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บทคัดย่อ

	 BlackBerry	เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีจุดเด่นคือ	รูปแบบการใช้งานที่เหมือนคอมพิวเตอร์	มีระบบการท�างานและคุณสมบัติพิเศษที่
ไม่เหมอืนโทรศพัท์มอืถอืทัว่ไป	โดยสามารถใช้เทคโนโลยกีารรบัและตอบกลบัอเีมล์ได้ทนัที	มรีะบบการแชทระหว่างผูใ้ช้		BlackBerry	ด้วย
กันเอง	(BlackBerry	Messenger)	และมีโปรแกรมแชท	(Chat)	อื่นๆ	เช่น	MSN,	Google	Talk	หรือ	Yahoo!	Messenger	ด้วย	นอกเหนือ
จากนั้น	BlackBerry	ยังมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network)	อย่าง	Facebook,	Twitter,	YouTube,	MySpace	BlackBerry	
อีกด้วย	และได้มีการใช้สื่อทางการตลาดอย่างบาร์โค้ดสองมิติ	(QR	Code)	มาแทรกในรูปแบบการใช้งาน	จึงเป็นรูปแบบโทรศัพท์มือถือ
ที่ทันสมัย	แพร่หลายต่อผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก		
	 บทความทางการตลาดนี้กล่าวถึงขั้นตอนทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	 ผ่านทาง	BlackBerry	 เช่น	QR	Code	 ตลอดจนการ
ท�าการตลาดอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเครื่องมือสื่อสาร	BlackBerry	 ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจการสื่อสารการตลาดผ่าน	
BlackBerry	และนักการตลาดที่ก�าลังมองหาสื่อใหม่ทางการตลาด

Abstract

	 BlackBerry	is	a	type	of	mobile	phone	which	functions	as	a	computer.	Its	special	system	makes	it	different	from	a	
general	cell	phone.	BlackBerry	technology	combines	e-mail	system	and	chat	programs	such	as	MSN,	Google	Talk	or	Yahoo!	
Messenger	that	can	be	used	among	BlackBerry	users	(BlackBerry	Messenger).	Apart	from	that,	BlackBerry	is	also	linked	with	
many	social	networks	as	Facebook,	Twitter,	YouTube,	and	MySpace	BlackBerry	together	with	the	marketing	media	‘	QR	
Code	‘	as	an	added	function.	BlackBerry	is	so-called	a	modern	and	advanced	mobile	phone	which	has	gained	rapid	
popularity	among	cell	phone	consumers	these	days.	This	article	discusses	the	process	of	various	communication	forms	over	
BlackBerry,	such	as	QR	Code,	as	well	as	the	marketing	in	social	online	networks	on	BlackBerry.	This	is	for	the	benefits	of	
those	who	are	interested	in	marketing	communications	through	BlackBerry	and	marketers	who	are	looking	for	new	media	
marketing.

บทน�ำ

	 ตั้งแต่มีการเปิดตัวเมื่อปี	1999	จนถึงปัจจุบัน	BlackBerry	โทรศัพท์ยอดนิยม	ได้มียอดขายกว่า	50	ล้านเครื่อง	(ซึ่งร้อยละ	70	ของ
ชาวอเมริกันเป็นผู้ใช้มือถือ	BlackBerry)	ในระยะแรกเมื่อปี	2001	“BlackBerry”	เป็นเพียงเพจเจอร์	(Pager)	ขนาดเล็ก	ที่ผู้ใช้แต่ละคน
สามารถพิมพ์ข้อความรับ-ส่งหากันได้เอง	โดยมีหน้าจอขาวด�า	และแผงปุ่มกดเหมือนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์	นั่นคือรุ่น	DataTAC	850	
ซึ่งเป็น	BlackBerry	 รุ่นแรกส�าหรับรับ-ส่งอีเมล	 และเล่นอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ	(WAP)	 โดยไม่สามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้	 	 ซึ่ง
ปัจจบุนัได้มกีารพฒันา	โดยจดุเด่นของโทรศพัท์มอืถอื		BlackBerry	เป็นรปูแบบใหม่และเป็นนวตักรรมข้อมลูสือ่สาร	ทีส่ามารถสร้างความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารง่ายเพียงปลายนิ้ว	ท�าให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าอีเมล์	 โทรศัพท์	 ข้อความ	อินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์การจัดนัด
หมาย	และโปรแกรมข้อมูลต่างๆ	ขององค์กรธุรกิจ	ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร	แนวโน้มของคนทั่วโลกที่หันมานิยมวิธีการท�างานและการสื่อสาร
ด้วยรูปแบบดังกล่าว	เนื่องจากมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไร้สาย	เชื่อมต่อข้อมูล	ข่าวสารและสามารถสื่อสารระหว่างกันและ
กันได้ตลอดเวลา	ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน	เวลาใดก็ตาม	นับเป็นบริการที่ท�าให้วิธีการท�างานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น	เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่หลากหลาย	ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าสู่ระบบอีเมล์ของตนเองและองค์กรได้พร้อมกัน	นอกจากนี้เทคโนโลยี	push	ยังรวมถึงอีเมล์ที่ถูก
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ส่งออกไป	โดยอีเมล์ดังกล่าวจะวิ่งผ่านเข้าระบบ	BlackBerry	โดย
อัตโนมัติ	 คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ท�าให้ผู้บริโภครับรู้และนิยมใช้	
BlackBerry	 จ�านวนมาก	 นักการตลาดจึงควรใส่ใจและหาวิธีการ
สื่อสารผ่านทางช่องทาง	BlackBerry	ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด	โดย
ใช้อาการของการติดโทรศัพท์มือถือ	BlackBerry	ของหลายๆ	ท่าน	
ที่เรียกว่าต้องมีอยู่ติดตัว	และใช้มันอยู่ตลอดเวลา	ไม่ต่างจากการ
ใช้ยาเสพติด	 จึงถูกเรียกว่า	 แครกเบอรี่	 (Crackberry)	 ซึ่งค�าว่า	
Crack	 เป็นศัพท์สแลงในภาษาอังกฤษที่แปลว่ายาเสพติด	 ท�าให้
ค�าว่าแครกเบอร์รี่กลายเป็นศัพท์ใหม่ของดิกชันนารีประจ�าปี	2006	
(Webster’s	New	World	College	Dictionary)	ไปในที่สุด	
                                                                                            

 

ภาพที่ 1	BlackBerry	รุ่น	DataTAC	850
ที่มา: http://www.digitalsiam.com

รูปแบบกำรสื่อสำรของผู้ ใช้งำน BlackBerry

	 จดุเด่นทีท่�าให้โทรศพัท์มอืถอื	BlackBerry	แตกต่างจากมอื
ถือแบรนด์อื่น	 ไม่ได้แตกต่างที่การออกแบบตัวเครื่อง	 แต่เป็น
คุณสมบัติพิเศษ	3	ประการ	อันได้แก่																										
 1. เทคโนโลยีการรับอี เมล ์แบบผลัก (Push Mai l 
Technology)    
	 ทันทีที่มีอีเมล์	 (Email)	 เข้ามาที่ระบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์	
(server)	ก็จะท�าการส่งอีเมล์	ฉบับนั้นมาที่มือถือ	BlackBerry	ทันที	
เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลทันที	 สามารถอ่านเนื้อหาในเมล์และไฟล์ที่
แนบมา	(Attachment)	กบัอเีมล์ด้วย	เทคโนโลยนีีท้�าให้	BlackBerry	
ได้รับความนิยมในตลาดขององค์กร	 เพราะสามารถสื่อสารกับ
พนักงานได้เป็นจ�านวนมากในเครือข่ายของตนเองที่อยู่ผ่านมือถือ	
BlackBerry	 พร้อมกันในเวลาเดียวกันเพียงการส่งอีเมล์เพียงครั้ง
เดียวและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
	 โดยการลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของBlackBerry	 ไว้ที่บริษัท	
เรียกว่า	BlackBerry	Enterprise	Server	(BES)	นอกจากจะส่งอีเมล์	
การนดัหมาย	การบนัทกึเตอืนความจ�า	ยงัสามารถใช้งานโทรศพัท์
ผ่านระบบอีเมล์	 แต่ระยะหลังได้มีการท�าระบบการส่งอีเมล์แบบ
ผลกัส�าหรบับคุคลทัว่ไป	และองค์กรขนาดเลก็	ทีเ่รยีกว่า	BlackBerry	
Internet	Service	(BIS)	 เนื่องจากผู้คนเริ่มใช	้ “อีเมล์”	 เป็นช่อง

ทางการสื่อสารหลักที่ส�าคัญพอกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ	เมื่อสมัคร
ใช้บริการมือถือ	BlackBerry	กับผู้ให้บริการโทรศัพท์	เคลื่อนที่ของ
ประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็น	เอไอเอส	(AIS)		ทรู	(True)	หรือดีแทค	
(Dtac)	ทางผู้ให้บริการและทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะตั้งค่าระบบ
ก็จะตั้งค่าอีเมล์ต่างๆ	 ทั้งอีเมล์ส่วนตัวจากฟรีอีเมล์ออนไลน์อย่าง	
Hotmail,	Yahoo!	Mail,	Gmail		หรือเมล์ของบริษัท	เข้าไว้ด้วยกัน	
(ได้สูงสุดถึง	10	 บัญชีอีเมล์)	 ซึ่งเป็นแบบเรียลไทม์	(Real	time)	
สามารถอ่านและตอบได้ทนัท	ี	ซึง่สามารถประหยดัเวลาและต้นทนุ
ของนักการตลาดผู้นิยมการสื่อสารได้อย่างดี	 หลายองค์กรก็ได้มี
การท�าการตลาดผ่านทาง	BB	มาก	โดยเฉพาะการเล่นเกม	การส่ง
ข้อความรายการส่งเสริมการขายดีๆ	ให้กับลูกค้า			
 2. ระบบการแชทระหว่างผูใ้ช้มอืถอื BlackBerry ด้วยกนัเอง  
(BlackBerry Messenger)  
	 ความสามารถในการแชทกับเพื่อนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะ
เปิดเครื่องหรือปิดเครื่องซึ่งจะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ	BlackBerry	
ด้วยกนัเองโดยเรยีกว่า	BlackBerry	Messenger	โปรแกรมนีเ้ป็นการ
จ�าลองความสามารถของโปรแกรมสนทนาแบบทนัททีีใ่ช้กนัประจ�า
อย่าง	MSN	ที่มีทั้งการแชท	(chat)	ด้วยข้อความ	และการส่งภาพ
หน้าตาแสดงอารมณ์	หรืออีโมติคอน	(Emoticon)	ซึ่งดีกว่าระบบ
มือถือทั่วไปที่จะต้องส่งผ่าน	SMS	 ก่อนและต้องรอการตอบกลับ	
หรือแม้กระทั่งแชทเรียลไทม์	 ซึ่งมือถือทั่วไปก็ต้องแชทผ่าน							
โปรแกรมแชท	เช่น	MSN,	Google	Talk	หรือ	Yahoo!	Messenger	
ซึ่งสามารถพูดคุยได้เฉพาะผู้ติดต่อออนไลน์เท่านั้น	 แต่ถ้าเป็น	
BlackBerry	Messenger	ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปหาผู้ติดต่อแม้
จะปิดเครื่องอยู่	 และเมื่อผู้ติดต่อเปิดเครื่องก็จะได้ข้อความเตือน
เหมือนมีอีเมล์เข้า	 สามารถพิมพ์โต้ตอบได้ทันที	 เหมือนการแชท
ผ่าน	MSN	 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี	 ว่าในโลกปัจจุบันคือโลกแห่งการ
สื่อสาร	 และโลกไร้พรมแดน	 จะเห็นได้ว่าผู ้บริโภคหรือกลุ ่ม 
เป้าหมายของนักการตลาดในยุคใหม่ได้คุยกัน	 แชทกันมากขึ้น	
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	แสดงอารมณ์	และเข้าถึงกันมากขึ้น	
ดงันัน้คงไม่แปลก	ทีห่ลายแบรนด์ทีท่�าให้ลกูค้าหนึง่คนไม่พอใจ	แต่
กลับท�าให้หลายคนมีความรู้สึกไม่ดีไปด้วยเหตุเพราะช่องทาง					
ดังกล่าวนั่นเอง	ในขณะเดียวกันหลายแบรนด์ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ	
ก็ท�าให้หลายคนได้เห็นภาพ	และมีความรู้สึกดีๆ	ไปด้วยนั่นเอง
										ด้วยระบบดังกล่าว	ท�าให้ผู้บริโภคสามารถถ่ายภาพและ
อัพโหลดภาพหรือกิจกรรมของตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นการทานข้าว	
ทานเค้ก	ร่วมกิจกรรมใดๆ	กับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง	ก็สามารถท�าให้
ผูบ้รโิภคอกีนบัร้อยนบัพนัได้เหน็กนัทนัที	กรณนีีถ้อืว่าผูบ้รโิภคเป็น
ผู้สร้างเนื้อหา	(Content)	ด้วยตนเอง	ดังนั้นนักการตลาดควรน�า
ประโยชน์จากกรณดีงักล่าวมาต่อยอดเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุ
แก่ผู้บริโภค	และสร้างภาพลักษณ์แก่ธุรกิจต่อไป
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 3.การออนไลน์เพือ่รบั-ส่งข้อมลูกบัเครอืข่ายอยูต่ลอดเวลา 
(Always On and Connected)
	 การทีม่อืถอื	BlackBerry	เชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็อยูต่ลอดเวลา	
(Always	On	and	Connected)	เพราะความสามารถในการรบั-ส่ง
อีเมลแบบเรียลไทม์และแชทตลอด	24	ชั่วโมง	7	วันได้นั้น	ก็แสดง
ว่าเครื่องมือถือ	BlackBerry	นี้จะต้องมีการเปิดให้รับ-ส่งข้อมูลกับ
เครือข่ายมือถืออยู่ตลอดเวลาเช่นกัน	 ซึ่งนี่ก็ถือเป็นคุณสมบัติพื้น
ฐานและจ�าเป็นส�าหรับมือถือแบล็กเบอรี่ทุกรุ่น	 ที่จะต้องเปิดให้
บริการรับ-ส่งข้อมูลอย่างไม่จ�ากัดในแต่ละเดือน	หากจะวิเคราะห์
อย่างลงลกึอกีว่า	การมาถงึของ	BlackBerry	ในประเทศไทยในขณะ
นี้	เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด	เพราะทั้ง	3	ฝ่าย	อันได้แก่	บริษัท	
RIM	 ผู้ผลิตมือถือ	BlackBerry	 ค่ายโทรศัพท์มือถือ	 (Mobile	
Operator)	และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	จะได้ผลประโยชน์ด้วยกันทุก
ฝ่าย	 โดยทางค่าย	RIM	 ก็ได้ขยายฐานผู้ใช้มายังประเทศในแถบ
เอเชยี	ทางค่ายโทรศพัท์มอืถอืกจ็ะได้ค่าบรกิารด้านการสือ่สารแบบ
ไม่ใช้เสียง	(Non-Voice	Service	หรือ	Data	Plan)	ซึ่งรายได้จาก
การโทร	(Voice	Service)	นั้นมีแนวโน้มก�าไรน้อยลง	นอกเหนือไป
กว่านั้นก็คือ	 การเข้าถึงบริการต่างๆ	 ของเว็บไซต์เครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์	(Social	Networking	Sites)	อย่างยูทูบ	(YouTube)	
ฟลิกเกอร์	(Flickr)	 เฟสบุ๊ก	(Facebook)	มายสเปซ	(MySpace)	
ฯลฯ	ได้ตลอดเวลา	ทั้งแชท	อัพโหลดรูปภาพเข้าเว็บไซต์ทั้งหมดก็
ท�าได้เช่นกัน		
	 นักการตลาดจากหลายบริษัทได้เห็นประโยชน์ประเด็นนี้	
จึงได้สร้างเนื้อหา	(Content)	ที่เป็นประโยชน์มากมายแก่กลุ่มเป้า
หมายหรอืกลุม่ลกูค้าเพือ่อ�านวยความสะดวก	ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ	หรือการให้ข้อมูลตลอด	24	ชั่วโมงผ่านช่องทาง
ออนไลน์	 รวมถึงเนื้อหาสาระและบันเทิงต่างๆ	 ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือ	CRM:	Customer	
Relationship	Management	ให้ลูกค้ามีความประทับใจนั่นเอง																																																																																																			

กำรใช้ BlackBerry เป็นสื่อเครื่องมือทำงกำรตลำด 

 QR CODE
	 BlackBerry	มคีวามสามารถรอบตวัทีน่�ามาประยกุต์ใช้งาน
ได้หลากหลาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติเด่นของ	BlackBerry	
ยังสามารถอ่านภาพ	3	มิติ	เพราะมีระบบปฏิบัติการVersion	4	ขึ้น
ไป	จะสามารถสแกน	Barcode	ได้	โดยฟังก์ชั่นนี้ถูกน�ามาใช้เพื่อ
ความสะดวกในการ	Add	Pin	โดยวิธีท�าการ	Scan	Barcode	ข้อดี
คือ	ไม่ต้องจดหรือจ�าข้อมูลรหัสเครื่อง	(Pin)	หรือลิ้งค์เว็บไซต์	ซึ่ง
วิธีดังกล่าวนี้เรียกกันว่า	QR	Code

ภาพที่	2	แสดง	QR	Code	หนึ่งในวิธีการสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ที่มา:	http://www.ecommerce-magazine.com

 
	 QR	Code	คือ	บาร์โค้ดแบบ	2	มิติ	(2D	Barcode)	ย่อมา
จาก	 “Quick	Response”	 หรือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	 โดย	
QR	Code	นีเ้กดิขึน้มาตัง้แต่ปี	ค.ศ.1994	ในประเทศญีปุ่น่	สามารถ
ตอบสนองในเรือ่งการท�างานรวดเรว็ได้เป็นอย่างด	ีปัจจบุนัทีญ่ีปุ่น่	
ไม่ว่าจะเป็นถุงขนม	หนังสือ	โปสเตอร์	หรือป้ายร้านข้างทางต่าง
มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ทั่วเมือง	 ซึ่งสามารถสแกน	 และได้ข้อมูลที่
ต้องการทันที	โดย	QR	code	นี้ถูกใช้ในแง่ของการตลาด	ไม่ว่าจะ
เป็นนิตยสารหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมี
การใช้	QR	Code	แล้ว	(แม้จะช้ากว่าที่ญี่ปุ่นเป็นสิบปี)	ที่เห็นได้
ชัดในตอนนี้เลยคือ	ข้างกล่องน�้าดื่มโออิชิ	ได้มีการน�า	QR	Code	
มาให้ลกูค้าสแกนแล้วเข้าไปเล่นเกมใน	www.oishidrink.com	และ
สถานโีทรทศัน์ช่อง	7	ทีม่	ีQR	Code	แสดงทีข้่างจอในช่วงข่าวภาค
ค�่าหลังละคร	 ซึ่งเชิญชวนให้ผู้ชมสามารถรายงานข่าวผ่านเครื่อง	
BlackBerry	ได้ด้วยการสแกน	QR	Code	ทางหน้าจอโทรทัศน์	ถือ	
ว่าเป็นการปฏิรูปวงการธุรกิจกันอย่างมากมาย
	 นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกต่างๆ	ก็มีการใช้	QR	Code	เพื่อ
ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันอย่างแพร่หลาย	หรือแม้แต่ที่ตัวผลิตภัณฑ์
หลายยีห้่อทีม่ี	QR	Code	เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัแก่ผูบ้รโิภค	
หรือมีไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทนั่นเอง

กำรสื่อสำร BlackBerry ในวงกว้ำง

	 จากสถิติการเข้าใช้งานเครือข่ายชุมชนออนไลน์	 (Social	
Media)	 ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เพิ่มสูงขึ้นมากนับตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม	2009	ถึงมกราคม	2010	โดยมีสถิติ	คือ
	 -	30%	ของผู้ใช้	สมาร์ทโฟนเข้าใช้	Social	Networks	ผ่าน	
Mobile	Browsers	ซึ่งปี	2009	อยู่ที่	22.5%
	 -	การเข้าถึง	 Social	Networking	 ผ่านทาง	Mobile	
Browser	 บนเครื่องโทรศัพท์นั้นเพิ่มขึ้นเป็น	11.1%	 จากเดิมในปี	
2009	คอื	6.5%	ซึง่การเตบิโตดงักล่าวมาจากการใช้งานสมาร์ทโฟน
เป็นหลัก
	 หรือจะพิจารณาจาก	Twitter	และ	Facebook	อัตราการ
เตบิโตกน็บัว่าสงูมาก	ดงัตารางด้านล่าง	ซึง่ยงัไม่รวมถงึการใช้งาน
ผ่าน	mobile	application	ส�าหรับ	Twitter	และ	Facebook	ด้วย			
ทั้งนี้	Facebook	และ	Twitter	ต่างก็ประสบความส�าเร็จมากจาก
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กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการเจาะตลาดกลุ่ม	Mobile	 ซึ่งก็รวมถึง	
BlackBerry	ด้วย

ภาพที ่3	แสดงถงึอตัราการเตบิโตของกลุม่ผูเ้ข้าใช้บรกิารเครอืข่าย 
	 ชุมชนออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ที่มา: http://appreview.in.th
 
	 พลังของสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือนั้น	นอก
เหนือจากจะได้ผลกับวงการตลาดทั่วโลกแล้ว	 ยังมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อความเหน็ทางการเมอืง	ซึง่กไ็ด้มกีารวเิคราะห์	เหตผุลหนึง่
ที่ประธานาธิบดี	บารัค	โอบามา	ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
เพราะว่ามีทีมงานที่ได้ใช้สื่อใหม่	อันได้แก่	สื่อสังคมออนไลน์	อาทิ	
ยูทูบ	(YouTube)	ทวิตเตอร์	(Twitter)	เฟสบุ๊ค	(Facebook)	ฯลฯ	
และสื่อโทรศัพท์มือถือ	ในการเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
คนใหม่ๆ	 อายุน้อย	 ที่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลง	 นี่ถึงเป็น
ที่มาของค�าว่า	ประธานาธิบดี	2.0	โดยการส�ารวจของ	The	Global	
Language	Monitor	 จากการค้นคว้าข ้อมูลพบว่า	 ท่าน
ประธานาธิบดีโอบามาเป็น	CrackBerry	คนหนึ่ง	ซึ่งหมายถึง	คน
ที่ติดมือถือ	BlackBerry	อย่างมาก	เนื่องจากท่านเป็นบุคคลส�าคัญ
ของโลก	จงึมคีวามจ�าเป็นทีท่กุการสือ่สารของโอบามาจะต้องมกีาร
รักษาความปลอดภัยอย่างยิ่ง	เพื่อป้องกันการแฮกระบบนั่นเอง

บทสรุป

	 ด้วยคุณสมบัติของโทรศัพท์	BlackBerry	 และบริการที่
เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการชีวิตที่ง่ายและสะดวก	โดยผู้ใช้บริการ
สามารถรับส่งอีเมล	์ หาข้อมูล	 ใช้อินเทอร์เน็ต	 และเข้าถึงชุมชน
เครือข่ายออนไลน์หรือ	Social	Networking	 ได้ทุกที่และทุกเวลา	
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี	ด้วยวิธีการสื่อสารระหว่าง
สือ่กบับคุคลหรอืเป็นการสือ่สารระหว่างบคุคลถงึบคุคล	การกระจาย
ของข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ	 ท�าให้เกิดการตลาดบน	
BlackBerry	ขึ้นมา	ซึ่งเป็นการขยายวงกว้างจากผู้ใช้คนหนึ่งสู่ผู้ใช้
อกีคนหนึง่	มเีนือ้หาสาระทีส่�าคญัส�าหรบัข้อมลูในโลกอนิเทอร์เนต็	
ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร	ข้อมูลที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ์	รวมถึงเนื้อหา
บันเทิง	 ดังนั้นการที่จะท�าให้กลยุทธ์ทางการสื่อสารประสบความ
ส�าเร็จ	 ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย	 เช่น	 ความรู ้ทางด้าน
เทคโนโลย	ีและการรบัรูถ้งึพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภค	
ซึ่งเป็นเรื่องที่นักการตลาดควรจะต้องพัฒนาตนเองและเครื่องมือ
ในการท�าการตลาดตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
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