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บทคัดย่อ

Social Network ไม่ใช่สิง่ใหม่ในโลกออนไลน์ เป็นสิง่ทีก่�ำลงัได้รบัควำมนยิมจำกกลุม่คนทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็มำกขึน้เรือ่ยๆ จนท�ำให้
นกักำรตลำดและผูท้�ำธรุกจิมองข้ำมช่องทำงดงักล่ำวไม่ได้แล้ว เพรำะอำจท�ำให้เกดิกำรเสยีเปรยีบในเชงิกำรแข่งขนั อย่ำงไรกต็ำม กำรจะ
พิจำรณำตัดสินใจเลือกท�ำกำรตลำดกับ Social Network ใด เช่น Hi5, Twitter, You Tube, Facebook ฯลฯ ควรต้องศึกษำหำข้อมูลเพิ่ม
เติมจำกสถิติกำรใช้ Social Network ต่ำงๆ ของคนไทยประกอบกำรตัดสินใจด้วย นอกจำกนี้ยังต้องคิดสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ และ
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำในโลกออน์ไลน์ ซึ่งถือเป็นช่องทำงที่มีประสิทธิภำพสูงช่องทำงหนึ่ง สิ่งที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ
ต้องเกำะติดสถำนกำรณ์บนโลกออนไลน์อย่ำงใกล้ชิด เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของท่ำน 

Abstract

  Social Network is not new for the online world but it is gaining higher popularity from internet users. Consequently, 
marketeers and entrepreneurs are not able to neglect it otherwise they will lose their competitive edge. However, determining 
to market in social network channels (like Hi5, Twitter, YouTube, etc.) requires analysing statistic information about the 
consumption behavior for social network of Thai people. Moreover, they need to generate creative ideas to match the 
demand of customers in high-effective online media. In addition, they need to follow the situations of on-line world closely 
to maximize the utilization for their own businesses. 

บทน�า

 ในปัจจุบัน Social Network เข้ำมำมีบทบำทกับสังคม และธุรกิจมำกขึ้นเรื่อยๆ เจ้ำของธุรกิจ และองค์กรต่ำงๆ อำจสงสัยว่ำ
จะน�ำมำใช้กับงำนหรือธุรกิจได้อย่ำงไร และเมื่อใช้แล้วจะได้อะไรจำก Social Network ดังกล่ำว

Social Network คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน ซึ่งท�ำให้เกิดเครือข่ำยสังคมที่ท�ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบนโลก 
อินเตอร์เน็ท

Social Media คือสื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้มำกมำยทั่วโลก และในปัจจุบันผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึง Social Media ประเภทต่ำงๆ ได้ 
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ที่จัดเป็น Social Network ได้แก่ Facebook, Twitter, Hi5, Blog, YouTube, Myspace ในปัจจุบันมีกิจกำรที่ท�ำธุรกิจ
ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ต่ำงพำกันเข้ำมำใช้บริกำรเว็บไซต์ ดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงหนำแน่นก่อนจะพูดถึงในรำยละเอียดขออธิบำย
เว็บไซต์ที่กล่ำวถึงก่อน

Facebook คือเว็บไซต์ Scocial Network เว็บหนึ่งที่มีผู้ใช้บริกำรมำกที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก กำรที่ Facebook  
ได้รับควำมนิยมอำจเนื่องมำจำกผู้ใช้งำนสำมำรถใช้เพื่อติดต่อสื่อสำรหรือร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้ใช้งำนท่ำนอื่นได้ เช่น กำรเขียนข้อควำม 
เล่ำเรื่อง ควำมรู้สึก แสดงควำมคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภำพ โพสด์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมส์ที่สำมำรถชวนผู้ใช้งำนท่ำนอื่น
มำเล่นกบัเรำได้ รวมไปถงึท�ำกจิกรรมอืน่ๆ ผ่ำนแอพลเิคชัน่เสรมิ ทีม่อียูอ่ย่ำงมำกมำย ซึง่แอพลเิคชัน่ดงักล่ำวได้ถกูพฒันำเข้ำมำเพิม่เตมิ
อยู่เรื่อยๆ ข้อมูลกำรเติบโตของ Facebook ปรำกฎในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ข้อมูลกำรเติบโตของ Facebook 
ที่มา: http://www.makewebeasy.com/article/facebookgrowth.html 

กรำฟแสดงกำรเติบโตของสมำชิก Facebook ในเอเชีย 
เปรียบเทียบกัน 4 ประเทศ คือ Thailand, Taiwan, Singapore 
และ Hong Kong และอย่ำงทีเ่หน็ดงัภำพ ว่ำประเทศไทยนัน้เตบิโต
เป็นอันดับหนึ่ง ตำมด้วย Taiwan, Singapore, Hongkong ตำม
ล�ำดับ  ตัวเลขเปอร์เซนต์กำรเติบโตนี้เป็นของเดือนตุลำคม 2553 

และหำกเปรียบเทียบกันทั่วโลก ประเทศไทยก็ยังอยู่
อันดับ 3 ของกำรเติบโตที่สูงที่สุดใน 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ด้วยอัตรำ
กำรเติบโตถึง 320.5% จำกเดือน กันยำยน 2553 เดือนเดียวโตขึ้น
เป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์

จำกรำยงำนของ Facebook Global Monitor Report 
พบว่ำ Hi5 ได้รำยงำนตัวเลขว่ำมีสมำชิกอยู่ที่ 6 ล้ำนสมำชิก และ
หำกตวัเลขนีจ้รงิกแ็สดงว่ำ Facebook ก�ำลงัมตีวัเลขสมำชกิทีเ่ท่ำ

กันกับ Hi5 เพรำะล่ำสุดได้ตัวเลขของ Facebook มำที่ 6,071,480 
สมำชิก

จำกข้อมูลดังกลำ่วข้ำงต้นเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจ
ต่ำงๆ น�ำมำประกอบกำรพิจำรณำว่ำควรเลือกใช้เว็บไซด์ใดบ้ำง
ในกำรท�ำกำรตลำด

สถิติการใช้ Facebook ของคนไทย

 เมื่อเดือนกรกฎำคมปี 2551 มีจ�ำนวนคนไทยใช้ 
Facebook 114,180 คน และในเดือนเดียวกันปี 2552 จ�ำนวนคน
ไทยใช้ Facebook เพิ่มขึ้นเป็น 697,340 คน และล่ำสุดวันที่ 15 
กันยำยน 2552 คนไทยใช้ Facebook เพิ่มเป็น 1,210,020 คน 
Growth rate สูงถึง 959.75% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคมปีที่แล้ว

รูปที่ 2 จ�ำนวน Facebook Users คนไทย
ที่มา: http://roongroj.workpress.com/2009/09/15
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ตารางที่ 1 10 อันดับเว็บไซต์ที่คนไทยเข้ำใช้มำกที่สุด

อันดับ เว็บไซต์

1 กูเกิลประเทศไทย (google.co.th)

2 Facebook (facebook.com)

3 Google (google.com)

4 Windows Live (live.com)

5 YouTube – Broadcast yourself (youtube.com)

6 สนุกดอทคอม (Sanook.com)

7 Yahoo! (yahoo.com)

8 hi5 (hi5.com)

9 Bolgger.com (blogger.com)

10 พันทิปดอทคอม (pantip.com)

ที่มา: http//www.alexa.com/topsiters/countries/TH

รายงานการใช้ Social Network ของบริษัท Top 100 

Fortune จากทั่วโลก

 ล ่ำสุดทำง Burson-Marstel ler ได ้ออกรำยงำน 
ผลส�ำรวจของ Top 100 ของบริษัทที่ติดอันดับในนิตยสำร Fortune 
ในปี 2010 เกี่ยวกับกำรใช้ Social Network ขององค์กรต่ำงๆ  
ชื่อว่ำ “Global Social Media Check Up” โดยส�ำรวจดูว่ำ  
องค์กรใหญ่ๆ ระดับโลกมีกำรใช้ Social Network หลักๆ 4 ตัว
ได้แก่  Facebook, Twitter, Youtube, และ Corporate Blog กัน
มำกน้อยแค่ไหน ซึ่งดูจำก Report แล้วประเทศจำก Asia-Pacific 

ก็ไม่น้อยหน้ำในโซนอื่นๆ แต่ถ้ำดูภำพรวมแล้ว องค์กร บริษัท
ต่ำงๆ นิยมใช้ Twitter กันมำกสุด รองลงมำ Facebook Fan 
Page, Youtube และ Blog ขององค์กรตัวเอง  

Hi5 เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้บริกำรมำฝำก profile ของ 
ตัวเอง คล้ำยๆ กับ Blog แต่ว่ำไม่ค่อยมีใครเข้ำไปเขียนอะไรเป็น
เรื่องเป็นรำวในนั้น จะเน้นที่ตกแต่งหน้ำตำ profile ให้สวยงำม 
ดึงดูดคนเข้ำดู แต่จุดเด่นของ Hi5 อยู่ที่ระบบ Network ที่มีโอกำส
ได้ท�ำควำมรู้จักกับคนใหม่ๆ Hi5 เปรียบเสมือนอีเมล์อย่ำงหนึ่งแต่
อยู่ในระดับควำมปลอดภัยที่สูงกว่ำ

Twitter คือเว็บไซต์ที่ให้บริกำร Blog สั้นๆ หรือภำษำ
อังกฤษเรียกกันว่ำ Micro-Blog ซึ่งสำมำรถให้ผู้ใช้ส่งข้อควำม
ของตนเอง ให้เพื่อนๆ ที่ติดตำม twitter ของเรำอยู่อ่ำนได้ และ
เรำกส็ำมำรถอ่ำนข้อควำมของเพือ่นหรอืคนทีเ่รำตดิตำมอยูไ่ด้เช่น
เดียวกัน ซึ่ง twitter จัดเป็นเว็บไซต์ประเภท Social Media กำร
ที่เรียกว่ำเป็น Blog สั้นก็เพรำะเขียนข้อควำมได้ครั้งละไม่เกิน 140 
ตวัอกัษร ซึง่ข้อควำมทีเ่ขยีนจะไปแสดงอยูห่น้ำ Profile ของผูเ้ขยีน 
และจะท�ำกำรส่งข้อควำมดงักล่ำวไปยงัสมำชกิทีต่ดิตำมผูเ้ขยีนคน
นั้นโดยอัตโนมัติ

Blog คือกำรบันทึกบทควำมของตนเองลงบนเว็บไซต์ 
โดยเนื้อหำของ Blog จะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
รำวส่วนตวั หรอืเป็นบทควำมเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น เรือ่งกำรเมอืง 
เรื่องกีฬำ เรื่องกล้องถ่ำยรูป เรื่องธุรกิจ เป็นต้น จุดเด่นที่ท�ำให้ 
Blog เป็นที่นิยมคือ ผู้เขียน Blog จะมีกำรแสดงควำมคิดเห็นของ
ตนเองใส่ลงในบทควำมนั้นๆ โดย Blog บำงแห่งจะมีอิทธิพลใน
กำรโน้มน้ำวจิตใจผู้อ่ำนสูงมำก แต่ในขณะเดียวกัน บำงบล็อกก็
เขยีนขึน้เพือ่ให้อ่ำนกนัเฉพำะกลุม่ เช่น เพือ่น หรอืคนในครอบครวั 
Blog กลำยเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไม่ต่ำงจำก วิดีโอ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
หรือแม้กระทั่งวิทยุ

YouTube คือเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภำพวิดีโอที่มีชื่อเสียง 
โดยในเวบ็ไซต์ดงักล่ำว ผูใ้ช้สำมำรถอพัโหลดภำพวดิโีอเข้ำไป เปิด

ดูภำพวิดีโอที่มีอยู่ และแบ่งภำพวิดีโอ 
เหล่ำนีใ้ห้คนอืน่ดไูด้โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย 
ใน YouTube จะมีข้อมูลเนื้อหำรวมถึง
คลิปภำพยนตร์สั้นๆ และคลิปที่มำจำก
รำยกำรโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ และวิดี
โอบล็อกกิ้ง (กำรสร้ำงบล็อกโดยมีส่วน
ของข้อมูลที่เป็นภำพ วิดีโอเป็นส่วน
ประกอบ โดยเฉพำะเป็นภำพวดิโีอทีเ่กดิ

รูปที่ 3 บริษัทที่ติดอันดับ Top 100 ในกำรใช้ Social Network
ที่มา: http://www.pawoot.com/article/social-network-marketing/542
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จำกมือสมัครเล่นถ่ำยกันเอง) คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ 
YouTube ส่วนมำเป็นไฟล์คลิปสั้นๆ ประมำณ 1-10 นำที ถ่ำยท�ำ
โดยประชำชนทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของ YouTube โดย
มกีำรแบ่งประเภทและจดัอนัดบัคลปิ เช่น ไฟล์ล่ำสดุ ไฟล์ทีม่ผีูช้ม
มำกที่สุด ไฟล์ที่ได้รับกำรโหวตมำกที่สุด เป็นต้น

สถิตินักการตลาดทั่วโลกใช้ Twitter มากที่สุด

หลงัจำกทีน่กักำรตลำดทัว่โลก หลำยๆ คนเข้ำสูโ่ลกของ 
Social Media และเริม่เรยีนรูป้ระสบกำรณ์ เทคนคิต่ำงๆ และรบัรู้
ว่ำกำรตลำดด้ำนสงัคม (Social Marketing) นัน้มกีำรเปลีย่นแปลง
ไป จำกรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ Social Media ในปี 2010 ซึ่ง
ในปีที่แล้วนักกำรตลำดทั้งหลำยสนใจเรียนรู้เทคนิคกำรใช้ Social 
Media และกำรใช้ ROI มำวัดผลตอบแทนทำง Social Media

เครื่องมือที่ใช้ Social Media นั้นก็เปลี่ยนไป หลังจำก
ที่มีกำรส�ำรวจนักกำรตลำดทั่วโลกเมื่อมกรำคมปี 2010 ที่ผ่ำนมำ 
ผลส�ำรวจนี้แสดงให้เห็นว่ำ Twitter นั้นได้รับควำมนิยมในกำรใช้
มำกกว่ำ Facebook ในทีส่ดุ ซึง่ Social Media อืน่ๆ รวมถงึ Blog 
นั้นก็ได้รับควำมนิยมรองลงมำ แต่กำรใช้ Social Media ต่ำงๆ 
นั้นต้องใช้ลักษณะทำงพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันไป

จำกข้อมูลดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ Social Media แบบใด
ที่ นักกำรตลำดควรให้ควำมสนใจ และให้กำรลงทุนหรือเข้ำไปท�ำ
ตลำดได้ ซึง่ข้อมลูเหล่ำนีอ้ำจจะแตกต่ำงจำกทีม่ใีนประเทศไทยคอื
ในประเทศไทยมีผู้สนใจ ใน Facebook มำกกว่ำ Twitter

สถติกิำรใช้ Social Networking (“สถตินิกักำร”, ม.ป.ป.) 
ท�ำให้เห็นว่ำ กลุ่มผู้ที่ใช้งำนไม่ได้เฉพำะเจำะจงกับกลุ่มวัยรุ่นอีก 
ต่อไป แม้ว่ำ เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำนั้น โลกของ Social Networking 
อำจมุ่งไปที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ หรือกลุ่มวัยรุ่น แต่เมื่อรูปแบบ
ของแพลตฟอร์มที่มีกำรพัฒนำให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น กำร
ใช้งำนจึงกำรกระจำยไปยังกลุ่มวัยอื่น ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีกำรใช้
ประโยชน์จำก Social Networking ที่แตกต่ำงกัน คือ

• กลุ่ม Generation Z มีอำยุอยู่ระหว่ำง 6-10 ปี คือ 
กลุม่ทีม่อีำยทุีน้่อยทีส่ดุ ซึง่เกดิและเตบิโตมำพร้อมกบัยคุเทคโนโลยี 
Digital และ web 2.0 เป็นพวกที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
เด็กกลุ่มนี้จะมีควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสูงมำก เพรำะนอกจำก
จะเป็นผู้ใช้แล้ว ยังเป็นผู้สรำ้ง หรือดัดแปลงเทคโนโลยีเพื่อตอบ
สนองควำมต้องกำรของตัวเองได้ด้วย ชอบควำมเป็นอิสระ ควำม
เป็นส่วนตัว นิยมที่จะใช้ Social Networking เพื่อเรียนรู้เรื่องรำว
ต่ำงๆ ด้วยตนเองผ่ำนเกมส์ออนไลน์ เช่น Ragnarok, Lunia, Mario  
         • กลุ่ม Generation Y และ Generation D (Digital) 
มีอำยุระหว่ำง 15-30 ปี คือ กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษำ และ
กลุ่มวัยเริ่มท�ำงำน (First Jobber) กลุ่มนี้เติบโตมำพร้อมๆ กับกำร
พัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร (IT) สมัยใหม่ที่มีกำรขยำยตัวอย่ำง
รวดเร็ว ส่งผลถึงชีวิตของพวกเขำ ที่เห็นชัดเจนก็คือโทรศัพท์มือ
ถือ Analog กับ Web 1.0 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของกำรสื่อสำรแบบไร้
สำย ดงันัน้ คนรุน่นีจ้งึนยิมกำรเปลีย่นแปลงแบบก้ำวกระโดด ชอบ
ควำมทนัสมยัของเทคโนโลยดีจิติอล จะใช้เพือ่ควำมบนัเทงิและกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกลุ่มเพื่อน เช่น เล่นเกมส์ Download เพลง 
ภำพ หรือวิดีโอต่ำงๆ  อย่ำง Hi5, Facebook, YouTube คนกลุ่ม
นีจ้งึเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรสร้ำงรำกฐำนให้แก่สงัคมในปัจจบุนั ซึง่
ต่อไปในอกี10-20 ปีข้ำงหน้ำ พวกเขำกจ็ะก้ำวขึน้ไปรบัผดิชอบดแูล
สิ่งที่ตนสร้ำงขึ้นมำ แทน Generation X 

 มุมมองในด้ำนกำรตลำด (Marketing) ซึ่งถือว่ำเป็น
ส่วนที่น�ำ Social Networking มำใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงแบรนด์ 
ได้อย่ำงชัดเจน เพรำะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพสูงในกำร
สือ่สำรเพือ่สร้ำงควำมเข้ำถงึ สร้ำงควำมสมัพนัธ์ กำรมส่ีวนร่วมกบั
ผู้บริโภคได้ดีและวัดผลได้ทันที เช่น กำรโฆษณำออนไลน์ (Online 
Advertising) กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ (CRM) ผ่ำนเวบ็ไซต์
ของ Starbucks (mystarbucksidea.force.com) ที่สร้ำงขึ้นเพื่อรูปที่ 4 สถิติกำรใช้ Twitter ของนักกำรตลำดทั่วโลก

ที่มา: http://www.damncoolblog.com/stats-socialmedia-
marketeer 
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ให้ลูกค้ำเข้ำมำแสดงและบอกถึงไอเดียต่ำงๆ ที่ลูกค้ำมีต่อ Brand 
และเมนูของ Starbucks หรือกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ 
ของบริษัทที่นิยมใช้ Webblog ในกำรแจ้งรำยกำรส่งเสริมกำร
กำรขำย หรือกำรใช้ Twitter เช่น @WeLoveFuji, @naiin ที่เชิญ
ชวนให้ลูกค้ำเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำน นอกจำกนั้น ในปัจจุบันสื่อดัง
กล่ำวยังถูกน�ำมำประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เรียกว่ำ 
Marketing Influencer ที่อำศัย Bloggers ใน Twitters ที่มีจ�ำนวน
ผู้ติดตำม (followers) มำก  มำเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในกำรน�ำเสนอ
สินค้ำหรือแนะน�ำสินค้ำ เป็นต้น

ด้วยประโยชน์ที่มีควำมหลำกหลำยในกำรใช้งำน ท�ำให้ 
Social Networking กลำยเป็นเครือข่ำยทำงสังคมขนำดใหญ่ที่
ถูกเชื่อมต่อกันด้วยรูปแบบที่เฉพำะเจำะจง ทั้งด้ำนมุมมอง ควำม
คิด กำรแลกเปลี่ยน มิตรภำพ ควำมขัดแย้ง กำรค้ำ ซึ่งเป็นไป
ตั้งแต่ในระดับบุคคลที่มีควำมใกล้ชิดไปจนถึงระดับชำติ Social 
Networking จึงเป็นกำรรวมกันเข้ำไว้ซึ่งควำมผูกพันและควำม
สนใจร่วมกัน

Social Network สายพันธุ์ ใหม่

 FourSquare คือกำรผสมผสำนกันของ Social Network 
และสถำนที่ (Location) ซึ่งเมื่อทั้งสองอย่ำงมำร่วมกันเลยเกิด
เป็น “Location-Based Social Network” เป็นบริกำรบนเว็บไซต์ 
และโทรศัพท์มือถือ ที่เปิดโอกำสให้คนที่เป็นสมำชิกสำมำรถบอก
เพื่อนๆ ใน Network ว่ำตอนนี้อยู่ไหน โดยเรียกกำรแจ้งว่ำเรำอยู่
ไหนผ่ำนโทรศัพท์มือถือซึ่งเรียกว่ำกำร “Check-in” โดยทุกครั้งที่ 
Check-in จะได้แต้มเป็นรำงวัลในแต่ละครั้ง โดยสำมำรถแจ้งได้
ทัง้ในวนัท�ำงำน และวนัหยดุ และยงัสำมำรถเชือ่มต่อเข้ำกบั Social 
Network ดังๆ ได้อีกด้วย เช่น Facebook และ Twitter 
 ขณะนี้ FourSquare ยังไม่มีรูปแบบโฆษณำที่ชัดเจน แต่
ในอนำคตรำยได้ของ FourSquare จะเป็นในรูปของโฆษณำที่เป็น
ท้องถิ่น (Local Business Advertising platform) ระบบแจกคูปอง 
หรือป้ำยสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นช่องทำงที่สำมำรถสร้ำงรำยได้อีกช่อง
ทำงหนึ่ง
 ประโยชน์ของ FourSquare ที่ธุรกิจสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้
 FourSquare เหมำะกับธุรกิจ Offline ที่มีหน้ำร้ำนมำก 
เพรำะเป็นกำรใช้สื่อออนไลน์ เปิดช่องทำงเข้ำถึงธุรกิจได้ โดย
สำมำรถเข้ำถงึลกูค้ำทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกบัธรุกจิได้ง่ำยๆ เพรำะข้อดี
ของ FourSquare ส�ำหรบัธรุกจิคอื สำมำรถรูไ้ด้ว่ำใครคอืลกูค้ำของ
เรำ และสำมำรถรูไ้ด้ว่ำลกูค้ำมำบ่อยแค่ไหน นอกจำกนีย้งัสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้อีกหลำยวิธีคือ

 1. กำรโปรโมทธรุกจิ โดยใส่ข้อมลูเกีย่วกบับรกิำร 
โดยกระตุน้ให้คนมำแนะน�ำ ถ้ำมคีนเขยีน tip ถงึร้ำนเรำในแง่ด ีเช่น
ถ้ำเป็นร้ำนอำหำรคนอ่ำนอยำกจะลองไปชิม ถ้ำเป็นร้ำนขำยของ
ร้ำนไหนหลอกลวงผู้บริโภค หรือร้ำนไหนบริกำรดีก็จะเห็นสถำน
ที่ตั้งของร้ำนนั้นๆ 
 2. เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมจงรักภักดี 
(Loyalty Program) ส�ำหรบัธรุกจิขนำดเลก็ เนือ่งจำก FourSquare 
สำมำรถบอกได้ว่ำมีลูกค้ำคนไหน แวะมำร้ำนค้ำของเรำ บ่อยแค่
ไหน เรำสำมำรถจัดกิจกรรมส�ำหรับลูกค้ำที่มำร้ำนค้ำบ่อยๆ และ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องที่สำมำรถมอบรำงวัลให้กับลูกค้ำได้ เช่น 
มอบส่วนลด
 3. ท�ำโปรโมชัน่พเิศษ เมือ่กด Check in ร้ำนของ
เรำใน FourSquare สำมำรถท�ำกิจกรรมพิเศษได้ เช่นเมื่อมีคนมำ 
Check-inในช่วงวัน-เวลำที่เรำก�ำหนด ก็สำมำรถรับส่วนลดและ
คูปองพิเศษได้ หรือสำมำรถท�ำร่วมกับกิจกรรม ณ จุดขำย (POS) 
กบัร้ำนเชนสโตร์ทีม่สีำขำมำกๆ อย่ำงเช่น เข้ำร้ำนเซเว่น อเีลฟเว่น 
บ่อยสุดก็จะได้รับรำงวัล

 ปัจจัยความส�าเร็จของ FourSquare (Key Success 
Factors)
 1. กำรน�ำ Location มำใช้ร่วมกับ Social 
Network ที่เติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว
 2. ระบบกำรใช้แต้ม (Point) มำเป็นตวักระตุน้ให้
คนอยำกใช้งำน เพื่อสะสมแข่งกับเพื่อน ๆ
 3. ระบบของ FourSquare รองรับกำรใช้งำนใน
หลำยช่องทำง และหลำยอุปกรณ์ Multi- Devices สำมำรถใช้
บรกิำรได้หลำยช่องทำง เช่น เวบ็ไซต์ โทรศพัท์ Andriod, Iphone, 
Blackberry
 4. มีระบบเชื่อมต่อ (API) กลำงที่สำมำรถเชื่อม
ต่อได้ไม่ยำก เช่น FourSquare ใช้ร่วมกับ Layar (โปรแกรมบน
โทรศัพท์ Andriod)
 5. สำมำรถเชื่อมโยงกับ Social Network อื่นๆ 
ได้อย่ำงดี เช่น Facebook, Twitter, Yelp เป็นต้น

จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว ่ำยิ่งมีคนใช้
งำน FourSquare มำกขึ้นเท่ำไร FourSquare ก็ยิ่งได้ข้อมูลของ
สถำนที่ของคนที่ต่ำงแจ้งกันเข้ำมำ นั่นคือกลยุทธ์อันแยบยลของ 
FourSquare ที่ได้วำงกลยุทธ์กำรเก็บข้อมูลสถำนที่ต่ำงๆ จำก
คนต่ำงๆ ทั่วโลก อย่ำงฟรีๆ โดยอำศัยแนวคิด (Concept) ของ 
“Location Base Social Network” จำกจดุนีน้กักำรตลำดทัง้หลำย
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น่ำจะน�ำแนวควำมคิดและไอเดียของ FourSquare ไปประยุกต์ใช้
กับธุรกิจซึ่งจะท�ำให้ธุรกิจสำมำรถสร้ำงข้อมูลได้อย่ำงมหำศำล

นอกจาก FourSquare แล้วยังมี Gowalla ที่มีความคล้ายกับ 

FourSquare

Gowalla เป็นโปรแกรมที่ใช้ส�ำหรับ Check In ในสถำน
ที่ๆ ที่เรำไป ซึ่งเพื่อนๆ หรือคนรู้จักที่เรำ add ไว้เป็น freinds 
สำมำรถดูสถำนที่ที่เรำ Check In ได้รวมไปถึงรูปภำพของสถำน
ที่นั้นๆ โดยไม่จ�ำกัดว่ำจะต้องเป็นมือถือค่ำยเดียวกัน ไม่ว่ำจะ
เป็น Ipad, Iphone, Android, Blackberr, Palm สำมำรถส่งข้อมูล
ถึงกันได้หมด นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้ผ่ำน Browser บน PC ได้
อีก ซึ่งกำร check in สำมำรถใส่ข้อควำมลงไปได้ กำรประยุกต์ใช้
กส็ำมำรถใช้ได้ตัง้แต่กำรเชค็อนิเวลำนดัหมำยเพือ่นๆ ไปทำนข้ำว 
จะได้รูว่้ำใครมำถงึแล้วบ้ำง หรอืกำรเดนิทำงไปต่ำงจงัหวดัหรอืต่ำง
ประเทศสำมำรถเชค็อนิบอกทำงบ้ำนและเพือ่น ๆ ได้ว่ำเดนิทำงถงึที่
หมำยแล้วโดยสวัสดิภำพ กำรเช็คอินจะต้องท�ำกำรเช็คอินด้วยตัว
เองและสำมำรถก�ำหนดได้ว่ำจะ post ขึ้น FB หรือ Twitter ด้วย
หรือไม่ อนึ่งโปรแกรมจะไม่เช็คอินถ้ำเรำไม่สั่ง ส�ำหรับผู้ที่เดินทำง
ค่อนข้ำงมำกทัง้เรือ่งงำนและท่องเทีย่ว กำรเชค็อนิในจดุทีต้่องกำร
แจ้งเพื่อนๆ ก็ท�ำให้คนที่เรำต้องกำรแจ้งให้ทรำบสำมำรถรับรู้ได้
ง่ำยขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จุดเด่นของ Gowalla คือเรื่องที่สามารถถ่าย
ภาพสถานที่นั้นๆ แล้ว post ขึ้น Gowalla ได้เลย ท�ำให้สำมำรถ
เห็นรูปภำพของสถำนที่นั้นๆ โปรแกรมจะไม่อนุญำตให้เช็คอินถ้ำ
เรำไม่ได้อยู่ในบริเวณของสถำนที่นั้นจริงๆ ส่วนในกำรสร้ำง Spot 
(Venue ใน Foursquare) จะค่อนข้ำงแม่นย�ำกว่ำของ FS ซึ่งหลำย
ครั้งเมื่อสร้ำง Venue แล้วจะเช็คอินไม่ได้เนื่องจำกไม่ได้อยู่ใกล้ 
Venue นั้นทั้งๆ ที่เช็คอินหลังจำกสร้ำง Venue ไม่ถึงนำที
 กำรบริกำรตำมต�ำแหน่งผู้ใช้ หรือ Location-based 
อย่ำง Foursquare หรือ Gowalla ก�ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก
ในปัจจุบัน (ในประเทศไทย FourSquare ได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ 
Gowalla ) ล่ำสุด Facebook ได้เปิดบริกำรที่มีกำรน�ำ “ต�ำแหน่ง 
(Location)” ของผู้ใช้ในชื่อบริกำร “FaceBook Place” ด้วยเช่น
เดียวกัน จึงถือได้ว่ำแนวโน้มของเทคโนโลยี Location-Based 
ก�ำลังมำแรงและเริ่มเขำ้มำมีบทบำทกับธุรกิจอยำ่งมำกในอนำคต
อนัใกล้นีแ้น่นอน แต่ส�ำหรบัคนทีท่�ำงำนและท�ำธรุกจิต้องพจิำรณำ
ดวู่ำจะน�ำเทคโนโลย ีLocation-Based มำใช้กบัธรุกจิและงำนของ
ท่ำนได้อย่ำงไร

บทสรุป

 จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีกำรพัฒนำ
เว็บไซต์ต่ำงๆ เกิดขึ้นมำกมำยจนท�ำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ส�ำหรับ
นักกำรตลำดทั้งหลำยที่ต้องติดตำมให้ทันเพื่อน�ำไปประกอบกำร
พจิำรณำว่ำจะประยกุต์ใช้และพฒันำกลยทุธ์ทำงกำรตลำดอย่ำงไร
ให้สำมำรถได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage)  
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้อย่ำงยั่งยืน 

รูปที่ 5 ตัวอย่ำงกำร Check In ของ Gowalla
ที่มา: http://www.thaiandroidphone.com/thread-1257-1-1.
html
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