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ประเด็นปญหา

ของแบรนดไทย
ในการสื่อสารออนไลน

ยุค 4.0

ทุกวันนี้เราคงไมอาจปฏิเสธไดวาชองทางสื่อออนไลนไดกลายเปน
ช่ อ งทางในการกํ า หนดกระแสโลกและสั ง คม ทั้ ง ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นแตละวัน การตลาด การบริโภคสินคา
บริการ การทองเทีย่ ว ความบันเทิง ตัง้ แตการนำเสนอทีม่ ตี ง้ั แตแบบตัง้ ใจและ
ไมตง้ั ใจ ความสนใจ การรับรู การตัดสินใจ การเผยแพร การแสดงความคิดเห็น
ตอเรื่องราว และการแสดงพฤติกรรมตอเนื่อง โดยเฉพาะในยุค 4.0 ที่มี
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ทุกสวนไปพรอมๆ กัน

ในอดีตที่ผานมา การสื่อสารเนื้อหาใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ที่เปน
ลูกคาของธุรกิจ โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อกลางแจงและกิจกรรม ดูจะเปน
เปาหมายแรก ทีม่ กี ารลงทุนในพืน้ ทีส่ อ่ื ทีส่ ว นใหญเปนการสื่อสารขอมูลแบบ
ทางเดียว รวมทัง้ ธุรกิจตองลงทุนมากขึน้ หากตองการขยาย การรับรูใ หมาก
และไดผลยิ่งขึ้น
สื่ อ ทางออนไลน ที่ ใ ช อ ยู ใ นประเทศไทยขณะนี้ จึ ง เป น ทางเลื อ ก
ของประชาชนในปจจุบนั ดวยการเขาถึง ดวยการใชงานทีส่ อดรับกับความรวดเร็ว
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร และสมารทโฟนที่ไดทําใหการเขาถึงผูบริโภค
ที่ตองการหาขอมูล หรือใชบริการตางๆ ในสือ่ ออนไลนแทนที่นอกจากจะได
ขอมูลผลิตภัณฑนนั้ ๆ แลว ยังไดรบั รูถ งึ ความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย จากกลุม
คนตางๆ ไปพรอมกันดวย

สถานการณและภาพสะทอนสื่อออนไลน

หากจะยอนมองกลับไปเมือ่ 5-10 ปกอ นจะพบวา เครือขายสังคมออนไลน
ทีเ่ คยอยู ในกลุม วัยรุน และกลุม วัยทํางาน ทีต่ ดิ ตอสือ่ สาร พูดคุย แลกเปลีย่ น
ขอมูลดานความบันเทิง หรือกิจกรรม จากผลการวิจัยประชากรและสังคม
เกี่ยวกับความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวากลุมที่ใชสื่อสังคมออนไลนสวนใหญยังคง
เปนกลุมวัยรุน วัยทํางานก็จริง แตมีการขยายตัวในปริมาณมากขึ้นดวย
โดยเฉพาะกับเวลาใชไปกับสือ่ ออนไลนวนั ละ หลายชัว่ โมง ในกลุม ผูส งู อายุ
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 95 สําหรับการเขาไปเปนสมาชิกของสังคมออนไลน
ขณะที่ ความถี่ในการเขาไปใชงานและระยะเวลาการใชงานตอชวงวัน
ไดเพิม่ ขึน้ สูงสุดเปนวันละมากกวา 7 ชัว่ โมงจากเดิมวันละ 1 ชัว่ โมง โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กเปนกลุมเปาหมายที่เติบโตลาสุด เมื่อดูจากการขยายตัวของ
จํานวนผูใชเครือขายสังคมออนไลน ที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ
เครือขายสังคมออนไลน นับวาเปนเครือขาย
ทางสังคมที่มีขนาดใหญท่ีสุด มีความหลากหลาย
ประเด็น เชน เพศ อายุ การศึกษา ภูมลิ าํ เนา การใชชวี ติ
การใชงานสื่อสังคมออนไลนสวนใหญยังคงเปนการ
ใชเพือ่ ความบันเทิง ติดตามขอมูลขาวสาร การสนทนา การใชเพือ่
อํานวยความสะดวกในการใชชวี ติ เชนการใชจา ย การเดินทาง การทอง
เทีย่ ว และเพือ่ ใหเกิดความสะดวกสบ ายตอการบริโภคทุกรูปแบบ ขณะที่
เนือ้ หาในสือ่ สังคมออนไลน สงผลตอชีวติ ประจําวันและความสัมพันธของ
คนในสังคมยิง่ ขึน้ จนทําใหเกิดเปนประเด็นทางสังคม ในแตละชวงระยะเวลา
ขณะทีค่ วามเคลือ่ นไหวของเหตุการณทกุ วัน จนกระทัง่ เปนประเด็นทาง
สังคมรายวัน ทีบ่ างครัง้ ก็มคี วามรุนแรง ในชวงเวลาสัน้ ๆ หรือตอเนือ่ งยาวนาน
ขยายผลไปยังบุคคล องคกร แบรนด สังคม ชุมชน หรือในวงจรของสิง่ เกีย่ วของ
กับสังคมทัง้ หมด จนบางครัง้ เราก็ลมื ไปวา ผลกระทบทัง้ ดานบวก ดานลบเหลานัน้
ไดสง ผลตอตนเรือ่ งหรือผูแ วดลอมอยางไร เราไดมกี ารปองกัน รับมือ แกไข ใน
ระยะสัน้ ระยะยาวกันบางไหม หรือไดแตปลอยใหเนือ้ หา และปรากฏการณใน
โลกออนไลนไดพดั พาไป ยังทิศทางของมันไปเรือ่ ยๆ แบบทีเ่ ปนอยู
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นานาปญหา ในการสื่อสารองคกร
และแบรนดผานโลกออนไลน
1. เฉือ่ ย : การชักชา ไมกระฉับกระเฉง ไมใหความสําคัญกับเรือ่ งราว

หรือไมมีกลยุทธของการสื่อสารสังคมออนไลน ยังไมใชชองทาง
การสื่อสารใหเกิดประโยชนกับการสื่อสารขององคกร

2. มีแตการตั้งรับ : การตั้งรับเพียงอยางเดียว โดยไมใช

การสือ่ สารเชิงรุก ยอมทําใหไมสามารถขับเคลือ่ นไปตามการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมได

ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ

3. เนนการขายมากเกินไป : ไมสนใจเสียงผูบริโภค แนนอนวา

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ”

การขายไดเปนหัวใจของธุรกิจ แตการรับฟงความตองการ การแกไขปญหา
การเปนผูแนะนํา เพื่อนคูคิด

4.ไมมีกลยุทธการสื่อสารออนไลน : องคกรสวนใหญจะใช
สื่อดิจิทัลเปนเครื่องมือทางการสื่อสารและทําการตลาดมากกวาการ
สรางแบรนด รวมทั้งการเฝาระวังรักษาแกไขภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้น
กับแบรนด
5. ขาดการบริหาร Content : บางทีก็มีมากไป นอยไป หรือ

ทีม่ กี ย็ งั ไมเหมาะสม ในการสือ่ สารบนสือ่ ออนไลนตอ งมีการออกแบบ
เนื้อหา ไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคที่ใช
ไมใชการนําขอความเดียวกันมาใชในทุกชองทางการสื่อสาร ที่มี
อยูสวนใหญยังไมสามารถนํามาตอบโจทยทางการสื่อสารไดอยาง
สมบูรณ

นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

สื่อสังคมออนไลน ตามความหมายและการครอบคลุม
ได แ ก บรรดาสื่อ ดิ จิทัล ที่ใ ช ส่ือ สารระหว า งกั น จนเป น
เครือขายทางสังคม ผานเว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบน
สือ่ ใดๆ ทีม่ กี ารเชือ่ มตอกับอินเทอรเน็ต โดยผูใ ชเปนผูส ง สาร
และผูร บั สาร อาจเปนผูผ ลิตเนือ้ หาของขอมูล ภาพ และเสียง
ขึ้นเอง หรือเกิดจากการรับมาและสงตอ เผยแพรขอมูล
ความเห็น บันทึกสวนตัว แบงปนใหบุคคลอื่นๆ สามารถ
เขาไปอาน หรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมได เกิดเปนเครือ
ขายทางสังคมในอินเทอรเน็ต ที่ใชสำหรับเชื่อมตอระหวาง
บุคคล กลุม บุคคล เปนกลุม สังคม เพือ่ แลกเปลีย่ นและแบง
ปนขอมูลระหวางกัน ผานคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
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6. ผูบ ริหารยังไมใหความสำคัญตอการสนับสนุนการสือ่ สาร
ผานสื่อออนไลน : ผูบริหารในทุกระดับจะตองมีสวนรวมและ

10. ขาดระบบการตรวจติดตามเฝาระวังการสื่อสาร
ออนไลน : การดําเนินกลยุทธการสือ่ สารขององคกรหรือแบรนด จําเปน

ใหการสนับสนุน ทัง้ เนือ้ หางบประมาณ การมีสว นรวมและติดตามผล
ขับเคลือ่ นกลยุทธตา งๆ ผานการใชสอื่ สังคมออนไลนเพือ่ สรางคุณคา
ใหองคกร

ตองมีตดิ ตามเฝาระวัง ทัง้ ระบบ บุคลากร เทคโนโลยี ทีม่ คี วามพรอม
อยูตลอดเวลา เพื่อติดตาม คาดการณ เสนอแนวทางดําเนินการได
อยางทันทวงที ทั้งกับเหตุการณวิกฤติขององคกร และการแขงขัน

7. การลงทุนเพือ่ สรางและพัฒนายังไมเพียงพอ : ไมเพียง
อุปกรณทางดานเทคนิคเทานัน้ ทีจ่ าํ เปนในการสรางพืน้ ทีแ่ ละชองทาง
ขาวสารทีด่ ี ควบคูไ ปกับการหมัน่ พัฒนาศักยภาพของผูท ดี่ แู ลอยูเ สมอ
ก็จาํ เปนไมนอ ยกวากัน จะเห็นไดวา แบรนดทใ่ี หความสําคัญกับการสือ่ สาร
ในสังคมสื่อสารออนไลน ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารรวดเร็ว
กิ จ กรรมทางสั ง คมสอดรั บ กั บ กลยุ ท ธ ข องแบรนด ทํ า ให ข อ มู ล ที่
ตองการความเรงดวนสามารถดําเนินการได มีการยอมรับ เชื่อถือ
สนับสนุน

11. ขาดประสบการณในการบริหารการสือ่ สารออนไลน :

8. ยังไมไดสรางพฤติกรรมองคกรในการสอดรับกับ
การสือ่ สารออนไลน : การวางระบบภายในองคกร คือสิง่ ทีจ่ าํ เปน

และภายนอกไปจนถึงระดับเวทีโลก ซึง่ แทจริงแลวไมใชเรือ่ งยากหาก
ไดมีการใชการสือ่ สารออนไลนทม่ี ปี ระสิทธิภาพ นัน่ คือในองคกรตัง้ แต
ระดับการปฏิบตั กิ าร บริหาร การตลาด หนวยสนับสนุน เครือขายธุรกิจ
การจัดการสื่อ และสังคม การรวบรวมจัดระบบใหสนับสนุนวิธีการ
เครือขายทางการสื่อสาร โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในกิ จ กรรมหลากหลาย และบู ร ณาการการสื่ อ สารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกนั การแสวงหาชองทางใหมในระดับ
ภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก

การสรางบรรยากาศการเรียนรูและสงเสริมใหพนักงานในองคกรมี
สวนรวมโดยการสนับสนุนทัง้ ขอมูลเนือ้ หา ความรูค วามเขาใจ เครือ่ งมือ
อุปกรณ และงบประมาณ เพื่อการสนับสนุนการสื่อสารออนไลนให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9. ไม มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย

การสํารวจและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย แลว
กําหนดวาระ ประเด็น รูปแบบการสือ่ สารกับผูม สี ว นไดสว นเสีย พรอม
กับการสรางเครือขายพันธมิตรสนับสนุนภารกิจของแบรนด ทีส่ ามารถ
เขาถึงไดอยางรวดเร็ว หรือทันที

การสื่ อ สารองค ก ร และแบรนด ใ นป จ จุ บั น ยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญอยางแทจริงทั้งดานการกําหนดกลยุทธ เนื้อหา
เทคโนโลยี ใชเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม การเรียนรูประสบการณ
จากแบรนดชั้นนําของโลก และการถอดบทเรียนจากปรากฏการณ
รอบตัวที่เกิดขึ้น

12. ขาดการบูร ณาการทั้ง ภายในและการเชื่อมโยง
เวทีโลก : ยังไมไดบรู ณาการทั้งเนือ้ หา ทรัพยากรรวมกันทั้งภายใน

สือ่ สังคมออนไลน ไมไดเปนเพียงสือ่ ทีไ่ ดรบั ความนิยม
เทานั้น กลาวไดวาเปนสื่อหลักของการสื่อสารเพื่อสราง
การรับรู และยังคงมีนวัตกรรมความกาวหนาอยางตอเนือ่ ง
อีกทัง้ ยังมีแนวโนมวาจะพัฒนาไปอีกมาก จึงเปนทีน่ า สนใจ
วาองคกรหรือแบรนดตา งๆ ของไทย ควรใหความสําคัญ
กับการเปลีย่ นแปลง ดังกลาว แกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ดวยการ
อุดรอยรั่วทั้ง 12 ประเด็นปญหา หรือในบางขอที่สําคัญ
ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ นํามาซึ่งชื่อ
เสียงภาพลักษณ สนับสนุนธุรกิจ และกิจการขององคกร
ทีไ่ มใชเพียงแคมแี ลว ใชแลว แตตอ งใชอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ท่ีจ ะได รับ จากการสื่อ สารของ
ลูกคาผูมีสวนไดสวนเสีย สัง คม ที่ มี ค วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมสื่อสังคมออนไลนเปนรูปแบบการสื่อสาร
ทีเ่ ขาถึง กลุม เปาหมายทุกระดับ ทัง้ ในประเทศและเวทีโลก
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