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บทคัดยอ
ในปจจุบันสื่อสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก และมี
แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องทั้งจากโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่มีความกาวหนา ประกอบกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลนของผูบริโภค ทําใหองคกรตางๆ หันมาใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อเปน
ชองทางในการสื่อสารกับลูกคา เนื่องจากมีตนทุนต่ําเปนชองทางใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
นํามาประยุกตใชกับธุรกิจได ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความนาสนใจในการศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการ
นําสื่อสังคมออนไลนมาใชในองคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึง ศึกษาถึงประโยชนที่
ไดรับจากการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อสร างความสัมพันธกับลูกคาอีกดวย โดยสื่อสังคมออนไลนที่
ศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดแก เฟสบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) ยูทูป (Youtube) และไลน
(Line)
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งผูตอบคือบุคลากรตั้งแตระดับ
ผูจัดการขึ้นไป หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําสื่อสังคมออนไลนมาใชในองคกร และนําขอมูลที่ไดไป
ทําการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยในอดีตมาศึกษา ซึ่งไดแก
ปจจัยการรับรูประโยชนในการใชสื่อสังคมออนไลน การรับรูถึงความงายในการใชสื่อสังคมออนไลน
แรงกดดันจากการแขงขันในธุรกิจ ความพร อมใชงานของทรั พยากร และประสบการณในการใช
สื่อสังคมออนไลน สวนประโยชนที่นํามาพิจารณา 4 ดาน ไดแก การตระหนักรับรูถึงตรายี่หอ การเพิ่ม
ยอดขายและขยายฐานลูก คา การประหยัดตนทุน และความเขาใจในพฤติกรรมของลูกคาและการ
ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารกับลูกคา
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ผลการวิจัยพบวาประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
นําสื่อสังคมออนไลนมาใชมากที่สุด รองมาไดแก ความพรอมใชงานของทรัพยากร แรงกดดันจากการ
แขงขันในธุรกิจ และการรับรู ประโยชนที่ไดรั บจากการใชสื่อสังคมออนไลน ตามลําดับ ในขณะที่
ตัวแปรอิสระการรับรูความงายในการใชสื่อสังคมออนไลนไมสงผลตอการนําสื่อสังคมออนไลนมาใช
ในองคกร สวนดานประโยชนที่ไดรับจากการใชสื่อสังคมออนไลนพบวา การนําสื่อสังคมออนไลนมาใช
มีความสัมพันธกับประโยชนที่ไดรับจากการใชสื่อสังคมออนไลน โดยปจจัย การเพิ่มยอดขาย และ
ขยายฐานลู กคา เปนปจจัยที่มีความสั มพัน ธกับการใชสื่ อสังคมออนไลนของวิส าหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมากที่สุด รองลงมาไดแก ปจจัยความเขาใจในพฤติกรรมของลูกคาและการปรับปรุง
กระบวนการสื่อสารกับลูกคา ปจจัยการตระหนักรับรูถึงการมีอยูของตรายี่หอ และปจจัยการประหยัด
ตนทุน โดยจากผลการวิจัยนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทาง ในการกําหนดทิศทาง
ในการชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อพัฒนาทักษะการใช
สื่ อ สั ง คมออนไลน ข องผู ประกอบการ และสามารถใชป ระโยชน จ ากสื่ อสั งคมออนไลน ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, การสรางความสัมพันธกับลูกคา
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ABSTRACT
Currently, social media play an important role in the business and are
likely to continue growing both from the country's infrastructure progress and the
consumers’ habit of online media consumption. It’s enable organizations to use
social media as a channel to communicate with the customers. The small and
medium enterprises have applied using the social media to their business according
to its cost saving. As a researcher, I am interested in the study of various factors that
affect the adoption of using social media in organizations for the small and medium
enterprises including a study of the benefits of using social media to build
relationships with customers. The social media using in this independent study are
Facebook, Twitter, YouTube and Line.
A questionnaire is a research instrument. The samples are the personnel
managers or higher position or officers who are involved in the adoption of social
media in the organization. The data were analyzed quantitatively. The researcher
uses the concept of the theories from the previous studies such as the perceived
usefulness, the perceived ease of use, the perceived competitive pressure, the
resource availability and the experiences of using social media. The other 4 aspects
using to consider are the increase brand awareness, the increase sales and expand
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markets, the cost saving and the understanding and improving communication with
customers.
The results showed that the experience of using social media is the
factors that influence the adoption of using social media the most follow by the
resource availability, the perceived competitive pressure and the perceived
usefulness respectively. From the independent variables, the perceived ease of using
social media does not affect the using social media in the organizations. From the
usefulness of using social media, it was found that social media correlated with the
benefits of sales increasing and customer expanding which is the factor that related
to the use of social media for small and medium enterprises the most, follow by the
understanding and improving communication with customers, the increase brand
awareness and the cost saving respectively. According to this independent study, the
related agencies can use it as a guideline to direct the helping, promoting and
supporting the small and medium enterprises and to develop skills in using social
media entrepreneurs and take advantage of using social media effectively.
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