึงมีความหลากหลาย ทําให้การแบ่ง
ลกัษณะของตลาดสําหรับธุรกิจแฟชัน่สามารถทาํไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น แบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ์และการใช้งาน 
หรือแบ่งตามระดบัราคา (Datamonitor, 2010, p. 12) เป็น
ตน้ ในบทความน้ีจะทาํการอา้งอิงตามลกัษณะตลาดแบ่ง
ตามระดบัราคา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัรูปท่ีปรากฏ
ดา้นล่าง (Ross & Harradine , 2010, p.352) 

 
 
 
 
 
 



       ลกัษณะตลาดแบ่งตามระดบัราคา 
1. กลุ่ม Couture  

ไดแ้ก่ Luxury Brand ตวัอยา่งตราสินคา้ในกลุ่มน้ี 
เช่น Chanel, Christian Dior เป็นตน้ 
2. กลุ่ม Designer & Diffusion  

ไดแ้ก่ Accessible Luxury รวมถึง Bridge Line Brand 
หรือ Secondary Line Brand ตวัอยา่งตราสินคา้ในกลุ่มน้ี 
เช่น Prada, Gucci, AIX เป็นตน้ 

       3. กลุ่ม High Street Brand  
ไดแ้ก่ Affordable Fashion ตวัอยา่งตราสินคา้ใน

กลุ่มน้ีเช่น Zara, Topshop, MNG, NEXT, Gap เป็นตน้ 
4. กลุ่ม Value Brand  

ไดแ้ก่ Cost-Led Brands ตวัอยา่งตราสินคา้ในกลุ่มน้ี
เช่น H&M, 21Forever และ Supermarket Clothing 
ตวัอยา่งตราสินคา้ในกลุ่มน้ี เช่น Primark, F&F at Tesco 
Lotus, ONLY@BIG-C เป็นตน้ 

 
 

ภาพที่ 1 การแบ่งตลาดสินคา้แฟชัน่ 
ที่มา:  Figure1: The relationship of value brands to other fashion market sectors Journal of Fashion Marketing and 

Management Vol. 14 No. 3. p.352 
 

ถึงแมว้่าสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้จะถือเป็นเคร่ืองแต่ง
กายและจดัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของการดาํรงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษยแ์ต่ในขณะเดียวกนัก็มกัจะถูกมองว่าเป็นสินคา้
ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ อยา่งไรกต็าม  การ
เติบโตในกลุ่มธุรกิจน้ียงัมีแนวโน้มขยายตัวได้ จากการ
สํารวจขอ้มูลการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน่ระดบั
โลกประจาํปี 2009 พบว่าตลาดมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน 
2.1% ดว้ยมูลค่าทางการตลาด $1,078.2 พนัลา้น การคาด 
การณ์แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจน้ีจากปี 2009 จนถึงปี 
2014 คาดวา่ มูลค่าตลาดจะสามารถเติบโตไดสู้งถึง $1,222.7 
พนัล้าน โดยผูห้ญิงถือเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในธุรกิจแฟชัน่ และเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัมากกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ ยอดจดัจาํหน่ายเคร่ืองแต่งกายปี 2009 กลุ่มเคร่ือง
แต่งกายสตรี (Womenswear) ครองส่วนแบ่งทางการตลาด
สูงสุดคือ 51.3% รองลงมาคือกลุ่มเคร่ืองแต่งกายบุรุษ 

(Men’s wear) 32.7 % และเคร่ืองแต่งกายเดก็ (Children’s 
wear) 16 % ตามลาํดบั (Datamonitor, 2010, p.8) 
 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
แฟช่ัน  

ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นธุรกิจประเภทใด
กต็าม ลว้นตอ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัทางการตลาดสูง 
กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายท่ีถูกใชเ้พ่ือสร้างความแตก 
ต่างและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบให้กบัธุรกิจ ซ่ึงนักการตลาดเช่ือ 
มัน่ว่าเป็นส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินแผนงานทาง
การตลาดและจะช่วยให้ธุรกิจมีความมัน่คงและย ัง่ยืน ส่ิง
เหล่าน้ีนับวนัจะยิ่งลดประสิทธิภาพลง เน่ืองจากหลาย
สาเหตุ เช่น 

1. การอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองการสร้างความแตกต่าง
โดยใชผ้ลิตภณัฑ ์ (Product-driven Differentiation) ทาํได ้
 



2. นอ้ยลง เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํให้
การผลิตสินคา้เลียนแบบทาํไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน (ไน-
แคมพ,์ 2546, น.15) อีกทั้งลกัษณะของสินคา้แฟชัน่เป็น
สินคา้ท่ีอิงกบักระแสความนิยม ทาํให้มีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์
สั้นและเปล่ียนแปลงไดง่้ายตามช่วงเวลาต่างๆ ส่งผลใหก้าร
ตกัตวงผลประโยชน์จากวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์แฟชัน่ทาํ
ไดเ้พียงช่วงสั้นๆ (คอตเลอร์, 2547, น.17) 

3. จํานวนคู่แข่งขันในตลาดมีมากข้ึน เน่ืองจากการ
ขยายตวัของธุรกิจแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ (e-Business) 
สะดวกและไม่จาํเป็นตอ้งใชต้น้ทุนสูง รวมทั้งสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ทาํให้เกิดผูข้ายรายใหม่
จาํนวนมาก (Datamonitor, 2010, p. 13) 

4. แนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) เพียงตราเดียวมีจาํนวนลดลง เน่ืองจาก
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคสินคา้แฟชัน่นิยมความเป็นปัจเจก รวมถึง
รูปแบบการแต่งกายผสมผสาน (Mix & Match Style) ช่วย
สร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคลได้มากกว่าการแต่งกายด้วย  
ตราสินคา้เดียวกนัตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า (อรรถสิทธ์ิ  
เหมือนมาตย,์ 2551) 

5. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่ซ่ึง
เกิดจากความเร่งรีบในชีวิต ทาํให้ผูบ้ริโภคมีเวลากับส่ิง
ต่างๆ น้อยลง ประกอบกบัการพฒันาของเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทาํให้รูปแบบ
และช่องทางการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้า- 
หมายโดยการใช้วิธีการส่ือสารแบบทางเดียวไม่ประสบ
ความสาํเร็จเท่าท่ีควร (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวคิ, 2551, น.37) 

6. เน่ืองจากคู่แข่งขนัในธุรกิจมีมากมาย ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ จากหลายช่องทาง ทาํให้เกิดการ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูล ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีแนว 
โนม้ลดความเช่ือถือท่ีมีต่อส่ือโฆษณา (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 
2551, น.37) ในขณะท่ีการตีความเก่ียวกบักระบวนการสร้าง
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคสินคา้
แฟชัน่ทาํไดย้ากและมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน (Solomon & 
Rabolt, 2004, p. 261-263) 

ความเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเหล่าน้ีส่งผลให้ธุรกิจแฟชัน่
จาํเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า
สภาพการแข่งขันทางการตลาดจะสูงหรือเทคโนโลยีจะ
เปล่ียนแปลงไปเพียงใด แต่ว่าหน่ึงในผูท่ี้มีบทบาทในการ
กาํหนดความอยูร่อดของธุรกิจยงัคงเป็นลูกคา้อยูเ่สมอ ตราบ

ใดท่ีธุรกิจยงัคงตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ได ้ย่อมส่งผลให้เกิดการซ้ือและทาํให้
ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายและผลกาํไรไดต้ามเป้าหมายท่ี
กาํหนด  

ในภาวะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัรุนแรงเช่นน้ี การเพ่ิม
ยอดขายถือเป็นเร่ืองท่ีท้าทายเน่ืองจากตน้ทุนในการหา
ลูกคา้ใหม่มีแนวโนม้สูงกว่าการรักษาฐานลูกคา้เดิม (ภาณุ  
ลิมมานนท,์ 2549, น.38) อยา่งไรกต็าม การรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในธุรกิจแฟชัน่ยงัมีความเป็นไปได ้เน่ืองจาก
ธุรกิจแฟชั่นเก่ียวข้องกับการขายสินค้าท่ีส่งเสริมภาพ-
ลกัษณ์และรสนิยมเฉพาะตนซ่ึงถือเป็นเร่ืองปัจเจกบุคคล 
(Datamonitor, 2010, p. 12) ดงันั้น ค่านิยมของผูบ้ริโภคท่ี
ยึดมัน่ต่อตราสินคา้ในธุรกิจน้ียงัคงมีอยู่เพียงแต่แนวโน้ม
ของความภกัดีต่อตราสินคา้เพียงตราใดตราหน่ึงมีจาํนวน
ลดลง ธุรกิจแฟชัน่และบริษทัต่างๆ จึงใหค้วามสาํคญักบัการ
เหน่ียวร้ังลูกคา้ (Customer Retention) และเน้นเร่ืองการ
บริหารจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและลูกคา้ (Cus-
tomer Relationship Management: CRM) มากข้ึนโดยผา่น
ทางการบริการท่ีเหนือกวา่ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ซ่ึงในท่ีสุดจะนําไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ
อยา่งต่อเน่ืองนั้นเอง (ภาณุ  ลิมมานนท,์ 2549, น.19-20) 

 
แนวคดิเร่ืองความสัมพนัธ์ของการบริหารงานลูกค้า
สัมพนัธ์และธุรกจิแฟช่ัน 

การบริหารจัดการความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและ
ลูกคา้ (Customer Relationship Management: CRM) เก่ียว 
ขอ้งกบัการจดัการดา้นกระบวนการ กลยทุธ์ กาํลงัคน ระบบ
และเคร่ืองมือ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
บูรณาการธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อการพฒันาความสัมพนัธ์
ระหว่างธุรกิจและลูกคา้ (ภาณุ  ลิมมานนท์, 2549, บทนาํ) 
แนวคิดน้ีเน้นเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนเพ่ือให ้   
ได้ผลสัมฤทธ์ิไปสู่การซ้ือท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการดําเนิน
ปฏิสัมพนัธ์แบบ 2 ทางระหว่างธุรกิจกบัลูกคา้ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของความพอใจของทั้งสองฝ่าย เม่ือใดท่ีธุรกิจหรือ
ตราสินคา้สามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ในทุกๆ
คร้ังท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ความรู้สึกในแง่บวกท่ีมีร่วมกนัจะ
ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งข้ึน ในขณะท่ี
ความสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึก และ
ความประพฤติ (ภาณุ  ลิมมานนท,์ 2549, น.98) ดงันั้น ธุรกิจ



ตอ้งสามารถเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง เพ่ือนาํขอ้มูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ 
นาํไปสู่ความเขา้ใจในเร่ืองทศันคติ ความตอ้งการ พฤติ-
กรรม ความพึงพอใจ รวมถึงความไม่พึงพอใจของลูกคา้ 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะช่วยทาํให้ธุรกิจสามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดและความภักดีต่อตราสินค้าไวไ้ด้ (คอตเลอร์, 
2547, น.35-38) 

ถึงแม้ว่าการรักษาความภกัดีต่อตราสินค้าเป็นส่ิงท่ี
ยากลาํบาก แต่สําหรับธุรกิจแฟชั่นแล้วค่านิยมดังกล่าว
ยงัคงมีอยู่ เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้เกิดความรู้สึกคุน้เคยและ
ผูกพนักบัตราสินคา้ ลูกคา้จะถูกกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม
การซ้ืออยา่งต่อเน่ืองได ้ นอกจากนั้น ลูกคา้ก็ยงัตอ้งการ
แบ่งบันประสบการณ์แบบเดียวกันให้เพ่ือน หรือครอบ 
ครัวไดรั้บซ่ึงนาํไปสู่แนวโนม้ท่ีจะบอกต่อประสบการณ์ท่ี
มีใหแ้ก่ลกูคา้คนอ่ืนดว้ย (ภาณุ  ลิมมานนท,์ 2549, น.70) 

ส่ิงหน่ึงท่ีมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแนวคิดเร่ืองการ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า และการ
ดาํเนินธุรกิจแฟชั่นคือ ทั้ งสองส่ิงเก่ียวข้องกับเร่ืองของ
อารมณ์และความรู้สึก ถึงแมว้่าเส้ือผา้จดัเป็นหน่ึงในปัจจยั 
พ้ืนฐานของการดาํรงชีวิต แต่เม่ือมีคาํว่า “แฟชัน่” มาเก่ียว 
ข้อง สินค้าแฟชั่นจะถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หรือ
สินคา้ท่ีเกินความจาํเป็นต่อพ้ืนฐานการดาํรงชีวิตทัว่ไป ทั้งท่ี
ในความเป็นจริงแลว้ผูบ้ริโภคบางกลุ่มยงัต้องการสินค้า
ฟุ่มเฟือยเหล่าน้ีอยูเ่พ่ือเติมเตม็ความตอ้งการทางดา้นอารมณ์
และความรู้สึก เช่น ใช้เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือ
สถานะทางสังคม (Datamonitor, 2010, p. 13) ดงันั้น แรง   
จูงใจในการซ้ือสินค้าแฟชั่นจึงมักเก่ียวข้องกับเร่ืองของ
อารมณ์เช่นกนั ซ่ึงหากตราสินคา้ใดสามารถตอบสนองไดก้็
จะนาํไปสู่การเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างกนั 
ในขณะท่ีกลยทุธ์ของการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ ท่ีมีประ-
สิทธิภาพจะช่วยต่อยอดความสัมพนัธ์ดงักล่าวให้เกิดความ
ยัง่ยนืต่อไป  
 
แนวโน้มการบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์ยุคปัจจุบัน 

อยา่งท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีใกล ้
ชิดระหว่างตราสินคา้และลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากสําหรับ
ธุรกิจแฟชัน่ วิธีการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีและ
ช่องทางส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาเป็นตวัขบัเคล่ือน  
 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนจาํนวน
มากในเวลาอนัรวดเร็ว (ไนแคมพ,์ 2546, น.19-23) วิธีการ
เหล่าน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาศยัเทคโนโลยีออนไลน์และบริการจากระบบ
อินเทอร์เน็ตเพ่ืออาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั เช่น 
การติดต่อส่ือสาร การหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การรับส่ง
ข่าวสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือสินคา้และ
ทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต การพดูคุย
และแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายออนไลน์ หรือแมแ้ต่
การเล่นเกมออนไลน์ เป็นตน้ จะเห็นวา่กิจกรรมเหล่าน้ีไม่ได้
ถูกจาํกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีเวลาว่างเท่านั้น แต่ยงั
ขยายออกไปสู่กลุ่มผูใ้ชอ่ื้นๆ ทั้งชายและหญิง หลากหลาย
อาชีพและอายุ การเขา้ถึงระบบออนไลน์ยงัสามารถทาํได้
ตลอดเวลา ทั้งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือแมแ้ต่โทรศพัท ์
มือถือ  

ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถรับส่ือไดต้ลอด 
เวลา ในท่ีน้ีรวมถึงส่ือดิจิทลั (Digital Media) สาํหรับระบบ
ออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นเวบ็บลอ็ก (Web Blog) พอ็ดแคสต ์
(Podcasts) คิวอาร์โคด้ (Quick Response Codes) เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Networking) เป็นตน้ การส่ือสาร
ผ่านส่ือเหล่าน้ีช่วยเปิดช่องในการเข้าถึงผูบ้ริโภคแบบ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน รวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์แบบ 2 
ทางซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์
ในยคุปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม การส่ือสารผา่นส่ือดิจิทลัเหล่า 
น้ี บางรูปแบบก็อาจไม่เหมาะสมกบัธุรกิจ และบางคร้ังก็
อาจนาํไปสู่ความเบ่ือหน่าย และก่อให้เกิดทศันคติเชิงลบ
ระหวา่งตราสินคา้กบัลูกคา้ได ้หากการส่งขอ้มูลข่าวสารมี
ปริมาณท่ีมากเกินไป หรือไม่ตรงกับความต้องการของ
ลูกคา้ รวมถึงเป็นไปโดยปราศจากความเต็มใจจากลูกคา้ 
(เวอร์ไทมแ์ละเฟนวคิ, 2551, น.33-34) 

หากธุรกิจสามารถสร้างความเตม็อกเตม็ใจ หรือความ
กระตือรือร้นให้กบัลูกคา้ในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางดงักล่าวได ้การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ยอ่มเห็น
ผลสัมฤทธ์ิท่ีชดัเจนมากข้ึน หน่ึงในวิธีการดงักล่าวคือ การ
สร้างการมีส่วนร่วมให้กบัลูกคา้ รวมถึงเปล่ียนสถานะของ
ลูกคา้จากเดิมท่ีเป็นผูรั้บส่ือหรือบริการเพียงอย่างเดียว มา
เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ใหก้บัตราสินคา้ 
ประสบการณ์ดงักล่าวอาจรวมถึงเน้ือหา (Content) หรือ 
 



เร่ืองราวท่ีบอกเล่าความรู้สึก หรือความสนใจของลูกคา้ ทาํ
ใหเ้กิดอามรณ์ร่วมและสร้างความผกูพนักนัในระดบับุคคล
ไดม้ากข้ึน (เวอร์ไทม ์และ เฟนวคิ, 2551, น.49-52) 

ในส่วนของธุรกิจแฟชัน่ ตราสินคา้ต่างๆ มีแนวโนม้ท่ี
หนัมาใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ ผา่น
ระบบออนไลน์ โดยอาศยัเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์-
เน็ตความเร็วสูงเขา้มาสนบัสนุนการดาํเนินงาน เน่ืองจาก
ตระหนักถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการส่ือสารท่ีขับ 
เคล่ือนด้วยความยินยอมของลูกคา้เอง เว็บไซด์ของตรา
สินคา้แฟชัน่มากมายทั้งกลุ่มตราสินคา้ Luxury, Accessible 
Luxury และ Affordable Fashion เช่น Chanel, DKNY และ 
Zara ตามลาํดับ ได้แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชยจ์าก
เทคโนโลยีการส่ือสารผ่านระบบออนไลน์ ดว้ยเว็บไซต์ท่ี
เช่ือมการติดต่อกนัระหวา่งบุคคล ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ี

ไดแ้ก่ Myspace, Facebook, Twitter, Hi5, Friendster, Sky-
Rock เป็นตน้ เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือสร้างความ 
สัมพนัธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม
บุคคลเหล่านั้นมารวมกนัไวใ้นสังคมออนไลน์นั้นเอง 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เครือ 
ข่ายสังคมซ่ึงมีการติดต่อส่ือสารถึงกนัผา่นระบบอินเทอร์-
เน็ต โครงสร้างสังคมออนไลน์เกิดจากการเช่ือมโยงกัน
ระหวา่ง Node หรือสมาชิกของกลุ่มสังคมแต่ละกลุ่ม เม่ือ 
Node แต่ละกลุ่มมาเช่ือมโยงกนัจะกลายเป็นเครือข่ายข้ึน 
จุดประสงค์ในการสร้างการเช่ือมโยงกนัระหว่างสมาชิก
ของแต่ละ Node น้ีอาจใชเ้พ่ือสร้างความสัมพนัธ์ หรือ 
แลกเปล่ียนแนวความคิดรวมถึงขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั 
เกิดเป็นเครือข่ายของสังคมท่ีมีเป้าหมายหรือมีความสนใจ
ไปในทิศทางเดียวกนั (Knoke & Yang, 2008, p. 8-9)  

 
ตารางที่ 1 การจดัอนัดบัเวบ็ไซตย์อดนิยม 

Rank Top Sites 1 2 3 4 5 

World www.google.com www.facebook.com www.youtube.com www.yahoo.com www.live.com 

Thailand www.google.co.th www.facebook.com www.google.com www.live.com www.youtube.com 

Rank Top Sites 6 7 8 9 10 

World www.baidu.com www.wikipedia.org www.blogger.com www.msn.com www.twitter.com 

Thailand www.sanook.com www.yahoo.com www.hi5.com www.blogger.com www.pantip.com 

ท่ีมา: http://www.alexa.com/topsites  
 

ปัจจุบนัเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดรั้บความ
นิยมอย่างมากทั้งจากตวับุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองการใช้งานตามจุดมุ่งหมายต่างๆ มีทั้ งรูป 
แบบท่ีเป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไม่
แสวงหาผลกาํไร ตลอดจนถึงการนาํเวบ็ไซต์เหล่าน้ีไปใช้
ประโยชน์เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น ใชใ้นการสร้างเครือ 
ข่ายทางธุรกิจ หรือแมแ้ต่เครือข่ายการเมือง จากผลสํารวจ
การจดัอนัดบัเว็บไซต์ท่ีมีผูนิ้ยมใชง้านมากสุด 10 อนัดบั
แรกของโลกและของประเทศไทยดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
พบวา่เวบ็ไซตก์วา่คร่ึงหน่ึงเป็นเวบ็ไซตมี์บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบเครือข่ายสังคมเป็นส่วนใหญ่ เช่น Facebook, 
Twitter, Hi5, Baidu เป็นตน้ 

จะเห็นวา่การเช่ือมโยงกนัในเครือข่ายสังคมออนไลน์
น้ีได้สร้างกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบับุคคลมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมกระบวนการ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ในมุม 
มองของนกัการตลาดแฟชัน่ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” จึง
กลายเป็นเคร่ืองมืออันทรงพลังและมีประสิทธิภาพใน
ส่ือสาร การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์รวมถึงการดาํเนิน
กิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
ปัจจัยที่ทําให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลใน
การสร้างวธีิการส่ือสารระหว่างบุคคล  

อย่างท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ว่าผลพวงจากความนิยมของ
บุคคลในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์เครือข่ายออนไลน์ ทาํให้
เกิดกลุ่มสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ข้ึน สาเหตุสําคญัเกิด
จากการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินชีวิต การพฒันาของ
เทคโนโลย ีและ การท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดเ้ขา้มามี



อิทธิพลในการสร้างวธีิการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Thomas, 
Peters & Tolson, 2007, p. 594-595) ทาํใหเ้กิดช่องทางการ
ส่ือสารใหม่ไปยังกลุ่มผู ้บริโภคซ่ึงมี อิทธิพลต่อการ
บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ การสร้างแรงจูงใจ อารมณ์ รวม 
ถึงทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้แฟชัน่ ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1. มีประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ตราสินค้าและลูกค้า 

เน่ืองจากลูกคา้หรือสมาชิกของเครือข่าย สามารถสร้าง
เน้ือหาในการส่ือสารตามความสนใจ เช่น หวัขอ้สนทนา การ
สํารวจความคิดเห็น ทาํให้ลูกคา้มีอาํนาจในการควบคุมการ
ส่ือสารเหนือกว่าตราสินคา้ สร้างความรู้สึกของการมีส่วน
ร่วมไดดี้กวา่ ส่งผลให้เกิดการสร้างความผกูพนัระหวา่งตรา
สินคา้และลูกคา้ไดม้ากกว่า (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวิค, 2551, น.
39-42) 

2. มีประสิทธิภาพในการสร้างการยอมรับในข้อมูลที่
นําเสนอ 

การสร้างเน้ือหาหรือขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารกนั
ของลกูคา้แต่ละคนในแต่ละคร้ังโดยผา่นระบบออนไลน์ ถือ
เป็นการส่งผ่านขอ้มูลระหว่างบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลหน่ึง
อยา่งต่อเน่ือง ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการส่ือสาร ถือเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกนัของลูกคา้แต่ละคน จึงมีเน้ือหาท่ีถูกสร้างโดย
ตวัลกูคา้เอง ทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและมีคุณค่าในมุมมอง
ของลูกคา้คนต่อๆ ไป รวมทั้งให้ผลลพัธ์ท่ีมากกวา่การช้ีนาํ
ของนักการตลาดในแง่ของการยอมรับ และนาํไปสู่ความ
เตม็อกเตม็ใจในการความพฒันาความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 
เน่ืองจากลูกคา้ช่ืนชอบและผกูพนักบัตราสินคา้ท่ีมีส่วนร่วม
มากกวา่ (เวอร์ไทมแ์ละเฟนวคิ, 2551, น.39) 

3.  มปีระสิทธิภาพในการส่งผ่านข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
สมํา่เสมอ และต่อเน่ือง  

การสร้างแหล่งข่าวสารดว้ยกลยทุธ์ทางการตลาดแบบ
ปากต่อปาก (Word of Mouth) ซ่ึงแต่เดิมเกิดข้ึนในสังคม
ทัว่ไป ไดถู้กพฒันาไปสู่รูปแบบของการแบ่งปันข่าวสาร
ผา่นโลกออนไลน์หรือ Electronic-Word Of Mouth ดว้ยวิธี 
การท่ีแนบเนียน เปรียบเสมือนการพูดคุยกนัระหว่างกลุ่ม
เพ่ือน ส่งผลให้เกิดกระจายของขอ้มูลในวงกวา้งไดใ้นเวลา
อนัรวดเร็วและต่อเน่ือง ซ่ึงการแลกเปล่ียนข่าวสารจาก 
“เพ่ือนสู่เพ่ือน” เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์อยา่งสมํ่าเสมอ
และต่อเน่ือง ทั้งยงัช่วยส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือ
และทศันคติ โดยผา่นการรับรู้และเรียนรู้ผา่นประสบการณ์

ท่ีไดรั้บการแบ่งบนัจากคนอ่ืนๆ ในเครือข่ายฯ ถึงแมจ้ะเป็น
ประสบการณ์ของผูอ่ื้นกต็าม หากผูน้ั้นไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นผูน้าํทางความคิด (Opinion Leaders) หรือไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูบ้ริโภคยอ่มมีอิทธิพลในการช้ีนาํหรือสร้าง
กระแสความนิยมต่างๆ ได ้(Kotler, 2003, p. 71-77) 

4.  มีประสิทธิภาพในรักษาปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า
และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ทีค่าดว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ 

การส่ือสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ของตราสินค้า
แฟชั่นต่างๆ ช่วยส่งผ่านข่าวสารไปสู่คนหมู่มาก แต่ใน
ขณะเดียวกนัจะทาํหนา้ท่ีรวบรวมและคดักรอง “กลุ่มคนท่ี
ช่ืนชอบ” (Fan club) เก่ียวกบัตราสินคา้นั้นๆ มาไวด้ว้ยกนั 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยลูกคา้เก่า และผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้ใน
อนาคต การส่ือสารกนัภายในกลุ่มน้ีจะช่วยรักษาปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัใหค้งอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ และทาํใหเ้กิดการมีส่วน
ร่วมผ่านการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเครือข่ายฯ หาก
บรรยากาศการส่ือสารเป็นไปในเชิงบวกนัน่ยอ่มส่งผลดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและช่วยเสริมสร้างความภกัดีต่อตรา
สินคา้แฟชัน่นั้นๆ ได ้(Thomas, et al., 2007, p. 589-590) 
ถึงแมว้่า “กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบ” เหล่าน้ีบางส่วนอาจยงัไม่ได้
เป็นลูกคา้ ณ ปัจจุบนั แต่เม่ือความช่ืนชอบในตราสินคา้นั้น
เพ่ิมพูนมากข้ึนเร่ือยๆ ก็มีโอกาสท่ีพวกเขาจะผนัตวัเองมา
เป็นลูกค้าของตราสินค้าแฟชั่นได้ง่ายข้ึน (พัชลีย์กานต ์
คเชนทร์ชยั, 2553, น.49)  

ดงันั้น หากธุรกิจแฟชัน่เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีทาํให้เครือ- 
ข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อวิธีการส่ือสารระดับบุคคล 
รวมถึงรักษาปฏิสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีมีอิทธิพลระหว่างลูกคา้
และตราสินคา้ได ้ยอ่มมีโอกาสท่ีธุรกิจจะสามารถเหน่ียวร้ัง
ลูกคา้ไดม้ากกว่า รวมถึงการให้ความสําคญักบัการบริหาร 
งานลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม สร้างความผกูพนัและการมี
ส่วนร่วมระหว่างตราสินค้าและลูกค้าจาํนวนมากไวไ้ด ้
โดยอาศัยเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในขบัเคล่ือนและแพร่ขยายออกไปในวง
กวา้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบ
ในการสร้างยอดขาย รักษาความภกัดีต่อตราสินคา้และเพิ่ม
โอกาสการแข่งขนัในธุรกิจแฟชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
กรณศึีกษา: เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 

Facebook จดัเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีจาํนวน
สมาชิกของเครือข่ายมากท่ีสุดในโลก เวบ็ไซต ์ Facebook 



เร่ิมเปิดตวัในปี 2005 โดย มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark 
Zuckerberg) นกัศึกษาภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลยั 
Harvard มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง Facebook เพ่ือใชเ้ป็น
พ้ืนท่ีส่วนกลางสาํหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งเพ่ือน
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัซ่ึงต่อมาไดแ้พร่หลายไปยงั
กลุ่มผูใ้ชอ่ื้นๆทัว่โลกในระยะเวลาไม่นาน Facebook ไดรั้บ
ขอ้เสนอทางธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการลงทุนหลายคร้ังจาก
กลุ่มธุรกิจท่ีมองเป็นศกัยภาพการเติบโตทางการตลาดท่ี
ยิ่งใหญ่ (Wikipedia, n.d.) จากการแสดงผลขอ้มูลเชิงสถิติ
ผ่านทาง www.facebakers.com และ www.checkfacebook. 

com ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 พบว่ามีผูล้งทะเบียนเขา้เป็น
สมาชิกของ Facebook รวมแลว้กวา่ 512,000,000 คน จาก 
212 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงหากเปรียบเทียบจาํนวนผูใ้ชง้าน 
Facebook เท่ากบัจาํนวนประชากรของประเทศใดประเทศ
หน่ึง ประเทศนั้นถือว่ามีขนาดประชากรมากกว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของ Facebook เอง หากมอง
ในเชิงธุรกิจถือว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งน้ีมีขนาด
ตลาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลกรองจากประเทศจีนและ
อินเดีย 

 
ตารางที ่2 การจดัอนัดบัประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกของโลก 

Rank 1 2 3 4 5 

Country China India United States Indonesia Brazil 

Population 1,330,141,295 1,173,108,018 310,232,863 242,968,342 201,103,330 

ท่ีมา: Countries and Areas Ranked by Population 2010.  
          http://www.census.gov/cgi-bin/broker  
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจดัอนัดบัประเทศท่ีมีผูใ้ชง้าน Facebook มากท่ีสุด 25 อนัดบัของโลก 
Rank Countries    Users %Male  %Female % Most Popular Age Distribute 

1 United States (US)  138,660,280 43.6 56.4 Age 18-24 yrs ~31.3% 
2 United Kingdom (GB)    27,279,920 47.9 52.1 Age 18-24 yrs ~26.7% 

3 Indonesia (ID)    26,870,640 59.7 40.3 Age 18-24 yrs ~41.1% 

4 Turkey (TR)    22,689,280 64.2 35.8 Age 18-24 yrs ~34.4% 

5 France (FR)    18,875,380 48.2 51.8 Age 18-24 yrs ~27.2% 

6 Canada (CA)   17,050,280 45.6 54.4 Age 18-24 yrs ~28.8% 

7 Italy (IT)   16,589,460 53.6 46.4 Age 25-34 yrs ~27.1% 

8 Philippines (PH)   16,492,880 47.5 52.5 Age 18-24 yrs ~41.4% 

9 Mexico (MX)    15,037,020 49.4 50.6 Age 18-24 yrs ~35.5% 

10 India (IN)    13,612,360 69.9 30.1 Age 18-24 yrs ~47.1% 

11 Germany (DE)   11,119,240 49.1 50.9 Age 18-24 yrs ~29.4% 

12 Argentina (AR)   11,118,120 47.5 52.5 Age 18-24 yrs ~28.9% 

13 Spain (ES)   10,908,540 48.1 51.9 Age 25-34 yrs ~36.2% 

14 Colombia (CO)   10,725,740 48.8 51.2 Age 18-24 yrs ~34.2% 

15 Australia (AU)      9,169,220 46.2 53.8 Age 25-34 yrs ~27.0% 

16 Malaysia (MY)      8,187,460 52.6 47.4 Age 18-24 yrs ~35.8% 

17 Taiwan (TW)     7,109,140 49.9 50.1 Age 25-34 yrs ~40.1% 

18 Chile (CL) 7,060,020 48.1 51.9 Age 18-24 yrs ~33.0% 



19 Venezuela (VE)       6,857,980 46.6 53.4 Age 18-24 yrs ~33.1% 

20 Brazil (BR)        5,860,740 45.4 54.6 Age 25-34 yrs ~32.3% 

21 Thailand (TH)        5,420,040 44.5 55.5 Age 18-24 yrs ~37.2% 

22 Egypt (EG)        4,025,280 61.8 38.2 Age 18-24 yrs ~45.9% 

23 Sweden (SE)        3,835,160 48.0 52.0 Age 25-34 yrs ~23.9% 

24 Belgium (BE)       3,553,600 50.3 49.7 Age 25-34 yrs ~26.6% 

25 Hong Kong (HK)       3,383,440 47.8 52.2 Age 25-34 yrs ~34.2% 

ท่ีมา: Countries on Facebook - Facebook Statistics 
         http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/   
  

ส่วนประเทศท่ีมีจาํนวนผูใ้ชง้าน Facebook มากท่ีสุด 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ อินโดนีเซีย ตุรกี 
และ ฝร่ังเศส จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านประชากร 
ของผูใ้ชง้าน Facebook ในประเทศต่างๆ โดยเปรียบเทียบ
จากการแสดงผลการจัดอนัดบัจาํนวนสมาชิก 25 อนัดับ
แรกตามตารางท่ี 3 ส่วนใหญ่พบวา่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั
นั่นคือ มีสัดส่วนผูใ้ชง้านท่ีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
และหากพิจารณาตามช่วงอาย ุโดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มช่วงอายุ
ท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มท่ี 1 (สมาชิกอายเุท่ากบัหรือตํ่ากวา่ 13 
ปี) กลุ่มท่ี 2 (สมาชิกอายรุะหวา่ง 14-17 ปี) กลุ่มท่ี 3 (สมาชิก
อายุระหว่าง 18-24 ปี) กลุ่มท่ี 4 (สมาชิกอายุระหว่าง 25-34 
ปี) กลุ่มท่ี 5 (สมาชิกอายรุะหวา่ง 35-44 ปี) กลุ่มท่ี 6 (สมาชิก

อายรุะหวา่ง 45-54 ปี) กลุ่มท่ี 7 (สมาชิกอายรุะหวา่ง 55-64 
ปี) กลุ่มท่ี 8 (สมาชิกอายุ 65 ปีข้ึนไป) พบว่า มีจํานวน
สมาชิก Facebook กระจายอยูท่ ั้ ง 8 กลุ่มช่วงอายุ ซ่ึงนั้นก็
หมายความว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Facebook 
สามารถเจาะเขา้ถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวยัท่ีใชค้อมพิวเตอร์
และท่องโลกอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่แลว้สมาชิกท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี และ 25-34 ปี เป็นกลุ่มท่ีนิยมเล่น Face-
book มากกว่ากลุ่มสมาชิกในช่วงอายุอ่ืนๆ รูปแบบการติด 
ต่อส่ือสารเพ่ือสร้างเครือข่ายบน Facebook ทาํให้ผูใ้ชง้าน
สามารถใช ้Facebook เพ่ือจุดประสงคต่์างๆ ท่ีหลากหลาย
ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองประเดน็หลกัดงัน้ี 

 
1. ใช้เพือ่การตดิต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผู้อืน่  
                

ลกัษณะการติดต่อกนัจะเกิดข้ึนผ่านหน้าต่างท่ีเรียกว่า
Facebook Personal Page (Profile Page) มีรูปแบบเหมือน 
หน้า (page) ส่วนตวัท่ีสมาชิกของหน้า Facebook นั้น
สามารถใช้แสดงความคิดเห็น ส่งข้อมูลข่าวสารถึง
สมาชิกคนอ่ืนๆ หรือท่ีเรียกกันว่า “เพ่ือน” ได้สมาชิก
สามารถเพิ่มจาํนวนเพ่ือนในเครือข่าย จาํกดัจาํนวนเพ่ือน
สูงสุด หรือยกเลิกการเป็นเพ่ือนไดเ้ช่นกนั 
 

 
 

ภาพที ่2 Facebook Personal Page 
ทีม่า http://www.facebook.com/profile.php?id=680478951 

 



2. ใช้เพือ่การตดิต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์เพือ่วตัถุประสงค์อืน่ๆ  
เช่น ใช้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นตน้ ลกัษณะการ
ติดต่อกันจะเกิดข้ึนผ่านหน้าต่างท่ีเรียกว่า Facebook 
Business Page (Fan Page) ธุรกิจส่วนใหญ่นิยมใช ้Fan 
Page เพ่ือสร้างเครือข่ายใหก้บัตราสินคา้ของตน รวมถึง
ใช้ติดต่อส่ือสาร ส่งข่าวสารถึงลูกคา้ได้พร้อมกันใน
คร้ังเดียว และยงัเป็นพ้ืนท่ีในการพูดคุยระหว่างลูกคา้
ดว้ยกนั Fan Page สามารถเพ่ิมจาํนวนสมาชิก หรือ 
“แฟน” ได้ไม่จํากัดผ่านวิธีการแนะนํา หรือบอกต่อ
เพ่ือนๆ ในกลุ่มของสมาชิกโดยสมคัรใจ สามารถตั้งค่า
การใชง้านอ่ืนๆเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของ
ตราสินคา้พร้อมทั้งเช่ือมโยงสมาชิกไปสู่เวบ็ไซต์ของ
ตราสินคา้นั้นได ้

 
ภาพที ่3 Facebook Business Page 

ทีม่า: http://www.facebook.com/UniqloCo 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง Facebook และตราสินค้า
แฟช่ัน 

เน่ืองจากแนวคิดของสังคมออนไลน์ ซ่ึงเนน้เร่ืองการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไปสู่กลุ่มบุคคลเกิดเป็น 
เครือข่ายข้ึน เวบ็ไซต ์Facebook จึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลาง
ท่ีรวมเอากลุ่มสังคมย่อยๆ ท่ีมีความสนใจหรือความนิยม
ในเร่ืองเดียวกนัมารวมกนัไวใ้นท่ีเดียว มุมมองของนกัการ
ตลาดถือวา่เครือข่ายแห่งน้ีมีศกัยภาพและมีความสาํคญัทาง
เศรษฐกิจเน่ืองจากมีขนาดตลาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
โลก และมีกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย ตั้งแต่ระดบับุคคล 
ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลยั สังคมท่ีทาํงาน จนถึง
ระดบัประเทศและระดบัโลก ทาํให้ธุรกิจมากมายรวมถึง
ธุรกิจแฟชัน่เองไดใ้หค้วามสาํคญักบั Facebook เพ่ือใชเ้ป็น
ช่องทางการส่ือสารไปยงักลุ่มคนจาํนวนมาก รวมทั้ งนํา
แอพพลิเคชัน่ (application) ต่างๆ ของ Facebook มาประ-
ยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดกบั
ผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนั ตวัอย่างของแอพพลิเคชั่น ดงักล่าว 

เช่น การสร้าง Fan page การโฆษณาสินคา้และบริการผา่น
กลุ่มคนในเครือข่าย การจดัทาํโพลล ์(Poll) สํารวจความ
คิดเห็น (อรภคั  สุวรรณภคัดี,2553,น.24-25) เป็นตน้   

ในส่วนของธุรกิจแฟชั่น  www.facebakers.com ได้
รวบรวมผลสํารวจความนิยมของสมาชิกเครือข่ายฯ เก่ียว 
กบัตราสินคา้แฟชัน่ท่ีสมาชิกช่ืนชอบโดยวดัผลจากจาํนวน
สมาชิกท่ีสมคัรเป็น Fan Page ของตราสินคา้ พบวา่ ตรา
สินค้าแฟชั่นท่ีมีจาํนวน Fan สูงสุดได้แก่ตราสินค้า 
Victoria's Secret (จาํนวนแฟน 7,103,413 คน) นอกจากนั้น
ยงัพบวา่ตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม 20 อนัดบัแรกกระจาย
อยูใ่นตลาดหลายระดบัราคาตั้งแต่ระดบัยอดบนจนถึงฐาน
ปีระมิด ไดแ้ก่ ตราสินคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่ม Luxury Brand เช่น 
Chanel ส่วนกลุ่ม Accessible Luxury เช่น Burberry หรือ
กลุ่ม Affordable Fashion เช่น Zara รวมถึงกลุ่ม Cost-Led 
Brands เช่น Forever 21 เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวไดแ้สดง
ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกนัระหว่างกลุ่มผูใ้ชง้าน Face-
book กบัตลาดสินคา้แฟชัน่ทั้ง 4 ระดบั 

 
 
 
 



ตารางที่4  ตารางแสดงการจดัอนัดบัตราสินคา้แฟชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมใน Facebook 

No.  Name Rank Category Fans 
1 Victoria's Secret 1 Fashion 7,103,413 

2 Converse All Star 2 Fashion 5,453,331 

3 Victoria's Secret Pink 3 Fashion 5,145,272 

4 ZARA 4 Fashion 5,016 ,436 

5 Converse 5 Fashion 4,365,902 

6 Forever 21 6 Fashion 2,109,138 

7 Abercrombie & Fitch 7 Fashion 1,868,944 

8 I Love Being Black 9 Fashion 1,854,215 

9 Lacoste 10 Fashion 1,785,268 

10 Hollister Co. 11 Fashion 1,699,366 

11 Burberry 12 Fashion 1,580,822 

12 CHANEL 14 Fashion 1,457,685 

13 Bershka 15 Fashion 1,417,607 

14 Ray-Ban 16 Fashion 1,329,560 

15 Aéropostale 18 Fashion 1,240,849 

ท่ีมา: http://www.facebakers.com/facebook-pages/?select=FASHION&cacheDisable=1 
 
การใช้ Facebook เพือ่การบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์ 

อยา่งท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่แนวโนม้การบริหารงานลูกคา้
สัมพนัธ์ยุคปัจจุบนัอาศยัเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดงัท่ีจะ
เห็นไดจ้ากการท่ีตราสินคา้ต่างๆ เช่น Chanel, Burberry, 
Zara หรือ Forever 21 ต่างกมี็ Fan Page สาํหรับสร้าง
เครือข่ายลูกคา้ของตนบนโลกออนไลน์ ในกรณีศึกษาน้ี
จะยกตวัอยา่งการใช ้Facebookของตราสินคา้แฟชัน่ต่างๆ
ท่ีสนับสนุนกระบวนการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์       
ดงัภาพท่ีปรากฏทางขวา 

           
 
 
 
 

ภาพที่ 4 วงจรความสัมพนัธ์สาํหรับกระบวนการ CRM 
ทีม่า: ปรัชญาและกลยทุธ์ CRM: คู่มือปฏิบติัการบริหารลกูคา้สัมพนัธ์ฉบบัสมบูรณ์ หนา้ 6. 

 



วงจรความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองของกระบวนการบริหาร 
งานลูกคา้สัมพนัธ์กล่าวถึงประเด็นท่ีสําคญัของกระบวน 
การแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลกั (ไนแคมพ,์ 2546, น.7-11) 
ดงัน้ี 

1. การเข้าใจและสร้างความแตกต่าง  
เน่ืองจากส่ือดิจิตลัเป็นส่ือท่ีระบุขอ้มูลของผูใ้ชไ้ดเ้ป็น

รายบุคคล (เวอร์ไทม์และเฟนวิค, 2551, น.13) การใช ้
Facebook เพ่ือกระบวนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ช่วยให้

สามารถจัดเก็บและจาํแนกขอ้มูลบุคคลเบ้ืองตน้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว เช่น เพศ ความสนใจ วนัเดือนปีเกิด การแสดงออก
ถึงตวัตน หรือกลุ่มสังคม ทาํใหเ้ขา้ใจและแบ่งกลุ่มลูกคา้ได้
อยา่งสะดวก Facebook ช่วยให้ตราสินคา้แฟชัน่สามารถ
ติดต่อส่ือสารกับลูกคา้แบบรายบุคคล ทาํให้สามารถทาํ
ความเขา้ใจและสร้างความแตกต่างใหก้บัลูกคา้แต่ละคนได้
มากข้ึน เช่น เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ รสนิยม ขนาด 
รายละเอียดปลีกยอ่ยเก่ียวกบัลกูคา้ เป็นตน้ 

 
     
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การลงทะเบียนสมคัรเป็นสมาชิก Facebook                ภาพที่ 5 การติดต่อส่ือสารกบัลกูคา้แบบรายบุคคล          
ทีม่า: (ภาพท่ี4) http://www.facebook.com                   ทีม่า: (ภาพท่ี5) http://www.facebook.com/pages/Mymom  
                                                                                                              made/264856766788   

 
2. การพฒันาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของ

ลูกค้า 
เน่ืองจากธุรกิจแฟชั่นเก่ียวข้องกับการสร้างภาพ-

ลกัษณ์และตอบสนองรสนิยมการแต่งกายเฉพาะตน Face-
book ช่วยใหต้ราสินคา้แฟชัน่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ราย 

บุคคลเพ่ือเขา้ใจความตอ้งการ รสนิยม รายละเอียดปลีก 
ย่อยเก่ียวกบัลูกคา้แบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ทาํให้ทราบ
แนวทางและสามารถพฒันาสินค้ารวมถึงบริการท่ีตอบ 
สนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมาก
ข้ึน 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตวัอยา่งบทสนทนาระหวา่งตราสินคา้แฟชัน่ Mo & Friends และกลุ่มลูกคา้ 
ทีม่า: http://www.facebook.com/pages/mo-friends/314747260225?v=wall&ref=ts 



3. การปฏิสัมพนัธ์และส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า 
ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์

ในเชิงกลยทุธ์ของ CRM และการดาํเนินธุรกิจแฟชัน่คือ ทั้ง
สองส่ิงเก่ียวขอ้งกับเร่ืองของอารมณ์และความรู้สึก การ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองทาํใหล้กูคา้เกิดความรู้สึกคุน้เคย 
และผกูพนักบัตราสินคา้ บางคร้ังการส่ือสารระหวา่งตรา-

สินคา้และลูกคา้จึงไม่ไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองการขายสินคา้เพียง
อย่างเดียวแต่เน้นในเร่ืองการสร้างคุณค่าและอารมณ์ร่วม
เชิงบวก รวมถึงประสบการณ์ท่ีดีระหวา่งกนั เพ่ือให้ลูกคา้
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินค้านําไปสู่การสร้างความ- 
สัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 
 

    
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 แสดงการติดต่อส่ือสารท่ีเนน้การสร้างปฏิสัมพนัธ์และอารมณ์ร่วมเชิงบวกของตราสินคา้แฟชัน่เครือ 27 
ทีม่า: http://www.facebook.com/27#!/The27Group 

 
4. การรักษาลูกค้าและการแสวงหา  
การส่ือสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ของตราสินค้า

แฟชัน่ ช่วยส่งผา่นข่าวสารไปสู่สมาชิกท่ีช่ืนชอบตราสินคา้
นั้นๆ เม่ือใดท่ีตราสินคา้แฟชัน่มีการจดักิจกรรมหรือออก
สินคา้ใหม่ ขอ้มูลจะถูกส่งผา่นสมาชิกท่ีเป็น Fan page ของ
ตราสินคา้นั้น ทาํใหส้มาชิกรับทราบข่าวสารของตราสินคา้
แฟชัน่ท่ีตนช่ืนชอบ เป็นการรักษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตรา-

สินคา้และลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และสมาชิกสามารถแนะนาํ
และแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารของตราสินคา้แฟชัน่ๆนั้นไปสู่
เพ่ือนคนอ่ืนได ้การมีปฏิสัมพนัธ์ผา่น Fan page มีส่วนช่วย
ในการกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่เปล่ียนสถานะมาเป็นลูกค้า
ประจาํไดง่้ายข้ึน (พชัลียก์านต ์คเชนทร์ชยั, 2553, น.49) ซ่ึง
จะช่วยในส่วนของการแสวงหาลกูคา้ใหม่ใหแ้ก่ธุรกิจได ้

 
 

        
 
 
 

ท่ีมา: 
 
 
 

ภาพที่ 8 ตวัอยา่งหนา้ Fan page แสดงขอ้มูลการออกสินคา้ใหม่ กิจกรรมและข่าวสารของตราสินคา้แฟชัน่ ZARA 
ทีม่า: http://www.facebook.com/Zara 



นอกจากนั้นแลว้ตราสินคา้แฟชัน่ยงัสามารถใชบ้ริการ
เพ่ิมเติมของ Facebook เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีโฆษณา (Facebook 
Advertising) โดยสามารถเลือกใหภ้าพโฆษณาของตราสินคา้ 
ของตนไปปรากฏบนหนา้ Facebook ของสมาชิกเครือข่ายท่ี

คาดว่าจะเป็นลูกคา้ในอนาคตไดโ้ดยมีค่าใชจ่้ายไม่สูงมาก
เม่ือเทียบกับส่ือประเภทอ่ืนและยังสามารถควบคุมงบ 
ประมาณการโฆษณาไดต้ามตอ้งการ (พชัลียก์านต ์ คเชนทร์-
ชยั, 2553, น.56) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 9 (ซา้ย) หนา้ Fan page ของตราสินคา้แฟชัน่ Mo & Friends 

(ขวา) โลโก ้Mo & Friends ไปปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีโฆษณาของหนา้ Facebook ของตราสินคา้ ZARA  
    ทีม่า:      (ซา้ย) http://www.facebook.com/pages/mo-friends/314747260225?v=wall&ref=ts 
                  (ขวา) http://www.facebook.com/Zara 
 

จากวงจรความสัมพนัธ์ของกระบวนการบริหารงาน
ลูกคา้สัมพนัธ์ทั้ง 4 ประเด็น แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจแฟชัน่
สามารถใช ้Facebook เป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนกระบวน 
การดงักล่าวไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง นอกจากนั้น ยงัช่วยใหธุ้รกิจ
ประหยดัตน้ทุนการดาํเนินงาน และการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ทาํ
ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การติดต่อ 
ส่ือสารกนัในระดบับุคคลผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ก็มีขอ้ควรระวงัในเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลระดบับุคคล ความ
ปลอดภยั การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการนาํขอ้มูล
ส่วนตวัไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ โดยปราศจากความยนิยอม
จากผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาสําคญัท่ีเวบ็ไซต์เครือ- 
ข่ายเหล่าน้ีกาํลังเผชิญอยู่ ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะสร้างความไม่
พอใจให้แก่ลูกคา้ และอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างปฏิ-
สัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างลูกคา้และตราสินคา้ ซ่ึงถือเป็น
กุญแจสาํคญัในการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิ-
ภาพและสร้างความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจนั้นเอง 

 
 
 

บทสรุป 
ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นธุรกิจประเภทใด

กต็าม ลว้นตอ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัทางการตลาดสูง  
การบริหารธุรกิจให้คงอยู่และเจริญกา้วหน้านั้น ธุรกิจจะ 
ตอ้งสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความ
พึงพอใจและความคาดหวงัของลูกคา้ได ้ในขณะท่ีกลยทุธ์
ทางการตลาดในรูปแบบเดิมๆ ท่ีถูกใชเ้พ่ือสร้างความแตก 
ต่างและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของธุรกิจนับวนัยิ่งลดประสิทธิ-
ภาพลง ทาํให้การรักษาฐานลูกคา้เดิมและแสวงหาลูกคา้
ใหม่เป็นส่ิงท่ีท้าทาย ธุรกิจแฟชั่นและบริษทัต่างๆจึงให้
ความสาํคญักบัการเหน่ียวร้ังลูกคา้ และเนน้เร่ืองการบริหาร 
จดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจและลูกคา้มากข้ึน แนว 
คิดน้ีเน้นเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนเพ่ือให้ได้
ผลสัมฤทธ์ิไปสู่การซ้ือท่ีต่อเน่ือง ในขณะท่ีความสัมพนัธ์
เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึก และความประพฤติ 
ดงันั้น หากสามารถทาํความเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  
 

 



ธุรกิจแฟชัน่นั้นๆ ก็มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและความภักดีต่อตราสินค้าของตนไวไ้ด ้
ถึงแม้ว่าการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าเป็นส่ิงท่ียาก 
ลาํบาก แต่สําหรับธุรกิจแฟชัน่แลว้ค่านิยมดงักล่าวยงัคงมี
อยู่ เน่ืองจากรูปแบบการแต่งกายของมนุษยถื์อเป็นเร่ือง
ปัจเจกซ่ึงเป็นไปตามทศันคติและรสนิยมส่วนบุคคล ดงันั้น
จึงไม่อาจปฏิเสธไดว้า่เคร่ืองแต่งกายเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น
ในการดาํรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยใ์ชส้วมใส่เพ่ือห่อหุ้ม
ร่างกาย นอกจากนั้นแลว้ยงัช่วยเติมเต็มความตอ้งการทาง
อารมณ์ บ่งบอกสถานภาพสังคมและสร้างความพึงพอใจ
ส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูส้วมใส่ได ้ส่งผลใหแ้นวโนม้การเติบโต
ของกลุ่มธุรกิจแฟชัน่จากปี 2009 จนถึงปี 2014 ยงัมีโอกาส
ท่ีขยายตวัได้เพ่ิมข้ึน โดยผูห้ญิงจะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดในธุรกิจน้ี  

ในขณะท่ีปัจจุบนัพฤติกรรมการดาํรงชีวิตของคนเรา
เปล่ียนแปลงไป สาเหตุสําคัญเกิดจากการปรับเปล่ียน
รูปแบบการดาํเนินชีวิต การพฒันาของเทคโนโลยีการส่ือ- 
สารและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน การใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
วตัถุประสงค์ต่างๆ ไม่ไดถู้กจาํกดัอยู่เฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น
เท่านั้น แต่ขยายออกไปสู่กลุ่มผูใ้ชอ่ื้นๆ หลากหลายอาชีพ
และอายุ ส่งผลให้จาํนวนของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตมีแนว 
โน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้รูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล รวมถึงระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ 
สามารถกระทาํไดอ้ย่างใกลชิ้ดและรวดเร็วมากข้ึน ธุรกิจ
มากมายรวมถึงธุรกิจแฟชั่นเองก็มีแนวโน้มท่ีหันมาให้
ความสําคญักบัการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง
การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน 
โดยเน้นในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่าง
ตราสินคา้และลูกคา้ สามารถครองใจลูกคา้และนําไปสู่
ความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจนั้นเอง  

ตราสินค้าแฟชั่นมากมาย เช่น Chanel, DKNY หรือ 
Zara เป็นตน้ ไดพ้ยายามสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของตน
ผา่นทางระบบออนไลน์ ดว้ยเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมการติดต่อกนั
ระหว่างบุคคล เช่น Facebook เป็นตน้ เวบ็ไซต์ประเภทน้ี
ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล รวมถึง
เช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมารวมกนัไวใ้น
สังคมออนไลน์ จะเห็นว่าการเช่ือมโยงกนัน้ีไดส้ร้างกลุ่ม
สังคมขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในระดับ

บุคคล ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมกระบวนการบริหารความ 
สัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น ในมุมมองของนัก 
การตลาดแฟชัน่เครือข่ายเหล่าน้ี จึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร้างวิธีการส่ือสาร รวมถึงทาํให้เกิด
ช่องทางการส่ือสารใหม่ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อการสร้างแรงจูงใจ อารมณ์ รวมถึงทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมี
ต่อตราสินคา้แฟชัน่  

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพในการสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างตราสินคา้และลูกคา้ไดดี้ เน่ืองจาก
การติดต่อส่ือสารกันในเครือข่ายดังกล่าว เปิดโอกาสให้
ลูกค้าซ่ึงเป็นสมาชิกของเครือข่ายสามารถสร้างหัวข้อ
สนทนาตามความสนใจส่วนบุคคลได ้และยงัสามารถแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงมุมมองของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้า
แฟชัน่ไดอ้ยา่งอิสระ ทาํใหลู้กคา้มีอาํนาจในการควบคุมการ
ส่ือสารเหนือกว่าตราสินคา้ ช่วยสร้างความรู้สึกของการมี
ส่วนร่วมได้ดีกว่า ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนระหว่างการส่ือสารดัง 
กล่าว ยงัถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของลูกคา้แต่ละคน จึงมี
เน้ือหาท่ีน่าเช่ือถือในความรู้สึกของลูกคา้ และมีคุณค่าใน
มุมมองของลูกคา้คนต่อๆ ไป นาํไปสู่ความเตม็อกเตม็ใจใน
การบอกต่อประสบการณ์ของตนให้เพ่ือนในเครือข่ายได ้
รับรู้ ซ่ึงทาํให้เกิดการกระจายของขอ้มูลข่าวสารไปสู่คนหมู่
มากได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ งช่วยรวบรวมกลุ่มคนท่ีช่ืน
ชอบเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นๆมาไวด้ว้ยกนั ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยลูกคา้เก่า และผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ในอนาคต จึงเป็น
การช่วยรักษาความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองและแสวงหาลูกคา้
ใหม่ให้กบัธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นแลว้การส่ือสาร
กนัในกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบน้ียงัช่วยสร้างอารมณ์ร่วมระหว่าง
กนั หากบรรยากาศของการส่ือสารดงักล่าวเป็นไปในเชิง
สร้างสรรค์ นั่นย่อมส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินค้า
และช่วยสร้างความภกัดีใหก้บัตราสินคา้แฟชัน่นั้นๆได ้ 

อยา่งไรกต็าม การใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือ
ประโยชน์เชิงพานิชก็มีขอ้ควรระวงัเช่นกนั หากรูปแบบ
การใช้งานดังกล่าวไม่เหมาะสมก็อาจนําไปสู่การสร้าง
ทศันคติไม่ดีให้กบัลูกคา้ได ้เช่น การส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีมี
ปริมาณมากเกินไป รูปแบบของการส่ือสารไม่เหมาะสม 
หรือไม่ตรงกบัประเดน็ความตอ้งการของลูกคา้ บรรยากาศ
ของการสนทนาในเครือข่ายเป็นไปในเชิงลบ การเขา้ถึง
ขอ้มูลระดบับุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากสมาชิก 
การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการนาํขอ้มูลส่วนตวั



ไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะสร้าง
ความไม่พอใจให้แก่ลูกคา้และย่อมส่งผลกระทบต่อการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างลูกคา้และตราสินคา้ 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคสําคญัในการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ให้
ประสบความสาํเร็จ 

หากธุรกิจสามารถสร้างความเต็มอกเต็มใจ หรือความ
กระตือรือร้นให้กบัลูกคา้ในการเปิดรับขอ้มูล ติดต่อส่ือ-
สารผ่านช่องทางดงักล่าวได ้พร้อมทั้งเขา้ใจปัจจยัท่ีทาํให้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อวิธีการส่ือสารระดบั
บุคคล ยอ่มมีโอกาสท่ีธุรกิจแฟชัน่จะสามารถรักษาความ 
ภกัดีของลูกคา้ไดม้ากกวา่ รวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัการ
บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างตราสินคา้และลูกคา้จาํนวนมากไวไ้ด้ โดยอาศัย
เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ี  
ช่วยในขบัเคล่ือน และ แพร่ขยายออกไปในวงกวา้งไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการสร้างยอด 
ขาย รักษาความภกัดีต่อตราสินคา้และเพิ่มโอกาสการแข่ง- 
ขนัในธุรกิจแฟชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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