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บทคัดย่อ

	 บทความนีน้�าเสนอข้อมลูและวธิกีารท�าการตลาดบนสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธรุกจิ	โดยเฉพาะธรุกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม	 เพราะสังคมออนไลน์เป็นแนวทางการท�าการตลาดที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้	 โดยข้อมูลประกอบ
ด้วยการเตบิโตของสงัคมออนไลน์	ข้อดขีองการใช้สงัคมออนไลน์ในการท�าการตลาด	สถติกิารใช้งานของเวบ็ไซต์สงัคมออนไลน์ชัน้น�า	และ
วิธีการท�าการตลาดบนสังคมออนไลน์	

Abstract

 In this article, we present the information and marketing approach in social network. The information is useful for 
entrepreneurs especially small and medium business because social network is the way to reduce cost of public relations. 
The information consists of the growth of social network, the advantages of using social network in marketing, the usage 
statistics of leading websites, and marketing approaches in social network.

บทน�ำ

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันของคนไทยเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ	การท�างานหรอืการส่งงานผ่านระบบอนิเทอร์เนต็	นอกจากนีอ้นิเทอร์เนต็ยงัมบีทบาทส�าคญัต่อการท�าธรุกจิอกีด้วย	เพราะอนิเทอร์เนต็
เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ง่าย	 รวดเร็ว	 และประหยัดค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างมาก	 ซึ่งเหมาะต่อผู้
ประกอบการตั้งแต่รายย่อยขึ้นไป	โดยรูปแบบที่ก�าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ	สังคมออนไลน์	(Social	Network)	ซึ่งหมายถึง	กลุ่มคนที่
รวมกันเป็นสังคมและมีการท�ากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต	ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ	หรือรูปแบบของการ
สื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต	ซึ่งท�าให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตกลายเป็นสังคม	โดยสามารถท�ากิจกรรมต่างๆ	ทั้งเพื่อการ
ศกึษา	ธรุกจิ	และความบนัเทงิ	ดงันัน้บทความนีจ้ะน�าเสนอถงึรปูแบบการประยกุต์ใช้งานสงัคมออนไลน์ร่วมกบัการท�าธรุกจิในประเทศไทย	
โดยจะกล่าวถึงกระแสการท�าการตลาดผ่านสังคมออนไลน์	 การน�าเสนอแนวทางการใช้งานสังคมออนไลน์กับการท�าธุรกิจและข้อมูลทาง
สถิติที่ใช้ในการตัดสินใจ

กระแสกำรท�ำกำรตลำดผ่ำนสังคมออนไลน์

	 การท�าการตลาดผ่านสังคมออนไลน์	[1]	คือ	การท�าให้สังคมออนไลน์มีหน้าที่เป็นสื่อทางการตลาด	(Social	Media)	ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเหตุผลต่างๆ	ดังนี้
	 1.	เป็นสื่อที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค	 โดยในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในโฆษณาสินค้าน้อยลง	
เนื่องจากเห็นว่า	 โฆษณามักจะน�าเสนอแต่ด้านดีที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าและ/หรือภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเท่านั้น	 ดังนั้นเมื่อผู้บริโภค
สนใจสินค้าประเภทใด	มักจะหาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์	ทั้งเว็บไซต์หลักของบริษัทเจ้าของสินค้า	และเว็บไซต์อื่นๆ	ที่มีผู้บริโภค
เข้ามาให้ความคดิเหน็หลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ต่างๆ	ซึง่เป็นข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืมากกว่า	นอกจากนีส้งัคมออนไลน์ยงัมอีทิธพิลให้ผูบ้รโิภคสนใจ
ในสินค้าจนท�าให้เกิดการทดลองซื้อ	และแนะน�าเพื่อนๆ	ต่อไปอีกด้วย
	 2.	สามารถสือ่สารได้เป็นวงกว้าง	และยงัสามารถเจาะกลุม่เป้าหมายได้ด้วยต้นทนุต�า่	ส�าหรบัธรุกจิขนาดกลางถงึขนาดเลก็	(SMEs)	
ที่เพิ่งเริ่มท�าธุรกิจและยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก	การสร้างการรับรู้และจดจ�าสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอาจต้องใช้ระยะเวลาและทุนมหาศาล	หาก
โฆษณาผ่านสื่อทางโทรทัศน์	วิทยุ	หรือหนังสือพิมพ์	ดังนั้นวิธีการบอกต่อ	(Word	of	Mouth)	ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	จึงเป็นช่อง
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ทางการตลาดที่น่าสนใจและสามารถน�ามาใช้ร่วมกับแนวทางการ
ตลาดทีแ่พร่กระจายแบบไวรสั	(Viral	Marketing)	ด้วยการบอกต่อ
จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ	ในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วแบบ
ทวีคูณ	นอกจากนี้สังคมออนไลน์ยังเชื่อมต่อบุคคลที่มีความสนใจ
ร่วมกันหรือมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน	
ท�าให้เกดิประโยชน์ต่อการท�าธรุกจิเป็นอย่างมากต่อการค้นหาและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
	 3.	เป็นการสือ่สารสองทาง	(Two-way	Communication)	
นอกจากการแนะน�าสินค้าใหม่	 หรือน�าเสนอรายการส่งเสริมการ
ขายเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคได้แล้ว	 สังคมออนไลน์ยังเป็นช่องทางที่
ท�าให้ทราบความต้องการของผูบ้รโิภค	ลกัษณะสนิค้าทีไ่ด้รบัความ
นิยม	 ตลอดจนความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ	 โดยข้อมูลดัง
กล่าวมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาและปรับปรุงสินค้า	
นอกจากนีย้งัสามารถใช้สงัคมออนไลน์ส�าหรบัตอบข้อซกัถามและ
ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า	 ซึ่งถือเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	(Customer	Relationship	Management:	
CRM)	อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า	 และเกิดการบอก
ต่ออีกด้วย
	 4.	สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา	 และมีความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยนได้มากกว่าช่องทางปกติ	 ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมส่วนใหญ่มักจะมีจ�านวนบุคลากรไม่มากนัก	ดังนั้นการ
ท�าการตลาดผ่านสังคมออนไลน์จะช่วยให้สื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่ม
เป้าหมายจ�านวนมากในเวลาเดยีวกนัได้ด้วยบคุลากรเพยีงไม่กีค่น	
และยงัสามารถแนบรายละเอยีดต่างๆ	เช่น	คลปิหรอืแสดงข้อความ
โฆษณาสินค้า	หรือแนะน�าวิธีใช้สินค้า	เป็นต้น	ซึ่งผู้สนใจสามารถ
ติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา	 รวมถึงการดาวน์โหลดคลิป	 หรือ
เรียกดูซ�้าได้	 โดยเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม	 นอกจากนี้	 ธุรกิจยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย	ง่าย	และรวดเร็วกว่าช่องทางปกติ	ซึ่ง
จะท�าให้มีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอีกด้วย
	 5.	ขยายโอกาสไปสู่ตลาดโลก	 เนื่องจากสังคมออนไลน์
เชื่อมโยงผู้คนได้จากทั่วทุกมุมโลก	 ดังนั้นธุรกิจรูปแบบต่างๆ	 จึง
สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น	 เพียงแค่ใส่ข้อมูลหรือ
รายละเอียดต่างๆ	ของสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ	ซึ่งถือเป็นช่องทาง
ที่น่าจะสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

	 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	สงัคมออนไลน์มปีระโยชน์และ
เหมาะต่อการน�ามาใช้ท�าการตลาดเป็นอย่างมาก	ทั้งนี้ในปัจจุบัน
ตวัอย่างของสงัคมออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	มดีงันี้

1. Facebook [2]

	 เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2548	Mark	Zuckerburg	ได้เปิดตัว
เวบ็ไซต์	Facebook	ซึง่เป็นเวบ็ประเภทสงัคมออนไลน์โดยในขณะ
นัน้	Facebook	เปิดให้เข้าใช้เฉพาะนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัฮาร์
วาร์ดเท่านัน้	แต่	Facebook	กไ็ด้รบัความนยิมในชัว่พรบิตา	เพราะ
เพียงเปิดตัวได้สองสัปดาห์	 ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่			
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ก็สมัครเป็นสมาชิก	Facebook	เพื่อเข้าใช้
งานกนัอย่างล้นหลาม	โดยแนวคดิเริม่แรกในการตัง้ชือ่	Facebook	
นั้นมาจากโรงเรียนระดับมัธยมปลาย	ฟิลิปส์	เอ็กเซเตอร์	อะคาเด
มี	่โดยทีโ่รงเรยีนนีจ้ะมหีนงัสอือยูห่นึง่เล่มทีช่ือ่ว่า	The	Exeter	Face	
Book	ซึ่งเป็นหนังสือที่จะส่งต่อๆ	กันไปให้นักเรียนในโรงเรียนได้รู้
จักเพื่อนๆ	ในชั้นเรียน

รูปที่	1	หน้าแรกของเว็บไซต์	Facebook	ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่
ระบบ	[3]

2. hi5 [4]

	 hi5	 หรือที่วัยรุ่นไทยอ่านว่า	 “ไฮไฟว์”	 เป็นเว็บไซต์แบบ
สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก	 ซึ่งก่อตั้ง
ขึ้นมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	โดยคุณ	Ramu	Yalamanchi	ซึ่งปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่ง	CEO	ของ	hi5	ในเว็บไซต์	hi5	นั้น	สมาชิกสามารถ
สร้างประวัติส่วนตัว	แล้วแสดงบนโลกออนไลน์	โดยสามารถแสดง
ข้อมลูต่างๆ	เช่น	สิง่ทีต่นเองสนใจ	เพศ	อาย	ุและสามารถอพัโหลด
รูปภาพส่วนตัว	 ตลอดจนสามารถให้ผู้อื่นมาเขียนข้อเสนอแนะ	
(Comment)	 ในหน้าประวัติของสมาชิกได้อีกด้วย	 นอกจากนี้
สมาชิก	hi5	ยังสามารถสร้างอัลบั้มรูปภาพส่วนตัว	หรือแม้กระทั่ง	
ใส่ตัวเล่นเพลงในหน้าประวัติของตนเอง	และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดใน	
hi5	 น่าจะเป็นเรื่องการขอเป็นเพื่อนผ่านทางระบบอีเมล์	 ไปหา	
สมาชกิคนอืน่ๆ	นัน่เอง	และเมือ่ได้รบัการขอเป็นเพือ่นจากผูอ้ืน่	ก็
สามารถทีจ่ะตอบรบั	หรอืปฏเิสธ	หรอืแม้กระทัง่ปิดกัน้	ไม่ให้เพือ่น
คนนั้นเห็นข้อมูลของเราก็ได้
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	 นอกจากสังคมออนไลน์ในรูปแบบปกติแล้ว	 ยังมีเว็บไซต์
อีกรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งใช้ส�าหรับค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารและได้รับ
ความนยิมเป็นอย่างมาก	นัน่คอื	โปรแกรมค้นหา	(Search	Engine)	
โปรแกรมค้นหาที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในปัจจุบันและ
สามารถน�ามาใช้ท�าการตลาดได้	คือ	Google.com	[6]	ซึ่งเริ่มก่อ
ตั้งเมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	2539	จากโครงงานวิจัยส�าหรับดุษฎี-
นิพนธ์ของ	แลร์รี	เพจ	และเซอร์เกย์	บริน	นักศึกษามหาวิทยาลัย
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	 จากสมมุติฐานของ
โปรแกรมค้นหาที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเว็บไซต์	 มา
จัดอันดับการค้นหาที่เรียกว่า	 “เพจแรงก์”	 โดยเรียกชื่อโปรแกรม
ค้นหาว่า	“แบก็รบั”	(BackRub)	ตามความสามารถในการวเิคราะห์
ข้อมูลการลิงค์ย้อนกลับไป	(Back	links)	เพื่อวิเคราะห์ความส�าคัญของแต่ละเว็บไซต์	โดยเว็บไซต์ที่มีเว็บไซต์อื่นลิงค์เข้าหามากที่สุด	จะ
เป็นเว็บไซต์ที่มีความส�าคัญสูงสุด	 และจะถูกจัดอันดับไว้ดีกว่า	 ซึ่งทดสอบโปรแกรมค้นหาโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	
ในชื่อโดเมนว่า	“google.stanford.edu”	และต่อมาได้จดทะเบียนบริษัทกูเกิล	(Google	Inc.)	ในวันที่	7	กันยายน	พ.ศ.	2541	และใช้ชื่อ
โดเมน	google.com	ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่	15	กันยายน	พ.ศ.	2541

รูปที่	2	หน้าแรกของเว็บไซต์	hi5	ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ	[5]

รูปที่	3	เว็บไซต์	Google	(a)	หน้าแรก	(b)	ตัวอย่างผลการค้นหา	[7]

(a) (b)

	 โปรแกรมค้นหามีประโยชน์	คือ	ใช้ส�าหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริษัทที่มีการจัดตั้งเว็บไซต์ขึ้น	ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า	หากต้องการค้นหาข้อมูล	หรือรูปภาพ	แม้แต่ต�าแหน่งของสถานที่บนแผนที่	ก็สามารถเข้าไปท�าการค้นหา
ผ่านโปรแกรมค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

แนวทำงกำรใช้งำนสังคมออนไลน์กับกำรท�ำธุรกิจ

	 การท�าการตลาดผ่านสังคมออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ	โดยสามารถแบ่งได้เป็น
1.	การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
	 การให้ข้อมูลสินค้าและบริการเป็นทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด	โดยสมัครเข้าร่วมในสังคมออนไลน์	และใส่ข้อมูลต่างๆ	เช่น	
ลักษณะสินค้าและบริการ	ข่าวสารประชาสัมพันธ์	การติดต่อกลับ	เป็นต้น
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2.	การให้ผู้บริโภคร่วมแสดงความเห็น
	 จากรูปที่	4	จะเห็นได้ว่า	บนเว็บไซต์ของสังคมออนไลน์จะ
มีกระดานข้อความ	 ซึ่งผู้บริโภคสามารถร่วมแสดงความเห็นเกี่ยว
กบัข้อมลูสนิค้าหรอืบรกิาร	โดยเจ้าของเวบ็ไซต์สามารถให้ค�าตอบ
และน�าค�าแนะน�าของผู้บริโภคไปปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ
ได้อีกด้วย

3.	การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
	 เป็นการจดักจิกรรมผ่านทางสงัคมออนไลน์	ซึง่เหมอืนการ
ไปจัดแสดงกิจกรรมตามงานต่างๆ	 โดยให้ผู้บริโภคร่วมสนุกกับ
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้	รปูที	่5	เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ผูฟั้งรายการวทิยุ
ร่วมเล่นเกมกับรายการของคลื่นวิทยุ

รูปที่	5	กิจกรรมบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์	[9]

	 นอกจากนีก้ารท�าการตลาดผ่านโปรแกรมค้นหาเป็นอกีวธิี
หนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งสามารถแบ่ง
วธิกีารท�าการตลาดผ่านโปรแกรมค้นหาได้	2	วธิ	ีโดยมรีายละเอยีด	
ดังนี้
	 1.	Sponsor	 เป็นการซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์ของโปรแกรม
ค้นหา	เพื่อให้เว็บไซต์ของบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์ขึ้นมาเป็นอันดับ
แรกในการค้นหาจากค�าส�าคัญ	(Keyword)	 โดยวิธีนี้จะเสียค่าใช้
จ่ายตามที่เว็บไซต์โปรแกรมค้นหาก�าหนดไว้	จากรูปที่	3	(b)	จะ
เห็นได้ว่า	 บริเวณด้านบนของผลการค้นหา	 จะเป็นเว็บไซต์ของ	
Sponsor	ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามค�าส�าคัญที่ใช้ค้นหา
	 2.	Search	Engine	Optimization:	SEO	[10]	เป็นวิธีการ
ที่ท�าให้เว็บไซต์ของบริษัทขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ	ในการค้นหาจาก
ค�าส�าคญัเช่นเดยีวกบัวธิแีรก	แต่อาจจะเสยีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหาก
รู้วิธีการที่ถูกต้องในการเพิ่มลิงค์เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ลิงค์ของโปรแกรมค้นหา	มีลิงค์ของบริษัทอยู่ในอันดับแรกๆ	โดย
เจ้าของกิจการที่เลือกใช้วิธีนี้	 จ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะทาง
คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็พอสมควรจงึจะสามารถใช้วธินีีไ้ด้โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4.	ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในการตัดสินใจ
	 ส�าหรบัผูท้ีเ่ริม่ท�าการตลาดจากสงัคมออนไลน์	จ�าเป็นทีจ่ะ
ต้องทราบถงึข้อมลูจ�านวนสมาชกิของเวบ็ไซต์	และจ�านวนผูเ้ข้าชม
เวบ็ไซต์	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า	จะท�าการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์แล้ว
ประสบความส�าเร็จ	สมาชิกของเว็บไซต์	facebook	[11]	มีจ�านวน	
488,009,140	 คนทั่วโลก	 เฉพาะในประเทศไทย	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	
4,604,760	 คน	 คิดเป็น	0.94%	 ของทั้งหมด	 โดยแบ่งเป็นผู้ชาย
จ�านวน	1,988,260	คน	และผู้หญิงจ�านวน	2,554,580	คน	และมี
สมาชิกเพิ่มขึ้นในประเทศไทยจ�านวน	388,080	 คนต่อสัปดาห์	
ส�าหรับเว็บไซต์	hi5	[12]	มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วโลกมากกว่า	50	ล้าน
คนต่อเดอืน	และเวบ็ไซต์ของโปรแกรมค้นหา	[13]	Google	มอีตัรา
การใช้งานทั่วโลก	13	ล้านคนต่อชั่วโมง	รองลงมาคือ	Yahoo	คิด
เป็น	5.4	ล้านคนต่อชั่วโมง	และอันดับที่	3	คือ	MSN	4.9	ล้านคน
ต่อชั่วโมง

สรุป

	 บทความนี้น�าเสนอแนวทางการท�าการตลาดในสังคม
ออนไลน์	และข้อดีของสังคมออนไลน์ที่ท�าให้การท�าการตลาดนั้น
ได้ผลอย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ยงัน�าเสนอสถติผิูใ้ช้งานของสงัคม
ออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนยิมในปัจจบุนั	และสถติกิารใช้งานโปรแกรม
ค้นหา	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องตระหนักในการใช้สังคมออนไลน์

รูปที่	4	การให้ข้อมูลบริษัทผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์	[8]
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ท�าการตลาด	[1]	คอื	ไม่สามารถควบคมุการแสดงความคดิ
เห็นในแง่ลบต่อสินค้าหรือบริการได้	 โดยอาจมาจากความ
คิดเห็นของผู้บริโภคเอง	หรือจากธุรกิจคู่แข่งก็ได้	ซึ่งอาจมี
ผลต่อภาพลักษณ์ของกิจการได้	 นอกจากนี้ควรใช้การ
สื่อสารระมัดระวังเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากเป็นการสื่อสาร	
ที่สามารถส่งสารถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว	 	 หากสื่อสารผิด
พลาดจนสร้างความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นให้กบัผูบ้รโิภคแล้ว
อาจแก้ไขได้ยาก	 ทั้งนี้การใช้สังคมออนไลน์ร่วมกับการ
ตลาดในรูปแบบอื่นๆ	 จะท�าให้ท�าการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้
เป็นอย่างดี
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