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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนากรอบแนวคิดการจัดการเครื อข่ายสังคม (Social
Network Management) เพือสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกับลูกค้ า โดยการจัดการเครื อข่ายสังคมทีใช้
ในการศึกษานี ประกอบด้ วย การจัดการเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม แรงจูงใจการใช้ เครื อข่ายสั งคม
ระดับบุคคลและระดับองค์กร
งานวิจัยนีสํารวจจากพนักงานในองค์กรซึงเป็ นผู้ทีเคยใช้ หรื อเกี ยวข้ องกับเว็บไซต์
เครื อ ข่ า ยสั ง คมขององค์ ก รในการติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า จากการศึ ก ษาพบว่ า เนื อหาข้ อมู ล
ความสามารถในการเชือมโยง การออกแบบและการโต้ ตอบ การรักษาความเป็ นส่วนตัวและความ
ปลอดภัย เป็ นองค์ประกอบของการจัดการเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
องค์ประกอบด้ านเนื อหาข้ อมูล ด้ านความสามารถในการเชือมโยง ด้ านการรักษา
ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย และแรงจูงใจการใช้ เครื อข่ายสังคมระดับบุคคลและระดับ
องค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การแบ่ง ปั น ความรู้ ทางธุ รกิ จ ยิงไปกว่า นัน การออกแบบและการโต้ ต อบ
คุณ ภาพข้ อมูล แรงจูงใจการใช้ เครื อข่ายสังคมระดับองค์กรและการแบ่งปั นความรู้ ทางธุรกิจ มี
อิทธิพลทีสามารถเพิมความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้ าได้
ผลจากการสํารวจ ยังพบว่า การสร้ างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างลูกค้ ากับองค์กรได้ นนั
องค์กรควรมีการจัดการเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ในด้ านการออกแบบ ด้ านนโยบายการรักษาความ
เป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย ด้ านความสามารถในการเชือมโยงและด้ านคุณภาพข้ อมูล
นอกจากนี แรงจูง ใจการใช้ เครื อ ข่ายสัง คมเป็ น องค์ ป ระกอบหลัก ต่อ การจัด การ
เครื อ ข่ายสัง คม โดยมี ส ององค์ ประกอบของการจัดการเว็บ ไซต์ เครื อข่ายสังคมที ส่ง ผลต่อการ
แบ่งปันความรู้ทางธุรกิจภายในองค์กร คือ นโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย
ความสามารถในการเชื อมโยงและด้ านเนื อหาข้ อ มูล โดยเฉพาะอย่า งยิ งการจัด การเว็บ ไซต์
เครื อ ข่ า ยสั ง คมด้ านคุ ณ ภาพข้ อมู ล ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแ บ่ ง ปั น ความรู้ ทางธุ ร กิ จ และสร้ าง
ความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้ านอกจากนีการออกแบบและการโต้ ตอบมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้ าง
ความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้ า
ยิงไปกว่านันแรงจูงใจการใช้ เครื อข่ายสังคมระดับ บุคคลมี อิทธิ พ ลต่อการแบ่งปั น
ความรู้ ในขณะทีแรงจูงใจการใช้ เครื อข่ายสังคมระดับองค์กรมีอิทธิ พลในเชิงลบต่อการแบ่งปั น
ความรู้ ทางธุ รกิ จ กล่า วคื อ องค์ ก รยัง มี ก ารกระตุ้น ไม่ ม ากเท่า ที ควรหรื อ พนัก งานในองค์ ก รมี
แรงจูงใจน้ อยต่อการแบ่งปั นความรู้ ทางธุรกิจผ่านเครื อข่ายสังคม ซึงเป็ นทีน่าสังเกตว่าแรงจูงใจ
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การใช้ เครื อข่ายสังคมระดับองค์กรและการแบ่งปั นความรู้ ทางธุรกิจช่วยสร้ างความสัมพันธ์ทีดีกับ
ลูกค้ าได้
งานวิจยั นีศึกษาการจัดการเครื อข่ายสังคมทีช่วยสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกับลูกค้ าจาก
พนักงานในองค์กร เพื อให้ ได้ ผ ลการวิจัยที ครอบคลุม ตัวอย่างและน่าเชื อถื อมากยิงขึน วิจัยใน
อนาคตจึงควรศึกษามุมมองของลูกค้ าทีใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมขององค์กร
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Abstract
The study aims to develop a framework of social network management to
enhance customer relationship. Social network management of this research is derived
from social network site management, individual and organization social network usage
motivation. The survey was conducted with organization employees who have used
social network to interact with customers. The results reveal that content, link, privacy
and security, page design and interactivity are the major issues of social network site
management. Content, link, privacy and security, individual and organization motivation
have major impacts on encouraging business knowledge sharing among employees.
Moreover, Page design and interactivity, content, organization motivation and
knowledge sharing can improve customer relationships.
The survey results showed that the enhancement of the customer
relationships between customers and organization greatly relied on how organization
managed the social network site with their customers. To manage the social network
site, organization needs to concern about webpage design, privacy and security policy,
linkage, and content management. Individual and organizational social network usage
motivations were very important antecedents of social network management. The two
components of social network site management that having impact on encouraging
business knowledge sharing within the organization were privacy and security policy,
and linkage of the social network to the related information. Quality of content on the
social network site has major impacts on both business knowledge sharing and
customer relationship. Page design and interactivity had only major impact on
enhancing customer relationship. Moreover, individual usage motivation had positive
impact on business knowledge sharing whereas organization motivation had negative
impact on encouraging business sharing. This was an important indicator that
employees felt that organization has less motivation to let them share knowledge
through social network. On the other hand, employees perceived that organization
motivation of using social network and business knowledge sharing can enhance
(4)

customer relationships. This research focused on studying the determinants of social
network management that had the influence on creating customer relationships from the
employees’ perspective.
The future researches can extend the study by measuring the customers’
perspective on using firm social network to interact with the organization.
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