
90 marketplus

EXPERT 
COMMUNICATIONS

 ทุกวันนี้เราคงไมอาจปฏิเสธไดวาชองทางส่ือออนไลนไดกลายเปน
ช่องทางในการกําหนดกระแสโลกและสังคม ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร 
ปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นแตละวัน การตลาด การบริโภคสินคา 
บริการ การทองเท่ียว ความบันเทิง ต้ังแตการนำ เสนอท่ีมีต้ังแตแบบต้ังใจและ
ไมต้ังใจ ความสนใจ การรับรู การตัดสินใจ การเผยแพร การแสดงความคิดเห็น
ตอเรื่องราว และการแสดงพฤติกรรมตอเนื่อง โดยเฉพาะในยุค 4.0 ที่มี
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ทุกสวนไปพรอมๆ กัน

 ในอดีตที่ผานมา การสื่อสารเนื้อหาใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ท่ีเปน
ลูกคาของธุรกิจ โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อกลางแจงและกิจกรรม ดูจะเปน
เปาหมายแรก ท่ีมีการลงทุนในพ้ืนท่ีส่ือท่ีสวนใหญเปนการสื่อสารขอมูลแบบ
ทางเดยีว รวมทัง้ธุรกิจตองลงทนุมากขึน้ หากตองการขยาย การรบัรูใหมาก
และไดผลยิ่งขึ้น
 สื่อทางออนไลนที่ใชอยูในประเทศไทยขณะนี้ จึงเปนทางเลือก
ของประชาชนในปจจุบัน ดวยการเขาถึง ดวยการใชงานท่ีสอดรับกับความรวดเร็ว
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร และสมารทโฟนที่ไดทําใหการเขาถึงผูบริโภค
ที่ตองการหาขอมูล หรือใชบริการตางๆ ในส่ือออนไลนแทนที่นอกจากจะได
ขอมลูผลติภณัฑนัน้ๆ แลว ยังไดรบัรูถึงความคดิเห็นท่ีหลากหลาย จากกลุม
คนตางๆ ไปพรอมกันดวย

สถานการณและภาพสะทอนสื่อออนไลน
 หากจะยอนมองกลับไปเม่ือ 5-10 ปกอนจะพบวา เครือขายสังคมออนไลน
ทีเ่คยอยู ในกลุมวัยรุนและกลุมวัยทาํงาน ทีต่ดิตอสือ่สาร พูดคยุ แลกเปลีย่น
ขอมูลดานความบันเทิง หรือกิจกรรม จากผลการวิจัยประชากรและสังคม 
เก่ียวกับความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวากลุมที่ใชสื่อสังคมออนไลนสวนใหญยังคง
เปนกลุมวัยรุน วัยทํางานก็จริง แตมีการขยายตัวในปริมาณมากข้ึนดวย
โดยเฉพาะกับเวลาใชไปกับสือ่ออนไลนวันละ หลายชัว่โมง ในกลุมผูสงูอาย ุ
เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 95 สําหรับการเขาไปเปนสมาชิกของสังคมออนไลน 
ขณะที่ ความถ่ีในการเขาไปใชงานและระยะเวลาการใชงานตอชวงวัน
ไดเพ่ิมข้ึนสูงสุดเปนวันละมากกวา 7 ช่ัวโมงจากเดิมวันละ 1 ช่ัวโมง โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กเปนกลุมเปาหมายที่เติบโตลาสุด เมื่อดูจากการขยายตัวของ
จํานวนผูใชเครือขายสังคมออนไลน ที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ

 เครือขายสังคมออนไลน นับวาเปนเครือขาย
ทางสังคมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด มีความหลากหลาย
ประเด็น เชน เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลําเนา การใชชีวิต 
การใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญยังคงเปนการ

ใชเพ่ือความบันเทิง ติดตามขอมูลขาวสาร การสนทนา การใชเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการใชชีวิต เชนการใชจาย การเดินทาง การทอง

เท่ียว และเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบ ายตอการบริโภคทุกรูปแบบ ขณะท่ี
เน้ือหาในส่ือสังคมออนไลน สงผลตอชีวิตประจําวันและความสัมพันธของ

คนในสังคมย่ิงข้ึน จนทําใหเกิดเปนประเด็นทางสังคม ในแตละชวงระยะเวลา 
 ขณะท่ีความเคล่ือนไหวของเหตุการณทุกวัน จนกระท่ังเปนประเด็นทาง
สังคมรายวัน ท่ีบางคร้ังก็มีความรุนแรง ในชวงเวลาส้ันๆ หรือตอเน่ืองยาวนาน 
ขยายผลไปยังบุคคล องคกร แบรนด สังคม ชุมชน หรือในวงจรของส่ิงเก่ียวของ
กับสังคมท้ังหมด จนบางคร้ังเราก็ลืมไปวา ผลกระทบท้ังดานบวก ดานลบเหลาน้ัน
 ไดสงผลตอตนเร่ืองหรือผูแวดลอมอยางไร เราไดมีการปองกัน รับมือ แกไข ใน
ระยะส้ันระยะยาวกันบางไหม หรือไดแตปลอยใหเน้ือหา และปรากฏการณใน
โลกออนไลนไดพัดพาไป ยังทิศทางของมันไปเร่ือยๆ แบบท่ีเปนอยู 

12
ประเด็นปญหา
ของแบรนดไทย

ในการสื่อสารออนไลน
ยุค 4.0
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ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ�แบบบูรณาการ 
ด�วยประสบการณ�กว�า 25 ป� ในด�านการบร�หาร
ยุทธศาสตร� ส่ือสารการตลาด 
แบรนด� ภาพลักษณ�ขององค�กรจนถึงระดับชาติ 
ผู�บรรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก 
ให�กับมหาว�ทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานว�ชาการกว�า 300 ผลงาน 
กับตําแหน�งที่หลากหลาย
ทั้งด�านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป�นนายกสมาคมประชาสัมพันธ�ไทย 

นานาปญหา ในการสื่อสารองคกร
และแบรนดผานโลกออนไลน

1. เฉ่ือย : การชักชา ไมกระฉับกระเฉง ไมใหความสําคัญกับเร่ืองราว
หรือไมมีกลยุทธของการสื่อสารสังคมออนไลน ยังไมใชชองทาง
การสื่อสารใหเกิดประโยชนกับการสื่อสารขององคกร

2. มีแตการตั้งรับ : การตั้งรับเพียงอยางเดียว โดยไมใช
การส่ือสารเชิงรุก ยอมทําใหไมสามารถขับเคล่ือนไปตามการเปล่ียนแปลง
ของสังคมได

3. เนนการขายมากเกินไป : ไมสนใจเสียงผูบริโภค แนนอนวา
การขายไดเปนหัวใจของธุรกิจ แตการรับฟงความตองการ การแกไขปญหา
การเปนผูแนะนํา เพื่อนคูคิด 

4.ไมมีกลยุทธการส่ือสารออนไลน : องคกรสวนใหญจะใช
สื่อดิจิทัลเปนเครื่องมือทางการสื่อสารและทําการตลาดมากกวาการ
สรางแบรนด รวมท้ังการเฝาระวังรักษาแกไขภาวะวิกฤติท่ีจะเกิดข้ึน
กับแบรนด 

5. ขาดการบริหาร Content : บางทีก็มีมากไป นอยไป หรือ
ทีม่ก็ียังไมเหมาะสม ในการสือ่สารบนสือ่ออนไลนตองมกีารออกแบบ
เน้ือหา ไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคที่ใช 
ไมใชการนําขอความเดียวกันมาใชในทุกชองทางการส่ือสาร ที่มี
อยูสวนใหญยังไมสามารถนํามาตอบโจทยทางการสื่อสารไดอยาง
สมบูรณ

   สื่อสังคมออนไลน ตามความหมายและการครอบคลุม 
ไดแก บรรดาส่ือดิจิทัลท่ีใชส่ือสารระหวางกัน จนเปน
เครือขายทางสังคม ผานเว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบน
ส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต โดยผูใชเปนผูสงสาร
และผูรับสาร อาจเปนผูผลิตเน้ือหาของขอมูล ภาพ และเสียง
ขึ้นเอง หรือเกิดจากการรับมาและสงตอ เผยแพรขอมูล 
ความเห็น บันทึกสวนตัว แบงปนใหบุคคลอื่นๆ สามารถ
เขาไปอาน หรอืแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติมได เกดิเปนเครอื
ขายทางสังคมในอินเทอรเน็ต ที่ใชสำ หรับเชื่อมตอระหวาง
บคุคล กลุมบคุคล เปนกลุมสงัคม เพือ่แลกเปลีย่นและแบง
ปนขอมูลระหวางกัน ผานคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
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6. ผูบริหารยังไมใหความสำ คัญตอการสนับสนุนการส่ือสาร
ผานสื่อออนไลน : ผูบริหารในทุกระดับจะตองมีสวนรวมและ
ใหการสนับสนุน ทัง้เนือ้หางบประมาณ การมสีวนรวมและตดิตามผล 
ขบัเคลือ่นกลยุทธตางๆ ผานการใชสือ่สงัคมออนไลนเพ่ือสรางคณุคา
ใหองคกร   

7. การลงทนุเพือ่สรางและพฒันายงัไมเพยีงพอ : ไมเพียง
อปุกรณทางดานเทคนคิเทาน้ัน ทีจ่าํเปนในการสรางพ้ืนทีแ่ละชองทาง
ขาวสารท่ีด ีควบคูไปกับการหมัน่พัฒนาศกัยภาพของผูทีด่แูลอยูเสมอ
ก็จําเปนไมนอยกวากัน จะเห็นไดวาแบรนดท่ีใหความสําคัญกับการส่ือสาร
ในสังคมสื่อสารออนไลน ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารรวดเร็ว 
กิจกรรมทางสังคมสอดรับกับกลยุทธของแบรนด ทําใหขอมูลท่ี
ตองการความเรงดวนสามารถดําเนินการได มีการยอมรับ เชื่อถือ 
สนับสนุน

8. ยังไมไดสรางพฤติกรรมองคกรในการสอดรับกับ
การสือ่สารออนไลน : การวางระบบภายในองคกร คอืสิง่ทีจ่าํเปน 
การสรางบรรยากาศการเรียนรูและสงเสริมใหพนักงานในองคกรมี
สวนรวมโดยการสนับสนุนท้ังขอมูลเน้ือหา ความรูความเขาใจ เคร่ืองมือ
อุปกรณ และงบประมาณ เพ่ือการสนับสนุนการสื่อสารออนไลนให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. ไมมีการสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย 
การสํารวจและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย แลว
กําหนดวาระ ประเดน็ รปูแบบการสือ่สารกับผูมสีวนไดสวนเสยี พรอม
กับการสรางเครือขายพันธมิตรสนับสนุนภารกิจของแบรนด ท่ีสามารถ
เขาถึงไดอยางรวดเร็ว หรือทันที

 ส่ือสังคมออนไลน ไมไดเปนเพียงส่ือท่ีไดรับความนิยม
เทานั้น กลาวไดวาเปนส่ือหลักของการส่ือสารเพ่ือสราง
การรับรู และยังคงมีนวัตกรรมความกาวหนาอยางตอเน่ือง
อีกท้ังยังมีแนวโนมวาจะพัฒนาไปอีกมาก จึงเปนท่ีนาสนใจ
วาองคกรหรือแบรนดตางๆ ของไทย ควรใหความสาํคญั
กับการเปลีย่นแปลง ดังกลาว แกปญหาท่ีเกดิข้ึนดวยการ
อุดรอยรั่วทั้ง 12 ประเด็นปญหา หรือในบางขอที่สําคัญ
ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ นํามาซึ่งชื่อ
เสียงภาพลักษณ สนับสนุนธุรกิจ และกิจการขององคกร
ท่ีไมใชเพียงแคมีแลว ใชแลว แตตองใชอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ือสารของ
ลูกคาผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม ท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมส่ือสังคมออนไลนเปนรูปแบบการส่ือสาร
ท่ีเขาถึง กลุมเปาหมายทุกระดับ ท้ังในประเทศและเวทีโลก 

10. ขาดระบบการตรวจติดตามเฝาระวังการสื่อสาร
ออนไลน : การดําเนินกลยุทธการส่ือสารขององคกรหรือแบรนด จําเปน
ตองมีติดตามเฝาระวัง ท้ังระบบ บุคลากร เทคโนโลยี ท่ีมีความพรอม
อยูตลอดเวลา เพ่ือติดตาม คาดการณ เสนอแนวทางดําเนินการได
อยางทันทวงที ทั้งกับเหตุการณวิกฤติขององคกร และการแขงขัน

11. ขาดประสบการณในการบริหารการส่ือสารออนไลน :
การสื่อสารองคกร และแบรนดในปจจุบันยังขาดบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญอยางแทจริงทั้งดานการกําหนดกลยุทธ เน้ือหา 
เทคโนโลยี ใชเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม การเรียนรูประสบการณ
จากแบรนดชั้นนําของโลก และการถอดบทเรียนจากปรากฏการณ
รอบตัวที่เกิดขึ้น

12. ขาดการบูรณาการทั้งภายในและการเช่ือมโยง
เวทโีลก : ยงัไมไดบรูณาการทั้งเนือ้หา ทรัพยากรรวมกนัทั้งภายใน
และภายนอกไปจนถึงระดบัเวทโีลก ซึง่แทจรงิแลวไมใชเรือ่งยากหาก
ไดมีการใชการส่ือสารออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ น่ันคือในองคกรต้ังแต
ระดับการปฏิบัติการ บริหาร การตลาด หนวยสนับสนุน เครือขายธุรกิจ 
การจัดการส่ือ และสังคม การรวบรวมจัดระบบใหสนับสนุนวิธีการ 
เครือขายทางการส่ือสาร โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมหลากหลาย และบูรณาการการสื่อสารแลกเปล่ียน
ประสบการณกัน การแสวงหาชองทางใหมในระดบั
ภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก


