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บทคัดย่อ

	 เทคโนโลย	ีการสือ่สาร	และธรุกจิก�าลงัอยูใ่นยคุของการเปลีย่นรปูแบบอย่างเหน็ได้ชดั	กลุม่ผูใ้ช้เทคโนโลยมีบีทบาทในการสร้างสรรค์
เนื้อหา	 จัดอันดับ	 และสามารถเลือกน�าเสนอข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ	 ตามที่ต้องการ	 โลกของการใช้งานเว็บไซต์โดยเทคโนโลยี
อนิเทอร์เนต็ได้เปลีย่นไปเป็นโลกของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีม่กีารตดิต่อสือ่สารแบ่งปันข้อมลูและมกีารท�างานร่วมกนัมากขึน้	ซึง่เป็นยคุ
ที่	2	ของเว็บไซต์	เรียกว่าเว็บ	2.0	ธุรกิจต่างๆ	ได้น�าเครือข่ายสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook,	Twitter	และ	Blog	มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ	
เรยีกว่า	ธรุกจิ	2.0	หลายธรุกจิมกีารน�าแนวคดินีม้าใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตดิต่อสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรรวมถงึนวตักรรม
ใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากการท�างานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

Abstract

	 Technology,	Communications,	and	businesses	are	undergoing	extensive	transformations.	Nowadays,	users	have	an	
important	role	to	create	their	contents	and	selecting	information	that	they	want	to.	In	addition,	social	network	based	on	
the	internet	technology	brought	a	new	way	to	enhance	communication,	information	sharing,	and	collaboration.	This	is	
performed	by	the	second	generation	of	web	technology,	called	Web2.0.		Many	business	use	of	social	networking	such	as		
Facebook,	Twitter		and		YouTube		to	increase		working	efficiency		in	a	new	trend	called	Business	2.0.

บทน�ำ

	 การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งท�าให้การด�ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนไป
กับการเปลี่ยนแปลงนี้		เทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ถูกเรียกว่าเป็นยุคของ	Web	2.0	การใช้ชีวิตของ
ผูค้นในยคุนีม้ลีกัษณะทีส่อดคล้องไปตามกระแสของเทคโนโลยแีละสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปเช่นกนั	สภาพการด�าเนนิชวีติของผูค้น
ในยุคนี้จึงถูกเรียกว่า	World	2.0	รวมถึงการด�าเนินธุรกิจต่างๆ	ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผู้คนด้วย	ธุรกิจ
ในปัจจุบันนี้จึงถูกเรียกว่า	Business	2.0	เช่นกัน

Web 2.0

	 การพัฒนาเว็บไซต์นับจากอดีตถึงปัจจุบัน	 สร้างความแตกต่างและความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	 นับตั้งแต่การน�า
เสนอข้อมูลต่างๆ	 ผ่านหน้าเว็บเพจแบบที่ผู้ใช้ท�าได้เพียงการมองเห็นและรับข้อมูลที่น�าเสนอ	 ที่เรียกว่าเป็นเว็บแบบ	Static	 ถัดมาเริ่มมี
การโต้ตอบกันระหว่างเว็บไซต์และผู้ใช้	หรือที่เรียกว่า	เว็บแบบ	Dynamic	ธุรกิจเว็บไซต์พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นเพื่อ
สร้างความแตกต่างจากทีเ่คยเป็น	รปูแบบของธรุกจิ	หรอื	Business	Model	ของเวบ็ไซต์ต่างๆ	มคีวามสร้างสรรค์และโดดเด่นมากขึน้		โดย
แบ่งเป็น	4	รูปแบบ	(Bernd	W.	Wirtz,	Olier	S.	and	Sebastian	U.,	2010,	274-276)	เรียกว่า	4C	Internet	Business	Model	Topology		
ได้แก่		
	 •	เนื้อหา	(Content)	เน้นที่การน�าเสนอข้อมูล	โดยเลือกน�าเสนอในแบบที่เน้นความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นหลัก	
	 •	การพาณิชย์	(Commerce)	เน้นที่การท�าการซื้อขายสินค้า	เช่น	เว็บไซต์ของ	Amazon	เป็นต้น	
	 •	บริบท	(Context)	เน้นการน�าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาจัดการในบริบทที่แตกไป	เช่น	การค้นหาข้อมูลผ่าน	Search	Engine	เช่น	Google
	 •	การติดต่อ	(Connection)	เน้นโครงสร้างที่ส�าคัญในการติดต่อผ่านเครือข่ายต่างๆ				
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จำก Web 2.0 และ World 2.0 สู่ Business 2.0
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	 ส�าหรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันที่ก�าลังสร้างตัวเองขึ้นต่าง
พยายามก้าวไปสูร่ปูแบบทีเ่รยีกว่า	Web	2.0	(เวบ็	2.0)	ซึง่มลีกัษณะ
ทีโ่ดดเด่น	คอื		การแบ่งปันข้อมลู		การมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์
เนือ้หาต่างๆ		การเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายโดยไร้ขดีจ�ากดั		เป็น
ระบบทีม่กีารโต้ตอบระหว่างผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ช้งานอย่างต่อเนือ่ง		
ความเป็นส่วนตัวจะลดน้อยลง		และผู้ใช้งานสามารถแสดงความ
คดิเหน็ทัง้แบบทีเ่หน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยได้อย่างอสิระ	เช่น	เวบ็ไซต์	
Wiki	ที่เปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความต่างๆ	ได้		เว็บไซต์		
Digg	เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้สามารถให้คะแนนให้กบัเนือ้หาทีอ่ยูภ่ายใน
ได้		เว็บไซต์	Facebook	เปิดโอกาสให้ผู้ใช้น�าข้อมูลส่วนตัวขึ้นมา
เปิดเผยโดยที่เจ้าของข้อมูลยินดีที่จะแบ่งปันรูปภาพและเนื้อหา
ต่างๆ		ได้		นอกจากนี้ยังสามารถก�าหนด	Keyword	หรือ	Tag	ใน
บทความที่เขียนขึ้น	 ท�าให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถค้นพบและเข้าถึงได้
อย่างง่ายดายเพียงการพิมพ์	Tag		เป็นต้น		เว็บ	2.0	ส่วนใหญ่	จะ
มี	CSS	(Cascading	Style	Sheets)	ช่วยในการจัดการเนื้อหาของ
เว็บไซต์	 มีการให้บริการ	Feed	 ผ่านทาง	RSS	(Really	Simple	
Syndication)	 มีการจัดการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน	
Web	2.0		เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ประกอบหลายส่วนท�างาน
ร่วมกัน	(Brain	Jones,	2009,	68)	ได้แก่	Blogs	(พื้นที่ส่วนบุคคลที่
น�าเสนอข้อมลูเรือ่งทีส่นใจ)	Wikis	(พืน้ทีว่่างทีผู่ใ้ช้สามารถน�าเสนอ
หรือแก้ไขข้อมูลได้โดยอิสระ)	Social	bookmarking	(การเก็บ
รวบรวมหน้าเวบ็เพจทีช่ืน่ชอบไว้และสามารถแบ่งปันให้ผูใ้ช้รายอืน่
ได้)	Social	networks	(เครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้ใช้ให้อยู่ในกลุ่มสังคม
เดียวกัน)	Mail	groups	(การรับส่ง	e-mail	ที่ถึงพร้อมกันได้ทั้งกลุ่ม
สมาชิก)	Forums	and	chat	room	(การพูดคุยโต้ตอบและแสดง
ความคดิในหวัเรือ่งทีส่นใจร่วมกนั)	Podcasts	(การบนัทกึภาพและ
เสยีงไว้และน�าเสนอบนเวบ็เพจเพือ่ให้ผูท้ีส่นใจสามารถดาวน์โหลด
ได้)	และ	Newsgroups	(การแลกเปลี่ยนข่าวสารภายในกลุ่มผู้ใช้)		
อาจกล่าวได้ว่า	Web	2.0	เป็นยคุของการเปลีย่นแปลงเวบ็ไซต์แบบ
เดิมไปสู่เว็บไซต์แบบใหม่ที่เน้นการสร้างชุมชนหรือสังคมออนไลน์		
แสดงดังภาพที่	1	

ภาพที	่1	:	องค์ประกอบของ	Web	2.0	(Brain	Jones,	2009,	68)

	 ยคุของ		Web	2.0		มลีกัษณะเด่นในเรือ่งของเนือ้หาทีส่ร้าง
โดยผู้ใช้		(User-Generated	Content:	UGC)		และเรื่องของเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์	(Online	Social	Network)	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญใน
การเปลีย่นแปลงววิฒันาการของวธิกีารอ่าน	การค้นหาข้อมลูต่างๆ	
จากอินเทอร์เน็ตจากเดิมไปโดยสิ้นเชิง	 ปัจจุบันมีเว็บไซต์จ�านวน
มากที่มีลักษณะเป็น	Web	2.0	แต่มีเว็บไซต์เพียงไม่กี่เว็บที่ประสบ
ความส�าเร็จในการให้บริการลูกค้าในรูปแบบของ	Web	2.0			
eBizMBA	จัดอันดับ	10	Web	2.0	ที่ใหญ่ที่สุด	ได้ดังภาพที่	2

ภาพที่	2	:	10	อันดับ	Web	2.0			
ที่มา:	http://www.ebizmba.com/articles/web-2.0-websites

World 2.0

	 World	2.0	หรือ	 โลก	2.0	หมายถึง	 โลกของการใช้ชีวิต
ประจ�าวันที่มีการโต้ตอบ	 ติดต่อสื่อสารที่มากกว่าปกติ	 เป็นแบบ
เสมอืนจรงิซึง่ผูใ้ช้ทีอ่ยูใ่นโลกของ	World	2.0	นัน้สามารถสร้างและ
แบ่งปันองค์ความรู้ได้	(เช่น	การใช้	Wikipedia	และ	Delicious)			
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือนวัตกรรมใหม่โดยสามารถ
น�าเทคโนโลยต่ีางๆ	มาท�างานร่วมกนัได้	(เช่น	InnoCentive)	สร้าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและบันเทิง	 (เช่น	 Zango	 และ			
Second	Life)	 การเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันด้วยเครือข่าย	(เช่น	
Linkedln,	Facebook,	Skype	และ	Twitter)	การออกแบบผลิต-
ภัณฑ์ใหม่	การซื้อและการขายสินค้า	(เช่น	Ebay,	Craigslist	และ	

aw ��������.indd   187 8/10/2010   8:16



Executive Journal188

Amazon)	การติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทันสมัย	(เช่น		
iPhone	 และ	Blackberry)	 การเขียนบล็อกโต้ตอบกัน	 (เช่น		
Blogger)	 การแบ่งปันรูปภาพ	(เช่น	 flickr)	 การน�าเสนอด้วย		
podcast		หรือการสร้างคลิปหรือหนังวิดีโอ	(เช่น		YouTube)	การ
พัฒนาโครงงานต่างๆ	(เช่น	Google	docs)		(Fahri,	2009,	23)		
โลกของ	World	2.0	ขยายตวัอย่างรวดเรว็ทัง้ในส่วนของการใช้งาน
ชีวิตประจ�าวันและการประกอบธุรกิจ		องค์กรต่างๆ	เตรียมพร้อม
ในการเผชญิหน้ากบั	World	2.0	ด้วยการปรบัรปูแบบใหม่ของธรุกจิ
ซึง่สามารถท�าได้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละนวตักรรมนอก
องค์กร	ซึง่เป็นแนวคดิใหม่ทีป่รบัเปลีย่นรปูแบบจากเดมิทีฝ่ากความ
หวังไว้กับฝ่ายวิจัยและพัฒนาขององค์กรเท่านั้น	 เนื่องจากการ
ตดิต่อสือ่สารปัจจบุนัจะมอียูท่ัว่ไปทกุหนแห่ง			(Ubiquitous)		โดย

เฉพาะอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท�าหน้าที่ได้ทุกอย่างในอุปกรณ์
เพยีงชนดิเดยีว	นัน่คอื	โทรศพัท์เคลือ่นที	่	จงึอาจกล่าวได้ว่า	World	
2.0	นี้เป็นโลกของ	Mobile	Computing		ที่สามารถเปิดโลกในยุค
ศตวรรษที่	21	 ให้มีความยืดหยุ่นเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่ที่ไร้ขอบเขต	
	 บางคนอาจคิดว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมาจาก
เทคโนโลยีเท่านั้น	 หากเราละเลยไม่ให้ความสนใจเพราะคิดว่า
เทคโนโลยเีป็นเรือ่งไกลตวั	อาจต้องปรบัความคดิใหม่เนือ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงจากโลกในยุค	1.0	หรือ	World	1.0	ไปสู่	World	2.0	
นัน้จะมผีลต่อทัง้ธรุกจิ	การศกึษาและการเรยีนรูแ้ละต่อผูใ้ช้ทกุเพศ
ทุกวัยที่อยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน	 ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่าง
ระหว่าง	World	1.0	และ	World	2.0	ในด้านต่างๆ	ได้ดงัตารางที	่1

ตารางที่	1	:	แสดงความแตกต่างระหว่าง	World	1.0	และ	World	2.0	ในด้านต่างๆ	

  World 1.0 World 2.0
 
 การเรียนรู้และการแบ่งปัน			 ถกูก�าหนดให้เป็นภาระงานทีต้่องท�านอกเหนอืจาก	 ถือเป็นการแบ่งปันและการเรียนรู้ในองค์ความรู้
 องค์ความรู้ในองค์กร	 งานประจ�า	โดยการท�างานลักษณะนี้จะเกิดขึ้น	 เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน	เสมือนเป็น
	 	 ภายในส�านักงานเป็นหลัก	 กิจวัตรและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ที่มี
	 	 	 การติดต่อสื่อสารถึงกันได้
 
 สารสนเทศ	 มีการบริหารจัดเก็บ	ควบคุม	ดูแล	และป้องกัน	 ไม่มีการจัดการสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง	เพราะ
	 	 สารสนเทศจากส่วนกลาง	โดยข้อมูลที่องค์กร	 ข้อมูลหรือสารสนเทศสามารถอยู่ได้ในทุกที่	ท�า
	 	 ต้องการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบของสารสนเทศ	 ให้บคุคลต่างๆ	ทีต้่องการเผยแพร่สิง่ทีต่นเองสนใจ
	 	 ต่างๆ		 ให้กับสาธารณะ	สามารถสร้างสารสนเทศได้
	 	 	 ตามความต้องการเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบ	
	 	 	 ซึ่งสามารถเผยแพร่ในรูปของการเล่าเรื่องได้

	 บุคลากร	 บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีลักษณะค่อนข้างเงียบ	 บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่กล้าน�าเสนอ		
	 	 ถูกก�าหนดให้เป็นผู้รับข้อมูลหรือสารสนเทศขณะ	 สิง่ทีต่นเองคดิ	ยอมรบัในเรือ่งของแนวความคดิใหม่ๆ
	 	 ทีต่นเองอาจจะต้องการหรอืไม่กต็าม	จะมองโลก	 และเลือกที่จะรับข้อมูลหรือสารสนเทศ
	 	 ในลักษณะที่เป็นเหตุและผลของสิ่งต่างๆ		 ตามที่ต้องการเท่านั้น	จะมีการมองโลกว่าเป็น
	 	 	 สิ่งที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันที่
	 	 	 ต้องท�าความเข้าใจ
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Business 2.0

	 ธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคของการเริ่มใช้เทคโนโลยีในช่วงแรก	
เป็นธุรกิจที่มีการท�าธุรกรรมต่างๆ	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เช่น	EDI	
(Electronic	Data	Interchange)	ซึ่งเป็นเครือข่ายที่องค์กรสร้าง
ขึ้นโดยเฉพาะส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้า	 มีการรับ
ส่งข้อมลูทาง	e-mail	เป็นต้น	และถดัมาเมือ่เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็
เริม่ใช้งานแพร่หลายมากขึน้		เจ้าของธรุกจิมกีารน�าเสนอขายสนิค้า
และบริการผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น	ผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถ
สัง่ซือ้ออนไลน์ได้ทนัทพีร้อมช�าระเงนิโดยการโอนผ่านธนาคารหรอื
บตัรเครดติ	การท�าธรุกจิในลกัษณะนีจ้ดัอยูใ่นยคุของ	E-Commerce	
หรือ	E-Business	 ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่มีอยู่คืออินเทอร์เน็ตถือ
เป็นการสื่อสารทิศทางเดียว	 ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อแสดงความคิด
เห็นของผู้ใช้หรือลูกค้ามากเท่าทุกวันนี้	 อาจเรียกการท�าธุรกิจใน
ยุคที่ผ่านมานี้ว่า	Business	1.0
	 ปัจจบุนัการท�าธรุกจิในยคุของ	Web	2.0	อยูใ่นรปูแบบของ	
Business	2.0	หรือบางครั้งเรียกว่า	Enterprise	2.0	หมายถึง	ธุรกิจ
ที่ต้องอาศัย	Software	 ในกลุ่มของ	Social	Tools	 หรือ	Social	
Software	 ทั้งที่เป็น	 Software	 เชิงพาณิชย์	 (Commercial	
Software)		และ	Open	Source	ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสนับสนุน
การท�างานในเชิงนวัตกรรม	 เช่น	 ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
พนกังานภายในองค์กรหรอืระหว่างคูค้่าและลกูค้า	ใช้ในการท�างาน
ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ	 เป็นต้น	Web	2.0	 เป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ	 (Business	
Model)	 โดยการหลอมรวมเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นช่อง
ทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการท�างานร่วมกัน	 เช่น	 ธุรกิจสายการบินบางแห่งใช้	
Twitter	เป็นช่องทางในการตอบค�าถามลูกค้า	บริษัทอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดใหญ่ที่มีวิศวกรประจ�าสาขาต่างๆ	ทั่วโลกใช้		Wikis	
เป็นที่แบ่งปันข้อมูลสารสนเทศในเรื่องการให้บริการและการซ่อม
บ�ารงุ	และบางธรุกจิใช้	YouTube	เป็นช่องทางในการน�าเสนอสนิค้า
และบริการในรูปแบบของวิดีโอ	เป็นต้น		
	 วิวัฒนาการของ	Web	 2.0	 ท�าให้วิถีชีวิตของผู ้คน
เปลี่ยนแปลงไป	 มีรายงานว่าชาวอังกฤษจ�านวนมากหรืออาจเป็น
ส่วนใหญ่ของประเทศที่ซื้อสินค้าและบริการโดยตรงจากการโพสต์
ความคิดเห็นต่างๆ	จากผู้บริโภคอื่นบน	Community	Web		หรือ	
Forum	(Lisa	and	Alan,	2009,	24)	 การซื้อสินค้าผ่านเครือข่าย
ลูกโซ่ของ	Amazon	 การสร้าง	Blog	 เพื่อน�าเสนอข้อมูลต่างๆ	
เปลี่ยนเป็น	Blog	 เพื่อน�าเสนอขายสินค้าและบริการโดยที่เจ้าของ	
Blog	อาจจะไม่มสีนิค้าเป็นของตวัเองแต่สามารถน�าสนิค้าจากเวบ็
อื่นๆ	มาติดประกาศ	และขายได้ใน		Blog	ของตน	ตัวอย่างเหล่า

นี้อาจเป็นการยืนยันว่ารูปแบบการท�าธุรกิจต่างๆ	 ก�าลังเข้าสู่ยุค
ของ	Business	2.0	อย่างสมบูรณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อ
พฤติกรรมและอ�านาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทาง
อนิเทอร์เนต็	ดงันัน้รปูแบบของธรุกจิจงึต้องปรบัตวัตามพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปเพราะข้อมลูต่างๆ	ทีส่ามารถแพร่กระจาย
ได้อย่างรวดเรว็และมกีารบอกต่อถงึคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร
ที่ผู้บริโภคซื้อไปแล้วทางเครือข่ายสังคมออนไลน์	 ซึ่งอาจท�าให้
บรษิทัหรอืเจ้าของธรุกจิสามารถขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้	และใน
ทางกลับกันถ้าหากคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นต�่ากว่าค�า
โฆษณาบริษัทดังกล่าวอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว		
ตัวอย่างเช่น	การรายงานจาก		The	New	York	Times	(2008)		กรณี
ของ	Walmart		ทีม่กีารสร้าง	Blog	ไว้เพือ่เป็นช่องทางตดิต่อสือ่สาร
ระหว่างองค์กรกับลูกค้า	แต่	Blog	ของ	Walmart	ต้องปิดตัวลง
อย่างรวดเร็วเนื่องจากในพื้นที่ของ	 Blog	 นั้นมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าแอบแฝงอยู่	 มีการปรับแต่งแก้ไขข้อความ
ภายใน	Blog	เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร		ท�าให้ลูกค้าสัมผัสได้
ว่า		Blog	นีถ้กูสร้างขึน้เพือ่วตัถปุระสงค์ใด		หลงัจากนัน้		Walmart	
ได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการสร้าง	Blog	ขึ้นใหม่แต่ครั้งนี้พนักงาน
และลูกค้าของ	Walmart	มีอิสระในการเขียนข้อความต่างๆ	อย่าง
แท้จริงโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองจากองค์กรซึ่งท�าให้ประสบความ
ส�าเร็จอย่างมาก	นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของ	General	Motors		ที่
สร้าง	Blog	ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นรวมถึง
วิพากษ์วิจารณ์การใช้สินค้าของบริษัท	 หลังจากนั้นทางบริษัทได้
เชิญลูกค้าเหล่านั้นเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและพร้อมทั้ง
อธิบายถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ	ที่ลูกค้ากล่าวถึง	ซึ่งนับ
ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประสบความส�าเร็จในการใช้	Blog	เป็นสื่อ
หรือเป็นช่องทางระหว่างองค์กรกับลูกค้า	 หรือตัวอย่างใน
ประเทศไทยจะพบว่ามรีายการวทิยจุ�านวนมากโดยเฉพาะรายการ
ที่มีผู้ฟังเป็นกลุ่มวัยรุ่น		ใช้		Facebook	เป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารหรือฝากความคิดเห็นต่างๆ	ไว้กับรายการโดยที่รายการไม่
เสียค่าใช้จ่าย		ดังนั้นบรรดาเจ้าของธุรกิจต่างๆ	หากมองเห็นช่อง
ทางในการน�าธรุกจิของตนเองไปสูย่คุ	Business	2.0	อาจจะเป็นการ
แปลงโฉมธุรกิจเดิมให้เป็นธุรกิจใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยไม่ต้อง
ลงทุนเพิ่มเติม
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บทสรุป

	 โลกปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างรวดเรว็		
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ	 ท�าให้	
Web	2.0	กลายเป็นเครือ่งมอืและกลไกทีส่�าคญัทางธรุกจิ	จน
ท�าให้ธุรกิจต่างๆ	กลายเป็น	Business	2.0	การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ท�าให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างไปจากเดิม		
สร้างนวตักรรมใหม่		บรรดาธรุกจิทัง้หลายสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย		ลดความเสีย่ง
ในการลงทุนและยังสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าอีกด้วย	 สิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญในการปรับและน�ามาใช้ถือเป็นการเพิ่ม
คณุค่าให้องค์กรอย่างต่อเนือ่ง	ยิง่ผูบ้รหิารสามารถน�ามาใช้ได้
เร็วยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้นในยุคที่โลกก�าลัง
ปรับตัวเช่นทุกวันนี้
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