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บทคัดย่อ

	 เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำาหรับเหล่าเจ้าของกิจการ	 เพื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัธรุกจิและผลติภณัฑ์	เนือ่งจากปจัจบุนัเครอืขา่ยสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็มบีทบาทสำาคญัในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
หรอืซือ้ผลติภณัฑข์องเหลา่ลกูคา้โดยพจิารณาจากการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็	ความพงึพอใจทีม่ตีอ่บรกิาร	หรอืผลติภณัฑร์ะหวา่ง
สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตด้วยกัน	เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตไม่เพียงเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มสมาชิกมาแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็กนัเทา่นัน้	แตย่งัเปน็ชอ่งทางในการประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑใ์หมใ่หเ้ปน็ทีรู่จ้กักนัอยา่งกวา้งขวางในเวลาอนัรวดเรว็ไดอ้กีดว้ย	
ทำาให้เจ้าของกิจการทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ต่างหันมาใช้บริการเว็บไซต์ที่สร้างสังคมบนอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น	

Abstract

 Social networking on the Internet is popular for business owners as channels to advertise their businesses and 
products. Social networking currently plays a key role in decisions making for customers whether to use services or make a 
purchase. Customers base their decisions on reviews, comments and satisfaction rating regarding the services or products 
among their circles of friends. Social networking is not only a channel where people exchange their comments but also a 
channel where new products are widely advertised in no time. As a result, online and offline business owners are more 
involved in social network websites.    
 
	 เครอืขา่ยสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็	(Social	Network)	คอื	การรวมตวักนัเพือ่สรา้งความสมัพนัธข์องกลุม่คนทีส่นใจในเรือ่งหรอืกจิกรรม
ที่เหมือนกันมารวมตัวในลักษณะสังคมเสมือน	(Virtual	Communication)	ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถทำาความรู้จัก	แบ่งปันประสบการณ์	
รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั	และเนือ่งจากความนยิมในการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็มแีนวโนม้เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง	
ทำาให้เจ้าของกิจการต่างให้ความสนใจกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์บนเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต	 อาทิ	Blog,		
MySpace,	Facebook,		Hi5	และ	Twitter		เป็นต้น	โดยผลการสำารวจการใช้เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตของ	Red	Bridge	Marketing		
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์	ด้วยการพิจารณาจากความคิดเห็นของสมาชิกในเครือข่ายพบว่า	ผู้บริโภคร้อยละ	78	
ทั่วโลก	วางใจและเชื่อในความเห็นเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงถึงในเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต		
	 ทั้งนี้คำาสรุปของหนังสือ	Marketing	to	the	Social	Web	(ภิเษก		ชัยนิรันดร์,	2552)	ได้กล่าวไว้ว่า	“ความสำาเร็จของการสร้าง
แบรนดข์ึน้อยูก่บับทสนทนาของคณุ”	โดยการวดัความสำาเรจ็ของสือ่ทีใ่ชด้ว้ยการวดัระดบัการมสีว่นรว่มของกลุม่ผูส้นใจหรอืกลุม่เปา้หมาย
ทีต่อ้งการใหม้สีว่นรว่มกบัธรุกจินัน้	ซึง่สามารถวดัไดจ้ากจำานวนคนทีเ่ขา้รว่มเปน็สมาชกิของเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็	จำานวน
คนที่ติดตาม	หรือแม้แต่ระดับการสนทนาว่ามีการสอบถามและโต้ตอบหรือการแสดงข้อคิดเห็นมากน้อยเพียงใดจากสมาชิกในกลุ่ม	
	 เมือ่ลองเปรยีบเทยีบการตลาดแบบเดมิและการตลาดผา่นเครอืขา่ยสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็	Larry	Weber	เจา้ของหนงัสอื	Marketing	
to	the	Social	Web	(ภิเษก		ชัยนิรันดร์,	2552)	ได้แสดงไว้	ดังนี้
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 1. ในด้านทัศนคติทางการตลาด 

	 การตลาดแบบเดิมเน้นการสื่อสารทางเดียวเพื่อบอกเรื่อง
ราวและรายละเอียดของแบรนด์	 ขณะที่การตลาดผ่านเครือข่าย
สังคมบนอินเทอร์เน็ตเน้นการพูดคุยและสนทนาโต้ตอบกันเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการและสมาชิกในกลุ่ม	
พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อลูกค้า
 2. มูลค่าของแบรนด์ (Brand Equity) 

	 การตลาดแบบเดิมเน้นที่การให้ลูกค้าจดจำาตราสินค้าได้	
ขณะที่การตลาดผ่านเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตพิจารณาว่า
ลูกค้าได้แนะนำาสินค้าและบริการที่ให้ความสนใจนั้นต่อเพื่อนของ
เขาอย่างไรบ้าง	 และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการและ
ผลิตภัณฑ์
 3. การแบ่งส่วนตลาดและเลือกกลุ่มเป้าหมาย

	 การตลาดแบบเดิมเน้นข้อมูลเชิงประชากร	 ขณะที่การ
ตลาดผ่านเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตเน้นถึงพฤติกรรม	
ทัศนคติ	 และความสนใจของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อบริการและ
ผลิตภัณฑ์นั้น	
 4. การสื่อสาร

	 การตลาดแบบเดิมเน้นการถ่ายทอดข้างเดียว	 ขณะที่การ
ตลาดผ่านเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตเน้นการพูดโต้ตอบ	การ
แสดงความคดิเหน็หรอืคำาแนะนำาของลกูคา้กบัเจา้ของกจิการ	และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม	
 5. เนื้อหา

	 การตลาดแบบเดมิเนน้เนือ้หาทีเ่ปน็ทางการจากแตล่ะธรุกจิ	
ขณะที่การตลาดผ่านเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตเป็นการผสม
ผสานระหวา่งเนือ้หาทีเ่ปน็ทางการและเนือ้หาของผูท้ีเ่ขา้มามสีว่น
ร่วมในเครือข่ายสังคมเข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน
	 โดยปัจจุบันผลตอบรับจากการใช้งานเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตมีมากขึ้น	 ทำาให้เจ้าของกิจการหันมาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ	ซึ่งประโยชน์ที่เจ้าของกิจการจะได้รับคือ	

 สินค้าและแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

	 การนำาเสนอสินค้าและแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์	 โดยการ
สำารวจเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตของ	 iProspect	
Search	Marketer	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ	Search	
Engine	เมื่อปี	2007	พบว่าร้อยละ	48	ของผู้ซื้อขาย	ใช้การแสดง
ข้อความผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่อง
ทางติดต่อสื่อสารและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก	 ขณะที่เจ้าของ
กิจการสร้างกลุ่มและแสดงกิจกรรมส่งเสริมการขายของแบรนด์
ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต	 สมาชิกของกลุ่ม
สามารถรู้จักแบรนด์และสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์นั้นได	้ และเมื่อ

ลกูคา้ตดัสนิใจเปน็สมาชกิในกลุม่ของบรกิารหรอืผลติภณัฑ	์ลกูคา้
สามารถได้รับข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลติภัณฑ์นั้น
ส่งผลให้บริการหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว
 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารบนเว็บไซต์  

	 การสรา้งเครือข่ายสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็นบัเปน็จดุเริม่ตน้
ที่อาจจะได้เป้าหมายลูกค้าที่สนใจในธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
ซึ่งการมีเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตทำาให้เจ้าของกิจการและ
ลกูคา้หรอืสมาชกิทีเ่ขา้รว่มกลุม่สามารถตดิตอ่สือ่สาร	แนะนำา	และ
พิมพ์ข้อความผ่านเว็บไซต	์ หรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
โต้ตอบกันได้	 โดยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตนั้น
ประกอบด้วยลิงค์ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ	์
และการพิมพ์ข้อความเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ยังเป็นการเพิ่มแบรนด์
และผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก	
 การค้นหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ทำาได้ดีขึ้น

	 การทำางานของ	Search	Engine	คือการค้นหาข้อมูลจาก
ส่วนของข้อมูลที่ถูกมาร์ค	 ทำาให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตที่มีรายละเอียดข้อความหรือลิงค์มากมีโอกาสค้นหา
พบไดม้าก	และเมือ่คน้พบแลว้จะแสดงผลการคน้หาจากระดบัของ
ผูส้นใจ	ทัง้นีก้ารคน้หาขอ้มลูเมือ่พบสว่นทีส่นใจและมผีูเ้ขา้ชมมาก
แลว้	ผูเ้ขา้ชมยงัสามารถมารค์สว่นทีส่นใจเพิม่	สง่ผลใหก้ารคน้พบ
โดย	Search	Engine	มีมากตามไปด้วย	รวมทั้งจากผลการค้นหา
ที่ได้ทำาให้โอกาสที่มีผู้อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์มีมากขึ้นด้วย	
 เพิ่มความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

	 การสร้างสังคมเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตเจ้าของเว็บไซต์
หรือเจ้าของกิจการที่สร้างเว็บไซต์สามารถแสดงกิจกรรมส่งเสริม
การขายของธุรกิจ	บริการ	และผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกในกลุ่มทราบ
ได้	ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจ	บริการ	และผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ในแง่ของความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าที่จะปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริม
การขายทีไ่ดป้ระกาศไวใ้นเวบ็ไซต	์รวมถงึยงัสรา้งภาพลกัษณด์า้น
ความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและบริการได้อีกด้วย
 เพิ่มความสำาเร็จให้กับธุรกิจที่เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ ใหม ่
	 เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสำารวจ
และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกีย่วกบัผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการเพือ่เปน็
แนวทางปรบัปรงุแกไ้ขผลติภณัฑ	์อกีทัง้เปน็ชอ่งทางในการสนทนา
ถงึแนวทางการผลติ	ซึง่การบอกถงึกระบวนการการผลติยงัเปน็การ
แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสำาเร็จของธุรกิจและผลิตภัณฑ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
สร้างความรู้จักให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี
	 การสำารวจแนวโน้มการใช้เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต
จากกลุ่มนักการตลาด	โดย	Red	Bridge	Marketing	พบว่าเมื่อปี	
2008	มีการใช้งาน	15.2	%	และแนวโน้มในปี	2009	จะมีการใช้งาน
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เพิ่มขึ้นอีก	21.2	%	ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากปี	2008	จะมีอัตราการใช้
งานเพิ่มขึ้นมากกว่า	100	%	ในปี	2009	ขณะที่	31.8	%	ไม่มีการใช้
งานและอกี	31.8	%	ยงัไมรู่จ้กัการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็
สำาหรับนำามาใช้งานด้านการตลาด	ดังภาพที่	1
	 เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตสำาหรับธุรกิจจะเห็นได้ว่ามากกว่า	50	%	 ของกลุ่ม
นักการตลาดได้นำาเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตมาใช้สำาหรับ
ทำาให้แบรนด์ของธุรกิจเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น	 และการบอกข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ต่อผู้ที่ต้องการข้อมูลหรือลูกค้า	ดังภาพที่	2
	 ในด้านธุรกิจนั้นถือได้ว่าการนำาเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนับเป็น
เครื่องมือที่ได้ผลเป็นอย่างมาก	 เพราะเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเขา้ถงึ	สรา้งความสมัพนัธแ์ละการมสีว่นรว่มของผูบ้รโิภคได้
เปน็อยา่งด	ีรวมทัง้สามารถวดัผลไดท้นัที	ตวัอยา่งเชน่	การโฆษณา
ออนไลน์	(Online	Advertising)	และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	
(CRM)	 ผ่านทางเว็บไซต์ของ	Starbucks	 ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้า
เข้ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนไอเดียเกี่ยวกับราคาของ
แบรนด์และเมนูของ	Starbucks	 หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของบริษัทที่นิยมใช้	Webblog	ในการแจ้งรายการส่งเสริม
การขาย	หรือการใช้	Twitter	ที่เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม	
อย่างเช่น	บริษัท	Dell		ที่ใช้สื่อในการเชิญชวนให้ลูกค้าหรือสมาชิก
เขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิการขาย	นอกจากนีก้ารใชเ้ครอืขา่ยสงัคม
บนอนิเทอรเ์นต็ดงักลา่วยงัถกูนำามาประยกุตใ์ชเ้ปน็กลยทุธท์างการ
ตลาดที่เรียกว่า	“Marketing	Influencer”	ที่อาศัย	Bloggers	ใน	
Twitters	ทีม่จีำานวนผูต้ดิตาม	(Followers)	มาก	มาเปน็ผูท้ีม่อีทิธพิล
ในการนำาเสนอสินค้าหรือแนะนำาสินค้า	 หรือแม้กระทั่งสำานักข่าว	
CNN	ที่ใช้	Twitter	ในการแจ้งหัวข้อข่าว	(Head	Line	News)	รวม
ไปถึงข้อความประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
สอดแทรกไปด้วย	 ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติม
สมาชิกสามารถคลิกท่ีลิงค์	เพ่ือเข้าไปอ่านต่อได้	(ภิเษก		ชัยนิรันดร์,	
2552)
	 ตวัอยา่งของกจิการทีใ่ชก้ารโฆษณาผา่นเครอืขา่ยสงัคมบน
อนิเทอรเ์นต็ตัง้แตเ่ริม่กจิการเพือ่ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กั	นัน่คอื	รา้น	Summer	
Summer	ร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา	ที่สร้างเครือข่ายสังคม
อินเทอร์เน็ตจากกลุ่มเพื่อน	เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยว
กับร้าน	รายการอาหารที่ออกใหม่	กิจกรรมส่งเสริมการขาย	และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าผ่านทาง	Facebook	 จนเป็นที่
รู้จักและมีลูกค้าประจำาที่นิยมไปใช้บริการ
	 ขณะที่ในประเทศไทยความนิยมเครือข่ายสังคมบน
อนิเทอรเ์นต็เริม่มมีากขึน้	ไมเ่ฉพาะในแวดวงการเงนิและการลงทนุ

ภาพที่	1	:	แนวโน้มการใช้เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต
(ที่มา:	Social	Network	Marketing,	2553)

ภาพที่	2	:	การใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตใน
ด้านธุรกิจ	
(ที่มา:	Social	Network	Marketing,	2553)

ภาพที่	 3	 :	 เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตของร้าน	Summer	
Summer
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ศึกษาข้อมูลให้มากและต้องสร้างเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ของตน
ให้ได้	 ซึ่งการแข่งขันระหว่างธุรกิจและสินค้าในปัจจุบันไม่ใช่การ
แข่งกันด้วยราคา	แต่เป็นการแข่งกันที่คุณภาพ	และประสบการณ์
ของลูกค้าที่มีต่อสินค้า	อาจเป็นประสบการณ์จากการศึกษาความ
เหน็หรอืความพงึพอใจของผูเ้คยใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ตีอ่ผลติภณัฑห์รอื
สนิคา้นัน้	เพราะถา้สนิคา้ดจีรงิลกูคา้จะบอกตอ่กนัไปและขยายวง
กว้างอย่างรวดเร็ว	 เช่นเดียวกับกระแสการบอกต่อในอินเทอร์เน็ต
ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต	
	 ดังนั้นหากคิดจะเริ่มต้นประกอบกิจการหรือนำาเสนอ
ผลติภณัฑใ์หมอ่อกสูต่ลาดสิง่หนึง่ทีต่อ้งปฏบิตั	ิคอื	การศกึษาคน้หา
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
สงัคมบนอนิเทอรเ์นต็ในการโฆษณาผลติภณัฑท์ีเ่ปดิตวัใหม่	ซึง่นบั
ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	
และการสร้างเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตยังเป็นอีกก้าวที่ทำาให้
การพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายได้
ด้วย	 ทั้งนี้การปรับปรุงจะสามารถเกิดขึ้นได้ย่อมต้องมีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าของกิจการและสมาชิกในกลุ่ม		
ประกอบกับสามารถวัดผลความสำาเร็จได้โดยพิจารณาจากความ
คิดเห็นของเหล่าสมาชิก

แต่ยังรวมถึงแวดวงการเมือง	 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำาให้
นักการตลาดของประเทศไทยเห็นว่า	 เครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสำาคัญที่จะสร้างประโยชน์ในการโฆษณา
สินค้าหรือบริการของตนให้เป็นที่รู้จัก	 ทั้งนี้วิธีเจาะตลาดกลุ่มคน
บนโลกออนไลน์อาจแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะที่แตกต่าง
กันของธุรกิจ	(ลมลเพ็ชร	อภิสิทธิ์นิรันดร์,	2552)	การสำารวจของ
ศนูยว์จิยักสกิรไทยจากกลุม่ผูบ้รโิภคในป	ี2551	พบวา่	การโฆษณา
สนิคา้หรอืบรกิารในเครอืขา่ยสงัคมบนอนิเทอรเ์นต็สว่นใหญม่าใน
รปูแบบการสรา้งกระแสนยิมในตวัตราสนิคา้ของกลุม่สนิคา้ทีม่กีลุม่
วยัรุน่และวยัเริม่ทำางานเปน็กลุม่เปา้หมายหลกัซึง่กลุม่สนิคา้ทีน่ยิม
โฆษณาในเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด	 ได้แก่	 กลุ่ม
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์	 บริการด้านบันเทิงและท่องเที่ยว	 และบริการบัตร
เครดิต	(สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย,	2551)
	 นับได้ว่าการใช้เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจเป็นช่องทางที่ได้รับความสนใจอย่าง
มากจากทุกแวดวงในหลายประเทศ	 จึงทำาให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะ
เริ่มต้นสร้างธุรกิจหันมาใช้บริการเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต
เพือ่โฆษณาธรุกจิของตน	แตส่ิง่สำาคญัทีเ่จา้ของธรุกจิรุน่ใหมจ่ะตอ้ง
คำานึงถึง	 นั่นคือ	 ต้องรู้จักตนเองและรู้จักกลุ่มลูกค้า	 รวมถึงต้อง
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