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Social Network: มิติใหม่ขององค์กร 
บทคัดย่อ 

    Social Network  หรือเครือข่ายสังคมออนไลน ์ คือการที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ท าความ
รู้จักกัน ส่ือสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เนต็ ในรูปแบบการให้บรกิารผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ไปจนถึงบุคคลกับกลุ่มบุคคล ไว้ดว้ยกันนั่งเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพ้ืนที่ให้ผูค้น
เข้ามารู้จักกัน มกีารให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้าง
เนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้ จนกลายเป็นชุมชนที่ท าให้ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูล ตัวตน และทุกๆ ส่ิงท่ี
สนใจ เชื่อมโยงเข้ากับคนในเน็ตเวิรค์ดว้ยวิธีการต่างๆ  
 ประกอบกับแนวโน้มการใช้บรกิาร Social Network มีแนวโน้มการใช้บริการที่เพิ่มมากขึน้ เห็นได้
จากพฤตกิรรมผู้บริโภคที่มีการปรับการใช้ชีวิตประจ าวนั โดยให้ Social Network เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ติดต่อส่ือสาร และรับข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้งานระบบ 
Social Network ให้มีความสะดวกและรวดเรว็ขึน้นั่นเอง  
 Social Network จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่องค์กรสามารถน ามาปรับใช้ในองคก์ร เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการติดต่อส่ือสารกับบุคลากรภายในองคก์รและกับท้ังบุคคลต่างๆ ภายนอกองค์กรได้ เพราะเป็นช่องทาง
ที่มีต้นทุนต่ า เป็นเครื่องมือการส่ือสารรูปแบบใหม่ เป็นการแนบชิดกับลูกค้าและคนในองค์กร เป็นการลด
การนินทาว่าร้ายจากคนในองคก์ร เป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายองค์ความรู้ และยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดกีับองคก์ร อีกดว้ย  
 แต่ Social Network เป็นเครื่องมือที่มีข้อเสีย และข้อจ ากัดเช่นกัน  กล่าวคือ เนื่องจากเป็นช่องทางท่ี
สามารถส่ือสารระหว่างบุคคลถึงบุคคลได้อย่างรวดเร็วในลักษณะเปน็เครือข่าย ดังนั้น หากข้อความหรือ
ข้อมูลที่ส่ือผ่าน Social Network เป็นไปในทางลบ ย่อมหมายถึงภาพลักษณ์ในด้านลบแก่องค์กรที่ส่ือสารไป
ยังบุคคลต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่นกนั อีกทั้งข้อจ ากัดของ Social Network ที่ต้องค านึงถึงประเภทขององค์กร 
ว่าจะสามารถส่ือสารด้วย Social Network ไปยังกลุ่มเป้าหมายขององค์กรตนเองได้หรือไม่  
 ดังนั้น Social Network จึงเป็นช่องทางหนึ่ง ที่องค์กรสามารถศึกษาและหาช่องทางในการมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเองไดใ้นอนาคต เพื่อเป็นการสร้างโอกาสหนึ่งในการท าด าเนินงานขององคก์ร
ต่อไป 

  

บทน า 
ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชวีิตของคนเรามากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่

เป็นที่นิยมมากในขณะนี้คือ การสร้างชุมชนออนไลน์ หรอื Social Network ที่เริ่มขยายผลจากการส่ือสาร

ระหว่างบุคคล มาสู่รูปแบบองค์กร และธุรกิจ มกีารแลกเปล่ียนความรู้ ความชอบ ของบุคคลที่มีรสนิยม

เดียวกนั ส่งผลให้เกิดโอกาสแก่องคก์รอย่างหลากหลาย ท่ีไม่ควรมองข้าม 
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อีกทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Social Network ที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายนี้เอง จึงเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งที่องค์กรสามารถน ามาปรับใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่องคก์ร น าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ

ดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ไดน้ั่นเอง 

 

Social Network : มิติใหม่ของธุรกิจ 
1. แนวคิดและความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน ์(Social Network) 

แนวคิดเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของการ
น ามาใช้เพื่อด าเนินงานหรือกจิกรรมต่างๆ โดยมีตวับุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปล่ียนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ แต่ปัจจุบันค าว่า (Social 
Network) จะหมายถึงระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์ หรือการติดต่อส่ือสารถึงกันผ่านอินเทอร์เน็ตนั่งเอง 
Wikipedia (2009) ให้ความหมาย (Social Network) ว่า เป็นโครงสร้างสังคมท่ีประกอบดว้ยโหนด (Node) 
ต่างๆ เชื่อมต่อกัน ซ่ึงแต่ละโหนดที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับโหนดอื่นๆ ด้วย โดยอาจมีระดับ
ของความสัมพันธ์กนั มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย 

    เครือข่ายสังคมออนไลน ์ (Social Network) จึงหมายถึงการที่มนษุย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ท า
ความรู้จกักัน ส่ือสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ไปจนถึงบุคคลกับกลุ่มบุคคล ไว้ดว้ยกันนั่งเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพ้ืนที่ให้ผูค้น
เข้ามารู้จักกัน มกีารให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้าง
เนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้ รวมท้ังการเชื่อมโยงบรกิารทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้คุ้นเคย เช่น e-mail 
,messenger , webblog หรือ web board blog เข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นชุมชนที่ท าให้ผูใ้ช้สามารถแชร์ข้อมูล 
ตัวตน และทุกๆ ส่ิงท่ีสนใจ เชื่อมโยงเข้ากับคนในเน็ตเวริค์ด้วยวิธีการต่างๆ ซ่ึงเมื่อเกิดความสนใจก็ท าการ
เชื่อมต่อกลับ ซ่ึงนอกจากติดต่อกับเพื่อนโดยตรงแล้วยังสามารถท าการติดต่อกับเพื่อนของเพื่อนนั้นได้อีก
ด้วย ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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กล่าวไดว้่าปัจจุบนันี้ในโลกอินเทอร์เนต็รูปแบบของเว็บไซต์ที่เป็น Social Network ได้มีเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างมากมาย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่สามารถ "สร้าง" ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณกับเพื่อนได้ผ่านเว็บไซตใ์นรูปแบบเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายจาก "เพื่อนสู่เพื่อน" ตวัอย่างเว็บไซต์ เชน่ 
www.hi5.com ,www.facebook.com , www.twitter.com เป็นต้น 

 

2. ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.1 บลอ๊ก (Blogs) เป็นช่องทางการส่ือสารแบบสองทางระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน บล๊อกมีความ

แตกต่างจากเว็บเพจเพราะบล๊อกพูดแล้วจะมีการพดูตอบกลับมาด้วยจากผู้ท่ีได้อ่าน บล๊อกจึงควรมีลักษณะ
ให้ข้อมูล ความเห็น ค าแนะน าท่ีจะท าให้น่าสนใจและมีเสน่ห์ท่ีท าให้ผู้อ่านอยากจะสมัครเป็นสมาชกิเพื่อรับ
ข้อมูลต่อเนื่อง 

2.2 ไมโครบล๊อก (Microblogs) ขณะนี้มีการให้บรกิารไมโครบล๊อกจากทวิตเตอร ์(Twitter) ทวิตเตอร์
เป็นการส่งข้อความส้ันเพื่อเร้าความสนใจ ท าให้ผู้อ่านคดิ ติดตาม และเป็นการส่ือสารที่มีความรวดเร็ว 

2.3 เครือข่ายออนไลน ์(Social Networking sites) เช่น Facebook, LinkedIn, MySpace, Plaxo, Xing 
เครือข่ายเหล่านี้เปิดโอกาสให้เราแลกเปล่ียนพูดคยุเรื่องราวต่างๆได้ง่าย ต่อเนื่องและไม่จ ากัด 

2.4 เครือข่ายบุ๊กมาร์ก (Social bookmarking sites) เป็นเว็บทีเ่ราสามารถบุ๊กมาร์กหน้าเว็บที่เราชอบ
และเก็บเอาไว้โดยมีระบบการโหวตให้ความเห็นเพื่อให้ผู้อ่านคนอ่ืนเกิดความสนใจและเข้ามาชมหน้าของ
เว็บเหล่านั้น โดยเครือข่ายเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชม สมาชิก หรือผู้สนใจในบล็อก ตัวอย่างเช่นเว็บ Digg 
, Stumbleupon เป็นต้น 

 

3. ประเภทของ Social Network  

บริการที่มีลักษณะ Social Network สามารถแบ่งเป็นประเภท ได้ 6 ประเภท ดังนี ้
3.1 ประเภทเผยแพร่ตัวตน (Indentity Network) เว็บไซต์เหล่านี้ใช้ส าหรับน าเสนอตัวตน และ

เผยแพร่เรื่องราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ตสามารถเขียน blog สร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อน 
และสร้างเครือข่ายขึ้นมาได ้ตัวอย่างเช่น facebook , hi 5, My Space ดังภาพ 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงเว็บไซต์ประเภทเผยแพร่ตัวตน 

3.2 ประเภทเผยแพร่ผลงาน (Creative Network) 
เราสามารถใช้เว็บไซต์เหล่านี้ในการน าเสนอผลงานของตวัเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเปน็วีดีโอ 

รูปภาพ หรือเสียงเพลง อย่างเช่นคลิปวิดีโอ Canon Rock ของเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เอากตี้าร์มาโซโล่เพลง

http://video.google.com/videoplay?docid=8590308394895590930
http://en.wikipedia.org/wiki/JerryC
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คลาสสิคให้เป็นเพลงร็อค โดยถ่ายท าในห้องนอนของตัวเองอย่างง่ายๆ และได้น าไปเผยแพร่ผ่านทาง 
YouTube จนโด่งดังไปทั่วโลก เป็นตัวอย่างท่ีเห็นชดัเจนว่าเว็บไซต์ประเภท VDO Sharing นี้สามารถ
เผยแพร่ผลงานได้ด ี

ส าหรับช่างภาพคนไทยหลายคนก็มกัจะนิยมใช ้ Multiply ในการน าเสนอผลงานภาพถ่ายของตวัเอง 
มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็น ติชมรูปภาพ และยังใช้เป็นอัลบั้มภาพออนไลน์เพื่อให้คนทีก่ าลังหาช่างภาพ
อยู่สามารถเข้ามาดูผลงาน และติดต่อจ้างช่างภาพนัน้ๆ ได้โดยตรง ซ่ึงเริ่มกลายเป็นรูปแบบของธุรกจิบ้าง
แล้ว ตัวอย่างเช่น YouTube, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr, Multiply 

 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงเว็บไซต์ประเภทเผยแพร่ผลงาน 

 
3.3 ประเภทความสนใจตรงกัน (Interested Network) 

มีลักษณะของเว็บไซต์ที่มกีารรวมกันของสมาชิก ซ่ึงมีความสนใจที่ตรงกันหรือสนใจใน
เรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 

 del.icio.us เป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking  โดยมีแนวคดิที่ว่า แทนที่เราจะ 
Bookmark เว็บท่ีเราชอบเก็บไวใ้นเครื่องของเราคนเดียว ก็เปล่ียนรูปแบบให้สามารถแบ่งให้ผูอ่ื้นดู
ได้ด้วย และสามารถรู้ได้ด้วยว่าเว็บไซตใ์ดที่ได้รับความนิยมมาก เป็นที่น่าสนใจ โดยดูได้จาก
จ านวนตัวเลขที่เว็บไซตน์ั้นถูก Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคนอ่ืนๆ นั่นเอง 

 Digg คล้ายกับ del.icio.us แต่จะให้ลงคะแนนโหวตแตล่ะเว็บท่ีถูกยกมาน าเสนอ และมีการคอม
เม้นท์ ในแต่ละเรื่องนัน้ด้วย 

 ส าหรับ Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เป็นเว็บลักษณะเดียวกับ Digg  แต่เป็นภาษาไทย บรกิาร
เพื่อคนไทย  

 และอีกเว็บหนึ่งคือ duocore.tv สมาชิกสามารถให้คะแนนเรื่องเกี่ยวกับไอทีท่ีชื่นชอบได้ มีจดุเด่น
คือการน าเสนอรายการ Online TV โดยสองพิธีกรอารมณด์ีที่จัดรายการกันแบบ Home VDO 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงเว็บไซต์ประเภทความสนใจตรงกัน 

 
 
 

http://www.multiply.com/
http://del.icio.us/
http://www.digg.com/
http://www.zickr.com/
http://www.duocore.tv/
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3.4 ประเภทร่วมกันท างาน (Collaboration Network) 
มีลักษณะของเว็บไซต์ที่มกีารท างานรว่มกนั หรือมีการใชข้้อมูลร่วมกันในเรื่องเดียวกนั 

ตัวอย่างเช่น 
 WikiPedia เป็นสารานุกรม ที่อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาช่วยกันเขียน และแก้ไขบทความต่างๆ ได้

ตลอดเวลา ท าให้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญท่ี่รวบรวมความรู ้ ข่าวสาร และเหตุการณ์
ต่างๆ ไว้มากมาย และมีภาษาไทยดว้ย 

 Google Maps ปัจจุบันสร้างแผนที่ของตวัเอง หรือแชร์แผนที่ให้คนอ่ืนได้ จึงท าให้มีสถานที่ส าคัญ 
หรือสถานที่ต่างๆ ถูกปักหมุดเอาไว้ พร้อมกับข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ไว้ พร้อมท้ังแสดงผลจากการ
ค้นหาได้อีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงเว็บไซต์ประเภทร่วมกันท างาน 

 
3.5 ประเภทPeer to Peer (P2P) 
P2P เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client (เครื่องผู้ใช,้ เครื่องลูกข่าย) กับ Client โดยตรง โปรแกรม 

Skype จึงได้น าหลักการนี้มาใช้เป็นโปรแกรมสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต และก็ม ี BitTorrent เกิดขึ้นมาเป็น
เทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว  

 

 
ภาพที่ 6 แสดงเว็บไซต์ประเภท Peer to Peer 

3.6 ประเภทโลกเสมือน (Gaming / Virtual Reality) 
โลกเสมือนในที่นี้ คือเกมส์ออนไลน์ตัวอย่างเช่น SecondLife เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตัว

ละครโดยสมมุตใิห้เป็นตัวเราเองขึน้มาได้ มกีารใช้ชีวิตอยูใ่นเกมส์ อยู่ในชุมชนเสมือน(Virtual Community) 
สามารถซ้ือขายท่ีดิน และหารายได้จากการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงเว็บไซต์ประเภทโลกเสมือน 

 

http://www.wikipedia.com/
http://th.wikipedia.com/
http://maps.google.com/
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4. แนวโน้ม Social Network 
4.1  พฤติกรรมผู้บริโภค ต่อเวบ็ไซต์ Social Network 
ปี 2010 และแนวโน้มในปีถัดไป โอกาสที่จะเห็นเว็บไซต์ไทยใหญ่ๆ เกิดขึ้นมา คงจะเป็นเรื่องท่ีเห็น

กันไดน้้อย เพราะปัจจัยสนับสนนุต่างๆ เช่น เว็บไซต์ทีเ่ริ่มมีการเปล่ียนรูปแบบจาก portal ไปสู่รูปแบบที่เป็น 
social กันมากขึน้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปกลายเป็นเจ้าของเว็บ(Blog) กันมากขึน้ ท าให้การเข้าถึงหรือการ
สร้างเว็บไซต์ขนาดใหญ่จะมใีห้เห็นกันน้อยลง โดยเฉพาะในเมืองไทย อีกทั้งรูปแบบการเข้ามาของเว็บไซต์
ต่างประเทศ มีการปรับเปล่ียนแปลภาษา คือมีเว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทยกันมากขึ้น ตวัอย่างท่ีเห็นชัดเจน 
ได้แก่ Facebook, Friendster หรือ แม้แต่บริการอ่ืนๆ ที่มีรปูแบบเป็น Social Network ซ่ึงปัจจัยนี้ เป็นปัจจัย
หลักที่ท าให้คนไทยหลายๆ คน หันไปใช้บรกิารSocial Network มากขึ้น 

จากการส ารวจพฤตกิรรมการใช้เว็บไซต์ที่มีรูปแบบเป็น Social Network (The Nielsen 
Company,2009) พบว่า ประเทศท่ีใช้เวลากับ Social Network มากสุดคือ อิตาลี อเมริกา อังกฤษ โดยเฉล่ีย
การใช้งานมากกว่า 6 ชม.ต่อเดือนต่อคน   รองลงมาคือ สเปน บราซิล เยอรมณี  ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : The Nielsen Company 2009 

ตารางที่ 1 แสดง อันดับประเทศที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์ Social Network และเวลาใช้โดยเฉลี่ย 

 
และจากการส ารวจของ The Nielsen Company ยังพบอีกว่า จ านวนผูใ้ช้เว็บไซต์ Social Network 

นั้นเติบโตประมาณ 50% และเวลาท่ีใช้บน Social Network เติบโต 40% ในช่วงระหว่างปี 2008 – 2009 และ
ดูเหมือนจะเติบโตต่อไป โดยเฉพาะในแถบเอเชีย 
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ที่มา : The Nielsen Company 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : The Nielsen Company 

ภาพที่ 8 แสดงแนวโน้มจ านวนผูเ้ข้าใช้เว็บไซต์และแนวโน้มระยะเวลาการใช้ Social Network 

 
ส าหรับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยนั้น พบวา่ พฤติกรรมของผู้บริโภคจะใช้เวลาบนโลก

อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึน้ และเลือกที่จะเสพส่ือออนไลน์แทนส่ือดั้งเดิม ท าให้บทบาทของ Social Media 
ในช่วงนี้ถึงมาแรงและเป็นกระแสหลักของการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 

 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 9 แสดงการเข้าใช้บริการ Social Network 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.49 เปิดใช้งาน Social Network วันละหลายครั้งรวมแล้วต่อวัน
ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.71 ใช้งาน Social Network วันละ 1-2 ชั่วโมง และ
มีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามถึง ร้อยละ 16.96 ที่เปิดใช้งาน Social Network ทั้งวัน ในจ านวนนีร้้อยละ 11.7 
ระบุว่า ไม่เคยใช้บรกิารเลย 
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ภาพที่ 10 แสดง พฤติกรรมการใช้บริการ Social Network 

ส าหรับพฤติกรรมที่พบบ่อยที่สุดใน Social Network นั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 33.53 
ระบุว่า ใชใ้นการพูดคุยกับเพื่อนและคนรู้จกับ่อยที่สุด นอกจากนี้ ร้อยละ 32.34 ใช้เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสาร
ในกลุ่มเพื่อนๆ ร้อยละ 11.98 ใช้เพื่อตอบความคดิเห็นของกลุ่มเพื่อนๆ และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.38 ที่ใช ้
Social Network เพื่อเล่นเกม และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 4.19 ใช้เพื่ออัพโหลดรูปสวยๆ ให้เพื่อนๆ ได้ดูนัน่เอง 

4.2 Social Network กลยุทธ์ใหม่ทางการตลาด 
ฟิลิป คอตเลอร์ นักวิชาการระดับโลกแห่งวิทยาลัยการจัดการเคลล็อก มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 

สหรัฐอเมริกา ในยุคที่การตลาดเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เทรนด์ของ Social Networking ถือได้ว่ามาแรงและทรง
อิทธิพล โดยกล่าวว่าเทรนด์การตลาดที่น่าสนใจและถูกจับตามองคือรูปแบบของการตลาดแบบ Social 
Networking เนื่องจากเป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิผลในการกระจายการรับรู้มาก  

โดยถ้าเจ้าของสินค้าต้องการท าการตลาดกับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ท าการเจาะหากลุ่ม
นักศกึษาประมาณ 10 แห่ง และเลือกที่จะเข้าหา Social Leader ซ่ึงจะเป็นคนที่ทกุคนรู้จกั โดยวิธีการคือการ
น าตัวอย่างสินค้าให้กลุ่มนี้ไปใช ้ และเมื่อคนกลุ่มนีน้ าไปใช้แล้วกจ็ะท าการบอกต่อถือเป็นการบอกปากต่อ
ปาก แต่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าอดีต เพราะปัจจุบันกระแสของ New Media หรืออินเทอร์เน็ตแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วโดยกลุ่มคนที่เป็นผู้น าจะท าการส่ือสารไปในรูปแบบของBlog ,Facebook ,Hi5 ,Myspace 
,Youtube ,Twister  โดย Social Network มีแนวโน้มเป็นกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาด ดังนี ้ 

 เป็นการสื่อสารยังลูกคา้โดยตรง 
ปัจจุบันส่ือใหม่อย่าง Social Media ก าลังได้รับความสนใจจากแวดวงธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจาก

ความสนใจในกลุ่มนกัการตลาดกลุ่มเล็กๆของไทย จากนั้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือนความสนใจได้ถูกส่งต่อ
และแพร่กระจายไปในแวดวงธุรกิจอย่างรวดเร็วราวกับ ‚ไวรัส‛ (Viral Awareness) ซ่ึงแนวโน้มและความ
แรงของ Social Media นั้นคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นไม่เฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เป็น Long Tail Business ที่ถูก
คาดหมายว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแรกของการตลาดบน Social Media แต่ยังรวมถึงการขยับเข้ามา
อย่างรวดเร็วของบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ที่แม้ว่าจะมีทุนมหาศาลในการท าการตลาด 

Social Media นั้นท าหน้าที่เป็น ‘P’ ตัวที่ 4 ของต าราการตลาด นั่นคือ บทบาทของ Promotion ที่มี
ความส าคัญมากต่อธุรกจิ เพราะ Social Media นั้นมีบทบาทเป็นช่องทางการส่ือสารทางการตลาด 
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(marketing Communication) ที่ทรงประสิทธิภาพมาก เพราะถึงแม้สินค้าจะมีราคาจะดี และสถานที่จัด
จ าหน่ายดเีพียงไร หากขาดช่องทางการส่ือสารสินคา้ท่ีดีแล้วย่อมท าให้ธุรกจิไม่ประสบความส าเร็จได้
เช่นกัน ดังนั้นนกัการตลาดเองจ าเป็นต้องปรับตัวให้เร็วเพื่อเข้ามาช่วงชิงความได้เปรียบของการเป็น First 
Mover ในสนามการตลาดดิจติอลในโลกของ Social Media  
   การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และความนิยมในการใช้เครือข่าย Social Media ของผู้บริโภค ท าให้รูปแบบ
การส่ือสารทางการตลาดกลายเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (2-way communication) และผูบ้ริโภคในปัจจุบัน
กลายเป็น Pro-sumer คือ เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคข่าวสารในเวลาเดียวกัน ซ่ึงนักการตลาดจะต้องเตรียม
รับมือโดยใชค้วามยดืหยุ่นทางการตลาดมาจับ Social Media และส่ือที่จะเกิดขึน้ใหมใ่นอนาคต 

อีกทั้ง Social Media เป็นช่องทางหลักในการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริโภคหลังจากที่
รุกคืบเข้ามาในกระแสวงการส่ือสารการตลาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ Facebook, Twitter และ Blog ต่างๆ 
ซ่ึงได้ผลเร็วและโหมแรงปากต่อปาก (Word of Mouth) ในกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยมียอดผูใ้ช้งาน
โดยรวมสูงกว่าคนดูโทรทัศน์ทั่วโลก  

 Social Network ย่อโลกเล็ก การสื่อสารไร้ขอบเขต  
                  การส่ือสารบนโลกออนไลน์กลายเป็นส่ิงท่ีผนวกอยู่กับชีวติของคนเราอย่างแยกไม่ออก ทั้งนี้
เพราะระบบของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย หรืออุปกรณก์ารเข้าถึงต่างๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมามาก ท่ีเห็น
ได้ชัดเจนในวันนีค้ือ โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ออกมานั้น มีท้ังกล้องถ่ายภาพ มีระบบ WIFI มีเทคโนโลยีที่ท าให้
สามารถถ่ายรูปแบบโดยผ่านทางมือถือ แล้วสามารถเข้าโปรแกรมส่งรูปไปอัพได้ที่ Facebook ของตนเอง
เพื่อให้เพื่อนเข้ามาดูได้ทันที ซ่ึงนีก้็ถือเป็น Social Network อย่างหนึ่ง  
                    ที่ส าคัญการท าตลาดทาง Social Network จะท าให้ข้อมูลของสินค้าสามารถเข้าถึงได้ตรงกลุ่ม 
เป้าหมาย และสามารถวัดผลได้ชัดเจนที่สุด ซ่ึงจะแตกต่างไปจากการท าการตลาดแบบท่ีผ่านมา เพราะ
การตลาดในยคุอดีตนัน้ จะเป็นลักษณะ In Touch โดยท าอย่างไรก็ไดใ้ห้คนดูสนใจหรือเรียกร้องความสนใจ
กับตัวโฆษณาให้ได้มากที่สุด โดยไม่สนใจว่า โฆษณาสินค้าช้ินนั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ซ่ึงการท า
การตลาดแบบหว่านเช่นนี้ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก หรือแม้แต่การท าการตลาดแบบ Below the Line ก็
ไม่มีใครการนัตีไดว้่า กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้สารที่บริษทัส่ือสารไปได้มากน้อยแค่ไหน 
                   สรุปการตลาดในยคุ Social Network จะเป็นการเปล่ียนแปลงแนวความคดิของนกัการตลาดไป
อย่างส้ินเชิง เนื่องจากสามารถแยกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเริ่มท่ีจะเป็น Consumer Center มากขึน้ 
ยกตัวอย่าง Federbrau, HTC วันนีต้่างก็เดนิหน้าท าการตลาดแบบ Social Network โดยมีการสร้าง Facebook 
ของแบรนด์ตวัเองขึ้นมา วนันีใ้ครชอบก็เข้าไปชมความเคล่ือนไหว ไปร่วมแสดงความคิดเห็น พดูคุยกับคน
คอเดียวกันได้ผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น ในขณะเดียวกนัเจ้าของแบรนดก์็สามารถเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มลูกค้า
โดยตรงได้ จึงเกิดเป็น Relationship ระหว่างกันและด้วยระบบเทคโนโลยนีี่เองท่ีช่วยให้นกัการตลาด
สามารถบริหารจัดการต้นทุนการท าการตลาดได้อย่างชัดเจน และเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น เพราะวนันี้ดว้ย
โปรแกรมไอทีสามารถตอบทุกค าถามได้หมด เช่นวนันี้ บริษัทท าแคมเปญพิเศษบนส่ือ Online สามารถ
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วัดผลได้ถึงจ านวนผู้เข้ามา จ านวนคนที่ซ้ือสินค้า คือมีขอ้มูล มีตัวเลขการเข้าถึงทุกอย่าง ซ่ึงตรงนี้ท าให้
บริษัทสามารถน ามาพัฒนาแคมเปญ และระบบการบริหารจัดการในการท าการโฆษณา เพราะท าให้รู้ว่า
บริษัทจ่ายเงินไปเท่าไร และได้ลูกค้าเท่าไร ซ่ึงการวดัผลตรงนี้ไม่สามารถท าได้เลยในส่ือประเภท Offline  

 เป็น Mass Media 
                  ปรากฏการณ์ ‚Social Network‛ ชุมชนในเครอืข่ายบริการสังคม ก าลังกลายเป็นกระแสร้อนแรง
ในโลกของการส่ือสารและโลกธุรกจิ เพราะเป็นครั้งแรกที่ระบบคอมพิวเตอร์ผนวกเรื่องการส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์เข้ากับโลกธุรกิจ โดยไม่ต้องพึ่งพา ‚คนกลาง‛ อีกต่อไป  
                  เครือข่าย Social Network ได้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จาก กิจกรรมเล่นๆ ในแวดวงเพื่อนฝูงท่ี
สามารถติดต่อส่ือสารในวงกว้าง ปัจจุบนัไดข้ยายตวัออกไปสู่แวดวงธุรกจิ และกลายเป็น ‚Tools‛ ใหม่ใน
แวดวงการตลาดทีก่ าลังมาแรง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้บริการ Social Network ในปริมาณเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังคงมาแรงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์ที่มจี านวน ผู้เข้า
ชมสูงสุดทั่วโลก ได้แก่ My Space, Facebook โดยมี Facebook และ Twitter เป็นเว็บไซต์ที่มีเปอร์เซ็นต์
เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว  
                   เรื่อง Social Network จึงเปรียบเสมือนกระแส จนกลายเป็นแฟช่ันที่ท าให้หลายส่วนเล็งเห็นทั้ง
ผู้บริโภค จนไปเตะตากลุ่มนักการตลาดที่ก าลังมองหาช่องทางรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากช่องทางรูป
แบบเดิมๆ ที่ผู้บริโภคเริ่มปฏิเสธ (ส่ือ Mass Communication) จนกระทั่งช่องทางของ Social Network เข้ามา
ตอบโจทย์รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดเดิมๆ ทีน่ับวันจะยิ่งห่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบ
เฉพาะตัวมากขึน้ นักการตลาดสมัยใหม่จึงเริ่มปรับรูปแบบการท าตลาดลงไปใน Network ด้วยข้อมูลที่เข้าสู่
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเกีย่วกับสินค้าหรือบรกิารของบริษัท เพราะเชื่อว่าการอาศัยเครื่องมืออย่าง 
Social Network จะมีความรวดเรว็ และมี Impact อย่างมหาศาล            

กระแส Social Network จึงกลายเป็น ‚ไม้เด็ดทางการตลาด‛ ที่บรรดาค่ายผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท่ีเป็นทั้งกลุ่ม Mass และ Niche ขอเกาะขบวนเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่น่าแปลก
ใจที่ทุกวันนี้ บริษัทท้ังหลายหันมาใช้ Social Network ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ ทั้งในรูปแบบเกม
ออนไลน์ โดยผ่านทาง Facebook, Twitter ฯลฯ โดยสอดแทรกการโฆษณาแบรนดต์ัวเอง ผ่านตัวละครหรือ
เนื้อหา หรือโปรโมทกิจกรรมผ่านส่ือ Online เหล่านี้ 
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4.3 เทคโนโลยีสนับสนุนการเข้าถงึ Social Network 
 มือถือช่องทางใหม่ของการเข้าสูอ่ินเทอร์เนต็ 

      โทรศัพท์ที่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ต จะมีเพิ่มมากขึ้น ราคาอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือจะมีราคาถูกลง 
และโปรแกรม-แอพพิลเคชั่น รวมถึงเนื้อหา (Content) จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้น และ ความเรว็การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือจะมีความเร็วเพิ่มมากขึน้จากการเปิดให้บรกิาร 3G หรือ Wimax ทั้งหมดนี้จะท าให้ 
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมมากขึน้เรือ่ยๆ สังเกตได้จากมือถือที่เริ่มออกวางจ าหน่ายกัน
มาในช่วงนี้จะมคีวามสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไดด้ีขึ้น  

ล่าสุดการใช ้Social Network ผ่าน BlackBerry Messenger [BBM] เพื่อท าการอัพเดตสดๆ เพื่อนที่
จับฉลากของขวัญปใีหม่ที่ออฟฟิศ ส่งภาพพร้อมค าบรรยายมาให้สมาชิกทีก่ าลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัด 
นี่คือการใช้ social network ส่วน Youtube และ Flickr ถือว่าเป็น Social ที่ลงตัว เพราะการอัพเดตในทุกๆ
กิจกรรม คุณสามารถส่งภาพผ่าน Tweetphoto ถ่ายวีดีโอลง Youtube ให้เพื่อนดูได้ทันท ี การแสดงต่างๆได้
แบบทันทีเช่นกัน ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือการที่ส่ือมวลชนน า Social Network มาใช้เป็น Social Media เพื่อใช้เป็น 
New Media มากขึ้น การรายงานข่าวไม่ต้องรายงานต้นชั่วโมง มีเหตุการณ์อะไรก็พิมพ์เพื่อลงใน twitter ได้
ทันที พร้อมภาพประกอบหรือวีดีโอให้ดูได้เลย 

ทั้ง BlackBerry, iPhone, Smarphone หรือแม้แต่มือถือทั่วไปก็รองรับ Facebook, Hi5, Twitter ให้
ถ่ายภาพแล้วโพสรูปภาพได้เลย มีการแบ่งปนั การแชร์แบบเกิดขึน้จริงในขณะนั้น ถือว่าเป็นการสร้าง
สัมพันธ์ เหมือนทุกคนที่ต้องการการยอมรับและการเข้าสังคม การแบ่งปัน รูปเพื่อให้ทกุคนแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับได้ทันท ี

 รูปแบบข้อมลูที่ตอบรับระบบอนิเทอร์เน็ตและระบบ Social Network 
เมื่อความเร็วอินเทอร์เน็ตมคีวามเร็วเพิ่มมากขึน้ เนื้อหาข้อมูลจากเดิมที่เป็นตวัหนังสือ หลายๆ เว็บก็

เลือกที่จะเปล่ียนรูปแบบของข้อมูลเป็นรูปแบบ ภาพวดีีโอ เพราะด้วยการสร้างไฟล์วีดโีอท าได้ไม่ยาก เพราะ
สามารถสร้างได้จากโทรศัพท์มือถือ และสามารถอัพโหลดไปเก็บไว้ได้ง่ายๆ ผ่านผูใ้ห้บริการมากมายหลาย
แหล่ง จะท าให้ข้อมูลรูปแบบวิดีโอนี้ เป็นเรื่องท่ีเห็นกันมากขึ้น 

 ระบบอินเทอร์เน็ต 
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเรว็ขึน้ สอดรับทิศทางในป ี ค.ศ. 2010 เพราะ Internet 3 – 4 

Mbps สามารถส่งภาพ กระทู้ วีดีโอได้อย่างรวดเร็ว ในทุกๆการอัพโหลดข้อมูลหรือรูปภาพนั้นๆ ทุกเวบไซต ์
ทุก Blog เมื่อมีเนื้อหาใหม่ก็ท าการอัพโหลดข้อมูลไว้ส่ือ Social Network ช่วยให้คนสามารถรูจ้ักมากขึน้  
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5.  เหตุผลที่องค์กรควรปรับสู่ Social Network 
5.1 ใช้เปน็เคร่ืองมือสือ่สารรูปแบบใหม่  
ด้วยรูปแบบของการใช้ Social Network ที่ผู้บริหารสามารถควบคุมและดูแลไดด้้วยตวัเอง ท าให้

สามารถส่งข้อความ ที่ตัวเองต้องการส่งได้เมื่อไรก็ได้ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้ทันที และยังสามารถ
ส่ือสารออกไปในวงกว้างได้อกีด้วย จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพมากในยุคของส่ืออินเทอร์เน็ตเช่นนี้ 

5.2 แนบชดิกบัลกูค้า และคนในองค์กร 
ผู้บริหารสามารถความเป็นกนัเองกับ ลูกค้า หรือคนในองค์กรของคุณ ด้วยการใช้ Social Network 

โดยไม่จ าเป็นต้องส่งเฉพาะเรื่องงานเข้าไปเท่านั้น การส่งเรื่องส่วนตัว หรือกจิกรรมต่างๆ ของตนในแต่ละ
วัน ก็จะท าให้ผู้รับข้อมูลรู้สึกเป็นกันเอง และรู้สึกใกล้ชดิกับผู้บริหารมากขึน้ ท าให้เกิดความสัมพันธ์อีก
รูปแบบหนึ่งระหว่างคณุกับลูกค้าหรือแม้แตก่ับคนในองคก์รของคณุ และนอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือท าให้
คุณรู้ว่า คนในองคก์รของคุณตอนนี้เค้าคิดหรือท าอะไรอยูบ่้าง ท าให้คุณสามารถเข้าใจคนในองคก์รของคุณ
ได้ดีมากขึ้น นอกเหนือจากมุมมองด้านการงานเพียงอย่างเดียว  

5.3 ลดการนินทาว่าร้ายจากคนในองค์กร 
เมื่อคุณอยู่ในโลก Social Network เดียวกับคนในองคก์รของคุณ และท าให้คนในองค์กรคุณทีรู่้ว่า

คุณอยู่ในนี้เช่นเดียวกนัจะ "มกีารระมัดระวังการพูดจาหรอืกล่าวร้ายต่อองค์หรือตัวคุณได้" เพราะมีหลายๆ 
ครั้งที่คนในองค์กรมกัจะเขียนอะไรทีไ่ม่ดีต่อองคก์รที่ตนท างานอยู่ หรือ ผู้บริหารที่ได้ท างานดว้ย เพราะ
ส่วนใหญ่มกัคดิว่า เขียนไปแล้ว ผู้บริหารหรือองค์กรจะไม่มีทางมาเจอข้อมูลเหล่านี้ และบางครั้งมักเกดิจาก
อารมณ์ชั่ววูบ ซ่ึงการทีคุ่ณอยูใ่น Social Network เดียวกับเค้า จะช่วยลดเหตกุารณ์แบบนี้ลงไปได้มากๆ เลย
ทีเดียว 
  5.4 สร้างภาพลักษณ์ทีด่ีกบัองค์กร 

ตอนนี้หากผู้บริหารมกีารใช้ Social Network เป็นช่องทางในการส่ือสารอีกวิธีหนึ่ง ส่ือหรือสังคมก็
จะเริ่มให้ความสนใจกับ การพัฒนาของผู้บริหารที่มีการน าเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาใชก้ับการส่ือสาร ท า
ให้ภาพลักษณข์องผู้บริหารและองค์กรมคีวามทนัสมัย และภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึน้ 
  5.5 ช่องทางกระจายองค์ความรู้ 
ผู้บริหารหลายๆ คนมักเป็นคนเก่ง แต่มกัไม่มีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ หรือเทคนคิอะไรดีๆ ดังนัน้การ
มี Social Network จะท าให้ผู้บริหารสามารถใช้เปน็ช่องทางในการ กระจายความรู้ที่ตัวเองแกค่นทัว่ไป และ
คนในองคก์รได้อีกด้วย เพียงทิปเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณส่ือสารออกมา อาจจะเป็นความรู้ส่ิงใหม่ส าหรับคนอ่ืนๆ 
ได้อย่างมากเลยทีเดียว 
  5.6 สร้างความได้เปรียบในการเข้าถงึขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ  

หลากครั้งที่ผู้บริหารมกัไม่เข้าใจ เรื่องของ Internet และเทคโนโลยใีหม่ๆ การเอาตัวเองเข้ามาอยูใ่น
โลกของ Social Network จะท าให้คุณได้เปิดโอกาสการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ทีจ่ะเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ผ่าน Social 
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Network และ Internet ซ่ึงจะท าให้ผู้บริหารมีมุมมองท่ีกว้างไกลมากขึ้น เมื่อคุณสามารถเข้าใจเทคโนโลย ี
และรู้จัก รวมถึงการน ามาประยุกต์ใชก้ับธุรกจิของคณุได้ 
 

6. ข้อดี และ ข้อเสีย ของ Social  Network 
ข้อดี  

 ด้านตน้ทุน 
เป็นช่องทางในการท าตลาดทีใ่ช้ต้นทนุต่ าเมื่อเทียบกับการใช้แมสมีเดียทั่วไปข้อจ ากัดเรื่องเงินทนุใน

การตลาดของผู้ประกอบการ มีต้นทุนในการด าเนนิงานต่ า เนื่องจาก ไม่มีค่าเช่าพื้นที ่ ไม่มีต้นทุนในการซ้ือ
และกักตนุสินค้า ท าให้ธุรกิจออนไลน์ไม่มีจดุคุ้มทุน ประหยัดทั้งต้นทุนการเงินและเวลาแถมยังเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าถือเป็นโลกแห่งความเหลือเฟือที่ทุกคนสามารถคน้หาส่ิงท่ีต้องการได้อย่างง่ายดาย 
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นปจัจัยสนับสนุนการท าธุรกิจผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  

 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาองคก์ร 
ผู้ประกอบการสามารถกระตุน้ให้ผู้บริโภคชว่ยสร้างคณุสมบัติของสินค้าได้ จากการติชมหรือแสดง

ความเห็นภายในเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์จากการรวมตัวของสมาชิกที่มีความสนใจเฉพาะ
กลุ่ม ท าให้ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือพัฒนาองคก์รให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึน้ 

 เพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม ่
ข้อได้เปรียบของ Social Networking นอกจากท าให้สินค้าได้รับการแนะน าบอกต่อ ยังเป็นการเพิ่ม

โอกาสในการไดก้ลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เพราะการบอกต่อเป็นการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มท่ี
เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายและที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นโอกาสทีก่ลุ่มเป้าหมายและไม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว จะเปล่ียนมาเป็นกลุ่มเป้าหมายไดใ้นอนาคต  

 
ข้อเสยี 

 ด้านขอ้มูล 
แต่ก็มีข้อควรระวังว่าการใช้ช่องทางท่ีว่านี้ไม่ได้เป็นบวกเสมอไป และไม่ได้ประสบความส าเร็จ

เสมอไป  เพราะช่องทางการส่ือสารประเภทนี้มีความอ่อนไหวสูง และเมื่อปรากฏข้อความ ภาพ เสียงหรือ
อะไรก็แล้วแต่ลงไปในออนไลน์แล้ว เราไม่สามารถเรียกกลับมาได้ โดยยกตวัอย่างว่า ข้อความหนึ่งที่ถูก
โพสต์ลงไปจะสามารถกระจายไปท่ัวโลกภายในระยะเวลาเพียง 6 วัน ถ้าเรื่องท่ีดีกับแบรนด์หรือองค์กรย่อม
เป็นเรื่องท่ีดี แต่หากเป็นประเดน็ที่เป็นลบผลที่ตามมาจงึจะกลับกนัและจะน ามาซ่ึงความเสียหายมหาศาล 
ฉะนั้นในการคัดเลือกประเดน็ที่ส่ือสารจึงต้องระมัดระวังอย่างมาก 
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ข้อจ ากดั 
โอกาสประสบความส าเร็จมีอยู่ไม่มาก เพราะการใช้เครือข่ายทางสังคมจ าเป็นต้องค านึงถึงประเภท

ของสินค้าและบริการ ว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้ของเรานั้นใช้เครือข่ายทางออนไลน์หรือไม่ เพราะในหลายครั้ง
พบว่าแบรนด์ทีใ่ช้ช่องทางนี้ท าการตลาดนัน้ก าลังท าตลาดกับคนทีไ่ม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย ฉะนั้นผลที่ออกมาจึง
ไม่ประสบความส าเร็จมากนกั 
 

7. กรณีศกึษา องค์กร Social Network 
Social Network : ร้านก๋วยเต๋ียวเจ๊กเม้ง 

ร้านกว๋ยเตี๋ยวเล็กๆ แห่งหนึ่งในเพชรบุร…ีเริ่มท าการตลาดเพ่ือสร้าง Brand ขึ้นมา คงไม่ใช่เรื่อง
แปลกนัก หากจะใช้ส่ือเดิมๆ เช่น ป้ายโฆษณา โฆษณาวทิยุ หรือลงหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  แต่ร้านนี้ กลับใช ้
Social Media สร้างช่ือเสียงขึ้นมาจนขจรกระจายไปทั่วประเทศ  

โดยจุดเริ่มต้นของร้านกว๋ยเตี๋ยวเจ๊กเม้งนัน้ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว ทางคุณแม่ ศรีรตัน์ได้เข้ารับ
ช่วงต่อกิจการ ก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง ที่ด าเนินกิจการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499 ซ่ึงถือเป็นรุ่นที่ 3 ตั้งแต่ อากง อาเจ๊ก 
และมาที่คุณศรีรัตน์ โดยมคีุณไอซ์เข้ามาช่วยกจิการในด้านการตลาด เขามีความฝันที่อยากพัฒนาธุรกิจของ
ครอบครัวให้ก้าวไปสู่การเติบโต เหมือนอย่างท่ี McDonald MK หรือ Sevensen ท ามาก่อน และที่ส าคัญ
ต้องการให้คนในพื้นทีย่อมรับ คุณแม่ศรีรัตน์ถือว่าเป็นคนเปิดใจกว้าง รับฟังความคดิเห็นของลูก เมื่อคณุ
ไอซ์บอกคุณแม่ว่า ‚ก๋วยเตี๋ยวไมใ่ช่แค่ยนืลวกๆขาย แต่ต้องมี Brand‛ 

โดยทางร้านได้คิดสโลแกนของร้านว่า ‚หน้าไม่งอ รอไม่นาน‛ เป็นเสมือนการเข้าใจในตวัลูกคา้ว่า 

อะไรคือการบรกิารที่ส าคญัต่อความพึงพอใจ คุณไอซ์ไม่ได้สร้างเพียงสโลแกนสวยหร ู เขาได้สร้าง

บรรยากาศของร้านให้มีชีวิตชวีา โดยจัดให้มีโทรทัศน์ตรงกลางของร้าน แล้วเปิดมิวสิควิดีโอ เพลงเกาหลี ที่

เป็นกระแสของวัยรุ่นหนุ่มสาวไทย เพื่อสร้างความเพลิดเพลินระหว่างรอ เป็นวิธีการทางจิตวิทยา ให้ไม่รู้สึก

ว่ารอนาน นอกจากนี้ยังแสดงรูปอาหารของทางร้านสลับ เพื่อกระตุ้นต่อมอยากให้ส่ังเพิ่มมากขึน้ ทั้งนี้จะ

มีโลโก้ของทางร้านอยูด่้านล่างตลอด มันเป็นการสร้างการรับรู้ตรา (Brand Awareness) อย่างง่ายๆ แต่ต้อง

มาด้วยความอุตสาหะของคณุไอซ์ที่จะต้องมานั่งตดัต่อเอง  

และส่ิงท่ีแปลกและคิดว่าแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอ่ืนๆคือทางร้านจะมีแบบสอบถามวางไว้บน
โต๊ะให้กรอกว่ารู้สึกอย่างไรกับรสชาตขิองอาหาร รู้จกัร้านนี้จากช่องทางไหน รวมท้ังข้อมูลพื้นฐาน เช่น ที่
อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail ซ่ึงปัจจุบันมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ถึง 3,700 ราย จากฐานข้อมูลลูกค้า กิจกรรม
ทางการตลาดที่สร้างความประทับใจ ก็เริ่มขึ้นนับจากวันทีม่ากินก๋วยเตี๋ยวเลย นั้นคือ การส่ง SMS ขอบคุณ
ลูกค้าในเย็นวนันั้น จากนั้นในชว่งวันเกิด จะท าการส่ง SMS ไปหา เพื่อให้ส่วนลด 25% หากมารับประทาน
ในช่วงเดือนเกิดนั้น เขาไม่ส่งข้อความพร่ าเพรื่อ เพราะทราบดีว่านัน้กลับจะท าให้เกดิการต่อต้านมากกว่าท่ี
จะชื่นชอบ  
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นอกจากนีก้ารจัดท าโปร์ชัวร์ แต่ผมเห็นว่ามันเป็นเสมือน Newsletter ที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าทุกๆเดือน
ครึ่งทางไปรษณีย์ ซ่ึงจะมกีารพิมพค์รั้งละ 10,000 ฉบับ โดยภายในโปร์ชวัร์จะมีเนื้อหา คือ เมนูแนะน า
อาหารและบริการใหม่ๆ เรื่องราวหรือรูปของร้านที่ได้ลงในหนังสือหรือนิตยสารต่างๆ ตลอดจนสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบรุ ี 

สิ่งส าคัญอีกประการ คือ ภายในผ่านพบัโฆษณา จะมีข้อมลูรายละเอียดของ Social Media ที่ทางร้านใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่  

 Facebook (www.facebook.com/#!/JekmengNoodle?ref=ts)  
 Twitter (www.twitter.com/iczz)   
 เว็บไซต์ (http://www.jekmeng-noodle.com/)   
 e-mail  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงแผ่นพับโฆษณา ของทางร้าน 

ร้านก๋วยเตีย๋ว…ใช้ Social Media ครบครัน 

(1) Facebook 
ส าหรับคุณไอซ์ซ่ึงเป็นรับช่วงต่อดูแลร้านจากคณุพ่อแล้วนัน้ Facebook ไม่ใช่ส่ิงใหม่ส าหรับเขา เพราะ

ได้ท าความรู้จักและใช้ตั้งแต่เมื่อ 7 ปีท่ีแล้ว เนื่องจากมีเพื่อนเรียนอยู่มหาวิทยาลัย Wisconsin – Madison และ
ได้น ามาใชใ้นการท าตลาดส าหรับร้านกว๋ยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง 

เมื่อได้เข้าไปดูรายละเอียดเนื้อหาใน Facebook Page พบว่า นอกจากการให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือร้าน 
ที่ตั้งของร้าน แผนที ่รูปภาพของอาหารของร้าน ส่วนที่เปน็กิจกรรมที่สร้างความคึกคักขึ้น กค็ือ ภาพของผู้ที่
ได้เข้ามารับประทานอาหารภายในร้านอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงได้มาจากการที่ลูกค้าได้ถ่ายรูป แล้วส่งมาให้
ทาง e-mail จากนั้นทางร้านจะน าไปขึน้ไว้ที่ Facebook และส่ง e-mail กลับไปว่าไดน้ าภาพขึ้นให้แล้ว รวม
ไปถึงการพิมพ์ภาพออกมา แล้วใส่ลงในอัลบั๊มวางโชว์อยูท่ี่ร้านอีกดว้ย วิธีการดังกล่าวก็เพื่อต้องการให้เกิด
การบอกต่อ เพราะเมื่อลูกค้าทราบว่ารูปของตนอยู่บน Facebook ก็สามารถ Share เพื่อให้เพื่อนๆคนอ่ืนๆได้

http://www.facebook.com/#!/JekmengNoodle?ref=ts
http://www.twitter.com/iczz
http://www.jekmeng-noodle.com/


~ 16 ~ 

 

ทราบ นอกจากนี้หากลูกค้าน ารูปไปโพสตใ์น Facebook เอง สามารถ Tag รูปเพื่อส่งต่อภาพนั้นเข้าสู่อัลบั๊ม
รูปของเพื่อนๆ อีกด้วย  นั้นคือ การบอกต่ออันทรงพลังของ Facebook 

นอกจากนีใ้นช่วงแรกๆ ยังมีการโฆษณาผ่านทาง Facebook Ad อีกด้วย โดยก าหนดให้จ่ายค่า
โฆษณาตามคล๊ิก (Cost Per Click: CPC) โดยตั้งงบไว้ที่ $1 ต่อวัน ซ่ึงค านวณแล้วจะสามารถคล๊ิกได้ 18 ครั้ง 
แต่ผู้ท่ีพบเห็นโฆษณามีจ านวนถึง 35,000 คนต่อวันเลยทเีดียว   ที่สร้างความสนุกสนานมากขึ้นก็คือ ได้มี
การน า Music Video ที่เปิดหน้าร้านมาไว้บน Facebook เมื่อผู้เข้ามาได้รับชม ก็จดจ า Brand เจ๊กเม้งได้ ด้วย
วิธีการดังกล่าว ท าให้มีบรรดาแฟนๆที่เป็นสมาชกิไม่น้อย คือ มีท้ังส้ิน 1,411 คน (ถึงวนัที่ 2 มิถุนายน 2553) 

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้ Facebook Page นั้นกค็ือ เครื่องมือค้นหาอย่าง Google จะท าการชี้
มาที่ Page และจะถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญกว่าเว็บไซต์ทั่วๆไป เพราะมีการอัพเดทข้อมูลอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงเครื่องมือ Facebook ของร้านเจ๊กเม้ง 

(2) Twitter 
ถึงแม้ว่าจ านวน Follower ของ www.twitter.com/iczz จะมีเพียง 174 คนเท่านัน้ แต่ Twitter นี้และ

ครับ ที่ท าให้ กว๋ยเตี๋ยวเจก๊เม้ง ได้มีโอกาสสร้างความรูจ้ักแก่คนทัว่ไปท้ังในโลกออนไลน์และออฟไลน์ โดย
จดุเริ่มต้นความโด่งดังอยู่ตรงท่ี คุณไอซ์ได้พบว่า คุณชาลอต โทณวณกิไดใ้ชT้witter (@Charlotte2500) ใน
การส่ือสาร จึงได้ส่งรูปมัยไปฟังสัมมนาที่ คณุชาลอต เป็นวิทยากร ณ มติชนเมือ่ 4 ปีท่ีแล้ว จนท าให้คุณไอซ์
เกิดแรงดลใจในการต่อยอดธุรกจิ จากนัน้ก็ได้ชวนว่าหากมีโอกาสได้ผ่านมาให้แวะมาชิมกว๋ยเตี๋ยว ปรากฏ
ว่าเมื่อคุณชาลอตได้มาท่องเที่ยวที่หัวหิน ก็ไม่พลาดในการแวะตามค าชวน และเกิดความประทับใจที่ร้าน
แห่งนี้ใช้ Social Media จึงได้มีการแนะน าร้านและรายละเอียดต่างๆผ่านทาง Twitter รวมไปถึงถ่ายรูปท้ัง
ส่วนของอาหาร สภาพของร้าน โปร์ชัวร์และป้ายโฆษณาตา่งๆ ที่ส าคัญไปกว่านั้น คณุชาลอต ซ่ึงในขณะนั้น
เป็นซีอีโอของมีเดียสตูดิโอ ได้ชวนคุณไอซ์ไปออกรายการ ‚ท าดีมีรวย‛ ทางช่อง 7 สี จากนั้นก็ม ี
 

http://www.twitter.com/iczz
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นิตยสารต่างๆเข้ามาสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกจิ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกจิ 
และนิตยสารท้องถ่ินอีกหลายฉบับ 

ไม่เพียงแต่เท่านั้นคณุ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บริหารของ http://www.tarad.com/ เป็นอีกผู้หนึ่งที่
สร้างช่ือเสียงให้กับทางร้าน ทั้งนี้คุณ ภาวุธ ได้รู้จกัร้านแห่งนี้ผ่านทาง Twitter ของคุณ ชาลอต โทณวณกิ 
ในช่วงเดือนมีนาคม แล้วเกิดความสนใจจากการที่ใช ้Social Media และเมื่อได้โอกาสขับรถไปยังหัวหินเพื่อ
ท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต ์ ได้ท าการพดูคุยผ่านทาง Twitter กับคุณไอซ์ และเข้าไปรับประทานอาหาร 
พร้อมกับทวีตข้อความไปทาง Twitter (@pawoot) อีกทั้ง Pawoot เองได้น ากรณีศกึษา ร้านกว๋ยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง
ไปบรรยายในเรื่อง Social Media ตามสถานที่ต่างๆ นั้นยิง่ท าให้จ านวนคนรู้จกักว๋ยเตี๋ยวเจ๊กเม้งเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 

เราถือว่า ทั้งคุณ ชาลอต และคุณ ภาวุธ เป็น Marketing Influencer ที่มีส่วนขับดันให้ ก๋วยเตี๋ยว
เจ๊กเม้งรู้จกัในระดับประเทศ และคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับขอ้ความจากพวกเขาท้ังสองผ่านทาง Twitter ก็คิด
อยากจะลองทาน ด้วยเชื่อถือในชื่อเสียงของผู้แนะน า  จะเห็นว่าค าแนะน าร้านดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากอามิส
สินจ้าง แต่เป็นเพราะความชื่นชมในความสามารถของคุณไอซ์และทึ่งกับการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่
ทันสมัยกับร้านก๋วยเตี๋ยว ซ่ึงอาจจะดูไม่ได้เข้ากันเลย แตน่ัน้กลับสร้างความประทับใจ 

มามองเนื้อหาในส่วนของ www.twitter.com/iczz ซ่ึงตัวคณุไอซ์เองพึ่งเข้ามาใช้เพียง 3 เดือน เขาจะ
เขียนแนะน าเมนูอาหาร โพสต์รูปภาพ ความรู้ในเรื่องของ IT ต่างๆ โดยทีคุ่ณไอซ์มองว่า Twitter ไม่เหมาะ
กับการเขียนแตข่่าว PR เพราะมันดูเป็นการยัดเยียด ท าให้เกิดการ Unfollow ขึ้นได้ง่าย ดังนั้นในส่วน PR จะ
น าไปลงใน Facebook  

นอกจากนี้ คุณไอซ์จะใช้โปรแกรม Ubertwitter ในโทรศัพท์มือถือ BlackBerry โดยใช้ฟังก์ชั่น 
Everyone Near ว่ามีใครซ่ึงคุณ Follow ที่ใช้ Twitter อยู่ใกล้ๆคุณบ้าง จากนั้นก็จะส่ง ข้อความไปให้เพื่อเชิญ
ชวนมาทานก๋วยเตี๋ยวโดยให้สิทธิประโยชนพ์ิเศษ คือ ได้รับน้ าผลไม้ คุณศรีรัตน์ฟรีหนึ่งขวด และหากมากนั 
4 คน จะไดร้ับกว๋ยเตี๋ยวต้มย ากุ้งฟรี 1 ชาม  เท่านั้นยังไม่พอ หากลูกค้าเข้า Check-in ที่ร้านผ่าน 
http://www.foursquare.com/ จะไดร้ับน้ าผลไม้ฟรี 1 ขวด ยิ่งไปกว่านั้น หากเข้า Check-in บ่อยจนกระทั่ง
เป็น Mayor จะได้รับส่วนลดราคาก๋วยเตี๋ยวถึง 25% 

วิธีการนี้ประสบความส าเร็จมาก เพราะร้านอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวดังของเพชรบุรี อย่าง เขาวัง 
พระราชวังบ้านปนื เขาหลวง และวัดมหาธาต ุ โดยทีน่ักทอ่งเที่ยวต่างใช้ Twitter กันอยู่แล้ว ทั้งนี ้ คุณไอซ์
บอกผมว่าเท่าที่สังเกต ลูกค้าของร้านเขาจะมีอายรุะหว่าง 15-35 ปี และกว่า 70-80% ใช้ BlackBerry นั้น
หมายถึงการใช้ Twitter เป็นเครื่องมือทางการตลาดนัน้สอดคล้องกับโทรศัพท์มือถือที่กลุ่มลูกค้านิยมใช ้
เสริมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น และเมื่อมีการส ารวจว่าลูกค้าประเภท Walk-in ที่เข้ามานั้น วา่รับทราบความ
มีอยู่ของร้านจากส่ือไหนมากที่สุด ก็พบว่า ทราบจาก Twitter, Facebook, หนังสือพิมพ์, โทรทัศน,์ และสติก
เกอร์ที่ติดข้างถุงก๋วยเตีย๋วตามล าดับ 

 

http://www.tarad.com/
http://www.twitter.com/iczz
http://www.foursquare.com/
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ภาพที่ 12  แสดงเครื่องมือ twitter ของร้านเจ๊กเม้ง 

 
นอกจาก Social Media หลักทั้งสองตามที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการใช ้ส่ืออ่ืนๆที่น่าสนใจอีกเช่น การใช ้

QR Code ที่ให้ไวใ้นเมนู โปร์ชวัร์ และใน Facebook ซ่ึงเราสามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าไปยัง
เว็บไซต์ของเจ๊กเม้งได้ทนัท ี

 
ผลลัพธ์ของการใช้ Social Media 

จากการใช้ Social Media รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ทั้งในส่วนของโทรทัศน์และนิตยสารต่างๆ ดัง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ ผลคือว่า จากเดมิท่ีร้านมีเพียง 30 ที่นั่ง ปัจจุบันได้มกีารขยายชั้นบน พร้อมติดแอร์ และ
มีจ านวนทั้งส้ิน 150 นั่ง และในช่วงวนัศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ที่นักท่องเที่ยวหล่ังไหลเข้ามา สามารถเพิ่มโต๊ะ
บริเวณด้านข้างร้านออกไป โดยมีจ านวนโต๊ะถึง 400-500 ที่นั่ง และทั้งหมดของบทความนีค้งตอบแทนได้
แล้วว่า Social Media เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กหรือไม ่
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 Social Network เป็นรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงระหว่างต่อบุคคลไปจนถึงบุคคล

ต่อกลุ่มบุคคล รวมทั้งการเชื่อมโยงบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้คุ้นเคยเข้าไว้ด้วยกัน เช่น e-mail, 

Messenger, Webblog ต่างๆ จนกลายเป็นชุมชนที่ท าให้ผู้ใช้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล ตัวตน และทุกๆ ส่ิงที่

สนใจ จนกลายเป็นเครือข่ายในการส่ือสารในสังคมออนไลน์  

 อีกทั้ง พฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีรูปแบบเป็น Social 

Network มากขึ้นโดยก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้

อินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ระบบอินเทอร์เนต ท าให้สามารถเข้าถึงบริการ Social Network ได้

อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  

 จากข้อมูลดังกล่าว  จึงเป็นเหตุผลที่องค์กรควรปรับสู่มิติใหม่ แห่งการเป็นองค์กร Social Network 

เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งต่อบุคคลภายนอกและบุคลากรในองค์กร 
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