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บทคัดย่อ

	 ปัจจบุนัสือ่สงัคมออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุในกลุม่ผูบ้รโิภค	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการทีต้่องการประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิ
ธรุกจิ	ควรทีจ่ะสือ่สารโดยตรงกบัผูบ้รโิภคโดยใช้สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเครือ่งมอืในการด�าเนนิกลยทุธ์แบบผลกัและดงึ	เพือ่ใช้เป็นสือ่กลาง
ในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	สินค้า	หรือบริการ	ตลอดจนใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย	
เพื่อรับข้อวิจารณ์หรือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและประหยัดที่สุด		

Abstract

 Social media’s today have been popular among consumers, so successful entrepreneurs should communicate with 
their customers directly through the use of social media as a tool for push and pull strategy.  Social media could be 
implemented as a medium for the publication or releasing information about its products or services.  Additionally, it could 
be used as a mean to reach target consumers by receiving comments or feedbacks about their needs quickly and 
economically.
 
บทน�ำ

	 จากการพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารและอนิเทอร์เนต็ในปัจจบุนั	ท�าให้แนวโน้มของการของการใช้อนิเทอร์เนต็ทีม่อีตัราเร่งทีส่งูขึน้
เรื่อยๆ	 ประกอบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจด้านบรอดแบนด์และธุรกิจด้านการตลาดโทรศัพท์มือถือออนไลน์	 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นัน้	พฤตกิรรมของผูใ้ช้บนโลกออนไลน์จงึเริม่ก้าวเข้าสูค่วามเป็นเครอืข่ายสงัคม	(Social	Networking)	โดยมกีารรวมตวักนัเพือ่สร้างความ
สมัพนัธ์ของกลุม่คนบนโลกออนไลน์หรอืทางอนิเทอร์เนต็ทีเ่รยีกว่า	“ชมุชนออนไลน์”	(Online	Community)	ซึง่มลีกัษณะเป็นสงัคมเสมอืน	
(Virtual	Community)	สังคมประเภทนี้จะเป็นการให้ผู้คนสามารถท�าความรู้จัก	แลกเปลี่ยนความคิด	แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน	และ
เชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง	และมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นเครือข่าย	(Network)	โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์	
(Social	Media)		ในการสื่อสารกัน	เช่น	Hi5,	Facebook,	Myspace,	YouTube,	Twitter	เป็นต้น		ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่าการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์	ได้กลายมาเป็นกระแสความนิยมอย่างกว้างขวาง	และใน	2-3	ปีที่ผ่านมาการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้จ�ากัดวงอยู่เฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น		แต่นักธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพแขนงต่างๆ	ได้หันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น	ท�าให้สื่อสังคมออนไลน์กลายมาเป็นสื่อ
ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสื่อสารและการด�าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน	
	 จากคุณสมบัติอันโดดเด่นของเครือข่ายออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นชุมชน	 มีความสามารถในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ได้
รวดเร็วกว่าสื่อที่อยู่ทั่วไป	อีกทั้งยังมีศักยภาพทางการรับรู้เกี่ยวกับผลสะท้อนหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้คนในชุมชน	นอกจากนี้การ
สือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ยงัไม่มข้ีอจ�ากดัทางด้านเวลาและสถานทีอ่นัจะน�าไปสูก่ารเข้าถงึและรบัรูไ้ด้นานกว่าสือ่อืน่ๆ	รวมไปถงึความ
สามารถทางการโต้ตอบระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคทางตรง	 สื่อดังกล่าวจะท�าให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
และการเข้าถงึข้อมลูของผูบ้รโิภคอย่างทนัท่วงทซีึง่ทีเ่ป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการควรค�านงึถงึเพือ่ใช้ในการปรบัเปลีย่นรปูแบบสนิค้าหรอืบรกิาร
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ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเหมาะสม	 จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า	 สื่อสังคมออนไลน์	 เป็นเสมือนช่องทางการสื่อสารรูป
แบบใหม่ที่มีความส�าคัญในการป้อนข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบการที่
ต้องการประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิ	ควรน�ารปูแบบการ
สื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในกลยุทธ์แบบ
ผลกัและดงึ	(Push	and	Pull	Strategy)		เพือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	 และใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค	 โดยใช้
ประโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุในปัจจบุนั
นี้	 เป็นสื่อกลางในการกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	
สินค้า	 หรือบริการ	 ตลอดจนใช้เป็นสื่อกลางในการรับข้อวิจารณ์
หรือความคิดเห็นต่างๆ	 ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและ
ประหยัดที่สุด		

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์แบบผลักและดึง (Push and Pull 

Strategy)

	 กลยุทธ์แบบผลัก	(Push	Strategy)	 และกลยุทธ์แบบดึง	
(Pull	Strategy)	 มีรากฐานมาจากศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน	 แต่ในปัจจุบันกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับความ
นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการตลาด	 การจัดการโซ่
อุปทาน	(Supply	Chain	Management)	ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้น
มาตั้งแต่โลกของเรามีการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า	 และเป็น
สิง่ทีเ่กดิขึน้อยูใ่นการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัและการด�าเนนิธรุกจิทกุ
แขนง	ตัวอย่างเช่น	การที่ลูกค้าสั่งซื้อก๋วยเตี๋ยว	1	ชามนั้น	จัดเป็น
อุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้า	 และเมื่อร้านค้าท�าหรือปรุง
ก๋วยเตีย๋ว	เสรจ็แล้วน�าไปเสร์ิฟให้กบัลกูค้าตามทีล่กูค้าสัง่ไว้	จะจดั
เป็นอุปทานหรือการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าส�าเร็จ	
แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	โดย

ในกระบวนการดงักล่าวจะมหีลายภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นลกูโซ่	
เช่น	 ผู้จัดหาวัตถุดิบ	 โรงงานผู้ผลิตส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยว	 เช่น	
เส้นก๋วยเตี๋ยว	 ลูกชิ้น	 น�้าปลา	 ฯลฯ	 ร้านค้าส่ง	 และร้านค้าปลีก	
เป็นต้น	โดยมโีลจสิตกิส์เป็นส่วนหนึง่ของโซ่อปุทาน	ซึง่มส่ีวนส�าคญั
ในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	ผ่านการแปรรูป	จนถึงมือผู้
บริโภค	 กล่าวคือ	 โซ่อุปทานเปรียบเสมือนกระบวนการหรือสิ่งมี
ชวีติทีม่วีงจรและเคลือ่นไหวตลอดเวลา	และมรีะบบโลจสิตกิส์เป็น
ตัวขับเคลื่อนกลไกของโซ่อุปทาน	เพื่อให้โซ่อุปทานด�าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ
พอดีและทันเวลา	และท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	
	 การด�าเนนิธรุกจิในอดตีนัน้	ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัจะ
ใช้กลยุทธ์แบบผลัก	(Push	Strategy)	ในการตัดสินใจผลิตและการ	
กระจายสินค้า	เพื่อผลักสินค้าหรือบริการเข้าสู่ท้องตลาด	(ดังภาพ
ที	่1)	โดยปกตแิล้วมกัจะผลติเพือ่จดัเกบ็	(Make-to-Stock)		เพราะ
อยู่มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า	 โดยผู้ประกอบการจะใช้ค�าสั่งซื้อที่ได้รับมาจากคลังสินค้า
ของผูค้้าปลกีเพือ่พยากรณ์อปุสงค์หรอืความต้องการซือ้สนิค้าของ
ลกูค้า	ดงันัน้	กลยทุธ์แบบผลกัจงึไม่เหมาะทีจ่ะน�ามาใช้ในการตอบ
สนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้		แต่ผู้ประกอบการ
จะได้ประโยชน์จากการผลิตในแต่ละครั้งที่มีปริมาณมากๆ	ท�าให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต�่า	หรือเกิดการประหยัดต่อขนาดในการ
ผลิต	(Economies	of	Scale)	ซึ่งส่งผลต่อการก�าหนดราคาสินค้า
ในขั้นสุดท้าย	 เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อว่า	การตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคขึ้นกับราคาสินค้าเป็นหลัก	แต่ในปัจจุบันผู้บริโภค	
หรือลูกค้ามีอ�านาจในการต่อรองซื้อสินค้ามากขึ้น	 อีกทั้งปัจจัยใน
การตดัสนิใจซือ้ไม่ได้ขึน้อยูก่บัราคาเพยีงอย่างเดยีว	ส่งผลให้สนิค้า
ในตลาดมีความหลากหลาย	 จึงไม่สามารถที่จะผลิตในครั้งละจ�า
นวนมากๆ	อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา	ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับตัวน�ากลยุทธ์แบบดึงเข้ามาใช้

ภาพที่ 1 กลยุทธ์แบบผลัก	(Push	Strategy)

Supply Flow: Push Strategy

	 Supplier	 Manufacture	 Wholesaler	 Retailer	 Customer
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	 กลยุทธ์แบบดึง	(Pull	Strategy)	เป็นแนวคิดในการท�าธุรกิจแบบใหม่	ซึ่งผู้ประกอบการมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็นหลกั	โดยผลติสนิค้าหรอืบรกิารตามความต้องการของลกูค้า	(Make-to-Order)	และผลติในปรมิาณทีพ่อดกีบัความต้องการของลกูค้า	
(ดังภาพที่	2)		ดังนั้น	ระบบการผลิตและจัดเก็บสินค้าของกลยุทธ์แบบดึงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง	
ดังนั้น	 บริษัทนั้นจึงไม่มีการเก็บสินค้าคงคลังไว้	 และจะท�าการผลิตตามค�าสั่งซื้อเท่านั้น	 ระบบนี้โดยปกติแล้วดูน่าสนใจมาก	 เพราะจะ
ท�าให้บรษิทันัน้ไม่ต้องมสีนิค้าคงคลงั	และท�าให้มต้ีนทนุในการด�าเนนิการต�า่	ในขณะเดยีวกนัไม่ต้องมกีารจดัซือ้สต๊อกวตัถดุบิไว้เป็นจ�านวน
มาก	ซึ่งในปัจจุบัน	การด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ต้องเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Oriented)	โดยอุปสงค์ของลูกค้าเป็นตัวก�าหนด
รปูแบบของสนิค้าหรอืบรกิารทีจ่ะเกดิขึน้ในโซ่อปุทาน	ผูป้ระกอบการในโซ่อปุทานจะท�าการตอบสนองตามอปุสงค์ลกูค้าทีเ่กดิขึน้ในตลาด
นั้นๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ภาพที่ 2	กลยุทธ์แบบดึง	(Pull	Strategy)

Demand Flow: Pull Strategy

	 แต่การใช้กลยทุธ์ของโซ่อปุทานแบบดงึนัน้	ยากต่อการน�าไปปฏบิตัจิรงิ	เนือ่งจากเวลาในการจดัหาวตัถดุบิและการผลตินัน้ใช้เวลา
ยาวนาน	จะท�าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็	นอกจากนี้	กลยทุธ์แบบดงึนัน้	ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากการประหยัดในการผลิตปริมาณมาก	(Economies	of	Scale)		เพราะการตัดสินใจในการผลิตและการกระจายสินค้าจะขึ้นอยู่กับการ
ตอบสนองต่ออุปสงค์หรือความต้องการเฉพาะของลูกค้า	และการผลิตเป็นชุดหรือการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การบรรทุกเต็มคัน
รถ	จึงยากต่อการปฏิบัติ	ดังนั้น	จากข้อดีและข้อด้อยของกลยุทธ์แบบดึงและผลักท�าให้บริษัทต่างๆ	ได้น�าทั้งสองแนวคิดมาใช้ประโยชน์
โดยการบูรณาการหรือการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์แบบดึงและผลัก	(ดังภาพที่	3)		โดยมีการพยากรณ์ปริมาณการผลิตบนพื้นฐานความ
ต้องการของลูกค้า	เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	ในขณะเดียวกันมีปริมาณสินค้าส�ารองไว้ใน
สต๊อกที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการที่ไม่แน่นอนของลูกค้า		แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวนั้นให้ประสบความส�าเร็จนั้น	จะขึ้น
อยู่กับลักษณะของธุรกิจและความต้องการของลูกค้าในแต่ละธุรกิจเป็นหลัก

ภาพที่ 3	กลยุทธ์แบบดึงและผลัก	(Pull	and	Push	Strategy)

Demand Flow: Pull Strategy

	 Supplier	 Manufacture	 Wholesaler	 Retailer	 Customer

	 Supplier	 Manufacture	 Wholesaler	 Retailer	 Customer

Supply Flow: Push Strategy
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กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในกลยุทธ์แบบผลักและดึง

	 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี
ต่างๆ	 ท�าให้ผู้ประกอบการ	 ผู้ค้า	 รวมถึงผู้ผลิต	 ได้เห็นถึงความ
ส�าคัญของอินเทอร์เน็ตมากขึ้น	 เพราะผู ้คนทั่วโลกกว่า	 80	
เปอร์เซ็นต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งสิ้น	 ท�าให้ผู้
ประกอบการ	ผูค้้า	ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ	รวมถงึผูผ้ลติ	จ�าเป็นต้องท�าการ
พัฒนาองค์กรและตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด
อย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั	เพือ่ท�าการตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าเพิม่มาก
ขึ้น	รวมถึงการท�าการตลาด	การขยายตลาด	การให้ข้อมูล	และ
การเพิ่มยอดขายให้กับตนเองให้มากขึ้น	 ท�าให้สามารถติดต่อ
สือ่สารกนัได้ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนหรอืเวลาไหนกต็าม	ตลอด	24	ชัว่โมง	
ซึ่งเครื่องมือของโลกไร้สายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า	หรือ
ผู้จัดหาวัตถุดิบ	 หรือผู้ที่ต้องการรับทราบข้อมูล	 มีมากมายหลาก
หลายเครื่องมือ	และในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)		
ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากมายทั่วโลกและผู้ใช้สามารถ
เข้าใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆ	อาท	ิกระดานความคดิ
เห็น	(Discussion	Boards)	บล็อก	(Blog)	เว็บไซต์แบ่งปันรูปและ
วิดีโอ	(Picture	&	VDO	Sharing)	 และเครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่างๆ	(Social	Network)	ได้ง่าย	สะดวก	และรวดเร็วผ่านเครื่อง
มือสื่อสารที่ทันสมัยสามารถเชื่อมต่อสื่อสารได้ทันที	 โดยส่วนมาก
จะใช้โทรศัพท์	(Smart	Phone)	ที่สามารถเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์
ได้	เพราะมบีรกิารเสรมิและโปรแกรมไว้รองรบัการใช้งานสือ่สงัคม
ออนไลน์	ท�าให้สามารถเข้าถงึสือ่สงัคมออนไลน์รปูแบบต่างได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ซึ่งหมายถึง	ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ตลอด	24	 ชั่วโมง	 และบ่อยครั้งได้เท่าที่ผู้ใช้
ต้องการ
	 ทั้งนี้	 เนื่องจากกลยุทธ์แบบผลักนั้น	 ผู้ประกอบการใช้ใน
การพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเพื่อผลักสินค้าหรือบริการเข้า
สูต่ลาด	ส่วนกลยทุธ์แบบดงึนัน้	ผูป้ระกอบการใช้ในการผลติสนิค้า
ตามปรมิาณหรอืข้อมลูทีไ่ด้รบัจากตลาด	ผูป้ระกอบการทีจ่ะประสบ
ความส�าเรจ็ในยคุปัจจบุนั	ควรน�าสือ่สงัคมออนไลน์มาประยกุต์ใช้
ในการขบัเคลือ่นกลยทุธ์ดงักล่าวของธรุกจิ	เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอื
สื่อสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้สื่อของผู้
บรโิภคในยคุนี	้โดยผูป้ระกอบการสามารถน�าสือ่ออนไลน์ไปใช้เป็น
เครื่องมือในกลยุทธ์แบบผลักและดึง	ดังนี้
 1. เครื่องมือทำงกำรตลำด	 และช่องทางกระจายข้อมูล
ข่าวสารช่องทางใหม่	 ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์	เช่น	Facebook,	Twitter,	hi5,	Blog	หรือ	Myspace	เป็น
เครื่องทางการตลาดในการสื่อสารของกลยุทธ์แบบผลัก	 (Push	
Strategy)	เพือ่ส่งข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิารใหม่ๆ	ที่

ผู้ประกอบการไปยังกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการโดยเน้น
การขายสินค้าได้เป็นอย่างดี	 เพราะสามารถสื่อสารได้แบบทันที	
(Real	time)	ประหยัดค่าใชจ้่าย	และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ในวงกว้าง	นอกจากนี	้ยงัสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืทางการตลาด
ของกลยุทธ์แบบดึง	(Pull	Strategy)		เช่น	ธุรกิจขนาดเล็กที่มีก�าลัง
การผลิตน้อย	 มีต้นทุนในการด�าเนินการน้อย	 จึงไม่สามารถที่จะ
รับความเสี่ยงในการผลิตปริมาณมากๆ	 เพื่อจะเก็บเป็นสินค้า
คงคลงัไว้ได้	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการควรน�าการสือ่สงัคมออนไลน์มา
ช่วยในการด�าเนินกลยุทธ์แบบดึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าได้ตามทีล่กูค้าต้องการ	อาท	ิการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการ
ดึงข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย	 หรือการเชิญชวนให้
ลกูค้าเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	ของบรษิทั	เช่น	การท�าการวจิยัตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	การใช้การบอกต่อ	และยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์	(Relation)	กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้ดีอีกด้วย
 2. สร้ำงกำรรับรู้ของแบรนด	์ เป็นการสื่อสารในกลยุทธ์
แบบดึง	 โดยใช้การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน	์ ต่างๆ	
ไปยังกลุ่มเป้าหมายบ่อยๆ	 จะท�าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้และความ
คุน้เคยกบัแบรนด์ดยีิง่ขึน้	และสามารถสร้างความต่อเนือ่งของการ
รับรู้แบรนด์ได้ดี
  3. เครื่องมือในกำรศึกษำข้อมูล	 ผู้ประกอบการสามารถ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ	เป็นเครื่องมือในกลยุทธ์แบบดึง	โดยใช้
ในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้า
หมาย	หรอืใช้ในการวจิยัตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	เป็นต้น	โดย
ผู้ประกอบการสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเก็บรวบรวม
ความคิดเห็น	 ข้อวิจารณ	์ หรือข้อเสนอแนะของผู้บริโภค	 เพื่อน�า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการลกูค้า	และสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้ามากทีส่ดุ

บทสรุป 
	 ผู้ประกอบการที่จะประสบความส�าเร็จในปัจจุบัน	 ควร
ศกึษาและน�าเอาแนวคดิกลยทุธ์แบบผลกัและดงึไปประยกุต์ใช้	ทัง้
ในการสือ่สารการตลาด	การประชาสมัพนัธ์องค์กร	การสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้า	รวมถึงการพยากรณ์ปริมาณการผลิตและความ
ต้องการของผู้บริโภค	 เพื่อที่จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ไม่มสีนิค้าคงคลงัจ�านวนมากเกนิความต้องการของ
ตลาด	 ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคได้อย่างแท้จริง	 แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวนั้นให้
ประสบความส�าเร็จนั้น	 ต้องค�านึงถึงลักษณะของธุรกิจและความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละธุรกิจเป็นหลัก
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