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บทคัดยอ
 นวัตกรรมทางการส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสารการตลาดและการจัดการแบรนดองคกร บทความน้ีเสนอเก่ียวกับ
นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนดองคกรของธนาคารพาณิชยไทย โดยใชธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน
กรณีศึกษาในฐานะท่ีเปนธนาคารพาณิชยที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมขององคกรเพ่ือนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นวัตกรรมการส่ือสารของธนาคารดังกลาวมีการใชสื่อสังคมออนไลนใน
การสื่อสารแบรนดองคกรกับลูกคาในลักษณะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ ซึ่งมิใชเปนเพียงเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดและ
การจัดการแบรนดองคกรในกลุมลูกคาเทาน้ัน  แตยังชวยรักษาความสัมพันธกับกลุมลูกคาเดิม  อีกท้ังชวยสรางและขยายฐาน
ลูกคาใหมๆ ใหเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานส่ือสารแบรนดของธนาคารไทยพาณิชยสะทอนใหเห็นวา เมื่อองคกรใหความสําคัญ
กับแบรนด และมีกลยุทธการสื่อสารแบรนดที่มีประสิทธิภาพแลว สามารถทําใหลูกคามีความผูกพัน เชื่อมั่น ไววางใจ และเกิด
การยอมรับองคกรได  โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรธุรกิจประเภทสถาบันการเงินที่จําเปนตองสรางความผูกพันระหวางองคกรกับ
ลูกคาที่มีตอกันในระยะยาว

คําสําคัญ: นวัตกรรมการสื่อสาร  การจัดการแบรนดองคกร  ธนาคารพาณิชยไทย

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  Faculty of Management Science, Chandrakasem Rajabhat University
  E-mail: worawudh@hotmail.com



37    ปที่ 37 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2560

Abstract
 Communication innovation is an important tool for marketing communication and corporate brand 
management. This article presents innovation communication for corporate brand management of a Thai 
commercial bank in a case of the Siam Commercial Bank PCL (SCB) as Thailand’s leading bank which has 
developed organization innovation for improving work process and building competitive advantage. 
Communication innovation of SCB involves the use of social media to communicate corporate brand to 
customers in an interactive communication. This article revealed that communication innovation is not only 
the marketing communication and brand management tool among customers, but also the mechanism to 
maintain the relationships with existing customers. Moreover, it creates and expands the base of new 
customers. SCB’s brand communication management refl ects that when organizations focus on the brand 
and have effective brand communication strategies, they would generate customer engagement, confi dence, 
trust and adoption. In particular, fi nancial institutions need to create the engagement between the organization 
and customers in the long run. 
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บทนํา 
 ในการแขงขนัทางธุรกจิทามกลางกระแสโลกาภิวตันทีโ่ลกไดกาวเขาสูยคุดจิทิลั (digital age)  เทคโนโลยีดจิทิลัมบีทบาท
สําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในสังคม  ธนาคารพาณิชยของไทยตางปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบทั้งดาน
การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน  การพัฒนาการใหบริการ  การพัฒนาดานเทคโนโลยี  และการ
ปรับปรุงองคกรใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใหความสําคญักบัการพัฒนานวัตกรรมดานตางๆ ขององคกร  รวมท้ังนวัตกรรมการส่ือสารดวย ซึง่ในปจจุบนัมบีทบาทสําคัญ
ตอคนในสังคมอยางกวางขวาง เพราะนวัตกรรมเปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาองคกรใหมีขีดความสามารถทางการแขงขัน
ที่มากขึ้น องคกรตางๆ ในประเทศไทยจึงใหความสําคัญกับนวัตกรรมเปนอยางมาก 
 บทความน้ีเสนอเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการจัดการแบรนดองคกรของธนาคารพาณิชยไทย โดยใชธนาคาร
ไทยพาณิชย จาํกดั (มหาชน) เปนกรณศีกึษาในฐานะท่ีเปนธนาคารพาณิชยทีส่าํคญัแหงหนึง่ของประเทศท่ีมกีารพัฒนา “นวตักรรม
ขององคกร” เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ธนาคารใหความสําคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการทางการเงิน โดยไดใชนวัตกรรมทางการสื่อสาร (communication innovation) เปนเครื่องมือสําคัญใน
การส่ือสารการตลาด (marketing communication) และการจัดการแบรนดองคกร (corporate brand management)  ดังน้ัน  
องคกรแหงน้ีจึงมีความสําคัญและนาสนใจควรแกการศึกษาดานนวัตกรรมการจัดการการส่ือสาร  โดยเนนศึกษานวัตกรรม
สื่อสังคม (social media innovation) ซึ่งถือเปนนวัตกรรมทางการสื่อสารที่สําคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ใชเปนเครื่องมือทางการสื่อสารขององคกร

นวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการจัดการแบรนดของธนาคารพาณิชย ไทย
 ในการศึกษาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการจัดการแบรนดของธนาคารพาณิชยไทย: กรณีศึกษาธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)” มีทฤษฎีหลักที่ผูเขียนนํามาใชในการวิเคราะห คือ ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (technological 
determinism theory) ของ “สํานักโตรอนโต” กลุมเศรษฐศาสตรการเมืองซึ่งช้ีใหเห็นวา เทคโนโลยีกับสังคมมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน  เทคโนโลยีสมัยใหมเปนการประยุกตใชพลังของเคร่ืองจักรกลในการผลิต (Scannell, 2007)  ทั้งนี้  McQuail 
(1994, as cited in Kaewthep, 2006) ไดอธิบายไววา เทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานของทุกสังคม และเทคโนโลยีแตละชนิดก็จะเหมาะสม
กบัโครงสรางสงัคมแตละรปูแบบ ทีส่าํคญัคอื ขัน้ตอนของการผลิตและการใชเทคโนโลยีจะเปนปจจยัทีทํ่าใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ของสงัคม และการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงเทคโนโลยใีนแตละครัง้  จะทําใหเกิดการปฏวิตัเิปล่ียนแปลงสงัคมตามมาเสมอ เชนเดยีวกนั
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กับสภาพการณปจจุบันที่เทคโนโลยีการส่ือสารมีการพัฒนา
จากส่ือด้ังเดิม (traditional media) เปนส่ือใหม (new media) 
ซึง่นับเปน “นวัตกรรมทางการสือ่สาร” ทีค่นในสงัคมใชตดิตอ
ส่ือสารหรือเช่ือมโยงกันเปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีการใชงาน
แตกตางกนัไป ดงันัน้ ทฤษฎีทีว่าดวยเทคโนโลยเีปนตวักาํหนด 
จึงชวยอธิบายไดวาเทคโนโลยีการส่ือสารมีบทบาทตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและระบบการใชงานของผูใชส่ือให
แตกตางไปจากเดิม  เปนตัวกําหนด (determinism) ทั้งเวลา 
(time) และพ้ืนที่ (space) ในกรณีของสื่อสังคมออนไลนนั้น 
กอใหเกดิการส่ือสารเชงิปฏสิมัพนัธไดทกุทีแ่ละทกุเวลา ทัง้ยงั
ชวยขยายประสบการณดานผัสสะของมนุษย (extension of 
the human senses) ใหกวางขวางและมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
ดวยประสทิธภิาพของสือ่ใหมทีม่คีวามหลากหลายทัง้ขอความ 
ภาพ เสยีง และวิดโีอ ซึง่ตางจากสือ่ด้ังเดมิ (Scannell, 2007)  
 นวัตกรรม หมายถึง ความคิด วิธีการ การปฏิบัติ  
ตลอดจนสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือ
เปนการพัฒนา ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัย
และใชไดผลดียิ่งขึ้น (Wutthirong, 2012) และนวัตกรรมจะ
ชวยใหการทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงกวาเดิม (Piyawongwatana, 2012) ในการแขงขันทางธุรกิจ
ในปจจุบัน  องคกรธุรกิจหลายแหงมีการพัฒนานวัตกรรมข้ึน
เปนปจจัยขับเคล่ือน (innovation-driven) ธุรกิจใหเติบโต  
และสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน นวัตกรรมทางการส่ือสาร
เปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน
ขององคกร เพราะกระบวนการสื่อสารมีความสําคัญในฐานะ
เปน “เครื่องมือ” หนึ่งของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
องคกร  นับตั้งแตการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม 
การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารทาง
ส่ือมวลชน หรือการส่ือสารผานส่ือใหม ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา 
นวัตกรรมทางการสื่อสารมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย  
ท้ังน้ี นวัตกรรมทางการส่ือสารดังกลาวอาจเปนท้ังความคิดใหม 
วิธีการ การกระทํา หรือสิ่งใหมๆ อาทิ สื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ 
หรือเคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีมนุษยนํามาทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง การแกไขปญหา หรอืพัฒนาวิถกีารดํารงชีวติหรือ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิม
 นวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการจัดการแบรนดองคกร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนการใชนวัตกรรม
สื่อสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จึงกอใหเกิดนวัตกรรม
การสื่อสารหลากหลาย เนื่องจากการสื่อสารผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีการเติบโตพรอมๆ กับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีเว็บ 2.0  ซึ่งทําใหเกิดการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ 
(interactive communication) ผานสื่อสังคมออนไลน 
(social media) อาท ิเฟซบุก (facebook) ทวติเตอร (twitter) 
อินสตาแกรม (instagram) ไลน (line) โซเชียลแคมป (social 
camp) บล็อก (blog) วอทสแอป (whatsapp) เปนตน 
(Tuten & Solomon, 2013) ซ่ึงไดรับความนิยมและแพรหลาย
อยางรวดเร็วในบรรดาผูใชอินเทอรเน็ต ทั้งยังจะมีการพัฒนา
เขาสูยุคเว็บ 3.0 ตอไปในอนาคต
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใชนวัตกรรม
สือ่สงัคมในกระบวนการจัดการแบรนดใหเกิดประสิทธผิลดวย   
“แบรนด” (brand) หมายถึง การรวมกันท้ังหมดของการรับรู
และความรูสึกของลูกคาท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของสินคา
และการทํางานของสินคานั้น อีกทั้งยังเกี่ยวของกับชื่อและ
จดุยนืหรอืตาํแหนงของสินคารวมไปถึงบรษิทัทีม่คีวามสัมพนัธ
เก่ียวของกับสินคานั้น (Achenbuam, 1993, as cited in 
Ruenrom, 2013)
 หนึง่ในกลยทุธทีส่าํคญัดานการตลาดยุคใหม ตองมกีาร
จดัการและพัฒนาแบรนด ทัง้แบรนดสนิคา (product brand) 
และแบรนดองคกร (corporate brand) ควบคูกันไป เพราะ
การท่ีองคกรหน่ึงๆ  มีแบรนดท่ีแข็งแกรงเปนท่ีรูจักของผูบริโภค
และสังคม ยอมทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ันยังมีความสําคัญตอการ
สรางคณุคาใหกบัองคกร (corporate value) ซึง่จะมผีลทาํให
พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร  อัน
จะนําไปสูการทุมเททํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ดังนั้น  แบรนดองคกรจึงเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวาง
ผูบรหิาร พนกังาน และผูบรโิภค ในการนี ้การจดัการและการ
พัฒนาแบรนดองคกรอยางจริงจังและตอเนื่องจึงเปนกุญแจ
สาํคญัทีท่าํใหองคกรนัน้เกดิความมัน่คง (stability) และความ
ยัง่ยนื (sustainability) ในระยะยาวซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญใน
การประกอบธุรกิจ (Ruenrom, 2013)
 การจัดการแบรนดเปนกระบวนการท่ีมีท้ังการวิเคราะห
และการวางแผนซ่ึงมีลําดับข้ันตอนตางๆ เพื่อนําไปสูความ
สาํเรจ็ตอการสรางแบรนด Jarupongsopon (2014) ไดกลาว
ถึง การบริหารแบรนดหรือตราสนิคาวามี 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การระบุและการสรางตาํแหนงตราสนิคา 2) การวางแผนและ
การดําเนินการกิจกรรมทางการตลาดในการสรางตราสินคา 
3) การประเมินผลการดําเนินงานของตราสินคา และ 4) การ
เตบิโตของคณุคาตราสนิคาอยางยัง่ยนื  แบรนดถอืวาเปนอาวธุ
สาํคญัทางการตลาดท่ีสรางความไดเปรยีบและความแตกตาง
จากคูแขง แบรนดที่มีคุณคาสูงจึงสามารถครองใจผูบริโภคให
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เกิดความภักดี และเปนปจจยัสําคัญอยางยิง่ปจจยัหนึง่ท่ีชวยทําธุรกิจประสบความสาํเรจ็ (Ruenrom, 2013) ดงัจะขอยกตัวอยาง
แผนภาพแสดงการจัดการแบรนดของบริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่งเปนองคกรระดับโลกท่ีมีแบรนด
ระดับสากล (international brand) เปนที่รูจักกันดีดงัตอไปนี้ 

ภาพที่ 1 การจัดการแบรนด (Brand Management)
ที่มา: Colgate-Palmolive (Thailand) Co., Ltd. (2015) 

 จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา ในการจดัการแบรนด
มีปจจัยมาเกี่ยวของอยูมาก ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ 
“สื่อ” ซึ่งมีความสําคัญตอการสื่อสารและจัดการแบรนดของ
องคกรตางๆ สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ที่จะศึกษาการใช
นวัตกรรมสื่อสังคมในการจัดการแบรนดองคกรของธนาคาร
ไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน) โดยทีส่ือ่สงัคมออนไลนมบีทบาท
สําคัญในการจัดการแบรนดองคกรของธนาคารพาณิชยไทย 
ซึ่งธนาคารนํามาใชเปนชองทางในการส่ือสารออนไลนกับ
ลกูคา ทัง้รปูแบบเพจบนเฟซบุก บญัชอีนิสตาแกรม  ไลน และ
ทวิตเตอร เปนตน เพื่อสรางปฏิสัมพันธและเปนชองทาง
สําหรับรับความคิดเห็นจากลูกคา นอกจากนั้น ดวย
คุณลักษณะดานการเปนเคร่ืองมือการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ  
สื่อดังกลาวก็ยังสามารถใชวัดผลประสิทธิภาพของแบรนด
ธนาคารไดอีกดวย  

นวัตกรรมสื่อสังคมเพื่อการจัดการแบรนดองคกรของ
ธนาคารพาณิชย ไทย
 ในปจจุบนัธนาคารพาณชิยของไทยตางใหความสาํคัญ
กับการใชสื่อสังคมเปนเคร่ืองมือการสื่อสารระหวางธนาคาร
กับกลุมลูกคาของธนาคารและสาธารณชน และใชเปนชอง
ทางการบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งนับเปน
นวัตกรรมทางการส่ือสารสําคัญที่ธนาคารนํามาใชจัดการการ
ส่ือสารและการดําเนินงานขององคกร  ดังจะเห็นไดวา  ธนาคาร
ตางๆ มีการใชส่ือสังคมตางๆ อาทิ เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม 
ไลน เปนตน ในการเปนชองทางการสื่อสารกับลูกคา  ทั้งยังมี
กลุมลูกคาและสาธารณชนตางๆ ใหการติดตามและมี
ปฏิสัมพันธกับสื่อสังคมของธนาคารดังตัวอยางผลการสํารวจ
ของ Thoth Zocial Co., Ltd. (2016)  เกี่ยวกับการใชสื่อ
สังคมของธนาคารตางๆ และจํานวนของผูติดตามสื่อสังคม
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 การใชสื่อสังคมของธนาคารตางๆ 5 อันดับแรก และจํานวนของผูติดตามสื่อสังคม

ลําดับ ช่ือธนาคาร จํานวนการไลค 
ทางเฟซบุก

จํานวนผูติดตาม
   ทางทวิตเตอร 

จํานวนผูติดตาม
ทางอินสตาแกรม รวม

1 ไทยพาณิชย 3,072,396 335,956 16,800 3,425,152
2 กรุงศรีอยุธยา 1,355,178    7,844 12,100 2,322,367
3 กรุงไทย   907,752   31,609   7,884    947,245
4 แลนด แอนด เฮาส   361,671    1,800      954    364,425
5 ออมสิน   188,598       128    2,641    191,367

ที่มา: Thoth Zocial Co., Ltd. (2016)

 จากตัวอยางธนาคารตางๆ ขางตนจะเห็นไดวา  
ธนาคารพาณิชยของไทยตางใชสื่อสังคมเปนนวัตกรรมการ
ส่ือสารและการใหบริการทางการเงินของธนาคาร ท้ังยังไดรับ
ความนิยมในกลุมลูกคาและสาธารณชนดวย ทั้งนี้เพราะใน
ปจจบุนัคนในสงัคมนยิมใชสือ่สงัคมเปนสวนหนึง่ในการดาํเนนิ
ชีวิต  ดังผลการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ในป 2559 พบวา กลุมตัวอยาง
ผูใชอินเทอรเน็ตนั้น มักใชเพื่อการพูดคุยผานเครือขายสังคม
ออนไลน โดยโทรศัพทมือถือที่เปนสมารทโฟนยังคงเปน
อุปกรณหลักที่ผู ใชอินเทอรเน็ตนิยมใชในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต โดยมีจํานวนผูใชงานมากถึงรอยละ 85.5 และมี
จํานวนชั่วโมงการใชงานโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.2 ชั่วโมงตอวัน ซึ่ง
ทัง้จาํนวนผูใชงานและจาํนวนชัว่โมงการใชงานของปนีส้งูกวา
ปที่แลว โดยในป 2558 มีจํานวนผูใชงานรอยละ 82.1 และมี
จาํนวนชัว่โมงการใชงานโดยเฉลีย่อยูที ่5.7 ชัว่โมงตอวนัเทานัน้ 
ทั้งน้ีดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหการเช่ือมตอ
อนิเทอรเนต็ไมไดจาํกดัเพยีงผานคอมพวิเตอรอกีตอไป อกีทัง้
ฟงกชันการใชงานก็มีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหการเขา
ใชงานสะดวกสบายและรวดเร็ว ดังน้ัน จึงสงผลตอการขยายตัว
ของเครือขายสังคมออนไลนที่เติบโตอยางรวดเร็ว 
 จากปรากฏการณดังกลาวจะเหน็ไดวา เทคโนโลยีการ
สื่อสารมีผลอยางมากท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการ
สื่อสารขององคการหรือในระดับสถาบันตามแนวทฤษฎีการ
สือ่สารเปนตัวกําหนด ทัง้ยงัมผีลตอการกาํหนดเนือ้หาสารดวย 
ดังแนวคิดสําคัญที่วา “สื่อคือสาร” (the medium is the 
message) ซึ่งสื่อสังคมเปนส่ือเชิงปฏิสัมพันธที่กอใหเกิดการ
ส่ือสารซ่ึงมีเน้ือหาสารหลากหลายท้ังขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพ
เคล่ือนไหว และวิดีโอ อีกท้ังผูรับสารยังสามารถสรางเน้ือหาสาร
ไดดวยตนเอง

 อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยไทยเปนองคกรธุรกิจที่
แสวงหากําไรท่ีแตกตางจากธุรกิจอื่น คือไมมีการผลิตสินคา 
แตดําเนินธุรกิจทางการเงินเปนสวนใหญ คือ การรับฝากและ
ถอนเงิน การใหสินเชื่อ การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
การซ้ือขายตราสารทางการเงิน และการใหบริการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกบัการเงิน นอกจากนัน้ ยงัมกีารขยายขอบเขตธรุกจิ
เพือ่ใหสอดคลองกับพัฒนาการในระบบเศรษฐกิจการเงิน และ
สงเสริมใหธนาคารพาณิชยไทยสามารถแขงขันและประกอบ
ธรุกจิไดอยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เชน ธรุกจิทีช่วยสนบัสนนุ
การพฒันาตลาดทุนท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพย การใหบริการดาน
การประกันวินาศภัยและประกันชีวิต การใหบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 ดงันัน้  การดาํเนนิธรุกจิหรอืกจิกรรมใดๆ ของธนาคาร
พาณิชยไทยจึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อถือได 
ความนาไววางใจ และมีความซื่อสัตยสุจริต การสื่อสารผาน
ส่ือสังคมออนไลนของธนาคารพาณิชยไทยจึงตองประกอบดวย
ขอมูลที่เปนจริงและมีความเชื่อถือได เพื่อสรางความไววางใจ
แกลูกคาในระยะยาว

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับนวัตกรรมการ
สื่อสารเพื่อการจัดการแบรนดองคกร
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะ
สรางและคงไวซึ่งความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดย
ไดสื่อสารกับทุกฝายวา ธนาคารจะทําใหเกิดคุณคาสูงสุดแก
ผูเก่ียวของ เพื่อที่จะไดรับความเชื่อถือและความไววางใจจาก
ทุกฝาย มุงเนนใหพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบตอการ
สรางและรักษาช่ือเสียงของธนาคาร ดวยการรักษามาตรฐานของ
การประกอบวิชาชีพและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจรรยาบรรณ 
ตลอดจนพฒันาการใหบรกิารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพอยูเสมอ 
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(The Siam Commercial Bank Public Company Limited, 
2015)
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญ
กับมิติดานการส่ือสาร (communication) ท้ังการส่ือสารภายใน
และภายนอกองคกร  เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ 
มกีารสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ (integrated marketing 
communication) มีการใชชองทางการส่ือสารทีห่ลากหลาย
และเหมาะสมกับสถานการณ (The Siam Commercial Bank 
Public Company Limited, 2015)  และดวยพัฒนาการของ
นวัตกรรมสื่อสังคมในวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน  ธนาคาร
ไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน) ใหความสาํคญักบัการสือ่สารกบั
กลุมลูกคาโดยผานสื่อสังคมออนไลน  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภค
สวนใหญมพีฤติกรรมการใชสือ่สงัคมออนไลนอยางมาก อกีทัง้
สื่อสังคมออนไลนยังสามารถสื่อสารกับลูกคาทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว โดย
เฉพาะลูกคาที่เปนผูบริโภคดิจิทัล (digital customer) ซึ่งมี
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบดิจิทัล (digital lifestyle) คือ ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวันตลอดเวลา ดังน้ันจะเห็นไดวา  
เมือ่เทคโนโลยกีารสือ่สาร คอื สือ่สงัคมออนไลนมากาํหนดหรอื
มผีลตอวิถชีวีติและพฤติกรรมการใชสือ่ของคนในสงัคม กย็อม
ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  อีกท้ัง
เทคโนโลยีการส่ือสารดังกลาวก็ไดสงผลตอธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดวย ดังนั้น ธนาคารจึงตองปรับกลยุทธและ
การดําเนินงานตามการเปล่ียนแปลงดังกลาว
 การสื่อสารแบรนด (brand communication) ผาน
สื่อสังคมออนไลนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
อยูในความรับผิดชอบของฝายบริหารงานสื่อสารองคกร 
(corporate communication)  โดยผูจัดการและพนักงาน
ฝายสือ่อเิลก็ทรอนกิส ภาพลกัษณและสือ่สารองคกร มหีนาที่
รับผิดชอบหลัก การดําเนินงานไดกําหนดหลักเกณฑที่ใชใน
การพิจารณาจัดอันดับความสําคัญซึ่งมีอยู 3 ประการ ไดแก 
1) การใชสือ่สงัคมออนไลนตองเปนไปตามกลยุทธของธนาคาร 
2) กระบวนการทํางานตองมีความจริงจังและมีความชัดเจนและ 
3) มีการส่ือสารท่ีดีเย่ียม เน้ือหามีความหลากหลายเปนประโยชน
ตอลูกคา (Chainirun, 2010)  
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญ
กบัการใชสือ่สังคมออนไลนซึง่เปนชองทางการสือ่สารและการ
ใหบริการทางการเงินของธนาคารอยางเปนทางการ  จึงไดมี
การทําพันธสัญญาในการใหบริการของหนวยงานบริการใน
แตละหนวยงาน เรยีกวา “Service Level Agreement” หรือ 
SLA  โดยมกีารกาํหนดระดบัของการใหบรกิารไวอยางชดัเจน
และรับรูโดยท่ัวกัน และมีการกําหนดเสาหลักของการใหบริการ 

4 ประการ เพือ่ใชบรหิารจัดการสือ่สงัคมออนไลนของธนาคาร 
ไดแก 1) Human Touch คือ การดูแลเอาใจใสดวยใจ 
2) Trusted Partner คือ การทําใหลูกคาถือวาธนาคารเปน
พันธมิตรที่เช่ือใจได 3) Insightful คือ การรูลึกและรูจริง และ 
4) Pushing the Boundary คอื การพัฒนาการใหการบริการ
อยางไมหยุดยั้ง (Chainirun, 2010) 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีกลวิธีที่หลาก
หลายในการใชนวตักรรมสือ่สงัคมในการสือ่สารแบรนดองคกร 
เร่ิมจากใหความสําคัญกับการใชช่ือ “SCB Thailand” ซึ่ง
เปนการต้ังช่ือเดียวกันในส่ือสังคมออนไลนทุกๆ ส่ือของธนาคาร 
เพื่อเปนการสรางการจดจําที่งาย นอกจากนั้น ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ยังมีนโยบายในการกําหนด
ตัวตนเพื่อสรางอัตลักษณแบรนด (brand identity) และ
กําหนดตําแหนงแบรนด (brand positioning) ทางสื่อสังคม
ออนไลนทุกชองทาง ไมวาจะเปน เฟซบุก ทวิตเตอร ยูทูบ ฟกส 
และกูเกิลพลัส  แตมีแนวทางการใชประโยชนจากสื่อสังคม
ออนไลนแตกตางกันไป ซ่ึงมีแอคเคาท (account) ในการใชงาน
ที่หลากหลายตามประเภทของบริการทางการเงินที่นําเสนอ
ตอลูกคา โดยมีแอคเคาทหลักท่ีเปนแอคเคาทกลางดูแลภาพรวม
ทัง้หมด ในทีน่ีจ้ะขอกลาวถึงสือ่สงัคมออนไลนสาํคญัทีธ่นาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใชดังตอไปนี้ 
 1)  เฟซบุก ธนาคารไดจัดทําแฟนเพจโดยใชชื่อวา 
“SCB Thailand” ซึ่งจะดําเนินการส่ือสารกับลูกคาและ
สาธารณชนในเร่ืองท่ัวไป กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอ
สงัคม  การสือ่สารสนิคาและบรกิาร การแสดงแนวทางปฏบิตัิ
ดานการเงิน เปนตน  สวน SCB Easy Net เนนการบริการลูกคา
ในสวนของธนาคารออนไลน (online Banking) 
 2)  ทวติเตอร เปนอกีสือ่หนึง่ทีธ่นาคารใชในการสือ่สาร
กับลูกคาเชนเดียวกับเฟซบุก แตเนนในการตอบปญหาของ
ลูกคาที่สอบถามขอมูล พรอมทั้งประสานงานไปยังฝายตางๆ 
ที่เก่ียวของ 
 3)  ยูทูบ มีชอง SCB Thailand ซึ่งมีการนําเสนอคลิป
วิดีโอโฆษณาการบริการของธนาคาร ในดานการพาณิชย รวมท้ัง
สวนทีน่าํเสนอเนือ้หาเกีย่วกบักจิกรรมเพือ่สังคมของธนาคาร 
 4)  อินสตาแกรม ซึ่งเปนสื่อสังคมออนไลนที่เนน
นําเสนอภาพถาย (social photo sharing) มีแอปพลิเคชัน
ถายภาพและแตงภาพใหกับรูปภาพดวยฟลเตอร (filters) 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีการใชอินสตาแกรมเปน
ชองทางในการสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารระหวาง
ธนาคารกับลูกคาอีกชองทางหนึ่ง
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 ในการใชนวัตกรรมการสื่อสาร ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลนในการ
สื่อสารแบรนดองคกรอยางจริงจัง ทั้งนี้เพราะการสื่อสารผาน
สื่อสังคมออนไลนในระดับองคกรเพื่อใหประสบผลสําเร็จนั้น 
ตองมีกระบวนการจัดการ (management process) อยาง
เปนรูปธรรมและตอเนื่อง ในการดําเนินงานดังกลาว ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดมีการตั้งระบบการทํางานที่มี
สวนรวมจากหลายหนวยงานในองคกร นอกจากฝายสื่อสาร
องคกรทีเ่ปนหนวยงานรบัผดิชอบหลกัดังกลาวแลวขางตน ยงั
มีทีมงานอื่นๆ คือ ทีมบริการ เชน มีทีมงานศูนยบริการทาง
โทรศัพท (call center) ทีมรับเรื่องรองเรียน ทีมงานดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และทมีงานตรวจสอบการทจุรติในกรณี
ที่ลูกคาตองประสบกับมิจฉาชีพ จึงทําใหมีหลายสวนงาน
เขามาดําเนินการและที่สําคัญไดมีขอตกลงกันวาจะทํางาน
ตลอดเวลา

จากนวัตกรรมการสื่อสารสูความผูกพันตอองคกร
 กลยุทธที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาการดําเนิน
งานใหมปีระสทิธภิาพ คอื การปรบัเปลีย่นกระบวนการทาํงาน
ใหเปนระบบดจิทิลั เพือ่เพิม่ความสะดวกของลูกคาและดงึดดู

ลูกคารายใหม (The Siam Commercial Bank Public 
Company Limited, 2015) ดังน้ัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) จงึใหความสําคญักับเทคโนโลยีดจิทิลัเปนอยางมาก  
โดยพัฒนาการใชสื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดและการ
จัดการแบรนดองคกรอยางตอเนื่องและจริงจัง  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558  การสื่อสาร
ผานส่ือเฟซบุกของธนาคารมีความเปนเอกภาพมากย่ิงข้ึน   
โดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดรวมเพจตางๆ 
อาทิ SCB Credit Card   SCB Easy Net  SCB UP2ME  SCB 
SME  และอืน่ๆ เพือ่ทําใหการสือ่สารกับลูกคาเกดิความสะดวก
และมีประสิทธภิาพมากข้ึน  สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดรวดเร็วขึ้น  และมีการสื่อสารและการใหบริการ
ขอมลูขาวสารกับลกูคาในลกัษณะ“การบริการแบบเบ็ดเสรจ็” 
(one stop service) 
 นอกจากนัน้  ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน) ยงั
มุงเนนการสรางความผูกพันตอระหวางองคกรกับลูกคาดวย 
โดยจากการสํารวจของ Thoth Zocial Co., Ltd. (2016) 
ผูใหบริการรวบรวมขอมูลออนไลน ซึ่งพบวาการใชสื่อสังคม
ออนไลนในช่ือ “SCB Thailand” ของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) นั้น มีจํานวนยอดความผูกพันสูงสุด จากการ
สํารวจและวิเคราะหขอมูลไดผลดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 ธนาคารที่ไดรับยอดความผูกพันจากสื่อสังคมออนไลนตางๆ

ลําดับ ชื่อธนาคาร 
จํานวนการ

โพสต 
(post)

จํานวนการ
ไลด 

(like)

จาํนวนการแสดง
ความคิดเห็น
(comment)

จํานวนการ
แชร 

(share)
จํานวนการผูกพัน
(engagement)

1 ไทยพาณิชย 1,311 7,156,120 41,456 193,859 7,391,435
2 กรุงไทย   828 3,698,476 43,167  61,682 3,803,325
3 กสิกรไทย   653 2,636,387 13,691  44,361 2,694,439
4 ธนชาต 2,659 2,266,001 11,561  31,790 2,309,358
5 ทหารไทย   620 2,201,645 10,930  29,389 2,241,964
6 กรุงศรีอยุธยา 1,088 1,711,871 34,669 385,065 2,131,605
7 ซีไอเอ็มบี ไทย 1,000   785,825   6,965  31,819  824,609
8 เกียรตินาคิน 1,154   455,585 16,849 181,862  654,296
9 สแตนดารดชารเตอร 

ไทย
  739   404,272   2,808  15,370  422,450

10 แลนด แอนด เฮาส   668   352,476   5,361   6,295  364,132

ที่มา: Thoth Zocial Co., Ltd. (2016)
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 จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากจํานวนโพสต (number 
of post) และจาํนวนการผูกพนัรวม ซึง่คาํนวณมาจากจํานวน
การโพสต  จํานวนไลค  จํานวนการแสดงความคิดเห็น และ
จํานวนการแชรของโพสตทั้งหมดรวมกันบนหนาเพจต้ังแต
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 และไดนํามาวิเคราะห  และ
สรุปชวงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต ทําใหไดคาความผูกพัน
สูงสุด ซึ่งจะเห็นไดวาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
จํานวนไลค  การแสดงความคิดเห็น  และการแชร  หรือการ
สงตอสูงสุดมาเปนลําดับที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ
กบัแบรนด ทาํใหเกดิยอดความผูกพันตอแบรนดทางส่ือสงัคม
ออนไลนมากที่สุด นับวาประสบผลสําเร็จในการใชนวัตกรรม
สื่อสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสารและจัดการแบรนดองคกร

บทสรุป  
 จากการศึกษานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการ
แบรนดองคกรของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนธนาคารพาณิชยที่สําคัญแหงหนึ่งของไทยท่ีประสบความ
สําเร็จในการใชนวัตกรรมส่ือสังคมออนไลนในการส่ือสารการ
ตลาดและการจัดการแบรนดองคกรพบวา นวตักรรมส่ือสงัคม
ออนไลนมใิชเพียงเปนเครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาด และ
การจัดการแบรนดองคกรในกลุมลกูคาเทานัน้  แตยงัสามารถ
รักษาความสัมพันธกับกลุมลูกคาเดิม  อีกทั้งชวยสรางและ
ขยายฐานลูกคาใหมๆ  ใหเพ่ิมมากข้ึนดวย นวัตกรรมการส่ือสาร
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  นอกจากจะชวย
สรางแบรนดองคกรธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ให
ครองใจลูกคาแลว  ยงัมีผลตอการสรางความผูกพันและการ
ยอมรับตอแบรนดไดดวย  ทัง้น้ีเพราะแบรนดมคีวามสาํคญัตอ
การบริหารและการดําเนินงานขององคกร แมวาแบรนดองคกร
จะเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีไมมีตัวตน (intangible fi nancial 
asset) แตมีความสําคัญตอการสรางการรับรูเชิงคุณคาของ
องคกรใหเกิดขึ้นแกลูกคา สังคม ผูลงทุน และผูเกี่ยวของอื่นๆ 
ดังน้ัน การจัดการแบรนดขององคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
ตลอดจนองคกรไมแสวงผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพ ยอมสง
ผลท่ีดีตอการบริหารและการดําเนินงานขององคกร   
 กรณีศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ดงักลาวขางตน  นบัเปนตวัอยางทีด่ขีององคกรธรุกจิประเภท
สถาบนัการเงินทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการจัดการแบรนดองคกร 
โดยใชนวัตกรรมสือ่สงัคมออนไลน ซึง่เปนนวัตกรรมทีท่นัสมยั
ของยุคดิจิทัล การดําเนินงานสื่อสารแบรนดของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สะทอนใหเห็นวา เมื่อองคกร
ใหความสําคัญกับแบรนด และมีกลยุทธการสื่อสารแบรนด

ท่ีมีประสิทธิภาพแลว สามารถทําใหลูกคามีความผูกพัน เช่ือม่ัน 
ไววางใจ และเกิดการยอมรับองคกรได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรธุรกิจประเภทสถาบันการเงินนั้น จําเปนตองอาศัย
ความเช่ือมัน่และความไววางใจท่ีมตีอกันในระยะยาวระหวาง
ธนาคารกบัลกูคา จงึจะนาํไปสูสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานและผล
ประกอบการท่ีดีขององคกร 
 อยางไรก็ตาม  จากการศึกษายังพบวา  การใชนวัตกรรม
สื่อสังคมออนไลนในปจจุบันนั้นยังไมสามารถเชื่อมโยงกับ
ลูกคาไดทั้งหมด เพราะลูกคาบางรายอาจไมไดใชสื่อสังคม
ออนไลน  อีกท้ังธนาคารก็ยังไมอาจทราบไดวาลูกคาที่เขามา
ใชสื่อสังคมออนไลนของธนาคารเปนลูกคาของธนาคารท่ีแท
จรงิหรอืไม อยางไร  ดงันัน้ ในอนาคตยงัมทีศิทางและแนวโนม
ที่สามารถพัฒนาตอไปได กลาวคือ ตองอาศัยทั้งการพัฒนา
กลยทุธการจัดการแบรนดองคกรโดยใชนวตักรรมการส่ือสาร 
และใชการวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพเปนเครือ่งมอืใน
การวัดและประเมินผลการสื่อสารผานนวัตกรรมส่ือสังคม
ออนไลน ตลอดจนเพ่ือการหาคําตอบเก่ียวกับลูกคาดาน
ลกัษณะทางประชากร พฤตกิรรมการใชสือ่สงัคมออนไลน และ
ผลของสื่อสังคมออนไลนที่มีตอลูกคา อันจะสงผลตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดและการจัดการ
แบรนดองคกรของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหดี
ยิง่ขึน้ และนาํไปสูผลสําเรจ็ทางธรุกจิอยางมัน่คงและยัง่ยนืใน
ระยะยาวตอไป  
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