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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั คงจะปฏิเสธไม่ไ ด้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ ไ ด้เข้ามามีบทบาทในการดาเนิ นธุรกิจเป็ นอย่างมาก ประกอบกับ
พฤติกรรมการยอมรับสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคที่เพิม่ ขึ้น ทาให้องค์กรต่างๆรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) หันมาใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพือ่ เป็ นช่องทางการในสือ่ สารกับลูกค้ามากขึน้ อย่างไรก็ดี งานวิจยั ในอดีตส่วนใหญ่เน้น
การศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแง่ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั อื่นที่
ศึกษาถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่สว่ นใหญ่เป็ นงานวิจยั
ทีศ่ กึ ษาในสภาพแวดล้อมของต่างประเทศ สาหรับประเทศไทย การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์เป็ น
แนวคิดทีค่ ่อนข้างใหม่ และการเก็บข้อมูลจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยทีใ่ ช้สอ่ื สังคมออนไลน์ทาได้
อย่างจากัด ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความน่าสนใจ และความสาคัญ ของการศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพือ่ ขยายองค์ความรูเ้ กีย่ วกับสือ่ สังคมออนไลน์กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย และต่อยอดงานวิจยั ที่มอี ยู่อย่างจากัด ปั จจัยที่สนใจศึกษา ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ ในการ ใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรสนับสนุ น
และประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของบุคลากร รวมถึงศึกษาถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ประโยชน์ ท่คี าดว่าจะได้รบั ประกอบด้วยการตระหนักรับรูถ้ งึ ตรายี่ห้อ การเพิม่ ยอดขายและ
ขยายฐานลูกค้า การประหยัดต้นทุน และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการสื่อสารกับลูกค้า
สือ่ สังคมออนไลน์ทศ่ี กึ ษาในงานวิจยั นี้ ได้แก่ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป และไลน์ งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจโดย
ใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์ ในการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ เป็ นปั จจัยที่ม ีอิทธิพลต่อการนาสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้มากทีส่ ดุ ขณะทีก่ ารรับรูค้ วามง่ายในการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ไม่สง่ ผลต่อการนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ ส่ วน
ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์พบว่า ประโยชน์ดา้ นการเพิม่ ยอดขายและขยายฐานลูกค้าเป็ นประโยชน์ท่ี
ได้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ: สือ่ สังคมออนไลน์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
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Abstract
Currently, social media plays an important role in businesses and is likely to continue growing from the
consumers’ habit of online media consumption. Social media enables an organization to use it as a
communication channel to customers. In this field of study, we found that most of researches about SMEs in
Thailand focusing on the e-commerce adoption. There is some studies exploring the adoption of social media
and SMEs. However, these researches in Thailand are still limited. Furthermore, using social media for customer
relationship management is quite a new concept in Thailand. Thus, our objectives are to study factors affecting
the social media adoption in Thai SMEs organizations. Those factors are perceived usefulness, perceived ease of
use, perceived competitive pressure, resource availability, and experiences of social media uses. Benefits of
social media usage which are also included in this study are the increase of brand awareness, the increase of
sales and expand markets, cost savings, and the understanding and improving customer communications. Social
media covered in this study are Facebook, Twitter, YouTube, and Line. This study applies questionnaires as the
research instrument. Results show that the experience of social media usage is the most influential factor
affecting the social media adoption for managing customer relationships. Perceived ease of use factor does not
affect the use of social media in the Thai SMEs. Considering the benefits of social media uses, social media
uses relate to the benefits of increasing sales and expanding customers the most.
Keywords: Social Media, SMEs, Customer Relationships
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1. บทนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็ นภาคส่วนทีม่ คี วามสาคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ (Esselar et. al., 2007) เนื่องจากมีปริมาณการจ้างงาน และมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจในสัดส่วนทีส่ งู
ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และถือเป็ นภาคส่วนสาคัญที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ทัง้ นี้ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถือได้ว่า เป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นที่จาเป็ นในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย สือ่ สังคมออนไลน์เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากในปั จจุบนั เนื่องจาก
ความสามารถในการช่วยเพิม่ ศักยภาพให้กบั ธุรกิจในหลายด้าน และได้รบั การยอมรับว่า ช่วยเพิม่ ยอดขาย ประหยัดต้นทุน
เข้าถึงได้งา่ ย และไม่ตอ้ งการการลงทุนในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ นับสนุ นมากนัก (Derham et al.,
2011)
การพัฒนาสูย่ ุคของเว็บ 2.0 สร้างกระแสความนิยมในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (Social Media) ซึง่ เป็ นชุมชนทีม่ กี าร
ติดต่อสือ่ สารกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิม่ โอกาสทางธุรกิจได้ จนพัฒนามาสูแ่ นวคิดการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
บนสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Customer Relationship Management: SCRM) ทีช่ ่วยให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงองค์กรได้
สะดวกยิง่ ขึน้ แตกต่างจากการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแบบเดิมมีขอ้ จากัดมากกว่า เพราะเป็ นการสือ่ สารทางเดียวจาก
องค์กรสู่ลูกค้าในช่วงเวลาที่จากัด แต่การบริหารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ สนับสนุ นการรับฟั งความ
คิดเห็นจากลูกค้าแบบทันที จึงช่วยให้องค์กรทราบถึงผลตอบรับจากลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเป็ นสิง่ สาคัญทีช่ ่วยในการ
พัฒนาสินค้าหรือบริการ
การศึกษาการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสาหรับวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทย ทัง้ ในแง่ของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล หรือผลลัพธ์จากการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์จงึ เป็ นประเด็นที่
น่าสนใจ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้วิจ ัย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานวิจ ัย ที่ศึก ษาเน้ น ด้า นการพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) เช่ น งานวิจ ัย ของ
Sutanonpaiboon and Pearson (2006) ทีศ่ กึ ษาการยอมรับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมผ่านมุมมองของผูจ้ ดั การหรือเจ้าของกิจการในประเทศไทย เป็ นต้น ประกอบกับการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าบนสื่อ
สังคมออนไลน์เป็ นแนวคิดทีค่ ่อนข้างใหม่ และในประเทศไทยการเก็บข้อมูลจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีใ่ ช้ส่อื
สังคมออนไลน์ยงั มีอยูอ่ ย่างจากัด
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ สนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มผี ลอิทธิพลต่อการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย นอกจากนี้ยงั พิจารณาถึงประโยชน์ทว่ี สิ าหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การตระหนักรับรูถ้ งึ ตรายีห่ อ้ การเพิม่ ยอดขายและการขยาย
ตลาด การลดต้นทุน การเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการสือ่ สารกับลูกค้า ทีน่ าไปสูค่ วามสามารถ
ในการแข่งขันทีย่ งยื
ั ่ น ด้วยการประยุกต์ทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ได้แก่
ปั จจัยการรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) (Davis,
1989) ร่วมกับปั จจัยอื่นๆ จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ (Perceived Competitive
Pressure) ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Resource Availability) และประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (Social
Media Experience) ของบุคลากรระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ เพื่อนา
ผลการวิจยั ใช้เป็ นข้อมูลในการส่งเสริมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ทส่ี นับสนุ นการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสาหรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
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2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance Model)
งานวิจยั ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการศึกษาในเชิงพฤติกรรม เพื่ออธิบายถึงเหตุผลของแต่ละบุคคลใน
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ (Venkatesh and Davis, 2000 อ้างถึงใน สิงหะ ฉวีสขุ และ สุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร,
2555) งานวิจยั นี้ได้นาทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั อันประกอบด้วยปั จจัยที่
สาคัญ 2 ปั จจัย ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานการรับรูป้ ระโยชน์หมายถึง ระดับที่บุคคล
เชื่อว่าการใช้งานระบบนัน้ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพงานของแต่ละบุคคล (Davis, 1989) การทีผ่ ใู้ ช้สามารถรับรูป้ ระโยชน์
หมายถึง ผูใ้ ช้สามารถตระหนักได้วา่ ได้รบั ประโยชน์อะไรจากการใช้งานระบบนัน้ หรือรับรูไ้ ด้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศนั ้ นมี
ส่วนช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านได้อย่างไร (สิงหะ ฉวีสขุ และสุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร, 2555) ดังนัน้ เมื่อผูใ้ ช้รบั รูถ้ งึ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากเทคโนโลยีนนั ้ แล้ว จะส่งผลต่อความตัง้ ใจใช้เทคโนโลยี (Schultz and Slevin, 1975 อ้างถึงใน ณัฐพร
ทองศรี, 2555) การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานหมายถึง ความคาดหวังต่อเทคโนโลยีทจ่ี ะใช้วา่ เป็ นระบบทีใ่ ช้งา่ ย ซึ่ง
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศทีใ่ ช้งานง่ายและไม่ซบั ซ้อนก็จะได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้ จึงส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ ใจใน
การใช้หรือพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีนนั ้ ในทีส่ ดุ
2.1.1 การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness)
การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง ระดับที่บุคคลเชื่อว่าการใช้งานระบบนัน้ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพงานของแต่ละ
บุคคล (Davis 1989) การทีผ่ ใู้ ช้สามารถรับรูป้ ระโยชน์ หมายถึง ผูใ้ ช้สามารถตระหนักได้วา่ ได้รบั ประโยชน์อะไรจากการใช้
งานระบบนัน้ อยู่ หรือรับรูไ้ ด้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ มีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านได้อย่างไร (สิงหะ
ฉวีสขุ และสุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร, 2555) ดังนัน้ เมื่อผูใ้ ช้รบั รูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากเทคโนโลยีนนั ้ แล้ว จะส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจใช้เทคโนโลยี (Schultz and Slevin, 1975 อ้างถึงใน ณัฐพร ทองศรี, 2555)
2.1.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดับทีผ่ ใู้ ช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีทจ่ี ะใช้วา่ เป็ นระบบทีง่ า่ ยต่อการ
ใช้งาน โดยเป็ นปั จจัยที่กาหนดความสาเร็จที่ได้รบั ว่าตรงกับความต้องการหรือสิง่ ที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเทคโนโลยีหรือ
ระบบทีใ่ ช้งานง่ายและไม่ซบั ซ้อนก็จะได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้งาน ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับหรือความตัง้ ใจที่
จะใช้เทคโนโลยีนัน้ ในที่สุด ในงานวิจยั นี้ความง่ายในการใช้งานหมายถึง ระดับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ของแต่ละบุคคล
2.2 แนวคิ ดการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)
วิระพงศ์ จันทร์สนาม และคณะ (2552) กล่าวถึงการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าว่า คือการบูรณาการเครื่องมือทาง
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการการให้บริการลูกค้าในการขายและการสนับสนุ นการให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและรับรูท้ ด่ี ี โดยสรุปอาจกล่าวได้วา่ การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า หมายถึงกลยุทธ์ทางการตลาด
หรือแนวทางการปฏิบตั ิท่อี งค์กรปฏิบตั ิต่อลูกค้าและอาจรวมถึงผู้จดั จาหน่ าย เพื่อให้เกิดการตอบสนองและเกิดความ
ประทับใจจนนาไปสู่ความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อกันยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพื่ อนาไปพัฒนา
กระบวนการตอบสนองความต้องการทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้าแต่ละกลุ่มอีกด้วย
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ ไ ด้ม ีผู้ให้คานิยามไว้ในงานวิจยั หลายฉบับ โดยงานวิจยั ในยุค แรกของสื่อสังคม
ออนไลน์ Michaelidou et al. (2011) ได้อา้ งถึงงานวิจยั ของ Anderson et al. (1994) และงานวิจยั ของ Pitt et al. (2006)
ซึ่งกล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์ มรี ากฐานมาจากคาว่า “สังคมวิทยา” (Sociology) ที่เกิดในบริบทของธุรกิจ อ้างอิงถึงการ
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เชื่อมต่อกันทางความสัมพันธ์ทางธุรกิจมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกิดขึน้ ระหว่างหุน้ ส่วนทางธุรกิจ ส่วนใน
บริบทด้านการค้าพบว่าสือ่ สังคมออนไลน์ให้ผลประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้รวมถึงการทาให้เกิดมูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจขององค์กร (Stephen and Toubia, 2010) Copp and Ivy (2001) กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์มคี วามสาคัญต่อการ
อยู่รอดขององค์กรขนาดเล็ก โดยสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการแข่งขันกับองค์กรที่ม ีขนาดใหญ่กว่า โดยการจัดแบ่ง
ประเภทของสือ่ สังคมออนไลน์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2554) สามารถออกเป็ นหลายประเภท ได้แก่
- ประเภทสือ่ สิง่ พิมพ์ (Publish) เช่น สารานุกรมออนไลน์ (Wikipedia), บล็อก (Blog)
- ประเภทสือ่ แลกเปลีย่ น (Share) เช่น ยูทปู (YouTube), ฟลิก (Flickr), สไลด์แชร์ (SlideShare)
- ประเภทสือ่ สนทนา (Discuss) เช่น สไกป์ (Skype), กูเกิล้ ทอล์ค (Google Talk)
- ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter)
- ประเภทบริการส่งข้อความ (SMS/Voice, Instant Messaging) เช่น ไลน์ (Line), สไกป์ (Skype)
โดยในงานวิจยั ฉบับนี้จะศึกษาวิจยั ถึงสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป และไลน์ เนื่องจากเป็ น
สื่อสังคมออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดในประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยเฟซบุ๊ค มีผใู้ ช้ในประเทศไทยประมาณ 26 ล้านคน รองลงมา ได้แก่ แอพพลิเคชันไลน์
่
ใน
ประเทศไทยมีผูใ้ ช้มากกว่า 24 ล้านราย มากเป็ นอันดับที่ 2 รองจากประเทศญี่ป่ ุน ทวิตเตอร์ 4.5 ล้านคน และยูทูป 2.98
ล้านคน
2.3.1 การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าบนสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Customer Relationship
Management)
การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าบนสือ่ สังคมออนไลน์มแี นวคิดมาจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบดัง้ เดิม ซึ่ง
มุง่ เน้นแนวคิดเกีย่ วกับระบบงานทีช่ ่วยส่งเสริมด้านการขาย การตลาด การวิเคราะห์ และการบูรณาการข้อมูลต่างๆ จึงเกิด
แนวคิดการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นกลยุทธ์ท่สี าคัญอีกอย่างหนึ่งขององค์กรใน
ปั จจุบนั โดยมีแรงผลักดันจากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีซง่ึ ถูกออกแบบมาเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ในการทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดการสื่อสารระหว่างกัน ทาให้เกิดผลประโยชน์ และคุ ณค่าร่วมกันในแง่ของความเชื่อใจ
ตลอดจนความโปร่งใสของสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ (Choudhury and Harrigan, 2014) การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแบบดัง้ เดิม ทาให้เกิดการสื่ อสารและ
แลกเปลี่ย นข้อ มูล กัน อย่า งรวดเร็ว ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งตรงกลุ่ ม เป้ า หมาย และสร้า ง
ความสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (Mosadegh and Behboudi, 2011)
2.4 แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิ จ (Perceived Competitive Pressure)
แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจเกิดจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึง่ ถือว่าเป็ นสภาพแวดล้อมที่
อยูใ่ กล้ชดิ และมีอทิ ธิพลต่อองค์กรมากทีส่ ดุ (Karagiannopoulos et al., 2005) เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทาให้
ธุรกิจต่างๆต้องปรับตัวเนื่องจากสินค้าและบริก ารต้องพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของเว็บไซต์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ท่สี ามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บ ริโ ภคเป้ า หมายได้อ ย่ า งรวดเร็ว ไร้ข ีด จ ากัด ทัง้ ในเรื่อ งของเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ ย ัง มี ง านวิจ ัย ที่ก ล่ า วถึง
สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน และความกดดันในธุรกิจ ว่ามีส่วนผลักดันให้บริษทั นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
เนื่องจากมุมมองด้านความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรทาให้เกิดความต้องการใช้ระบบนัน้ ๆ จนทาให้
เกิดความได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่งขันในทีส่ ดุ (Caldeira and Ward, 2002; Ihlström et al., 2002; Parveen, 2012)
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2.5 ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Resource Availability)
ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรในงานวิจยั นี้ หมายถึง ความพร้อมขององค์กร ในการมีทรัพยากรทีเ่ อือ้ อานวยต่อการ
ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ปั จจัยด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
รองรับการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ งานวิจยั ใกล้เคียง เช่น งานวิจยั ของ Caldeira and Ward (2003) ศึกษาถึงทฤษฎีมุมมองบน
พืน้ ฐานทรัพยากร (Resource-Based Theory) เพื่อพิจารณาถึงความสาเร็จในการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
SMEs ได้เสนอว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ ปั จจัยความเพียงพอของทรัพยากรในองค์กร มีอทิ ธิพลต่อการ
นาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
2.6 ประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Experience)
ประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (Social Media Experience) ในงานวิจยั ฉบับนี้หมายถึง ความคุน้ เคยกับการ
ใช้งานเว็บไซต์ส่อื สังคมออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่งได้คอื บุคลากรตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องใน
การนาสื่อสังคมออนไลน์ มาใช้ หรือกาหนดนโยบายด้านการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ( Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) ยูทูป (Youtube) และไลน์ (Line) ในด้านทักษะการใช้งาน การค้นหาข้อมูล การแบ่งปั นข้อมูล เป็ นต้น เนื่องจาก
ประสบการณ์ของบุคลากรส่งผลกระทบต่อการนาระบบสารสนเทศนัน้ มาใช้ กล่าวคือหากบุคลากรเหล่านี้มปี ระสบการณ์ใน
การใช้งานมาก่อนก็จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ท่จี ะนามาใช้ในองค์กร
ด้วย (Ghobakhloo, 2012)

3. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั และสมมติ ฐาน
3.1 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ
ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร ประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ส่งผลต่อ การรับรูป้ ระโยชน์ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ผ่านทางการใช้สอ่ื สังคมเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.2 สมมติ ฐานการวิ จยั
3.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ ในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ กบั การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
งานวิจยั ของ Li et al. (2011) พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นช่องทางในการ
จาหน่ ายสินค้าอยู่แล้วหรือเคยรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทีม่ ตี ่อธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านัน้ มี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นช่องทางในการจาหน่ ายสินค้าต่อไปมากกว่ากลุ่มที่ยงั ไม่ เคยใช้มาก่อน ดังนัน้ จึงนาเสนอ
สมมติฐานทีว่ า่
สมมติฐานที ่ 1 การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความง่ายในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ กบั การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
ระบบทีใ่ ช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อนส่งผลต่อความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
สารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศนัน้ ในที่สุด (Davis, 1989;
Sutanonpaiboon and Pearson, 2008) หากการใช้งานมีความซับซ้อนก็จะทาให้ใช้ประโยชน์จากระบบได้น้อยลง
นอกจากนี้ผทู้ เ่ี พิง่ เริม่ ใช้โปรแกรมประยุกต์จะให้ความสาคัญกับความง่ายของการใช้งาน เพราะฉะนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมี
การออกแบบระบบเพื่อให้งา่ ยต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ ตลอดจนเพื่อสร้างทัศนคติทด่ี แี ละส่งผลต่อความพึงพอใจในเทคโนโลยี
นัน้ ๆ ดังนัน้ จึงนาเสนอสมมติฐานทีว่ า่
สมมติฐานที ่ 2 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.3 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงกดดัน จากการแข่ ง ขัน ในธุ ร กิ จ กับ การใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ เ พื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
แรงกดดัน จากการแข่ง ขัน ในธุ ร กิจ เกิด จากสภาพแวดล้อ มทางการแข่ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น
สภาพแวดล้อมทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ และมีอทิ ธิพลต่อองค์กรมากทีส่ ดุ (Karagiannopoulos et al., 2005) เนื่องจากสภาวะการแข่งขัน
ทางธุรกิจทาให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัว และพัฒนาสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์กรต้องปรับตัวมีข้อมูล และมีการ
บริหารจัดการสารสนเทศทีด่ ี (Chin et al., 2012) งานวิจยั ของ Bharadwaj (2000) กล่าวว่า การทีอ่ งค์กรสามารถปรับตัวรับ
แรงกดดันจากการแข่งขันระหว่างองค์กรที่สูงขึ้นด้วยการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานัน้ จะทาให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิม่ ขึน้
งานวิจยั ในอดีตยังระบุว่า ระดับความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (Kaynak et al., 2005) นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ทีก่ ล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันและความกดดัน
ทางธุรกิจว่า มีส่วนผลักดันให้บริษทั นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เนื่องจากมุมมองด้านความสาเร็จจากการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรทาให้เกิดความต้องการใช้ระบบนัน้ ๆ เพื่อทาให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในที่สุด
(Caldeira and Ward, 2002; Ihlström et al., 2002; Parveen, 2012) ดังนัน้ จึงนาเสนอสมมติฐานทีว่ า่
สมมติฐานที ่ 3 แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์ เพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.4 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพร้ อ มใช้ ง านของทรัพ ยากรกับ การใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ เ พื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร หมายถึง ความพร้อมขององค์กรในด้านการมีทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ส่อื
สัง คมออนไลน์ ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพประกอบด้ว ย ความพร้อ มด้า นฮาร์ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ บุ ค ลากร และเครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ต งานวิจยั ในอดีต เช่น งานวิจยั ของ Caldeira และ Ward (2003) ได้ศกึ ษาถึงทฤษฎีมุมมองบนพืน้ ฐาน
ทรัพยากร (Resource-Based View Theory) เพื่อพิจารณาถึงความสาเร็จในการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม นักวิจยั ได้เสนอว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร อาทิ ความเพียงพอของทรัพยากร มีอทิ ธิพลต่อ
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร นอกจากนี้ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรได้ถูกกล่าวถึงในแบบจาลองบูรณาการ
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของ Venkatesh et al. (2003) ทีเ่ ป็ นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีทไ่ี ด้รบั แรงขับ
จากความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม Venkatesh กล่าวว่า สภาพสิง่ อานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
การใช้งานของแต่ละบุคคล การทบทวนวรรณกรรมด้านการยอมรับเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยัง
สนับสนุ นว่า ความพร้อมของทรัพยากรด้านระบบสารสนเทศส่งผลกระทบเชิงบวกทาให้องค์กรรวมทัง้ บุคลากรเกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยีและการนาเทคโนโลยีมาใช้จริงในองค์กร (Wilson et al., 2002; Hashim, 2007; Tan et al., 2010;
Ghobakhloo, 2012; Caldeira and Ward, 2002) ดังนัน้ จึงนาเสนอสมมติฐานทีว่ า่
สมมติฐานที ่ 4 ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์ เพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ กบั การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
ประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์หมายถึง ความคุน้ เคยกับการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ การใช้เฟซบุ๊ก ทวิต เตอร์ ยูทูป และไลน์ ในด้านทักษะการใช้งาน การค้น หาข้อมูล การแบ่ งปั น ข้อมูล เป็ นต้น
เนื่องจากประสบการณ์ ของบุคลากรส่งผลกระทบต่อการนาระบบสารสนเทศมาใช้ กล่าวคือหากบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมี
ประสบการณ์ ในการใช้งานมาก่อน ก็จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ท่ี
นามาใช้ในองค์กร (Ghobakhloo, 2012) ประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์สว่ นหนึ่งมีพน้ื ฐานมาจากความคุน้ เคยใน
การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในองค์กร Kaynak et al. (2005) กล่าวว่า ประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มา
จากระยะเวลาทีแ่ ต่ละบุคคลเคยใช้สอ่ื สังคมออนไลน์นนั ้ มาก่อน ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
มีประสบการณ์ในการใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็ นปั จจัยกระตุ้นให้องค์กรใช้ส่อื สังคมออนไลน์ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้จาก
การสารวจการยอมรับสื่อสังคมออนไลน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในประเทศไอร์แลนด์พบว่า การยอมรับการ
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ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทขององค์กร และระดับความสามารถด้านระบบสารสนเทศของ
บุคลากรในองค์กรนัน้ (Durkin et al., 2013) ดังนัน้ จึงนาเสนอสมมติฐานทีว่ า่
สมมติฐานที ่ 5 ประสบการณ์ในการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์เพือ่
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ากับประโยชน์ ที่ได้รบั
จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
การทบทวนวรรณกรรมชี้ให้เห็นประโยชน์ หลักที่ธุรกิจได้รบั จากการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ประกอบด้วย การ
ตระหนักรับรู้ถึงการมีอยู่ของตรายี่ห้อ การเพิม่ ยอดขายและการขยายตลาด การลดต้นทุน และการเกิดความเข้าใจใน
พฤติกรรมของลูกค้าจนนาไปสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการสือ่ สารกับลูกค้าสาหรับการตระหนักรับรูถ้ งึ การมีอยูข่ องตรายีห่ อ้ นัน้
มีง านวิจ ัย ที่ก ล่ า วว่า การใช้ส่ือ สัง คมออนไลน์ ท าให้ลูก ค้า จดจ า และรับ รู้ว่า มีต ราสิน ค้า นัน้ อยู่ใ นตลาดได้ม ากยิ่ง ขึ้น
(Logofatu, 2012; Derham et al., 2011) สาหรับการเพิม่ ยอดขายและการขยายตลาดจากการใช้สอ่ื สัง คมออนไลน์นนั ้
เนื่องจากสือ่ สังคมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ทุกทีท่ ุกเวลา องค์กรจึงสามารถเพิม่ ยอดขายจากการใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์เพื่อติดต่อกับลูกค้าได้ (Abeysinghe and YaquobAlsobhi, 2013; Rodriguez et al., 2012) สือ่ สังคมออนไลน์ยงั
ส่งผลต่อการลดต้นทุน เช่น การลดต้นทุนการทาการตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แนวทางการทาการตลาดแบบดัง้ เดิม
(Harris et al, 2009) นอกจากนี้ Derham et al. (2011) พบว่า การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนได้จริง
สาหรับความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารกับลูกค้าพบว่า การก้าวเข้าสูย่ ุคทีผ่ ูบ้ ริโภค
เป็ นใหญ่ ทาให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องทราบ
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Insights) เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจมากมาย เพราะสามารถหาข้อมูล
ด้วยตัวเองได้งา่ ยจากสือ่ สังคมออนไลน์ (พรพจน์ เวียงสุรนิ ทร์, 2554) ดังนัน้ จึงนาเสนอสมมติฐานทีว่ า่
สมมติฐานที ่ 6 การใช้สอื ่ สังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประโยชน์ที ่
ได้รบั จากการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์

4. วิ ธีการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื องค์กร SMEs ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลตามนิยาม SMEs ของพรบ.ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้เกณฑ์การจ้างงาน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกขนาดของ
องค์กร ทัง้ นี้ผู้ท่ตี อบแบบสอบถามได้แก่ บุคลากรตัง้ แต่ระดับผู้จดั การขึ้นไป หรือผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในการนาสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้ในองค์กร การคานวณกลุ่มตัวอย่างใช้กฎอย่างง่ายสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึง่ ควรมีจานวนตัวอย่าง 15-20
เท่าของ ตัวแปร (สุวมิ ล ติรกานันท์, 2553) สาหรับงานวิจยั ฉบับนี้มตี วั แปรทัง้ สิน้ 10 ตัวแปร จึงกาหนดขนาดตัวอย่างใน
งานวิจยั เท่ากับ 200 องค์กร โดยพบว่ามีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทัง้ สิน้ 179 องค์กร จาก
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 199 ตัวอย่าง
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารส่งแบบสอบถามแบบการสุม่ ตามสะดวกทางออนไลน์ ส่งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่องค์กร SMEs
โดยแชร์ผา่ นแฟนเพจทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ยงั เน้นการแจกแบบสอบถามโดยตรงแก่ผปู้ ระกอบการตามงานแสดงสินค้า โดย
ข้อคาถามได้มาจากงานวิจยั ใกล้เคียง เช่น ปั จจัยการตระหนักรับรู้ถึงการมีอยู่ของตรายี่ห้อ ข้อคาถามได้แก่ สื่อสังคม
ออนไลน์ช่วยให้สนิ ค้าและบริการของท่านเป็ นที่รจู้ กั ในหมู่ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ สื่ อสังคมออนไลน์ช่วยให้องค์กรของท่านเป็ นที่
รูจ้ กั ในแวดวงธุรกิจมากยิง่ ขึน้ สือ่ สังคมออนไลน์ชว่ ยให้องค์กรของท่านเกิดความน่าเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับในหมูล่ กู ค้ามาก
ยิง่ ขึ้น และลูกค้าสามารถจดจาสินค้าหรือบริการของท่านได้ม ากยิ่งขึ้นจากการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ข้อคาถ ามเหล่านี้
ดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ Rodriguez and Krishnan (2012) ทีศ่ กึ ษาวิจยั อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ท่มี ตี ่อ
ประสิทธิภาพของยอดขายของธุรกิจ เป็ นต้น
แบบสอบถามในงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลเบือ้ งต้นขององค์กรเพื่อคัดกรองการ
ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ และวัดความถีใ่ นการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่อสัปดาห์ ตลอดจนวัดปั จจัยด้านประสบการณ์ในการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ดว้ ย โดยการให้ตอบคาถามเป็ นระยะเวลาในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์แต่ละประเภท ส่วนที่ 2 วัดข้อมูลเป็ น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับให้ผตู้ อบแสดงความคิดเห็น โดยระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และระดับ 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่ และส่วนที่ 3 เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม ทัง้ นี้เก็บข้อมูลได้ทงั ้ สิน้ 179
องค์กร

5. ผลการศึกษา
งานวิจยั นี้มกี ารตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือ
โดยนาแบบสอบถามในงานวิจยั ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญและปรับแก้ จนได้ขอ้ คาถามทีถ่ ูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั มีการทาการทดสอบเบือ้ งต้นกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) และตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในเบือ้ งต้น หลังเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างได้ทงั ้ สิน้ 199 องค์กร คัดกรองเหลือองค์กรทีใ่ ช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทัง้ สิน้
179 องค์กร ผูว้ จิ ยั จึงได้นาข้อคาถามมาทาการการวิเคราะห์องค์ประกอบอีกครัง้ ดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อจับกลุ่มตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์กนั อยูภ่ ายใต้แนวคิดขององค์ประกอบเดียวกัน ไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยการหมุนแกนแบบ Varimax และ
พิจารณาด้วยเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบซึง่ เป็ นวิธที างสถิติ ทีจ่ ะจับกลุ่มตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ไว้ในกลุ่มเดียวกัน
โดยตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั สูง ในทางตรงกันข้ามตัวแปรทีต่ ่างองค์ประกอบจะสัมพันธ์กนั
น้อย และทาการทดสอบความเชื่อถือได้ดว้ ยสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค ผลการวิจยั พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาค
แอลฟาของทุกองค์ประกอบหรือปั จจัยมีค่ามากกว่า 0.6 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ในการทาวิจยั เชิงสารวจ เพื่อ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายในขัน้ ตอนถัดไป
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟาของปั จจัยต่างๆ
ปัจจัย
การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (PU)
การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (PEOU)
แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ (PCOM)
ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (RA)
การตระหนักรับรูถ้ งึ การมีอยูข่ องตรายีห่ อ้ (AWA)
การเพิม่ ยอดขายและขยายฐานลูกค้า (ISAM)
การประหยัดต้นทุน (COS)
การเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการสือ่ สารกับลูกค้า
(UND)

Cronbach's Alpha
0.776
0.705
0.737
0.716
0.752
0.724
0.655
0.729

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู และวิธกี ารวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามในรูปแบบของสมการเพือ่ ทีจ่ ะนาไปประมาณค่าหรือพยากรณ์คา่ ของตัวแปรตามเป็ นดังต่อไปนี้
5.1 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้สื่อสังคมออนไลน์
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พบว่าตัวแปรอิสระ สามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
ได้ 48.6% และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตามจะเห็นได้ว่า ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ตัวแปร
อิสระเหล่านัน้ มีผลต่อการตัดสินใจใช้ส่อื สังคมออนไลน์ขององค์กร SMEs ยกเว้นตัวแปรการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ ซึง่ มีค่า P-Value มากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยนี้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าขององค์กร SMEs โดยสามารถสรุปได้ว่าประสบการณ์ในการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้มากทีส่ ดุ มีค่า Beta เท่ากับ 0.254 รองมาได้แก่ปัจจัยความ
พร้อมใช้งานของทรัพยากร มีค่า Beta เท่ากับ 0.220 ปั จจัยแรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ มีค่า Beta เท่ากับ 0.207
และปั จจัยการรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ มีค่า Beta เท่ากับ 0.169 ตามลาดับ ในขณะทีต่ วั แปรอิสระ
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ไม่สง่ ผลต่อการนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้ในองค์กร
5.2 ผลการวิ เคราะห์ประโยชน์ จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของ SMEs
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายพบว่า การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ขององค์กร SMEs เป็ นตัวแปรอิสระทีส่ ามารถ
กาหนดปั จจัยประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้ 31% และผลจากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้
ว่า ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็ นตัวกาหนดตัวแปรประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้งาน
สือ่ สังคมออนไลน์โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.559
5.3 ผลการวิ เคราะห์ผลกระทบของประโยชน์ ที่ได้รบั จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของ SMEs
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย ของปั จจัยประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ของ
SMEs สามารถอธิบายได้วา่ การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ขององค์กร SMEs มีความสัมพันธ์กบั ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ในทุกๆ ด้าน (ค่า P-Value < 0.05 ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%) โดยปั จจัยการเพิม่ ยอดขายและขยายฐาน
ลูกค้าเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ SMEs มากทีส่ ดุ มีค่า Beta เท่ากับ 0.435 รองลงมาได้แก่
ปั จจัยความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการสือ่ สารกับลูกค้า มีค่า Beta เท่ากับ 0.412 ปั จจัยการ
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ตระหนักรับรูถ้ งึ การมีอยูข่ องตรายีห่ อ้ มีค่า Beta เท่ากับ 0.394 และปั จจัยการประหยัดต้นทุน มีค่า Beta เท่ากับ 0.363
ตามลาดับ โดยแต่ละปั จจัยประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์นนั ้ มีคา่ เฉลีย่ ของแต่ละตัววัดสูงสุดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานสาหรับปั จจัยประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
Beta
การตระหนักรับรูถ้ งึ การมีอยูข่ องตรายีห่ อ้
0.394
การเพิม่ ยอดขายและขยายฐานลูกค้า
0.435
การประหยัดต้นทุน
0.363
การเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการสือ่ สารกับลูกค้า
0.412
เมือ่ พิจารณาถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ในแต่ละด้านในรายละเอียดพบว่า ปั จจัยการตระหนักรับรู้
ถึงการมีอยู่ของตรายีห่ อ้ นัน้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ เห็นถึงประโยชน์ในด้านนี้เนื่องจากช่วยให้องค์กร
เกิดความน่าเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับในหมูล่ กู ค้ามากยิง่ ขึน้ (Mean = 4.45) ส่วนปั จจัยด้านการเพิม่ ยอดขายและขยายฐาน
ลูกค้าเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นจากการช่วยเพิม่ ยอดขายให้แก่ธุรกิจมากทีส่ ดุ (Mean = 4.42) สาหรับ
ปั จจัยการประหยัดต้นทุนพบว่า การนาสื่อสังคมออนไลน์ มาใช้สามารถช่วยประหยัดต้นทุนได้จริง เนื่องจากมีต้นทุนการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรทีต่ ่ ากว่าการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธอี ่นื เช่น ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ การโฆษณาทางวิทยุ เป็ นต้น
(Mean = 4.52) และปั จจัยความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการสือ่ สารกับลูกค้า วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ทาให้เกิดการแบ่งปั นข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์กบั ทัง้ ตัวองค์กรและลูกค้า ตลอดจน
เป็ นช่องทางในการรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ ของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี (Mean = 4.5)

6. อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
จากการเก็บข้อมูลการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ SMEs พบว่าเฟซบุ๊คเป็ นสือ่ สังคมออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ
โดยทุกองค์กรมีเฟซบุ๊คในการติดต่อกับลูกค้านอกจากนี้จากผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระการรับรูป้ ระโยชน์ท่ี
ได้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร และประสบการณ์ใน
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของวิสาหกิจขนาดลาง
และขนาดย่อม โดยประสบการณ์ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้มากทีส่ ดุ
รองมาได้แก่ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร แรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ และการรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์ ตามลาดับ ในขณะที่ตวั แปรอิสระการรับรูค้ วามง่ายในการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ไม่ส่งผลต่อ การนาสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้ในองค์กร
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ี SMEs ได้รบั จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ พบว่าการนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ โดยปั จจัยเพิม่ ยอดขายและขยาย
ฐานลูกค้าเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ SMEs มากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ปัจจัยความเข้าใจใน
พฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารกับลูกค้า ปั จจัยการตระหนักรับรู้ถงึ การมีอยู่ของตรายี่ห้อ และ
ปั จจัยการประหยัดต้นทุน แสดงให้เห็นว่าสือ่ สังคมออนไลน์ชว่ ยเพิม่ ยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้แก่ SMEs ได้จริง
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6.1 ข้อจากัดงานวิ จยั
ผลของงานวิจ ัย ท าให้เ กิด การสร้า งกรอบแนวคิด การวิจ ัย ที่ท าให้เ กิด การบูร ณาการแนวคิด มุ ม มอง ที่ใ ช้อ ธิบ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ SMEs ในประเทศไทย อีกทัง้ ผลของงานวิจยั สามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเพิม่ เติม ในการต่อยอดงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ SMEs ในอนาคต
เช่น การศึกษาเพิม่ เติมปั จจัยอื่นๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ SMEs ตลอดจนศึกษาถึงประโยชน์ในด้าน
อื่นๆ ทีไ่ ด้รบั จากการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ เพื่อสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับองค์กรต่างๆ ในการทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ทเ่ี กิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้ประโยชน์ของงานวิจยั เชิงปฏิบตั พิ บว่าจากผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่าปั จจัยทัง้ 4 ส่งผลต่อการนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้แตกต่างกันโดย ประสบการณ์ในการใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็ นตัว
แปรอิสระทีส่ ง่ ผลต่อการนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้มากทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ควร
นาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้องค์กรเหล่านี้เกิดความคุน้ เคยกับการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ซึง่ อาจทาได้โดยการจัดอบรม
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในประกอบธุรกิจสูงสุด และหากพิจารณาถึงปั จจั ยด้านความพร้อมใช้งาน
ของทรัพยากร จะพบว่าองค์กร SMEs มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มที กั ษะในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ในขณะทีค่ วาม
พร้อมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็ นปั จจัยที่ควรคานึงถึงมากขึ้น โดยทัง้ นี้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มกี ารเข้าถึงอินเทอร์เนตได้อย่า งสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ เพื่อให้งา่ ยต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า นอกจากนี้ปัจจัยแรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีค่ วรให้ความสาคัญโดย
การให้ความรูแ้ ก่ SMEs ในการทีจ่ ะใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงได้จากทัวโลก
่
เพื่อให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันทัดเทียมกับผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศ โดยกาหนดทิศทางในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุ น SMEs เพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ เนื่องจากผู้ประกอบการนัน้ พิจารณาได้ว่าการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ มสี ่วนช่วยเพิม่
ความได้เปรียบในการทาธุรกิจมากกว่าการไม่ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
6.2 งานวิ จยั ในอนาคต
งานวิจยั ต่อเนื่องในอนาคตอาจศึกษาองค์กร SMEs ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออาจศึกษาเพิม่ เติมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศไทย เช่น อินสตาแกรม (Instagram) เป็ นต้น หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกจากการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เช่น การ
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการติดต่อกับซัพพลายเออร์ หรือในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถศึกษา
ถึงปั จจัยอื่นๆเพิม่ เติม ทีส่ ง่ ผลให้ SMEs ในประเทศไทยหันมาใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจ เช่น
ปั จจัยด้านคุณภาพของข้อมูลจากสือ่ สังคมออนไลน์ ความปลอดภัยในการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ เป็ นต้น
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