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บทคัดยอ
นวัตกรรมทางการสือ่ สารเปนเครือ่ งมือสําคัญในการสือ่ สารการตลาดและการจัดการแบรนดองคกร บทความนีเ้ สนอเกีย่ วกับ
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการแบรนดองคกรของธนาคารพาณิชยไทย โดยใชธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน
กรณีศึกษาในฐานะที่เปนธนาคารพาณิชยที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศที่มีการพัฒนานวัตกรรมขององคกรเพื่อนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นวัตกรรมการสื่อสารของธนาคารดังกลาวมีการใชสื่อสังคมออนไลนใน
การสื่อสารแบรนดองคกรกับลูกคาในลักษณะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ ซึ่งมิใชเปนเพียงเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดและ
การจัดการแบรนดองคกรในกลุมลูกคาเทานั้น แตยังชวยรักษาความสัมพันธกับกลุมลูกคาเดิม อีกทั้งชวยสรางและขยายฐาน
ลูกคาใหมๆ ใหเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานสื่อสารแบรนดของธนาคารไทยพาณิชยสะทอนใหเห็นวา เมื่อองคกรใหความสําคัญ
กับแบรนด และมีกลยุทธการสื่อสารแบรนดที่มีประสิทธิภาพแลว สามารถทําใหลูกคามีความผูกพัน เชื่อมั่น ไววางใจ และเกิด
การยอมรับองคกรได โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรธุรกิจประเภทสถาบันการเงินที่จําเปนตองสรางความผูกพันระหวางองคกรกับ
ลูกคาที่มีตอกันในระยะยาว
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Abstract
Communication innovation is an important tool for marketing communication and corporate brand
management. This article presents innovation communication for corporate brand management of a Thai
commercial bank in a case of the Siam Commercial Bank PCL (SCB) as Thailand’s leading bank which has
developed organization innovation for improving work process and building competitive advantage.
Communication innovation of SCB involves the use of social media to communicate corporate brand to
customers in an interactive communication. This article revealed that communication innovation is not only
the marketing communication and brand management tool among customers, but also the mechanism to
maintain the relationships with existing customers. Moreover, it creates and expands the base of new
customers. SCB’s brand communication management reflects that when organizations focus on the brand
and have effective brand communication strategies, they would generate customer engagement, confidence,
trust and adoption. In particular, financial institutions need to create the engagement between the organization
and customers in the long run.
Keywords: Innovation Communication, Corporate Brand Management, Thai Commercial Bank
บทนํา

ในการแขงขันทางธุรกิจทามกลางกระแสโลกาภิวตั นทโี่ ลกไดกา วเขาสูย คุ ดิจทิ ลั (digital age) เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีบทบาท
สําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในสังคม ธนาคารพาณิชยของไทยตางปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบทั้งดาน
การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน การพัฒนาการใหบริการ การพัฒนาดานเทคโนโลยี และการ
ปรับปรุงองคกรใหมคี วามทันสมัยอยูเ สมอ เพือ่ ใหสอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจในปจจุบนั โดยเฉพาะอยางยิง่
การใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมดานตางๆ ขององคกร รวมทัง้ นวัตกรรมการสือ่ สารดวย ซึง่ ในปจจุบนั มีบทบาทสําคัญ
ตอคนในสังคมอยางกวางขวาง เพราะนวัตกรรมเปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาองคกรใหมีขีดความสามารถทางการแขงขัน
ที่มากขึ้น องคกรตางๆ ในประเทศไทยจึงใหความสําคัญกับนวัตกรรมเปนอยางมาก
บทความนี้เสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการแบรนดองคกรของธนาคารพาณิชยไทย โดยใชธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนกรณีศกึ ษาในฐานะทีเ่ ปนธนาคารพาณิชยทสี่ าํ คัญแหงหนึง่ ของประเทศทีม่ กี ารพัฒนา “นวัตกรรม
ขององคกร” เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ธนาคารใหความสําคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการทางการเงิน โดยไดใชนวัตกรรมทางการสื่อสาร (communication innovation) เปนเครื่องมือสําคัญใน
การสือ่ สารการตลาด (marketing communication) และการจัดการแบรนดองคกร (corporate brand management) ดังนัน้
องคกรแหงนี้จึงมีความสําคัญและนาสนใจควรแกการศึกษาดานนวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร โดยเนนศึกษานวัตกรรม
สื่อสังคม (social media innovation) ซึ่งถือเปนนวัตกรรมทางการสื่อสารที่สําคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ใชเปนเครื่องมือทางการสื่อสารขององคกร
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการแบรนดของธนาคารพาณิชย ไทย
ในการศึกษาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการแบรนดของธนาคารพาณิชยไทย: กรณีศึกษาธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)” มีทฤษฎีหลักที่ผูเขียนนํามาใชในการวิเคราะห คือ ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (technological
determinism theory) ของ “สํานักโตรอนโต” กลุมเศรษฐศาสตรการเมืองซึ่งชี้ใหเห็นวา เทคโนโลยีกับสังคมมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน เทคโนโลยีสมัยใหมเปนการประยุกตใชพลังของเครื่องจักรกลในการผลิต (Scannell, 2007) ทั้งนี้ McQuail
(1994, as cited in Kaewthep, 2006) ไดอธิบายไววา เทคโนโลยีเปนพืน้ ฐานของทุกสังคม และเทคโนโลยีแตละชนิดก็จะเหมาะสม
กับโครงสรางสังคมแตละรูปแบบ ทีส่ าํ คัญคือ ขัน้ ตอนของการผลิตและการใชเทคโนโลยีจะเปนปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม และการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีในแตละครัง้ จะทําใหเกิดการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงสังคมตามมาเสมอ เชนเดียวกัน
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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กับสภาพการณปจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนา
จากสือ่ ดัง้ เดิม (traditional media) เปนสือ่ ใหม (new media)
ซึง่ นับเปน “นวัตกรรมทางการสือ่ สาร” ทีค่ นในสังคมใชตดิ ตอ
สือ่ สารหรือเชือ่ มโยงกันเปนเครือขายสังคมออนไลนทม่ี กี ารใชงาน
แตกตางกันไป ดังนัน้ ทฤษฎีทวี่ า ดวยเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด
จึงชวยอธิบายไดวาเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและระบบการใชงานของผูใชส่ือให
แตกตางไปจากเดิม เปนตัวกําหนด (determinism) ทั้งเวลา
(time) และพื้นที่ (space) ในกรณีของสื่อสังคมออนไลนนั้น
กอใหเกิดการสือ่ สารเชิงปฏิสมั พันธไดทกุ ทีแ่ ละทุกเวลา ทัง้ ยัง
ชวยขยายประสบการณดานผัสสะของมนุษย (extension of
the human senses) ใหกวางขวางและมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
ดวยประสิทธิภาพของสือ่ ใหมทมี่ คี วามหลากหลายทัง้ ขอความ
ภาพ เสียง และวิดโี อ ซึง่ ตางจากสือ่ ดัง้ เดิม (Scannell, 2007)
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด วิธีการ การปฏิบัติ
ตลอดจนสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ใ หม ๆ ที่ ยั ง ไม เ คยมี ใช ม าก อ น หรื อ
เปนการพัฒนา ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัย
และใชไดผลดียิ่งขึ้น (Wutthirong, 2012) และนวัตกรรมจะ
ชวยใหการทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงกวาเดิม (Piyawongwatana, 2012) ในการแขงขันทางธุรกิจ
ในปจจุบัน องคกรธุรกิจหลายแหงมีการพัฒนานวัตกรรมขึ้น
เปนปจจัยขับเคลื่อน (innovation-driven) ธุรกิจใหเติบโต
และสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน นวัตกรรมทางการสือ่ สาร
เปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน
ขององคกร เพราะกระบวนการสื่อสารมีความสําคัญในฐานะ
เปน “เครื่องมือ” หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
องคกร นับตั้งแตการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม
การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารทาง
สือ่ มวลชน หรือการสือ่ สารผานสือ่ ใหม ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา
นวัตกรรมทางการสื่อสารมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย
ทัง้ นี้ นวัตกรรมทางการสือ่ สารดังกลาวอาจเปนทัง้ ความคิดใหม
วิธีการ การกระทํา หรือสิ่งใหมๆ อาทิ สื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ
หรือเครื่องมือทางการสื่อสารที่มนุษยนํามาทําใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลง การแกไขปญหา หรือพัฒนาวิถกี ารดํารงชีวติ หรือ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิม
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการแบรนดองคกร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนการใชนวัตกรรม
สื่ อ สั ง คม ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากความก า วหน า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงกอใหเกิดนวัตกรรม
การสื่อสารหลากหลาย เนื่องจากการสื่อสารผานเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ต มี ก ารเติ บ โตพร อ มๆ กั บ ความก า วหน า ของ
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เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งทําใหเกิดการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ
(interactive communication) ผานสื่อสังคมออนไลน
(social media) อาทิ เฟซบุก (facebook) ทวิตเตอร (twitter)
อินสตาแกรม (instagram) ไลน (line) โซเชียลแคมป (social
camp) บล็อก (blog) วอทสแอป (whatsapp) เปนตน
(Tuten & Solomon, 2013) ซึง่ ไดรบั ความนิยมและแพรหลาย
อยางรวดเร็วในบรรดาผูใชอินเทอรเน็ต ทั้งยังจะมีการพัฒนา
เขาสูยุคเว็บ 3.0 ตอไปในอนาคต
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใชนวัตกรรม
สือ่ สังคมในกระบวนการจัดการแบรนดใหเกิดประสิทธิผลดวย
“แบรนด” (brand) หมายถึง การรวมกันทัง้ หมดของการรับรู
และความรูสึกของลูกคาที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของสินคา
และการทํางานของสินคานั้น อีกทั้งยังเกี่ยวของกับชื่อและ
จุดยืนหรือตําแหนงของสินคารวมไปถึงบริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ
เกี่ยวของกับสินคานั้น (Achenbuam, 1993, as cited in
Ruenrom, 2013)
หนึง่ ในกลยุทธทสี่ าํ คัญดานการตลาดยุคใหม ตองมีการ
จัดการและพัฒนาแบรนด ทัง้ แบรนดสนิ คา (product brand)
และแบรนดองคกร (corporate brand) ควบคูกันไป เพราะ
การทีอ่ งคกรหนึง่ ๆ มีแบรนดทแ่ี ข็งแกรงเปนทีร่ จู กั ของผูบ ริโภค
และสังคม ยอมทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นยังมีความสําคัญตอการ
สรางคุณคาใหกบั องคกร (corporate value) ซึง่ จะมีผลทําให
พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร อัน
จะนําไปสูก ารทุม เททํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น แบรนดองคกรจึงเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวาง
ผูบ ริหาร พนักงาน และผูบ ริโภค ในการนี้ การจัดการและการ
พัฒนาแบรนดองคกรอยางจริงจังและตอเนื่องจึงเปนกุญแจ
สําคัญทีท่ าํ ใหองคกรนัน้ เกิดความมัน่ คง (stability) และความ
ยัง่ ยืน (sustainability) ในระยะยาวซึง่ เปนเปาหมายสําคัญใน
การประกอบธุรกิจ (Ruenrom, 2013)
การจัดการแบรนดเปนกระบวนการทีม่ ที ง้ั การวิเคราะห
และการวางแผนซึ่งมีลําดับขั้นตอนตางๆ เพื่อนําไปสูความ
สําเร็จตอการสรางแบรนด Jarupongsopon (2014) ไดกลาว
ถึง การบริหารแบรนดหรือตราสินคาวามี 4 ขั้นตอน คือ 1)
การระบุและการสรางตําแหนงตราสินคา 2) การวางแผนและ
การดําเนินการกิจกรรมทางการตลาดในการสรางตราสินคา
3) การประเมินผลการดําเนินงานของตราสินคา และ 4) การ
เติบโตของคุณคาตราสินคาอยางยัง่ ยืน แบรนดถอื วาเปนอาวุธ
สําคัญทางการตลาดทีส่ รางความไดเปรียบและความแตกตาง
จากคูแขง แบรนดที่มีคุณคาสูงจึงสามารถครองใจผูบริโภคให

เกิดความภักดี และเปนปจจัยสําคัญอยางยิง่ ปจจัยหนึง่ ทีช่ ว ยทําธุรกิจประสบความสําเร็จ (Ruenrom, 2013) ดังจะขอยกตัวอยาง
แผนภาพแสดงการจัดการแบรนดของบริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนองคกรระดับโลกที่มีแบรนด
ระดับสากล (international brand) เปนที่รูจักกันดีดงั ตอไปนี้

ภาพที่ 1 การจัดการแบรนด (Brand Management)
ที่มา: Colgate-Palmolive (Thailand) Co., Ltd. (2015)
จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา ในการจัดการแบรนด
มีปจจัยมาเกี่ยวของอยูมาก ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ
“สื่อ” ซึ่งมีความสําคัญตอการสื่อสารและจัดการแบรนดของ
องคกรตางๆ สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ที่จะศึกษาการใช
นวัตกรรมสื่อสังคมในการจัดการแบรนดองคกรของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยทีส่ อื่ สังคมออนไลนมบี ทบาท
สําคัญในการจัดการแบรนดองคกรของธนาคารพาณิชยไทย
ซึ่งธนาคารนํามาใชเปนชองทางในการสื่อสารออนไลนกับ
ลูกคา ทัง้ รูปแบบเพจบนเฟซบุก บัญชีอนิ สตาแกรม ไลน และ
ทวิตเตอร เปนตน เพื่อสรางปฏิสัมพันธและเปนชองทาง
สํ า หรั บ รั บ ความคิ ด เห็ น จากลู ก ค า นอกจากนั้ น ด ว ย
คุณลักษณะดานการเปนเครื่องมือการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ
สื่อดังกลาวก็ยังสามารถใชวัดผลประสิทธิภาพของแบรนด
ธนาคารไดอีกดวย

นวัตกรรมสื่อสังคมเพื่อการจัดการแบรนดองคกรของ
ธนาคารพาณิชย ไทย
ในปจจุบนั ธนาคารพาณิชยของไทยตางใหความสําคัญ
กับการใชสื่อสังคมเปนเครื่องมือการสื่อสารระหวางธนาคาร
กับกลุมลูกคาของธนาคารและสาธารณชน และใชเปนชอง
ทางการบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนับเปน
นวัตกรรมทางการสื่อสารสําคัญที่ธนาคารนํามาใชจัดการการ
สือ่ สารและการดําเนินงานขององคกร ดังจะเห็นไดวา ธนาคาร
ตางๆ มีการใชสอ่ื สังคมตางๆ อาทิ เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม
ไลน เปนตน ในการเปนชองทางการสื่อสารกับลูกคา ทั้งยังมี
กลุ ม ลู ก ค า และสาธารณชนต า งๆ ให ก ารติ ด ตามและมี
ปฏิสัมพันธกับสื่อสังคมของธนาคารดังตัวอยางผลการสํารวจ
ของ Thoth Zocial Co., Ltd. (2016) เกี่ยวกับการใชสื่อ
สังคมของธนาคารตางๆ และจํานวนของผูติดตามสื่อสังคม
ดังตารางตอไปนี้
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ตารางที่ 1 การใชสื่อสังคมของธนาคารตางๆ 5 อันดับแรก และจํานวนของผูติดตามสื่อสังคม
ลําดับ

ชื่อธนาคาร

1
2
3
4
5

ไทยพาณิชย
กรุงศรีอยุธยา
กรุงไทย
แลนด แอนด เฮาส
ออมสิน

จํานวนการไลค
ทางเฟซบุก
3,072,396
1,355,178
907,752
361,671
188,598

จํานวนผูติดตาม
ทางทวิตเตอร
335,956
7,844
31,609
1,800
128

จํานวนผูติดตาม
ทางอินสตาแกรม
16,800
12,100
7,884
954
2,641

รวม
3,425,152
2,322,367
947,245
364,425
191,367

ที่มา: Thoth Zocial Co., Ltd. (2016)
จากตั ว อย า งธนาคารต า งๆ ข า งต น จะเห็ น ได ว า
ธนาคารพาณิชยของไทยตางใชสื่อสังคมเปนนวัตกรรมการ
สือ่ สารและการใหบริการทางการเงินของธนาคาร ทัง้ ยังไดรบั
ความนิยมในกลุมลูกคาและสาธารณชนดวย ทั้งนี้เพราะใน
ปจจุบนั คนในสังคมนิยมใชสอื่ สังคมเปนสวนหนึง่ ในการดําเนิน
ชีวิต ดังผลการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ในป 2559 พบวา กลุม ตัวอยาง
ผูใชอินเทอรเน็ตนั้น มักใชเพื่อการพูดคุยผานเครือขายสังคม
ออนไลน โดยโทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ เ ป น สมาร ท โฟนยั ง คงเป น
อุ ป กรณ ห ลั ก ที่ ผู ใช อิ น เทอร เ น็ ต นิ ย มใช ใ นการเชื่ อ มต อ
อินเทอรเน็ต โดยมีจํานวนผูใชงานมากถึงรอยละ 85.5 และมี
จํานวนชั่วโมงการใชงานโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.2 ชั่วโมงตอวัน ซึ่ง
ทัง้ จํานวนผูใ ชงานและจํานวนชัว่ โมงการใชงานของปนสี้ งู กวา
ปที่แลว โดยในป 2558 มีจํานวนผูใชงานรอยละ 82.1 และมี
จํานวนชัว่ โมงการใชงานโดยเฉลีย่ อยูท ี่ 5.7 ชัว่ โมงตอวันเทานัน้
ทั้ ง นี้ ด ว ยความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ทํ า ให ก ารเชื่ อ มต อ
อินเทอรเน็ตไมไดจาํ กัดเพียงผานคอมพิวเตอรอกี ตอไป อีกทัง้
ฟงกชันการใชงานก็มีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหการเขา
ใชงานสะดวกสบายและรวดเร็ว ดังนัน้ จึงสงผลตอการขยายตัว
ของเครือขายสังคมออนไลนที่เติบโตอยางรวดเร็ว
จากปรากฏการณดังกลาวจะเห็นไดวา เทคโนโลยีการ
สื่อสารมีผลอยางมากที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
สื่อสารขององคการหรือในระดับสถาบันตามแนวทฤษฎีการ
สือ่ สารเปนตัวกําหนด ทัง้ ยังมีผลตอการกําหนดเนือ้ หาสารดวย
ดังแนวคิดสําคัญที่วา “สื่อคือสาร” (the medium is the
message) ซึ่งสื่อสังคมเปนสื่อเชิงปฏิสัมพันธที่กอใหเกิดการ
สือ่ สารซึง่ มีเนือ้ หาสารหลากหลายทัง้ ขอความ เสียง ภาพนิง่ ภาพ
เคลือ่ นไหว และวิดโี อ อีกทัง้ ผูร บั สารยังสามารถสรางเนือ้ หาสาร
ไดดวยตนเอง

40

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยไทยเปนองคกรธุรกิจที่
แสวงหากําไรที่แตกตางจากธุรกิจอื่น คือไมมีการผลิตสินคา
แตดําเนินธุรกิจทางการเงินเปนสวนใหญ คือ การรับฝากและ
ถอนเงิน การใหสินเชื่อ การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การซื้อขายตราสารทางการเงิน และการใหบริการอื่นๆ ที่
เกีย่ วของกับการเงิน นอกจากนัน้ ยังมีการขยายขอบเขตธุรกิจ
เพือ่ ใหสอดคลองกับพัฒนาการในระบบเศรษฐกิจการเงิน และ
สงเสริมใหธนาคารพาณิชยไทยสามารถแขงขันและประกอบ
ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ เชน ธุรกิจทีช่ ว ยสนับสนุน
การพัฒนาตลาดทุนทีเ่ กีย่ วของกับหลักทรัพย การใหบริการดาน
การประกันวินาศภัยและประกันชีวิต การใหบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ของธนาคาร
พาณิ ช ย ไทยจึ ง ต อ งตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของความเชื่ อ ถื อ ได
ความนาไววางใจ และมีความซื่อสัตยสุจริต การสื่อสารผาน
สือ่ สังคมออนไลนของธนาคารพาณิชยไทยจึงตองประกอบดวย
ขอมูลที่เปนจริงและมีความเชื่อถือได เพื่อสรางความไววางใจ
แกลูกคาในระยะยาว
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับนวัตกรรมการ
สื่อสารเพื่อการจัดการแบรนดองคกร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะ
สรางและคงไวซึ่งความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดย
ไดสื่อสารกับทุกฝายวา ธนาคารจะทําใหเกิดคุณคาสูงสุดแก
ผูเกี่ยวของ เพื่อที่จะไดรับความเชื่อถือและความไววางใจจาก
ทุกฝาย มุงเนนใหพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบตอการ
สรางและรักษาชือ่ เสียงของธนาคาร ดวยการรักษามาตรฐานของ
การประกอบวิชาชีพและการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจรรยาบรรณ
ตลอดจนพัฒนาการใหบริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพอยูเ สมอ

(The Siam Commercial Bank Public Company Limited,
2015)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญ
กับมิตดิ า นการสือ่ สาร (communication) ทัง้ การสือ่ สารภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ
มีการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ (integrated marketing
communication) มีการใชชอ งทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสมกับสถานการณ (The Siam Commercial Bank
Public Company Limited, 2015) และดวยพัฒนาการของ
นวัตกรรมสื่อสังคมในวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการสือ่ สารกับ
กลุมลูกคาโดยผานสื่อสังคมออนไลน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภค
สวนใหญมพี ฤติกรรมการใชสอื่ สังคมออนไลนอยางมาก อีกทัง้
สื่ อ สั ง คมออนไลน ยั ง สามารถสื่ อ สารกั บ ลู ก ค า ทั้ ง ภายใน
ประเทศและตางประเทศไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว โดย
เฉพาะลูกคาที่เปนผูบริโภคดิจิทัล (digital customer) ซึ่งมี
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบดิจิทัล (digital lifestyle) คือ ใช
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในชีวติ ประจําวันตลอดเวลา ดังนัน้ จะเห็นไดวา
เมือ่ เทคโนโลยีการสือ่ สาร คือ สือ่ สังคมออนไลนมากําหนดหรือ
มีผลตอวิถชี วี ติ และพฤติกรรมการใชสอ่ื ของคนในสังคม ก็ยอ ม
ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อีกทั้ง
เทคโนโลยีการสือ่ สารดังกลาวก็ไดสง ผลตอธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ดวย ดังนั้น ธนาคารจึงตองปรับกลยุทธและ
การดําเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
การสื่อสารแบรนด (brand communication) ผาน
สื่อสังคมออนไลนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของฝ า ยบริ ห ารงานสื่ อ สารองค ก ร
(corporate communication) โดยผูจัดการและพนักงาน
ฝายสือ่ อิเล็กทรอนิกส ภาพลักษณและสือ่ สารองคกร มีหนาที่
รับผิดชอบหลัก การดําเนินงานไดกําหนดหลักเกณฑที่ใชใน
การพิจารณาจัดอันดับความสําคัญซึ่งมีอยู 3 ประการ ไดแก
1) การใชสอื่ สังคมออนไลนตอ งเปนไปตามกลยุทธของธนาคาร
2) กระบวนการทํางานตองมีความจริงจังและมีความชัดเจนและ
3) มีการสือ่ สารทีด่ เี ยีย่ ม เนือ้ หามีความหลากหลายเปนประโยชน
ตอลูกคา (Chainirun, 2010)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญ
กับการใชสอื่ สังคมออนไลนซงึ่ เปนชองทางการสือ่ สารและการ
ใหบริการทางการเงินของธนาคารอยางเปนทางการ จึงไดมี
การทําพันธสัญญาในการใหบริการของหนวยงานบริการใน
แตละหนวยงาน เรียกวา “Service Level Agreement” หรือ
SLA โดยมีการกําหนดระดับของการใหบริการไวอยางชัดเจน
และรับรูโ ดยทัว่ กัน และมีการกําหนดเสาหลักของการใหบริการ

4 ประการ เพือ่ ใชบริหารจัดการสือ่ สังคมออนไลนของธนาคาร
ไดแก 1) Human Touch คือ การดูแลเอาใจใสดวยใจ
2) Trusted Partner คือ การทําใหลูกคาถือวาธนาคารเปน
พันธมิตรที่เชื่อใจได 3) Insightful คือ การรูลึกและรูจริง และ
4) Pushing the Boundary คือ การพัฒนาการใหการบริการ
อยางไมหยุดยั้ง (Chainirun, 2010)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีกลวิธีที่หลาก
หลายในการใชนวัตกรรมสือ่ สังคมในการสือ่ สารแบรนดองคกร
เริ่มจากใหความสําคัญกับการใชช่ือ “SCB Thailand” ซึ่ง
เปนการตัง้ ชือ่ เดียวกันในสือ่ สังคมออนไลนทกุ ๆ สือ่ ของธนาคาร
เพื่อเปนการสรางการจดจําที่งาย นอกจากนั้น ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ยังมีนโยบายในการกําหนด
ตัวตนเพื่อสรางอัตลักษณแบรนด (brand identity) และ
กําหนดตําแหนงแบรนด (brand positioning) ทางสื่อสังคม
ออนไลนทุกชองทาง ไมวา จะเปน เฟซบุก ทวิตเตอร ยูทบู ฟกส
และกูเกิลพลัส แตมีแนวทางการใชประโยชนจากสื่อสังคม
ออนไลนแตกตางกันไป ซึง่ มีแอคเคาท (account) ในการใชงาน
ที่หลากหลายตามประเภทของบริการทางการเงินที่นําเสนอ
ตอลูกคา โดยมีแอคเคาทหลักทีเ่ ปนแอคเคาทกลางดูแลภาพรวม
ทัง้ หมด ในทีน่ จี้ ะขอกลาวถึงสือ่ สังคมออนไลนสาํ คัญทีธ่ นาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใชดังตอไปนี้
1) เฟซบุก ธนาคารไดจัดทําแฟนเพจโดยใชชื่อวา
“SCB Thailand” ซึ่งจะดําเนินการสื่อสารกับลูกคาและ
สาธารณชนในเรื่องทั่วไป กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม การสือ่ สารสินคาและบริการ การแสดงแนวทางปฏิบตั ิ
ดานการเงิน เปนตน สวน SCB Easy Net เนนการบริการลูกคา
ในสวนของธนาคารออนไลน (online Banking)
2) ทวิตเตอร เปนอีกสือ่ หนึง่ ทีธ่ นาคารใชในการสือ่ สาร
กับลูกคาเชนเดียวกับเฟซบุก แตเนนในการตอบปญหาของ
ลูกคาที่สอบถามขอมูล พรอมทั้งประสานงานไปยังฝายตางๆ
ที่เกี่ยวของ
3) ยูทูบ มีชอง SCB Thailand ซึ่งมีการนําเสนอคลิป
วิดโี อโฆษณาการบริการของธนาคาร ในดานการพาณิชย รวมทัง้
สวนทีน่ าํ เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับกิจกรรมเพือ่ สังคมของธนาคาร
4) อิ น สตาแกรม ซึ่ ง เป น สื่ อ สั ง คมออนไลน ที่ เ น น
นําเสนอภาพถาย (social photo sharing) มีแอปพลิเคชัน
ถายภาพและแตงภาพใหกับรูปภาพดวยฟลเตอร (filters)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีการใชอนิ สตาแกรมเปน
ชองทางในการสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารระหวาง
ธนาคารกับลูกคาอีกชองทางหนึ่ง

ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ในการใชนวัตกรรมการสื่อสาร ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลนในการ
สื่อสารแบรนดองคกรอยางจริงจัง ทั้งนี้เพราะการสื่อสารผาน
สื่อสังคมออนไลนในระดับองคกรเพื่อใหประสบผลสําเร็จนั้น
ตองมีกระบวนการจัดการ (management process) อยาง
เปนรูปธรรมและตอเนื่อง ในการดําเนินงานดังกลาว ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดมีการตั้งระบบการทํางานที่มี
สวนรวมจากหลายหนวยงานในองคกร นอกจากฝายสื่อสาร
องคกรทีเ่ ปนหนวยงานรับผิดชอบหลักดังกลาวแลวขางตน ยัง
มีทีมงานอื่นๆ คือ ทีมบริการ เชน มีทีมงานศูนยบริการทาง
โทรศัพท (call center) ทีมรับเรื่องรองเรียน ทีมงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงานตรวจสอบการทุจริตในกรณี
ที่ลูกคาตองประสบกับมิจฉาชีพ จึงทําใหมีหลายสวนงาน
เขามาดําเนินการและที่สําคัญไดมีขอตกลงกันวาจะทํางาน
ตลอดเวลา
จากนวัตกรรมการสื่อสารสูความผูกพันตอองคกร
กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาการดําเนิน
งานใหมปี ระสิทธิภาพ คือ การปรับเปลีย่ นกระบวนการทํางาน
ใหเปนระบบดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ความสะดวกของลูกคาและดึงดูด

ลูกคารายใหม (The Siam Commercial Bank Public
Company Limited, 2015) ดังนัน้ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) จึงใหความสําคัญกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เปนอยางมาก
โดยพัฒนาการใชสื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดและการ
จัดการแบรนดองคกรอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 การสื่อสาร
ผานสื่อเฟซบุกของธนาคารมีความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น
โดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดรวมเพจตางๆ
อาทิ SCB Credit Card SCB Easy Net SCB UP2ME SCB
SME และอืน่ ๆ เพือ่ ทําใหการสือ่ สารกับลูกคาเกิดความสะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดรวดเร็วขึ้น และมีการสื่อสารและการใหบริการ
ขอมูลขาวสารกับลูกคาในลักษณะ“การบริการแบบเบ็ดเสร็จ”
(one stop service)
นอกจากนัน้ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ยัง
มุงเนนการสรางความผูกพันตอระหวางองคกรกับลูกคาดวย
โดยจากการสํารวจของ Thoth Zocial Co., Ltd. (2016)
ผูใหบริการรวบรวมขอมูลออนไลน ซึ่งพบวาการใชสื่อสังคม
ออนไลนในชื่อ “SCB Thailand” ของธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) นั้น มีจํานวนยอดความผูกพันสูงสุด จากการ
สํารวจและวิเคราะหขอมูลไดผลดังตอไปนี้

ตารางที่ 2 ธนาคารที่ไดรับยอดความผูกพันจากสื่อสังคมออนไลนตางๆ
จํานวนการ จํานวนการ จํานวนการแสดง
โพสต
ไลด
ความคิดเห็น
ลําดับ
ชื่อธนาคาร
(post)
(like)
(comment)
1 ไทยพาณิชย
1,311
7,156,120
41,456
2 กรุงไทย
828
3,698,476
43,167
3 กสิกรไทย
653
2,636,387
13,691
4 ธนชาต
2,659
2,266,001
11,561
5 ทหารไทย
620
2,201,645
10,930
6 กรุงศรีอยุธยา
1,088
1,711,871
34,669
7 ซีไอเอ็มบี ไทย
1,000
785,825
6,965
8 เกียรตินาคิน
1,154
455,585
16,849
9 สแตนดารดชารเตอร
739
404,272
2,808
ไทย
10 แลนด แอนด เฮาส
668
352,476
5,361
ที่มา: Thoth Zocial Co., Ltd. (2016)
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จํานวนการ
แชร
(share)

จํานวนการผูกพัน
(engagement)

193,859
61,682
44,361
31,790
29,389
385,065
31,819
181,862
15,370

7,391,435
3,803,325
2,694,439
2,309,358
2,241,964
2,131,605
824,609
654,296
422,450

6,295

364,132

จากขอมูลที่เก็บรวบรวมจากจํานวนโพสต (number
of post) และจํานวนการผูกพันรวม ซึง่ คํานวณมาจากจํานวน
การโพสต จํานวนไลค จํานวนการแสดงความคิดเห็น และ
จํานวนการแชรของโพสตทั้งหมดรวมกันบนหนาเพจตั้งแต
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 และไดนํามาวิเคราะห และ
สรุปชวงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต ทําใหไดคาความผูกพัน
สูงสุด ซึ่งจะเห็นไดวาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
จํานวนไลค การแสดงความคิดเห็น และการแชร หรือการ
สงตอสูงสุดมาเปนลําดับที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ
กับแบรนด ทําใหเกิดยอดความผูกพันตอแบรนดทางสือ่ สังคม
ออนไลนมากที่สุด นับวาประสบผลสําเร็จในการใชนวัตกรรม
สื่อสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสารและจัดการแบรนดองคกร
บทสรุป
จากการศึกษานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการ
แบรนดองคกรของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนธนาคารพาณิชยที่สําคัญแหงหนึ่งของไทยที่ประสบความ
สําเร็จในการใชนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารการ
ตลาดและการจัดการแบรนดองคกรพบวา นวัตกรรมสือ่ สังคม
ออนไลนมใิ ชเพียงเปนเครือ่ งมือการสือ่ สารทางการตลาด และ
การจัดการแบรนดองคกรในกลุม ลูกคาเทานัน้ แตยงั สามารถ
รักษาความสัมพันธกับกลุมลูกคาเดิม อีกทั้งชวยสรางและ
ขยายฐานลูกคาใหมๆ ใหเพิม่ มากขึน้ ดวย นวัตกรรมการสือ่ สาร
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) นอกจากจะชวย
สรางแบรนดองคกรธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ให
ครองใจลูกคาแลว ยังมีผลตอการสรางความผูกพันและการ
ยอมรับตอแบรนดไดดว ย ทัง้ นีเ้ พราะแบรนดมคี วามสําคัญตอ
การบริหารและการดําเนินงานขององคกร แมวา แบรนดองคกร
จะเปนสินทรัพยทางการเงินทีไ่ มมตี วั ตน (intangible financial
asset) แตมีความสําคัญตอการสรางการรับรูเชิงคุณคาของ
องคกรใหเกิดขึ้นแกลูกคา สังคม ผูลงทุน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
ดังนัน้ การจัดการแบรนดขององคกรตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนองคกรไมแสวงผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพ ยอมสง
ผลทีด่ ตี อ การบริหารและการดําเนินงานขององคกร
กรณีศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ดังกลาวขางตน นับเปนตัวอยางทีด่ ขี ององคกรธุรกิจประเภท
สถาบันการเงินทีป่ ระสบผลสําเร็จในการจัดการแบรนดองคกร
โดยใชนวัตกรรมสือ่ สังคมออนไลน ซึง่ เปนนวัตกรรมทีท่ นั สมัย
ของยุคดิจิทัล การดําเนินงานสื่อสารแบรนดของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สะทอนใหเห็นวา เมื่อองคกร
ใหความสําคัญกับแบรนด และมีกลยุทธการสื่อสารแบรนด

ทีม่ ปี ระสิทธิภาพแลว สามารถทําใหลกู คามีความผูกพัน เชือ่ มัน่
ไววางใจ และเกิดการยอมรับองคกรได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรธุรกิจประเภทสถาบันการเงินนั้น จําเปนตองอาศัย
ความเชือ่ มัน่ และความไววางใจทีม่ ตี อ กันในระยะยาวระหวาง
ธนาคารกับลูกคา จึงจะนําไปสูส าํ เร็จในการดําเนินงานและผล
ประกอบการที่ดีขององคกร
อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบวา การใชนวัตกรรม
สื่อสังคมออนไลนในปจจุบันนั้นยังไมสามารถเชื่อมโยงกับ
ลูกคาไดทั้งหมด เพราะลูกคาบางรายอาจไมไดใชสื่อสังคม
ออนไลน อีกทั้งธนาคารก็ยังไมอาจทราบไดวาลูกคาที่เขามา
ใชสื่อสังคมออนไลนของธนาคารเปนลูกคาของธนาคารที่แท
จริงหรือไม อยางไร ดังนัน้ ในอนาคตยังมีทศิ ทางและแนวโนม
ที่สามารถพัฒนาตอไปได กลาวคือ ตองอาศัยทั้งการพัฒนา
กลยุทธการจัดการแบรนดองคกรโดยใชนวัตกรรมการสือ่ สาร
และใชการวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนเครือ่ งมือใน
การวัดและประเมินผลการสื่อสารผานนวัตกรรมสื่อสังคม
ออนไลน ตลอดจนเพื่อการหาคําตอบเกี่ยวกับลูกคาดาน
ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใชสอื่ สังคมออนไลน และ
ผลของสื่อสังคมออนไลนที่มีตอลูกคา อันจะสงผลตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดและการจัดการ
แบรนดองคกรของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใหดี
ยิง่ ขึน้ และนําไปสูผ ลสําเร็จทางธุรกิจอยางมัน่ คงและยัง่ ยืนใน
ระยะยาวตอไป
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