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Social Media เครื่องมือเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ 

Social Media: Tool for Enhancing Business Competency

อรวรรณ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

 Social Media เป็นสื่อดิจิทัลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม มีการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และมีความยืดหยุ่น ท�าให้ผู้ใช้งานออนไลน์สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในสังคมได้ Social Media ที่ใช้กันใน
ปัจจุบันมีหลายประเภท ได้แก่ Blog, Social Networking, Micro Blog, Media Sharing และ Online Forums ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้บริษัท
ต่างๆ น�ามาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ การท�าการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า  

Abstract

 Social Media is the popular digital media on the internet. It is very easy to use, convenient, cost effective and 
flexible for any levels of end users. Social Media enable people in online communities to exchange and share their contents. 
Social Media has many types such as Blog, Social Networking, Micro Blog, Media Sharing and Online Forums. Social Media 
are used in organizations for enhancing business competency as a new approach for marketing, giving information, creating 
brand and creating relationship with customers.  

บทน�า

 สังคมไทยในปัจจุบันเป็นยุคของการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งที่เป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบใช้สายและไร้สาย 
รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ท�าให้มีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 1,900 ล้านคน ส่งผลท�าให้การประกอบ
ธรุกจิในสมยันีต้้องปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการด�าเนนิการด้วยการน�า Social Media มาใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิ 
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและประหยัดค่าใช้จ่าย การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
การสร้างแบรนด์ใหม่ การแนะน�าองค์กรสู่ตลาด การน�าเสนอข้อเสนอต่างๆ ทางธุรกิจ การเจรจาทางการค้า และการหาพันธมิตรใหม่ๆ 
ในธุรกิจ เป็นต้น

ความหมายของ Social Media

 Social Media หรืออาจจะเรียกว่า Social Software คือ สื่อดิจิทัล หรือซอฟต์แวร์ที่ท�างานอยู่บนพื้นฐานของระบบเว็บ หรือ
เวบ็ไซต์บนอนิเทอร์เนต็ทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตักิารทางสงัคม เพือ่ท�าให้ผูใ้ช้ในโลกออนไลน์สามารถแลกเปลีย่นแบ่งปันข้อมลูข่าวสาร
ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวกับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในสังคมมนุษย์ เช่น การติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันความรู้ การจัดการความรู้ เป็นต้น ตัวอย่างของเว็บไซต์ Social Media ที่ใช้กันใน
ปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter, MySpace, Hi5, Blog และ YouTube เป็นต้น (Warr, 2008; และ Eley & Tilley, 2009) โดยเว็บไซต์
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ที่เป็น Social Media จะต้องมีคุณลักษณะเพื่อตอบสนองการใช้
งานของผู้ใช้ คือ การรู้จักและเข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้ การเปิด
ให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองได้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  
มีความยืดหยุ่น ผู้ใช้มีส่วนร่วมในสังคม มีความจริงใจ โปร่งใส   
มกีารเชือ่มโยงระหว่างกนั และมกีารรวมกลุม่ในสงัคม (Singh และ 
คณะ, 2008; และ Sarkkinen, 2009) 

ภาพที่ 1: ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Social Media
ที่มา: http://www.istrategy2010.com

 Social Media ทีใ่ช้งานกนัในปัจจบุนัแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท ซึ่งจะขอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ
  1. Blog มาจากค�าเต็มว่า WeBlog บางครั้งอ่านว่า We 
Blog บางคนอ่านว่า Web Log ซึ่ง Blog ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่
ใช้งานบนเวบ็ไซต์มลีกัษณะเหมอืนกบัเวบ็บอร์ด ผูใ้ช้ Blog สามารถ
เขยีนบทความของตนเองและเผยแพร่ลงบนอนิเทอร์เนต็ได้โดยง่าย 
Blog เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เผยแพร่
ความรู้ด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Blog เช่น 
wordpress และ blogger.com เป็นต้น

  2. Social Networking หรือเครือข่ายสังคม เป็นรูป
แบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคมในอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ให้ผู้ใช้เขียนและอธิบายความสนใจหรือกิจกรรมที่ท�า เพื่อเชื่อม
โยงความสนใจและกิจกรรมกับผู้อื่นในเครือข่ายสังคมด้วยการ
สนทนาออนไลน์ การส่งข้อความ การส่งอีเมล์ การอัปโหลดวิดีโอ 
เพลง รปูถ่ายเพือ่แบ่งปันกบัสมาชกิในสงัคมออนไลน์ เป็นต้น เครอื
ข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook, Hi5, Bebo, 
LinkedIn, MySpace และ Orkut เป็นต้น

ภาพที่ 2: ตัวอย่าง Blog ของบริษัท IBM
ที่มา: http://www.ibm.com

ภาพที่ 3: ตัวอย่าง facebook ของประธานาธิบดี บารัคโอบามา
ที่มา: http://www.facebook.com/home.php?#!/
barackobama?ref=ts
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  3. Micro Blog เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จ�ากัดขนาด
ของข้อความที่เขียน ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความได้สั้นๆ ตัวอย่าง
ของ Micro Blog เช่น Twitter, Pownce, Jaiku และ tumblr เป็นต้น 
โดย Twitter เป็น Micro Blog ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด กล่าวคือ
สามารถเขียนข้อความแต่ละครั้งได้เพียง 140 ตัวอักษร ปัจจุบัน 
twitter ถูกน�าไปใช้ในทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ 
และบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

กับการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน  
ยิ่งท�าให้จ�านวนของผู้ใช้เว็บไซต์ของ Social Media เพิ่มมากขึ้น
ไปอีก เนื่องจากสามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน
ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกมากกว่า 500 ล้านคน และมีจ�านวนผู้ใช้ 
Twitter ทั่วโลกมากกว่า 75 ล้านคน ส�าหรับประเทศไทยมีจ�านวน
ผู้ใช้ Facebook เพิ่มขึ้นร้อยละ 918 โดยเพิ่มจาก 284,340 คน 
ในเดือนมีนาคม 2552 เป็น 2,895,320 คน ในเดือนมีนาคม 2553 

(“Facebook usage statistics by country - July 
2010 compared to July 2009 and July 2008”, 
2010) และมีจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน Twitter 
จ�านวน 105 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ (“Twitter has 105,779,710 Registered 
Users, Adding 300K A Day”, 2010)

 
บทบาทของ Social Media ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ

    Social Media ถูกน�ามาใช้ในเพื่อสร้าง
โอกาสในการท�าธุรกิจให้กับองค์กร โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ต ้องการเพิ่มช่องทางการ
ตลาดในแบบใหม่ๆ ธุรกิจที่ต้องการติดตามแนว

โน้มทางการตลาดใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ ธุรกิจที่ต้องการใช้งบ
ประมาณทางการตลาดอย่างคุม้ค่าทีส่ดุ และธรุกจิทีต้่องการเข้าถงึ
ผู้บริโภคแบบใกล้ชิด ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้ Social Media ได้รับความ
สนใจจากนักธุรกิจมีหลายประการคือ

1. ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาสินค้าและการท�าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์จะ
มีต้นทุนที่ถูกกว่าการโฆษณาผ่านสื่อทั่วไป

2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เนื่องจากในปัจจุบันมี
เว็บไซต์ที่เป็น Social Media ให้เลือกมากมาย เช่น 
Facebook, Twitter, MySpace ดังนั้นนักการตลาด นัก
โฆษณา และผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถเลอืกใช้เวบ็ไซต์ใดกไ็ด้
ที่เหมาะสมกับองค์กรหรือธุรกิจของตน

3. ผูใ้ช้เวบ็ไซต์สามารถเข้าไปใช้ได้ทกุคนไม่จ�ากดัเพศ อายุ 
สถานที่ ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถท�าการ
ตลาดเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ จึงท�าให้ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรทีน่�าไปเขยีนไว้ในเวบ็ไซต์ สามารถเผยแพร่ไปยงั
ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

4. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ง่าย และรวดเร็ว เนื่องจากในยุคนี้ผู้
ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่าย สะดวก และ 
รวดเร็ว รวมถึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Media 

ภาพที่ 4: ตัวอย่าง Twitter ของบริษัท Dell
ที่มา: http://twitter.com/delloutlet

  4. Media Sharing เป็นเวบ็ไซต์ทีใ่ห้ผูใ้ช้สามารถอปัโหลด
รูปภาพ แฟ้มข้อมูล หรือวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิก หรือเผย
แพร่ต่อสาธารณชน ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Media Sharing เช่น 
Youtube, Flickr และ Multiply เป็นต้น  
  5. Social News and Bookmarking  เป็นเวบ็ไซต์ทีเ่ชือ่ม
โยงไปยงับทความหรอืเนือ้หาในอนิเทอร์เนต็ โดยผูใ้ช้เป็นผูส่้งและ
สามารถให้คะแนนและเลอืกบทความหรอืเนือ้หาใดทีน่่าสนใจทีส่ดุ
ได้ ผู้ใช้สามารถ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบได้ รวม
ทั้งยังแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วย นักการตลาดจะใช้ Social Media 
ชนิดนี้เป็นเครื่องมือในการบอกต่อและสร้างจ�านวนคนเข้ามายังที่
เวบ็ไซต์ ตวัอย่างเวบ็ไซต์ประเภทนี ้เช่น Del.icio.us, Digg เป็นต้น
  6. Online Forums เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุย
ในหัวข้อที่สนใจ เช่น เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ 
การลงทนุ เป็นต้น โดยมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ แสดงข้อมลู
ข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะน�าสินค้าหรือบริการต่างๆ ตัวอย่าง
เว็บไซต์ประเภทนี้ เช่น forums.sem.or.th เป็นต้น 

ในปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้ Facebook, Twitter, Hi5 และ 
Social Media ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบ
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เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้การใช้ Social Media ใน
การท�าการตลาดยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องสิ้น
เปลืองกระดาษในการท�าแผ่นพับ ไม่ต้องเสียค่าน�้ามัน 
แก๊ส ส�าหรับค่าขนส่ง 

5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี การเข้าถึง
กลุ่มบุคคลที่สนใจในตัวสินค้าเป็นแบบตัวต่อตัวเพราะ
สามารถพูดคุย หรือถามตอบกับลูกค้าผ่านระบบของ 
Social Media ได้แบบทันที เหมือนผู้ซื้อได้คุยสอบถาม
กับเจ้าของร้านเหมือนผ่านหน้าร้านและเจ้าของร้าน
โดยตรง เช่น ห้างเซ็นทรัล ใช้ Twitter ในการกระจาย
ข่าวสารรวมถึงรายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือ
กิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้า เป็นต้น

6. ตรวจสอบผลได้ นบัจ�านวนผูเ้ข้าเยีย่มชมได้ ท�าให้ทราบ
ถึงผลตอบรับที่ได้รับกลับคืนมาจากลูกค้า และใช้เป็น
ดัชนีวัดความส�าเร็จในการใช้ Social Media เข้ามาช่วย
งาน เช่น Twitter มกีารเกบ็สถติผิูเ้ข้าใช้เพือ่บอกให้ทราบ
ถึงจ�านวนผู้เข้าใช้ หรือการวัดจ�านวนคลิกในทุกๆ ลิงค์
ที่ได้เขียนข้อความไปใน Twitter 

Social Media มีประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจมากมาย  
ดังต่อไปนี้  

1. การใช้ Social Media ในการท�าการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์
Social Media จัดว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดและ

การประชาสมัพนัธ์สนิค้าและองค์กรประเภทหนึง่ทีม่ค่ีาใช้จ่ายน้อย 
ใช้งานง่าย จึงท�าให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกหันมาใช้ Social Media 
เข้ามาช่วยในการด�าเนนิธรุกจิเป็นอย่างมาก ซึง่จากการศกึษาของ 
Forrester พบว่า ค่าใช้จ่ายในการท�าการตลาดด้วย Social Media 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารเตบิโตขึน้อย่างเรือ่ยๆ ซึง่ในปี ค.ศ. 
2010 มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้มากกว่าปี ค.ศ. 2009 คดิเป็น 285 เหรยีญ
สหรัฐ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีถัดๆ ไป ซึ่ง Kim และ
คณะ (2009) กล่าวว่า Social Media สามารถใช้ท�าการตลาดได้ 
แต่ต้องใช้กับลูกค้าในกลุ่มที่สามารถใช้ได้ และต้องใช้ไปในทางที่
เหมาะสม มิเช่นนั้นอาจจะท�าให้เกิดปัญหาขึ้นได้

ภาพที่ 5: การเติบโตของ Social media marketing
ที่มา: http://forrester.typepad.com/groundswell/2009/07/advertising-will-change-forever.html
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นักการตลาดสามารถสร้าง Blog ขึ้นมาเพื่อพูดคุยกับ
ลูกค้า และน�าเสนอข่าวสารด้านสินค้าและบริการที่ต้องการต่อผู้
บริโภคได้ อีกทั้งยังสามารถเข้าไปตรวจสอบกระแสการตอบรับ
ของลูกค้าที่เข้ามาบอกเล่าถึงผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะ
ท�าให้บริษัทช่วยประหยัดค่าโฆษณาไปได้มาก เนื้อหาที่เขียนอยู่
ใน Blog สามารถจัดเก็บไว้ให้ผู้ใช้เข้าไปอ่านได้นานซึ่งจะต่าง
จากสื่อประเภททีวี สิ่งพิมพ์ วิทยุ ที่มีต้นทุนที่สูง และใช้โฆษณา
ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น การสื่อสารกับลูกค้าด้วย Blog จะให้
ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมา ท�าให้ผู้คนรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นมีความ
จริงใจและโปร่งใสได้มากกว่าการสื่อสารทางอื่น ด้วยเหตุนี้เอง
ท�าให้บริษัทหลายๆ แห่งหันมาให้ความส�าคัญกับ Blog มากขึ้น 
นอกจากจะใช้ Blog ในการโฆษณาแล้ว ยังสามารถใช้ Blog ใน
การรับเรื่องร้องเรียน ประชาสัมพันธ์ หรือแก้ไขสถานการณ์การ
เข้าใจผิดต่างๆ ได้เช่นกัน ท�าให้สามารถสร้างความประทับใจต่อ
ผูท้ีใ่ช้สนิค้าหรอืบรกิารของธรุกจิของตวัเองได้มหาศาล หรอืการน�า 
Media Sharing มาช่วยในการสร้างภาพยนตร์โฆษณาทีม่ต้ีนทนุไม่
สงูนกั โดยอาจถ่ายจากกล้องดจิทิลัในรปูแบบวดิโีอคลปิ และน�าขึน้
เวบ็ไซต์ YouTube เช่น วดิโีอคลปิของบรษิทั Nike ทีม่ ีRonaldinho 
ใส่รองเท้าของ Nike เล่นฟุตบอล หากลูกค้าชื่นชอบจะมีการ
บอกต่ออย่างแพร่หลาย หรือหากท�าธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า
ที่เน้นการออกแบบที่สวยงาม สามารถถ่ายรูปแล้วน�าขึ้นเว็บไซต์ 
Flickr เพื่อให้ลูกค้าได้ชม หรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการน�าชม
กิจการ หรือบรรยากาศในการท�างานของบริษัทได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้ Social Media ประเภท Social Networking เข้ามา
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ เช่น บริษัทโซนี่ ท�าการตลาดผ่าน Hi5 
สร้างเป็นสังคมของคนที่สนใจและชอบกล้อง Cybershot ถ้าโซนี่
ต้องการท�ากิจกรรมการตลาดอะไรก็จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ทันที

ผ่านทาง Hi5 หรือ ร้านกาแฟ Starbuck มีการใช้ Facebook ใน
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2. การใช้ Social Media ในการสร้างแบรนด์สินค้า
Social Media มีประโยชน์ต่อนักการตลาดในหลายๆ 

ด้าน ซึ่งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Social Media คือการ
สร้างแบรนด์เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่าย เมื่อมีการออก
ผลติภณัฑ์ใหม่ สือ่ดจิทิลัช่วยท�าให้เข้าถงึลกูค้าได้ดกีว่าการท�าการ
ตลาดในรปูแบบเดมิๆ เครือ่งมอืทาง Social Media จะช่วยสือ่สาร
กับลูกค้า รู้ถึงผลการตอบรับของลูกค้าส่งผลท�าให้เกิดการพัฒนา
ผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดขีึน้ (Weber, 
2007) นอกจากนั้นยังช่วยท�าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูทันสมัย 
และยังช่วยให้จดจ�าแบรนด์ได้ดี ในต่างประเทศนั้นหลายบริษัท
ประสบความส�าเร็จกับการใช้ Social Media ในการสร้างแบรนด์
เป็นอย่างมาก เช่น บรษิทั Starbucks ได้น�า Social Media มาใช้ใน
การสร้างแบรนด์มากที่สุด รองลงมาคือ Coca-Cola และ Whole 
Foods Market แสดงได้ดงัภาพที ่7 ซึง่ปัจจบุนั Starbucks มจี�านวน 
Followers บน Twitter มากถึง 901,925 Followers และมีจ�านวน 
Fans บน Facebook Fan Page อีก 7.4 ล้าน Fans โดย Starbucks 
มีการส่งข่าวสารและกิจกรรมให้กับลูกค้าผ่านทาง Twitter อีกทั้ง
ยังมีการตอบโต้และพูดคุยด้วยการตั้งค�าถามและตอบค�าถามกับ
ลูกค้า เกี่ยวกับแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์
ตลอดเวลา โดยได้มีการสร้าง My Starbucks Idea เพื่อให้ลูกค้า
เข้ามาแสดงและบอกถึงแนวคิดต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ สินค้า 
และเมนูของ Starbucks เพื่อจะได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณา
และปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้น ส�าหรับในประเทศไทยบริษัทต่างๆ  
กห็นัมาใช้ Social Media มาช่วยในการสร้างแบรนด์ เช่น ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ท�าการตลาดผ่าน FaceBook 

ภาพที่ 6: การใช้ Facebook ในการประชาสัมพันธ์ของร้าน Starbuck
ที่มา: http://www.facebook.com/home.php?#!/StarbucksThailand?ref=ts
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และ Twitter เพือ่สร้างความใกล้ชดิระหว่างธนาคารกบัลกูค้าสงัคมออนไลน์มากขึน้ โดยเนือ้หาจะเน้นเรือ่งการให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�า การ
แลกเปลี่ยนและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีๆ และการให้ข้อมูลข่าวสาร บริการ และรายการส่งเสริมการขายของธนาคาร

 

ภาพที่ 7: บริษัท 10 อันดับแรกที่มีการน�า Social Media เข้ามาช่วยในการสร้างแบรนด์
ที่มา: http://www.marketingoops.com/reports/top-10-brands/

3. การใช้ Social Media ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  
 ธุรกิจสามารถใช้ Social Media หลายประเภทเพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า เพื่อ 
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย 
สินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อธุรกิจ ตราสิน
ค้า หรือผลิตภัณฑ์ และการตอบค�าถามที่จะมีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังใช้เป็นช่องทางให้บริการลูกค้า หรือ
ขอบคุณลูกค้าที่ติชมเข้ามา เช่น Starbucks ใช้ Fan Page ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และได้มีการปรับปรุง
แก้ไข Fan ตลอดเวลาเพื่อบอกถึงรายการส่งเสริมการขายและเมนูใหม่ที่มี นอกจากนี้ Statbucks ยังใช้ YouTube ในการอัปโหลด 
ภาพยนตร์โฆษณาทุกชิ้นของ Starbucks และเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟ และงานการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาชม เป็นต้น 

บทสรุป

 Social Media มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างมาก ผู้บริโภคจะใช้เว็บไซต์ของ Social Media เป็นแหล่ง
หาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ จึงท�าให้ Social Media เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญของการท�าธุรกิจ การน�าเสนอสินค้า ข่าวสาร 
และการบรกิารให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าและครอบคลมุกลุม่เป้าหมายของบรษิทั ซึง่นกัการตลาดควรต้องมกีารศกึษาถงึผลดผีล
เสียที่ได้ให้ถ่องแท้เสียก่อนที่จะน�า Social Media มาใช้งาน ควรมีการวางแผนวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการน�าใช้ไป
ในทางที่ถูกต้อง ข้อมูลที่เขียนลงบน Social Media ต้องเป็นเรื่องจริง เพราะหากลูกค้าพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
สินค้าหรือบริษัทในที่สุด
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