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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่ อทางอิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆได้เข้ามามีบทบาท
ต่อการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์มากขึ้นโดยเฉพาะสื่ อทางสังคมที่เป็ นรู ปแบบใหม่แห่ งการสื่ อสารบน
โลกอินเทอร์ เน็ตที่เน้นการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้คนหนึ่ งกับผูใ้ ช้อีกหลายคน ซึ่ งก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร รู ปภาพ ไฟล์มลั ติมีเดีย หรื อกิ จกรรมด้านอื่นๆที่ทาให้เครื อข่ายของตน
สามารถรับรู ้ และแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นระหว่างกันได้ อี กทั้งสื่ อทางสังคมยังเป็ นช่ องทางการ
สื่ อสารที่มีค่าใช้จ่ายต่ามากส่ งผลให้องค์กรธุ รกิจต่างๆเริ่ มให้ความสนใจกับการทาการตลาดผ่านสื่ อ
ทางสั ง คมซึ่ ง เรี ยกได้ว่าเป็ นมิ ติใหม่ ท างการตลาดที่ แตกต่ า งจากการตลาดแบบดั้ง เดิ ม ธนาคาร
พาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นองค์กรที่ให้บริ การทางด้านเงินได้เล็ง เห็นความสาคัญของการนาสื่ อทางสังคมมาใช้
โดยผูศ้ ึกษาจะทาการศึ กษาธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั สิ้ น 6 แห่ งที่ได้มีการนาสื่ อทางสังคมมาใช้สาหรั บ
ให้บริ การ เพื่อศึกษาลักษณะการให้บริ การ กิจกรรมส่ วนประสมการตลาดบนอินเทอร์ เน็ต ปั จจัยที่มี
ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ และผลที่ ไ ด้รับ จากการใช้บ ริ ก ารสื่ อทางสั ง คม (เฟสบุ๊ค ) ในธุ รกิ จ
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ธนาคารพาณิ ช ย์ จะทาการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากหัวหน้าฝ่ ายผูด้ ู แลการให้บ ริ การจานวน 6 คน
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจานวน 21 คน และกลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้บริ การผ่านสื่ อทางสังคมจานวน 117 คน
จากการศึกษา พบว่า ธนาคารพาณิ ชย์ส่วนใหญ่น้ นั มีวตั ถุประสงค์ในการนาสื่ อทางสังคม
(เฟสบุค๊ ) มาใช้เพื่อเป็ นช่องทางสาหรับการสื่ อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
ของธนาคาร โดยมี ข ้อ ดี ใ นด้า นของความรวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การเผยแพร่ แ ละการ
ประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อทางสังคม คือ ความ
ยากในการควบคุ มการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า สาหรับลักษณะทัว่ ไปของการให้บริ การ
พบว่า ธนาคารกสิ กรไทยและธนาคารไทยพาณิ ชย์มีการเปิ ดให้บริ การผ่านสื่ อทางสังคมตลอด 24
ชั่ว โมงซึ่ ง ธนาคารไทยพาณิ ช ย์มี จานวนเจ้า หน้า ที่ ส าหรั บ ให้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่
ธนาคารกสิ กรไทย ทางด้านส่ วนประสมการตลาดบนอิ นเทอร์ เน็ ตซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นระหว่างหัวหน้าฝ่ ายและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจานวน 1 คน พบว่า ทางด้านสารสนเทศ ด้าน
ปั จ เจกบุ ค คล และด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มนั้น มี ผ ลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของหัว หน้า ฝ่ ายและ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน แต่ทางด้านการบูรณการพบว่าผลการประเมินความคิดเห็น
ของทั้ง สองกลุ่ ม มี ค วามคิ ดเห็ นที่ แตกต่ า งกัน สาหรั บ ผลการศึ ก ษาทางด้า นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจานวน 21 คนส่ วนใหญ่มีความ
คิ ดเห็ นว่า ปั จจัย ทางด้า นการประชาสั ม พันธ์ และการส่ ง เสริ ม การตลาดเป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้สื่อทางสังคมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยทางด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทางการสื่ อสารของกลุ่ ม ลู ก ค้า ปั จจัย ทางด้านเทคโนโลยีและทรั พยากรของธนาคารและปั จจัย
ทางด้านการสื่ อสารระหว่างองค์ก รและกลุ่ มลู กค้า จากการศึ กษาทางด้า นผลที่ ได้รับ จากการใช้
บริ การสื่ อทางสังคมซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าจานวน 117 คนพบว่ากลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่
ให้ความสาคัญทางด้านภาพลักษณ์องค์กร รองลงมาคือด้านความต้องการเพิ่มเติมจากการให้บริ การ
ผ่านสื่ อทางสังคม ผลกระทบของการใช้บริ การสื่ อทางสังคม ด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ของธนาคารและด้านการให้บริ การผ่านสื่ อทางสังคม
จากการศึ ก ษาผูศ้ ึ ก ษามี ข ้อเสนอแนะแบ่ ง ออกเป็ นแต่ ล ะด้า นได้ดัง นี้ ด้า นส่ วนประสม
การตลาดบนอินเทอร์ เน็ตควรปรับปรุ งความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การโดยตรง
แก่ลูกค้า ซึ่ งควรมีการจัดฝึ กอบรมและประเมินผลเพื่อเพิ่มความรู ้ และประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ด้านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ควรปรับปรุ งทางด้านของความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ซึ่ งธนาคารควรนาข้อมูล หรื อความคิดเห็นของลูกค้าผ่านสื่ อทางสังคม (เฟสบุ๊ค) มาพิจารณาเพื่อหา
แนวโน้มหรื อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และทางด้านผล
ที่ ไ ด้รับจากการใช้บริ ก ารพบว่า ธนาคารควรปรั บ ปรุ งความชัดเจนและครบถ้วนในการตอบข้อ
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ซักถามของลูกค้า รวมถึงการรับข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับปรุ งการให้บริ การ
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่ งก่อให้เกิดความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริ ง

