บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายงานผลการดําเนิ นรายงานสหกิ จเรื่ อง ขั้นตอนการบริ หารงานลูกค้าในตําเเหน่ ง ฝ่ าย
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยบริ ษทั อิ ชชู่ ดีไซน์คอเปอเรชั่น จํากัด ปี 2560 มุ่งศึกษาขั้นตอนการ
ติดต่อประสานงานลูกค้า
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ การทํารายงานฉบับนี้ ผูศ้ ึ กษาได้
ศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา
2. แนวคิดเกี่ยวกับการขายงานโฆษณา
3. แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อออนไลน์
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานลูกค้า
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการโฆษณา
จากความเป็ นมา และ หน้ า ที่ ข องโฆษณาที่ ป รากฏในระบบทุ น นิ ย มทั่ว โลก ในการ
ติ ดต่ อสื่ อสารระหว่า งผูผ้ ลิ ตซึ่ ง มี ค วามเชื่ อมัน่ เป็ นจํา นวนมาก และผูบ้ ริ โภคซึ่ ง อยู่อย่า งกระจัด
กระจาย จําเป็ นต้องมีระบบการสื่ อสารที่เป็ นตัวกลางขนาดใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา โดยการโฆษณา
เป็ นการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้บุคคล และเสี ยค่าตอบแทนผ่านสื่ อต่าง ๆ “โฆษณา” หมายถึง การ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อจูงใจหรื อโน้มน้าวให้ลูกค้าหรื อบุคคลกลุ่มเป้ าหมายรู ้สึกคล้อยตามเนื้ อหา เห็น
ถึ ง ประโยชน์ ข องข้อมูล ที่ นาํ เสนอหรื อนํา ไปปฏิ บ ตั ิ ตามแนวคิ ดต่า งๆ โดยผูโ้ ฆษณาจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการสื่ อโฆษณานั้นๆ
การโฆษณา(Advertising) เป็ นสิ่ ง ที่ เ ข้า มาเกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต ประจํา วัน ของผูบ้ ริ โ ภคใน
หลากหลายรู ปแบบ อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ เพราะเนื่ องมาจากการโฆษณาเป็ นเรื่ องสําคัญของการ
ดําเนินธุ รกิจ เป็ นเครื่ องมือในการจูงในที่สําคัญ และเป็ นกระบวนการหลักที่จะทําให้กลุ่มเป้ าหมาย
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
การโฆษณา เป็ นวิธีการนําเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช้ตวั บุคคล นําเสนอโดยการผ่านสื่ อ
ต่างๆ ซึ่ งล้วนแต่ตอ้ งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น(อ.สมศักดิ์ ทุ่งเนตร 2548)
สื่ อโฆษณาเป็ นตัวขับเคลื่อนที่นาํ เอาข่าวสารทางการตลาด ที่เกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การไป
ยังกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดที่ตอ้ งการจะสื่ อสาร สื่ อมวลชนกับหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
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สื่ อออนไลน์ได้วา่ เป็ นสื่ อที่เหมาะสมที่จะใช้เป็ นตัวขับเคลื่อนนําข่าวสารไปสู คนหมู่มาก (เสรี วงษ์
มณฑา)
โดยสรุ ปแล้ว การโฆษณา มีความหมายว่า การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
กับผูบ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการจะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ผ่านทางสื่ อ ช่องทาง
ต่างๆ ซึ่ งผูโ้ ฆษณาจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายให้กบั สื่ อที่ทาํ การเผยแพร่ โฆษณา ให้ไปถึงยังกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายของการโฆษณา
จุฑารัตน์ สมเจตนา (2539 : 120) ได้เสนอเป้ าหมายของการโฆษณาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและการปฏิบตั ิงานของการโฆษณาเป็ น 5 ประเด็น ดังนี้
1. เพื่อแนะนําให้รู้จกั สิ นค้าหรื อบริ การใหม่ ๆ แก่ผบู ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
2. เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ เช่น ประโยชน์ คุณสมบัติความโดดเด่นและ
ความสํ า คัญ ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้น ๆ ต่ อ การดํา รงชี วิ ต ของผู ้บ ริ โ ภค เพื่ อ อํา นวยความ
สะดวกสบาย เป็ นต้น
3. เพื่อสร้ างจุ ดเด่ นให้เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะและจุ ดเด่ นให้ตวั ของสิ นค้าหรื อบริ การ จน
ผูบ้ ริ โภคจําชื่อจําตราของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นได้ดีและตราตรึ งในใจ
4. เพื่อสร้ างแรงจูงใจ ดึ งดูดใจ กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจในสิ นค้าหรื อบริ การ
ซึ่ งนําไปสู่ ความต้องการในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
5. เพื่อสร้ างศรัทธาความเชื่ อถือในสิ นค้าหรื อบริ การให้เป็ นที่ยอมรับ อันจะส่ งผลถึ ง การ
จําหน่ายสิ นค้า ตัวใหม่หรื อบริ การใหม่ ๆ ของผูผ้ ลิตเดียวกัน
2.1.2 องค์ประกอบของการโฆษณา
การโฆษณาเป็ นการสร้ า งสรรค์ ง านโฆษณาทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์นิ ต ยสาร วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์
อิ น เตอร์ เ น็ ต สื่ อ กลางแจ้ง หรื อ ประเภทอื่ นๆ จะมี อ งค์ป ระกอบที่ ป ระกอบด้ว ยภาพ ( Picture)
ข้อความ (Words) และเสี ยง (Sound) เพื่อให้งานโฆษณามี ความน่ าสนใจ สะดุ ดตา และดึ งดู ดใจ
เป็ นการสร้ างสรรค์ด้านภาพ โดยสื่ อแต่ละด้านจะมี การสร้ างสรรค์ภาพโฆษณาหรื องานโฆษณา
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหว โดนมีส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ อีก
หลายอย่าง เช่ น การออกแบบลักษณะตัวอัก ษรนั้นต้องให้ สอดคล้องกับองค์ประกอบของภาพ
โฆษณา สามารถสื่ ออารมณ์ได้ สี สันการคุมโทนของงานโฆษณาให้ดูสวยงาม และยังมีความเกี่ ยว
ของกันทางด้านโฆษณาดังนี้คือ
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- ผูโ้ ฆษณา (Advertiser) คื อ เจ้าของผลิ ตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ ก าร มี ประสงค์ที่ จะทําการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
- สิ นค้าหรื อบริ การ (Brand, Product) โดยยินยอมที่จะรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการทําโฆษณาทั้งหมด
- บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) เป็ นด้านองค์กรหรื อบริ ษทั ที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากผู ้ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านผลิ ตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ ได้ให้ทาํ การออกแบบ
และผลิตงานโฆษณาในรู ปแบบต่างๆ
- สื่ อโฆษณา (advertising media) เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อ
ลูกค้าเป้ าหมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อออนไลน์ ต่างๆ
- ผูบ้ ริ โภค (consumer) เป็ นบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคล เช่ น ครั วเรื อน ที่ เป็ นผูใ้ ช้สินค้า และ/
หรื อ บริ การคนสุ ดท้ายที่ผลิ ตขึ้นภายในระบบสังคม มโนทัศน์ผบู ้ ริ โภคอาจมีได้หลากหลายขึ้นอยู่
กับบริ บท แม้นิยามทัว่ ไป คือ ปั จเจกบุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อใช้ส่วนตัว มิใช่เพื่อการผลิ ต
หรื อขายต่อ (สุ รชาติ พงษ์อนันสุ ข 2551)
2.1.3 บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณา
1. สร้ า งความรู้ จ ัก (Generating Awareness) เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ พ้ื น ฐานเพื่ อ ทํา ให้
กลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั ตราสิ นค้า รู ้แนวคิดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลด้านคุณสมบัติ ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อต้องการ
สร้างความต้องการเบื้องต้น (Primary Demand) มักจะใช้ในกรณี แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ ตลาด
หรื อต้องการให้ข ้อมู ลเพิ่ม เติ ม โฆษณาประเภทนี้ จึง เป็ นโฆษณาประเภทที่ เรี ย กว่า โฆษณาแจ้ง
ข่าวสาร
(Informative Advertising)
2. เตือนความจํา (Reminding Buyers to use) ยํ้าเตือนไม่ให้ผบู ้ ริ โภคลือสิ นค้า เพื่อเพิ่มอัตรา
การใช้ หรื อ
ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเก็บเป็ นสต็อกไว้ใช้ หรื อถึงแม้จะยังไม่ซ้ื อวันนี้ แต่ถา้ ถึงเวลาซื้ อก็จะนึ กถึงตรา
สิ นค้านั้น
เป็ นอันดับแรก โฆษณาประเภทนี้เรี ยกว่า Reminder Advertising)
3. เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) เกี่ ยวกับการใช้ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นกลยุทธ์การสร้ างความ
ต้องการเพื่อจะเพิ่มปริ มาณผูใ้ ช้รายใหม่ๆ หรื อกระตุ น้ อัตราการใช้ของผูใ้ ช้เดิ ม โดยการแนะนํา
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ประโยชน์ ใ ช้ส อยใหม่ หรื อเพิ่ ม โอกาสการใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ หรื อเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ด้า นลบต่ อ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นบวก
4. เปลี่ ยนแปลงความรับรู้ (Changing Perception) ต่อคุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการ
นําเสนอจุดขายใหม่ของผลิตภัณฑ์ (Unique Selling Proposition) ถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนตําแหน่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนไป เช่ น นําเสนอจุดเด่นเรื่ องการประหยัดนํ้ามัน
แทนสมรรถนะความแรงของเครื่ องยนต์
5. เปลี่ ยนความเชื่ อ (Beliefs) เกี่ ย วกับตราสิ นค้า คุ ณสมบัติข องสิ นค้าและประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องสําคัญ และจะต้องเป็ นจุดเด่น (Unique) มากพอที่จะทําให้ตราสิ นค้าได้รับความ
เชื่อถือจากผูบ้ ริ โภค
6. เสริ มสร้างทัศนคติ (Attitude Reinforcement) การโฆษณาจะตอกยํ้าเสริ มความแข็งแรง
ให้กบั ความเชื่อมัน่ สิ นค้าและความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าได้มากขึ้นโดยการเน้นยํ้าสิ่ งที่เป็ นจุดขาย
หลักอยูต่ ลอดเวลา
7. การสร้างภาพพจน์ต่อสายผลิตภัณฑ์และองค์การ (Corporate and Product-line Image
Building) การโฆษณาที่ ไ ม่ เ น้ น คุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ัว ใดตัว หนึ่ ง เรี ยกว่ า (Corporate
Advertising) จะช่วยสร้างภาพพจน์ของบริ ษทั และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์
8.ต้องการให้เกิ ดการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภค (Obtaining Direct Response) ใช้โฆษณา
เป็ นเครื่ องมือของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) กระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคสนองตอบโดยทันที
โดยการสั่งซื้ อสิ นค้าที่เราทําการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ออกไปแล้ว(อรอนงค์ นาคฤดี 2549)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการขายงานโฆษณา
ขึ้นชื่อว่าสื่ อ ไม่วา่ จะเป็ นประเภทไหน ทั้งสิ่ งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้แต่ออนไลน์ ย่อม
ต้องมีรายได้หรื อกําไรมาหล่อเลี้ยงธุ รกิจ ซึ่ งผูม้ ีหน้าที่คอยหารายได้ให้กบั สื่ อนี่ เอง ที่เปรี ยบเสมือน
เลือดหล่อเลี้ยงร่ างกาย ให้ดาํ รงอยูไ่ ด้นานเท่านาน
สําหรับสื่ อโฆษณาทุกแขนง รายได้จากยอดขาย อาจมีอยูใ่ นสื่ อบางชนิ ด เช่น สํานักพิมพ์ ที่
จัดพิมพ์สินค้าประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กแต่สําหรับสื่ อประเภทอื่น เช่ น นิ ตยสาร หรื อ หนังสื อพิมพ์ ลง
โฆษณาออนไลน์ รายได้หลักนั้นมาจากค่าโฆษณา และผูท้ ี่หารายได้ส่วนนี้ มาหล่อเลี้ยงองค์กร ก็คือ
ฝ่ ายขาย (Sale) หรื อบางองค์กรใช้ชื่อว่า เออี (Account Executive) นัน่ เอง
นอกจากนี้ เออียงั เป็ นผูป้ ระสานระหว่างลูกค้าและสื่ อ เพื่อให้การทํางานทุกอย่างลุล่วงไป
ได้ดว้ ยดี ทั้งการขาย เอกสารการสั่งจองโฆษณา รวมถึงประสานงานกับฝ่ ายศิลป์ เพื่อนําโฆษณาของ
ลูกค้ามาลงในสื่ อ ประสานงานเรื่ องอาร์ ตเวิร์ค วันที่ลงโฆษณา การส่ งหนังสื อหรื อสื่ อที่ลงโฆษณา
แล้วไปให้ลูกค้า บางองค์กรเออีจะเป็ นคนประสานงานทุ กอย่างระหว่างลูกค้าและบริ ษทั แต่บาง
องค์กรอาจฝ่ ายประสานงานเป็ นคนติดตามงานให้
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แม้ว่าเออีจะมีงานขายเป็ นหลัก แต่การเป็ นเออีน้ นั หมายถึ งการแบกภาพลักษณ์ องค์กรไป
ด้วยกับ ตัว จึ ง ต้องบริ หารลู ก ค้า ให้ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ดี ก ับ องค์ก ร กับ บริ ก าร มี หน้า ที่ เป็ นตัวกลางคอย
ประสานประโยชน์ และทําให้กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนเป็ นไปได้ดว้ ยดี งานของเออีจึงทั้งยาก
และง่ายในเวลาเดียวกัน(ปิ่ นอนงค์ รัสสุ นีย ์ 2540)
งานขาย หรื อดู แลลู กค้าอย่างเออี จึ งเป็ นงานที่ ได้ท้ งั โอกาสในการพบปะผูค้ น เพื่อเพิ่ ม
ความรู ้ ส่วนตัว จนกลายเป็ นผูม้ ี สังคมกว้างขวาง ได้รับความรู ้ และข่าวสารจากลู กค้า งานชนิ ดนี้
จําเป็ นจะต้องใช้ทกั ษะมากมายที่หลากหลาย สําหรับคนที่สนใจในการเป็ นเออี หรื อฝ่ ายบริ หารงาน
ลูกค้าสัมพันธ์นนั่ เอง

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อออนไลน์
สื่ อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่ อดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม (Social
Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และ
โปรแกรมประยุกต์บนสื่ อใดๆ ที่มีการเชื่ อมต่อกับอิ นเทอร์ เน็ต โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ท้ งั ที่ เป็ นผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสารมีส่วนร่ วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้ อหาขึ้นเอง ในรู ปของข้อมูล
ภาพ และเสี ยง
ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ มีดว้ ยกันหลายชนิ ด ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการนํามาใช้โดยสามารถ
แบ่งเป็ นกลุ่ม หลักดังนี้
1. Weblogs หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า Blogs คือ สื่ อส่ วนบุคคลบนอินเทอร์ เน็ตที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร ความรู ้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่ วนตัว โดยสามารถแบ่งปั นให้บุคคลอื่นๆ โดยผูร้ ับสารสามารถ
เข้าไปอ่าน หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่ งการแสดงเนื้ อหาของบล็อกนั้นจะเรี ยงลําดับจาก
เนื้ อหาใหม่ ไ ปสู่ เนื้ อหาเก่ า ผูเ้ ขี ย นและผูอ้ ่ า นสามารถค้นหาเนื้ อหาย้อนหลังเพื่ ออ่ า นและแก้ไ ข
เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation
2. Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมในอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่ใช้
สําหรั บเชื่ อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุ คคล เพื่อให้เกิ ดเป็ นกลุ่ มสังคม (Social Community) เพื่อ
ร่ วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุ รกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook,
Hi5, Ning, Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรื อที่เรี ยกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ซึ่ งเป็ นเว็บเซอร์ วิสหรื อ
เว็บ ไซต์ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลทั่วไป สํ า หรั บ ให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเขี ย นข้อ ความสั้ นๆ ประมาณ 140
ตัวอักษร ที่เรี ยกว่า “Status” หรื อ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ หรื อแจ้ง
ข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network) (Wikipedia,2010) ทั้งนี้
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การกําหนดให้ใช้ขอ้ มูลในรู ปข้อความสั้นๆ ก็เพื่อให้ผใู ้ ช้ที่เป็ นทั้งผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านเข้าใจง่าย ที่นิยม
ใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ Twitter
4. Online Video เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งปั จจุบนั
ได้รับ ความนิ ย มอย่า งแพร่ ห ลายและขยายตัวอย่า งรวดเร็ ว เนื่ องจากเนื้ อหาที่ นํา เสนอในวิดีโ อ
ออนไลน์ไม่ถูกจํากัดโดยผังรายการที่แน่ นอนและตายตัว ทําให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถติดตามชมได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ ช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยัง
สามารถเชื่ อมโยงไปยัง เว็บวิดีโออื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้จาํ นวนมากอี กด้วย เช่ น Youtube, MSN,
Yahoo
5. Poto Sharing เป็ นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริ การฝากรู ปภาพโดยผูใ้ ช้บริ การสามารถอัพโหลด
และดาวน์โหลดรู ปภาพเพื่อนํามาใช้งานได้ ที่สําคัญนอกเหนือจากผูใ้ ช้บริ การจะมีโอกาสแบ่งปั น
รู ปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนําเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น Flickr,
Photobucket, Photoshop,Express, Zooom
6. Wikis เป็ นเว็บไซต์ที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้อมูลหรื อความรู ้ (Data/Knowledge) ซึ่ งผูเ้ ขียน
ส่ วนใหญ่ อาจจะเป็ นนัก วิช าการ นัก วิ ช าชี พ หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้า นต่ า งๆ ทั้ง การเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถเขียนหรื อแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่ น Wikipedia,
Google Earth,diggZy Favorites Online
7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจําลองส่ วนหนึ่ งของชี วิตลงไป จัดเป็ นสื่ อ
สังคมออนไลน์ที่บรรดาผูท้ ่องโลกไซเบอร์ ใช้เพื่อสื่ อสารระหว่างกันบนอินเทอร์ เน็ตในลักษณะโลก
เสมือนจริ ง (Virtual Reality) ซึ่ งผูท้ ี่จะเข้าไปใช้บริ การอาจจะบริ ษทั หรื อองค์การด้านธุ รกิ จ ด้าน
การศึกษา รวมถึงองค์การด้านสื่ อ เช่น สํานักข่าวรอยเตอร์ สํานักข่าวซี เอ็นเอ็น ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อพื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริ ษทั หรื อองค์กรได้มีช่องทางในการนําเสนอเรื่ องราวต่างๆ ไปยังกลุ่ม
เครื อข่ายผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ ซึ่ งอาจจะเป็ นกลุ่ม ลูกค้าทั้งหลัก และรองหรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ ของ
บริ ษทั หรื อองค์การก็ได้ ปั จจุบนั เว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลสําเร็ จและมีชื่อเสี ยง
คือ Second life
8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และ Outsourcing เป็ นหลักการ
ขอความร่ วมมื อจากบุ คคลในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดทําในรู ปของเว็บไซต์ที่มี
วัตถุ ประสงค์หลักเพื่อค้นหาคําตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทั้งทางธุ รกิจ การศึกษา รวมทั้งการ
สื่ อสาร โดยอาจจะเป็ นการดึ งความร่ วมมือจากเครื อข่ายทางสังคมมาช่ วยตรวจสอบข้อมูลเสนอ
ความคิ ดเห็ นหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ กลุ่ มคนที่ เข้ามาให้ขอ้ มูลอาจจะเป็ นประชาชนทัว่ ไปหรื อผูม้ ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยูใ่ นภาคธุ รกิจหรื อแม้แต่ในสังคมนักข่าว ข้อดีของการใช้หลัก Crowd
souring คือ ทําให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนํา ไปสู่ การแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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ตลอดจนช่ วยตรวจสอบหรื อคัดกรองข้อมูลซึ่ งเป็ นปั ญหาสาธารณะร่ วมกันได้ เช่ น Idea storm,
Mystarbucks Idea
9. Podcasting หรื อ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคํา คือ “Pod” กับ “Broadcasting”
ซึ่ ง “POD” หรื อ PersonalOn - Demand คื อ อุ ป สงค์ ห รื อ ความต้อ งการส่ ว นบุ ค คล ส่ ว น
“Broadcasting” เป็ นการนําสื่ อต่างๆ มารวมกันในรู ปของภาพและเสี ยง หรื ออาจกล่าวง่ายๆ Podcast
คือ การบันทึกภาพและเสี ยงแล้วนํามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลภายนอก
(The public in general) ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อนําไปใช้งาน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly
Podcast
10. Discuss / Review/ Opinion เป็ นเว็บบอร์ ดที่ผใู้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยอาจจะเกี่ ย วกับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ประเด็ นสาธารณะทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม เช่ น
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp (http://smforedu.blogspot.com/2014/02/blogpost.html
โดยรวมชองการสื่ อออนไลน์แล้ว แม้ลกั ษณะของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็ นสื่ อให้
ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายออกไปอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางมีคุณประโยชน์มากมายในด้าน
การติดต่อสื่ อสาร แต่ก็เปรี ยบเสมือนดาบสองคมหากผูใ้ ช้ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม สามัญสํานึ ก การ
รู้จกั เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และความระมัดระวังในการใช้ หากใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ถูกต้องจะ
ทําให้ประสบผลสําเร็ จสู งสุ ดได้ไม่ยาก อีกทั้งยังประหยัดเรื่ องค่าใช้จ่ายมากกว่าการโฆษณาผ่าน
ช่องทางอื่น
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารงานลูกค้ า
ของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ คือ กิจกรรมการตลาดที่กระทําต่อลูกค้า อาจจะเป็ นลูกค้า
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่องมุ่งให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจมีการรับรู ้ที่ดี ตลอดจนรู ้สึกชอบบริ ษทั และสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั ทั้งนี้ จะมุ่งเน้น
กิจกรรมการสื่ อสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าให้
ได้ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย (Win-Win Strategy) เป็ นระยะเวลายาวนาน
วัตถุประสงค์ของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
1. เพื่อเพิ่มยอดขายสิ นค้าการบริ การของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องในช่วงเวลาหนึ่ง
2. เพือ่ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าหรื อการบริ การ และบริ ษทั ทําให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้
สิ นค้าอย่างถูกต้องสามารถจดจํา และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั และสิ นค้าหรื อบริ การ
ของบริ ษทั ในระยะยา
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3. เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริ ษทั สิ นค้าหรื อบริ การ กรณี ที่บริ ษทั มีสินค้า
จําหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ในสายผลิตภัณฑ์หนึ่ง
แล้วรู้สึกประทับใจในทางบวกโอกาสที่บริ ษทั จะเสนอขายสิ นค้าในสายผลิตภัณฑ์อื่น
(Cross Selling) ได้สาํ เร็ จก็จะมีมากขึ้น
4. เพื่อให้ลูกค้าแนะนําสิ นค้าหรื อการบริ การต่อไปยังผูอ้ ื่น เกิดการพูดแบบปากต่อปาก
(Words-of-Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสิ นค้า ซึ่ งมีความน่าเชื่อ ถือมากกว่าคํากล่าวอ้าง
ในโฆษณาเสี ยอีก
องค์ประกอบหลักของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ คือการจัดระบบลําดับเหตุการณ์สาํ คัญ
ต่างๆ (Lawson-Body และ Limayem ประกอบด้วย
1. การติดตามลูกค้า (Customer Prospecting) คือการเสาะแสวงหาศึกษาความต้องการ ความ
จําเป็ นของลูกค้าใหม่ และได้มีการทําการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรี ยมผลิตภัณฑ์ และ
สิ่ งที่ดึงดูดใจสําหรับลูกค้า
2. สัมพันธภาพกับลูกค้า (Relations with Customers) คือ การเริ่ มต้น การพัฒนาการรักษา
และการสร้างช่องทางการติดต่อสื่ อสารเพื่อรองรับลูกค้าให้รู้สึกดียงิ่ ขึ้นไป
3. การบริ หารการสื่ อสารระหว่างกัน (Interactive Management) คือ การมีการติดต่อโต้ตอบ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อสนเทศ การปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างลูกค้ากับองค์กร
4. การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า (Understanding Customer Expectations) คือ
กระบวนการทางธุ รกิจที่สร้างมวลความรู ้เกี่ยวกับความคาดหวังความจําเป็ นของลูกค้า เตรี ยม
ผลิตภัณฑ์ การบริ การที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า
5. การให้อาํ นาจ (Empowerment) หมายถึง กระบวนการนําเอาการสนับสนุนส่ งเสริ มและการ
ให้รางวัลแก่พนักงานที่ได้ริเริ่ มและมีส่วนในการสร้างสรรค์คุณค่าและช่วยแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้
6. การเป็ นหุ น้ ส่ วน (Partnerships) หมายถึง การส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ แก่ผู ้
จัดหาสิ นค้า คู่คา้ ที่ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์กบั ลูกค้าเพิ่มแรงปรารถนาการบริ การสู่ ผลิตภัณฑ์
7. การทําให้เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) คือ การมอบหมายให้แต่ละสายงานธุ รกิจ
นําเสนอลูกค้าและพัฒนาหรื อเตรี ยมผลิตภัณฑ์เฉพาะให้พิเศษสําหรับลูกค้าเป็ นการเฉพาะเจาะจง
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แนวคิดพื้นฐานของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมีสิ่งสําคัญที่เป็ น หลักของการ
บริ หาร คือ การตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้าแต่ละราย ว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสําคัญไม่
เท่ากัน การที่องค์การสามารถทําให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อองค์การได้น้ นั เป็ นหัวใจหลักในการนํา
องค์การไปสู่ ความสําเร็ จในการดําเนินธุ รกิจระยะยาว
CRM เป็ นเครื่ องมือทางการบริ หารจัดการซึ่ งถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วย ให้
องค์การสามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดต่อองค์การ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2546, น. 12-13)
โดยรวมของการบริ หารงานลูกค้านั้นคือ กิจกรรมทางการตลาดอย่างหนึ่ง มุ่งเน้นกิจกรรม
การสื่ อสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าให้ได้
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย เป็ นระยะเวลายาวนาน เพื่อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้าและองค์กรของ
เรา โดยรักษาฐานลูกค้าเก่า และแสดงหาลูกค้ารายใหม่น้ นั ถือเป็ นสิ่ งสําคัญ

