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บทคัดย่อ

	 เทคโนโลยีต่างๆ	ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้	ต่างใช้เวลานับหลายปีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก	แตกต่างจากสื่อสังคมออนไลน์	
อย่าง	Facebook,		Twitter	และ	Youtube	ทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็และมบีทบาทส�าคญัต่อมนษุย์มากขึน้	ส่งผลให้เทคโนโลยสีือ่สงัคมออนไลน์
กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของผู้คน	
	 ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	e-Commerce	 ที่เรียกกันว่า		
“Social	Commerce”	ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาช่วยให้ธรุกจิเจรญิเตบิโตขึน้ผ่านทางสือ่ออนไลน์ทีแ่พร่หลายในปัจจบุนั	Social	Commerce	
ให้ผลประโยชน์ไม่เพียงแก่ผู้ขายในการเพิ่มยอดการขายเท่านั้น	แต่ยังคงเป็นข้อดีแก่ผู้บริโภคที่จะได้รับข้อเสนอพิเศษในการซื้อสินค้า

Abstract

	 Many	technologies	have	emerged	over	the	years	to	get	adoption	from	people	throughout	the	world.	However,	
social	media,	such	as	Facebook,	Twitter,	and	YouTube	have	been	growing	up	rapidly	and	playing	a	vital	role	on	mankind.	
As	a	result,	social	media	technology	has	become	a	part	of	people’s	daily	lives.	
	 Presently,	social	media	have	been	applied	as	a	tool	for	Electronic	Commerce	or	e-Commerce	called	“Social	
Commerce”.	It	is	an	enabling	technology	to	make	a	business	prosper	via	today’s	widespread	online	media.	Social	
Commerce	is	beneficial	not	only	for	retailers	to	boost	up	their	sales	but	also	for	customers	to	get	a	special	deal	on	their	
purchases.

บทน�ำ

	 โลกในยุคปัจจุบันสามารถเรียกได้ว่าเป็นยุคของการแพร่หลายทางสังคมออนไลน์		(Social	Ubiquity)	ประการแรกสืบเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชันที่รองรับการใช้งานในหลากหลายฟังก์ชัน	 สามารถตอบสนองการใช้งาน
ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก	อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม	อาทิ	iPhone,	iPad,	iPod	Touch	และ	Blackberry	ประการที่สอง	การเจริญเติบโต
ของสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ที่มีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกๆ	วัน	เป็นสื่อกลางที่ไม่เพียงให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้
อย่างไม่จ�ากัด	 แต่ยังคงให้ผู้บริโภคท�าหน้าที่เป็นผู้สร้างข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆ	 กับการแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้อื่นทั้งในและนอก				
เครือข่ายของตนได้รับทราบ	ปัจจัยทั้งสองประการนี้ก่อให้เกิดการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)	เรียกว่า	“Social	
Commerce”
	 Social	Commerce	เป็นการค้าออนไลน์ประเภทหนึง่ทีม่กีลไกตามบรบิทหรอืพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นสงัคม	มคีวามต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการความร่วมมือกันภายในกลุ่ม	ปัจจุบันกระแสความนิยมใน	Social	Commerce	มีเพิ่มมากขึ้น	แม้แต่	
Mark	Zuckerberg	ผู้ก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่มียอดผู้ใช้สูงสุดอย่าง	Facebook	ได้กล่าวถึง	Socical	Comerce	ว่า	“ถ้าหากจะคาดเดา
เทคโนโลยีที่จะมาแรงในอนาคต	คงไม่พ้น	Social	Commerce	เป็นแน่”	(Chesshire	&	Rowan,	2011)
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6 เครื่องมือหลักของ Social Commerce

	 Social	Commerce	 เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ขายปลีกราย
ย่อยและลูกค้า	 โดยมีคุณลักษณะพิเศษคือ	 ความสามารถในการ
สื่อสารโต้ตอบระหว่างกันได้ทันที	 ทั้งนี้เครื่องมือของ	 Social	
Commerce	สามารถจ�าแนกได้เป็น	6	ประเภท	ได้แก่
 1.	 การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า	(Customer	
Ratings	and	Reviews)	เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อ-
ขายทีส่งูขึน้ได้โดยผ่านลกูค้าทีเ่คยใช้สนิค้า/บรกิาร	ซึง่อาจเรยีกว่า	
“ลกูค้าประจ�า”	เกดิความประทบัใจในตวัสนิค้าทีซ่ือ้ไปหรอืบรกิาร
ทีไ่ด้รบัหลงัการขายและเข้ามาแสดงความคดิเหน็ผ่านประสบการณ์
การใช้จรงิ	ลกูค้าประจ�ายงัเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยจดัอนัดบัสนิค้า	
ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าจากลูกค้ารายใหม่เป็นไปอย่าง
ง่ายดายยิง่ขึน้	การจดัอนัดบัและความคดิเหน็ของลกูค้าเป็นเครือ่ง
มือที่ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ในการท�าการตลาด	เพราะลูกค้า
ส่วนใหญ่ยนิยอมทีจ่ะซือ้สนิค้า/บรกิาร	เมือ่ได้รบัฟังค�าแนะน�าหรอื
ประสบการณ์การใช้สินค้า/บริการจากผู้คนรอบข้าง
 2.	 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะน�าผลิตภัณฑ์	(User	
Recommendations	and	Referrals)	เป็นแนวความคิดพื้นฐานใน
การน�าสือ่ดจิทิลัทีม่อียูม่าดงึดดูให้ผูใ้ช้มส่ีวนร่วมในการท�าธรุกรรม
การซือ้-ขาย	โดยอาจมข้ีอเสนอพเิศษให้แก่ผูซ้ือ้ทีม่กีารแนะน�าหรอื
บอกต่อเพื่อน	 	 เครื่องมือการทางการตลาดวิธีนี้ได้รับการตอบรับ
จากลกูค้าค่อนข้างสงู	เพราะผูแ้นะน�าไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่าง
ใด	 และยังมีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนจากร้านค้าอีกด้วย	 จัด
เป็นการตลาดรปูแบบหนึง่ทีเ่น้นการพดูแบบปากต่อปาก	(Word	of	
Mouth)	ที่รู้จักกันในชื่อ	Viral	Marketing	เช่น	การส่งข้อความใน	
Twitter	การท�า	Social	Bookmarking	หรือ	การให้ค่าตอบแทนแก่
ผู้ใช้ที่แนะน�าผลิตภัณฑ์ต่อแก่ผู้อื่น	เป็นต้น
 

ภาพที่	 1	 การใช้	 Twitter	 ในการประชาสัมพันธ์และแนะน�า
ผลิตภัณฑ์
ที่มา:	http://twitter.com/MajorGroup	

ภาพที่	2	 รูปแบบการตลาดในการแนะน�าผลิตภัณฑ์	(Referrals)	
ของเว็บไซต์	ensogo
ที่มา:	www.ensogo.com	
 
 3.	 เครื่องมือการซื้อ-ขายทางสังคม	(Social	Shopping	
Tools)	 	 เป็นการน�าสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมา
ด�าเนนิธรุกรรมการซือ้-ขายสนิค้า	ซึง่เป็นช่องทางในการขายสนิค้า
อีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม	 เช่น	 การเปิดร้านค้าบน	
Facebook	 และการท�าธุรกิจประเภท	Group-Buying	ที่เรียกว่า	
“บริการซื้อของแบบกลุ่ม”	เป็นตัน
 

ภาพที่	3	ตัวอย่างร้านค้าบน	Facebook
ที่มา:	http://th-th.facebook.com/HappyRoomShop	
 
 4.	 กระทูแ้ละชมุชนออนไลน์	(Forums	and	Communities)	
เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่อยู่คู่อินเทอร์เน็ตมามากกว่า	40	ปี	ได้แก่	
เว็บไซต์ต่างๆ	 โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ	 เช่น	 การศึกษา	 การแพทย์	 ธุรกิจ			
เป็นต้น	 โดยต่างใช้กระทู้และชุมชนออนไลน์เป็นสื่อกลางติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้หลายๆ	คน	ทั้งนี้	 ในบางเว็บไซต์ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูล
ได้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน	โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละเว็บไซต์	เช่น	Pantip	
 5.	 Social	Media	Optimization	(SMO)	ในยุคที่	Search	
Engine	เป็นที่นิยมจนได้รับการกล่าวขาน	ร้านค้าออนไลน์ต่างหัน
มาให้ความสนใจในกลยทุธ์การเพิม่จ�านวนคนให้เข้าสูห่น้าเวบ็ไซต์
ร้านค้า	โดยใช้	Search	Engine	เป็นสื่อกลาง	ที่เรียกว่า	“Search	
Engine	Optimization	(SEO)”	 มาถึงในยุคปัจจุบันที่สื่อสังคม
ออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น	กลยุทธ์เพื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
ชกัชวนผูค้นเข้ามามส่ีวนร่วมในเวบ็ไซต์จนเกดิการท�าธรุกรรมซือ้-
ขายจึงเกิดขึ้นและเรียกกันว่า	 “Social	Media	Optimization	
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(SMO)”	ตวัอย่างของกลยทุธ์	SMO	เช่น	การแทรกลงิค์เวบ็ไซต์ของ
ร้านค้าผ่านวดิโีอบน	Youtube	หรอื	การ	tag	ชือ่เพือ่นทีอ่ยูใ่นเครอื
ข่ายลงบนรูปภาพ	
  

ภาพที่	4	การ	tag	ชื่อเพื่อนลงบนภาพสินค้าใน	Facebook
ที่มา:	www.facebook.com
 
	 6.	การโฆษณาผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	(Social	Advertising)		
ปัจจุบันผู้ใช้หลายคนเข้าใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์เสมือนเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ไม่สามารถขาดได้เมื่อเข้าสู่โลกไซเบอร์	ดังนั้น	การ
ลงโฆษณาในสือ่สงัคมออนไลน์สามารถผ่านสายตาผูบ้รโิภคได้ค่อน
ข้างมาก	โดยเงื่อนไขในการท�าโฆษณาจะแตกต่างกันออกไป	เช่น	
ผู้ลงโฆษณาบน	Facebook	 สามารถก�าหนดค่าโฆษณาได้	 โดย
ความถี่ในการแสดงโฆษณาจะแปรผันตามงบประมาณที่ตั้งไว้

ภาพที่	 5	 ตัวอย่างโฆษณาที่อยู ่บนสื่อสังคมออนไลน์อย่าง	
Facebook
ที่มา:	www.facebook.com

ตัวอย่ำงโมเดลทำงธุรกิจของ Social Commerce ที่ได้รับ

ควำมนิยม

	 1.	 f-Commerce	หรือ	Facebook	Commerce	การเปิด
ร้านขายสินค้าโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง	Facebook	
เป็นช่องทางในการซื้อ-ขายสินค้า	Facebook	ถือว่าเป็นเครื่องมือ
ในการท�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีฟังก์ชันการท�างานที่ครบถ้วน	
เช่น	การโพสต์ข้อมูลสินค้าและความคิดเห็น	รูปภาพ	วิดีโอ	ความ
สามารถในการ	tag	รูปภาพไปยังเพื่อนๆ	ที่อยู่ในเครือข่าย	การ
ท�าโฆษณา	 ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ	6	 เครื่องมือหลัก
ของ	Social	Commerce	ทั้งสิ้น	ตามที่กล่าวถึงข้างต้น
	 2.	 Flash	Sale	Sites	เป็นรปูแบบการขายสนิค้าทีม่กีารจ�ากดั
ทั้งในส่วนของจ�านวนสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายและช่วงเวลาในการ
จ�าหน่าย	มแีนวความคดิเหมอืนการจดังานลดราคาสนิค้าซึง่จะใช้
ระยะเวลาค่อนข้างสั้น	(Fallon,	2010)	หรือระบบการขายแบบเก่า
ที่นักขายจะเดินเคาะประตูเพื่อขายสินค้า	 ซึ่งผู้ซื้อมีโอกาสรับข้อ
เสนอได้ในช่วงเวลาที่นักขายเข้ามาขายของที่หน้าประตูเท่านั้น	
โมเดลทางธุรกิจประเภทนี้สามารถช่วยให้ร้านค้าระบายสินค้าใน
คลังได้เป็นอย่างดี	 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งร้าน	
ค่าดูแลรักษา	 และค่าจ้างคนงาน	 เช่น	 ข้อเสนอสายฟ้าแลบ	
(Lightning	Deals)	ของเว็บไซต์	Amazon	เป็นต้น
 

ภาพที่	6	ตัวอย่างโมเดลทางธุรกิจประเภท	Flash	Sale	Sites
ที่มา:	www.amazon.com
 
	 3.	Group-Buying	หรือบริการซื้อแบบกลุ่ม	 จัดเป็นหนึ่ง
ในโมเดลทางธรุกจิของ	Social	Commerce	ทีไ่ด้รบัความนยิมเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน	โมเดลประเภท	Group-Buying	จะอยู่ในรูป
แบบเว็บไซต์ที่เสนอขายคูปองสินค้าราคาพิเศษ	 ภายใต้เงื่อนไขที่
ว่าข้อเสนอพิเศษนั้นจะต้องมีจ�านวนผู้ซื้อขั้นต�่าเป็นไปตามข้อ
ก�าหนด	หากมผีูซ้ือ้ไม่ถงึจ�านวนขัน้ต�า่ทีท่างเวบ็ไซต์ตัง้ไว้	ข้อเสนอ
ดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป	ดังนั้น	หากผู้ซื้อสนใจคูปองพิเศษนั้นก็จะ
บอกต่อไปยังเพื่อนฝูง	 เมื่อวงจรการบอกต่อเกิดขึ้น	 ส่งผลให้ยอด
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จ�านวนผู้ซื้อถึงตามข้อตกลง	ทุกคนจะได้รับข้อเสนอพิเศษร่วมกัน	
โมเดลนี้มีคุณสมบัติตามแบบ	 “Win	Win	Situation”	 นั่นคือ	
สถานการณ์ที่บรรลุตามความต้องการของทั้ง	2	ฝ่าย	
	 ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภท	Group-Buying	 ที่ได้รับความ
นิยม	 เช่น	Groupon	 ที่มีแนวความคิดในการเสนอคูปองพิเศษที่
ครอบคลุมทั้งร้านอาหาร	ร้านกาแฟ	สมาชิกนิตยสาร	ศูนย์ความ
งามและสขุภาพ	เป็นต้น	โดยแต่ละเมอืงและแต่ละวนัจะมข้ีอเสนอ
ที่แตกต่างกันออกไป	 ที่เรียกว่า	 “Deal	of	the	Day”	 ปัจจุบัน	
Groupon	มีการตลาดตามพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆ	ถึง	44	ประเทศใน
ทวปีอเมรกิาเหนอื	ยโุรป	และเอเชยี		ส�าหรบัประเทศไทย	มเีวบ็ไซต์	
ensogo	 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะใกล้เคียงโมเดลธุรกิจแบบ	
Group-Buying	 เพียงแต่ไม่มียอดจ�านวนผู้ซื้อขั้นต�่า	 ท�าให้ลูกค้า
สามารถซื้อคูปองพิเศษได้ง่ายขึ้นตามความชื่นชอบส่วนบุคคล
 

ภาพที่	7	หน้าเว็บไซต์	Groupon	ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่มียอดซื้อ-
ขายสูงในประเทศญี่ปุ่น	
ที่มา:	http://www.digitaltrends.com/computing/groupon-
apologizes-to-japanese-customers/

กลยุทธ์กำรใช้ Social Commerce เพื่อไปสู่ควำมส�ำเร็จ

	 1.	การตระหนักรับรู้	 (Awareness)	 ปัจจุบันร้านค้าส่วน
ใหญ่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการน�าเสนอ
สินค้าของตนเอง	อย่างไรก็ตามในการส�ารวจประจ�าปี	2553	ของ	
Booz	&	Company	(Anderson,	2011)	ระบุว่า	71%	ของผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่คลิก	 “ชอบ”	(“Like”)	 ร้านค้าหรือแบรนด์สินค้า
บน	Facebook	 นั้น	 ไม่มีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการจาก
ร้านค้าที่ตนเองคลิก	 “ชอบ”	(“Like”)	ดังนั้น	 ร้านค้าต่างๆ	ควร
ตระหนักว่าสื่อสังคมออนไลน์มีมูลค่าที่จ�ากัดในแง่ของการค้าขาย
สินค้าในโลกแห่งความเป็นจริง
	 2.	การพิจารณาไตร่ตรอง	(Consideration)	จะเห็นได้ว่า
เกอืบทกุร้านค้าได้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการสร้างความรูจ้กัให้แผ่	

วงกว้างออกไปมากขึ้น	แต่ใช่ว่าทุกร้านค้าประสบความส�าเร็จ	ดัง
นั้น	จึงควรพิจารณาหาสิ่งที่ท�าให้แตกต่าง	โดยจะต้องเป็นผู้น�าใน	
2	เรือ่ง	เรือ่งแรก	คอืเป็นผูน้�าในการหากลยทุธ์ใหม่ๆ	ในการดงึดดู
ให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 ร้านกาแฟ	
Starbucks	ใช้	iPartment	เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมใน
ประเทศจนีเพือ่สร้างกระแสการเปิดสาขาใหม่ในเซีย่งไฮ้	ซึง่ผูใ้ช้จะ
ได้รบัผลติภณัฑ์จาก	Starbucks	โดยผูใ้ช้จะต้องส่งข้อความให้เพือ่น
บน	iPartment	(Rand,	2009)

ภาพที่	8	การประชาสัมพันธ์ของร้านกาแฟ	Starbucks	ผ่านเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์	iPartment
ที่มา:	http://www.littleredbook.cn/2009/01/08/starbucks-
digital-sns-advertising-through-chinas-social-media-
networks/

	 เรื่องที่สองคือเป็นผู้น�าทางความคิดใหม่ๆ	โดยอาจใช้ช่อง
ทางชุมชนออนไลน์	เช่น		บริษัท	Dell	เปิดเว็บไซต์	IdeaStorm	ขึ้น
เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น	โดยทาง	Dell	จะน�าข้อมูล
จากลูกค้าไปเป็นปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งได้เปิดใช้
มาเป็นระยะเวลา	3	ปี	โดยมีมากกว่า	10,000	ความคิดเห็น	และ
มีมากถึง	400	ความคิดเห็นที่ทาง	Dell	ได้น�าไปปรับปรุงแล้ว		
	 3.	การเปลี่ยนแปลง	(Conversion)	 จัดได้ว่าเป็นกุญแจ
หลกัของกลยทุธ์	Social	Commerce	เพราะไม่เพยีงแต่ผูใ้ช้มโีอกาส
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ซื้อสินค้า	/	 บริการที่มีข้อเสนอพิเศษ	 แต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้า
สร้างแบรนด์ให้เป็นทีรู่จ้กั	หรอือย่างน้อยท�าให้ผูใ้ช้ทีไ่ม่เคยรูจ้กัร้าน
ค้านี้เลย	ได้เข้าไปสัมผัสซึ่งอาจกลายเป็นลูกค้าประจ�าของร้านนั้น
ได้	 เช่น	 บริการซื้อของแบบกลุ่ม	(Group-Buting)	 บนเว็บไซต์	
ensogo	 ที่มีคูปองพิเศษจากร้านอาหารหรือที่พักที่เพิ่งเปิดธุรกิจ	
อาจยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนัก	 ได้ใช้ช่องทางนี้ในการสร้าง
แบรนด์สินค้า
	 4.	ความภกัดต่ีอแบรนด์สนิค้าและการบรกิารหลงัการขาย	
(Loyalty	and	Service)	ร้านค้าหรอืแบรนด์สนิค้าส่วนใหญ่ต้องการ
การสนับสนุนจากผู้ซื้อ	Social	commerce	สามารถสร้างสิ่งเหล่า
นีใ้ห้เกดิขึน้ได้	โดยผ่านประสบการณ์ทีผู่ใ้ช้เคยสมัผสั	เช่น	ทางร้าน
ค้าอาจเสนอโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้ว
เข้าไปคลิก	“ชอบ”	ใน	Facebook	โดยการคลิก	“ชอบ”	นั้นเป็น
เสมือนระบบการเข้าสู่ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า	
	 5.	การวัดผล	 (Measurement)	 Social	commerce	
เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายประเภท	เช่น	ข้อมูลการซื้อ	พฤติกรรมผู้
บรโิภค	และข้อมลูพืน้ฐานของลกูค้า	ร้านค้าสามารถน�าข้อมลูเหล่า
นี้ไปประยุกต์ใช้ได้	เช่น	แสดงเปรียบเทียบชนิดสินค้าที่ผู้ใช้ซื้อกับ
เพื่อนๆ	 ในเครือข่าย	 สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดอันสินค้า	
สินค้าที่ผู้ใช้เลือกดู	 แนะน�า	 หรือซื้อในลักษณะเรียลไทม์	 ซึ่งอาจ
ดึงดูดให้ผู้ใช้คนอื่นสนใจและสั่งซื้อสินค้าตามได้

สัดส่วนกำรตลำดของ Social Commerce

	 แนวโน้มการตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจในประเทศไทยยัง
ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	เพราะจ�านวนผูใ้ช้บรกิารบนโลกออนไลน์ได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ตลอดจนมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต			
เพื่อหาข้อมูล	 หรือเพื่อเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบอีคอมเมิร ์ซ																			
E-	Commerce	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าสามารถตอบสนอง
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคได้อย่างเตม็ที่	โดยนกัการตลาดอาจใช้เป็นช่อง
ทางการสือ่สารในรปูแบบของอนิเตอร์แอคทฟีเพือ่เร่งยอดขายและ
สร้างแบรนด์ได้จริง	ซึ่งสัดส่วนงบประมาณการตลาดแบบดิจิทัลมี
ประมาณ	2-10%	ของงบประมาณการตลาดขององค์กร	และมลูค่า
สื่อออนไลน์น่าจะมีสัดส่วนไม่ต�่ากว่า	2%	 ของมูลค่าสื่อโดยรวม	
ท�าให้ผูป้ระกอบการสนิค้าอปุโภคบรโิภคนยิมใช้กจิกรรมการตลาด
ผ่านสือ่ออนไลน์มากขึน้	เพราะเป็นช่องทางการตลาดใหม่ทีเ่ข้าถงึ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด	ทั้งนี้	สถิติการใช้งานของคนไทย
กบัสือ่ออนไลน์สงูถงึ	17	ล้านคนทัว่ประเทศ	และคนไทยเป็นสมาชกิ	
เฟซบุ๊ค	6.16	ล้านคน	คิดเป็นมูลค่า	2,000	ล้านบาท	หรือประมาณ	
2%	ของเงินที่ใช้จ่ายผ่านสื่อทั้งหมดซึ่งอยู่ที่	100,000	ล้านบาท

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกลยุทธ์ Social Commerce 

	 1.	สร้างเว็บไซต์ให้น่าสนใจและเป็นที่รู ้จัก	 เนื่องจาก	
Social	Commerce	สามารถกระตุ้นให้เกิดลูกค้าใหม่และเป็นสื่อ
กลางในการสร้างความภักดีต่อแบรนด์สินค้าของลูกค้าประจ�า				
ดังนั้น	 เจ้าของร้านค้าที่จึงควรพัฒนาเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ให้
ทันสมัย	มีรูปแบบและสีสันที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หลักของร้าน
ค้า	รวมไปถึงเนื้อหาที่ดึงดูดผู้ใช้	ทั้งนี้	เว็บไซต์จะเป็นที่รู้จักได้เมื่อ
ถูกกล่าวถึงในเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมต่างๆ	 โดยเฉพาะบน	Search	
Engine	ผ่านกลยุทธ์	Search	Engine	Optimization	(SEO)	ซึ่งเป็น
ศาสตร์ในการดึงดูดผู้คนเข้าสู่เว็บไซต์ที่ได้รับการกล่าวถึงมาอย่าง
ต่อเนื่อง
	 2.	สร้างเครื่องมือทางสังคมออนไลน์ผ่านหน้าหลักของ
เวบ็ไซต์	โดยปกตหิน้าหลกัเวบ็ไซต์ของร้านค้าหลายแห่งจะมเีพยีง
ที่มา	ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ	และวิธีการติดต่อเท่านั้น	ดังนั้น	
การเพิม่เครือ่งมอืทางสงัคมออนไลน์ลงในหน้าหลกัของเวบ็ไซต์จะ
ท�าให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับร้านค้าได้ทันท	ี เช่น	 รูปภาพ	 วิดีโอ	
ข้อคิดเห็น	 เป็นต้น	 ข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดจาก
ประสบการณ์ของผูใ้ช้จะดงึดดูให้ลกูค้าใหม่เข้ามาเป็นลกูค้าประจ�า
ได้ง่ายขึ้น	เช่น	การสร้างไอคอนลิงค์ไปยัง	Facebook	เป็นต้น
 

ภาพที่	9		แสดงไอคอนเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ	ซึ่ง
ปรากฏอยู่บนหน้าหลักของเว็บ	Airasia
ที่มา:	www.airasia.com

	 3.	 ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์อย่างเต็มที่	 ข้อมูล
การส�ารวจของบริษัทวิจัย	Nielsen	พบว่า	คนมากกว่า	70%	เชื่อใน
ค�าแนะน�าจากผู้ใช้ออนไลน์	ในขณะที่	Forrester	ระบุว่าประมาณ
ครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่านการจัดอันดับ
และความคิดเห็นของลูกค้า	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	(Dennison,	et	
al.,	2009)	ดงันัน้	จะเหน็ได้ว่า	Social	Commerce	สามารถกระตุน้
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นระหว่างลูกค้าประจ�าและลูกค้าใหม่ได้	
เพราะ	Social	Commerce	 จะเป็นสื่อกลางที่ลูกค้าสามารถเข้า
มาสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า	 แนะน�า	 ติชม	 สินค้า/
บริการอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	 ร้านค้าไม่ควรเน้นการขายมากจนเกิน
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 ไป	 แต่ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 และความประทับใจให้เกิดขึ้น
กับลูกค้า	โดยใช้	Social	Commerce	เป็นช่องทางหนึ่งในการรับ
ฟังความคิด	หรือตรวจสอบความนิยมของสินค้าได้	หากสินค้าใด
ที่มียอดขายที่ไม่ดีนัก	เจ้าของสามารถสร้างแรงจูงใจอื่นๆ	ได้	เช่น	
จัดการส่งเสริมการจ�าหน่ายส�าหรับสินค้าชนิดนั้น	เป็นต้น	

บทสรุป

	 สื่อสังคมออนไลน์ไม่เพียงมีบทบาทเฉพาะด้านการติดต่อ
สื่อสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์เท่านั้น	แต่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่
หลากหลายแง่มมุ	โดยเฉพาะเป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้เกดิธรุกรรมการ
ซื้อ-ขายบนโลกไซเบอร์	 เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
ฟังก์ชนัการท�างานบนสือ่สงัคมออนไลน์ทีร่องรบัการท�างานทีก่ว้าง
ขวางมากขึ้น	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการท�า	Social	
Commerce	ได้เป็นอย่างด	ีทัง้นี	้แบรนด์สนิค้าและเจ้าของร้านค้า
ควรเลอืกใช้โมเดลทางธรุกจิทีเ่หมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์	
และตระหนักถึงกลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงลูกค้า	รวม
ทั้งค�านึงถึงข้อมูลที่จะระบุลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความ
ประทับใจ	และการมีส่วนร่วม
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