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กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network

Public Relations Strategy on Social Network

ณัฐา  ฉางชูโต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ 

	 พฤตกิรรมการสือ่สารผ่าน	“เครอืข่ายสงัคม”	(Social	Network)	ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้ท�าให้หลายองค์กรธรุกจิในประเทศไทย
หันมาใช้เครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยเสริมสื่อประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์	(Offline)	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น	ส�าหรับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Network	ประเด็นเนื้อหาส่วนใหญ่	ได้แก่	ความเคลื่อนไหวขององค์กร	เรื่องราวของธุรกิจ	
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	คุณค่าของสินค้าหรือบริการ	และกิจกรรมต่างๆ	โดยรูปแบบ	Social	Network	ที่นิยมในประเทศไทยประกอบด้วย	
บล๊อก	(Blog)	ทวิตเตอร์	(Twitter)	วิกิพีเดีย	(Wikipedia)	เฟซบุค	(Facebook)	และ	เว็บยูทูบ	(Youtube)	ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวที่สามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสาร	 สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้องอันน�ามาชื่อเสียง	 ภาพลักษณ์	 และการสนับสนุน
องค์กรและสินค้าในที่สุด	

Abstract 

Social	networking	communication	has	increasingly	gained	more	interests	in	our	society.	As	being	influenced	by	
this	trend,	many	business	organizations	are	now	paying	more	attention	to	social	network	as	a	tool	in	supporting	offline	or	
traditional	public	relations	practices.	In	particular,	most	of	the	PR	contents	developed	for	social	networks	include	corporate	
news	release,	business-related	stories,	executive’s	vision,	product	and	service	value	and	pr	activities.	Also,	the	most	
popular	social	networks	patterns	are	Blog,	Twitter,	Wikipedia,	Face	book	and	You	tube	as	these	tools	provides	corporate	
information,	enhance	public	participation	and	engagement	with	organizations’	stakeholders.	And	finally,	it	brings	about	
positive	corporate	image	and	public	supports	of	organizations	and	its	products.	

บทน�า

วชิาชพีด้านการประชาสมัพนัธ์เป็นวชิาชพีทีไ่ด้รบัการยอมรบั	และมบีทบาทต่อองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนอย่างมากในปัจจบุนั	
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ	 สร้างชื่อเสียง	 ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร	 อันน�ามาซึ่งความนิยมชมชอบใน
องค์กร	 และซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรในที่สุด	 ส�าหรับการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น	
ดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ดีซี	คอนซัลแทนส์	แอนด์	มาร์เก็ตติ้ง	คอมมูนิเคชั่นส์	จ�ากัด	(2010)	กล่าวว่า	จะ
ต้องท�าให้คนพูดถึง	หรือท�าให้เกิดการบอกต่อ	(Word	of	Mouth)	รวมทั้งพยายามให้ได้ส่วนแบ่งในใจ	(Share	of	Mind)	คือ	เพิ่มความ
สามารถในการแย่งชิงพื้นที่ในหัวใจของผู้บริโภคให้ได้	

อย่างไรก็ดีการจะได้รับการบอกต่อ	หรือได้รับส่วนแบ่งในใจของผู้บริโภค	นักประชาสัมพันธ์จะต้องเลือกประเด็นในการสื่อสาร	
และเครื่องมือสื่อสารที่ถูกต้อง	เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง	ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์มีการ
ปรับตัวอย่างมาก	เนื่องจากการเจริญเติบโตของจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก	และในประเทศไทย	รวมทั้งการเจริญเติบโตของการตลาด
ธุรกิจมือถือออนไลน์	ท�าให้ผู้บริโภคในปัจจุบันเกิดพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน	“เครือข่ายสังคม”	(Social	Network)	ซึ่งก�าลังมีการขยายตัว
และส่งผลต่อกลไลการรับรู่ข่าวสาร	การกระตุ้นเชิงพฤติกรรม	การบริโภค	การมีส่วนร่วม	และการสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและ
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ผู้บริโภค	(ดร.พจน์	 ใจชาญสุขกิจ,	2553)	 ดังนั้นการด�าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ์จงึมคีวามเปลีย่นแปลงจากในอดตีซึง่มกัจะเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่าน	สื่อโทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	และนิตยสาร
เป็นหลัก	 แต่ปัจจุบันนักประชาสัมพันธ์จะปรับตัวโดยใช้เครือข่าย
สังคม	(Social	Network)	 เป็นอีกช่องทางหนึ่งการน�าเสนอข้อมูล
เชิงเนื้อหาขององค์กรและสินค้าไปยังผู้บริโภค	(เศรษฐพงค์	 มะลิ
สุวรรณ,	2553,	2)	เป็นเหมือนชุมชนเพื่อแสดงความคิดเห็น	แลก
เปลีย่นประสบการณ์	โดยมกีจิกรรมทีม่คีวามสนใจร่วมกนั	และเป็น
เครื่องมือที่สร้างความรักความผูกพันระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค	

การเปลี่ยนแปลงของการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์

	 David	Meerman	Scott	(2007,	12)	ได้เปรียบเทียบให้
เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงของการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์	ภายหลงั
จากการเติบโตของ	Social	Network	ในอดีต	ปัจจุบันและอนาคต
ไว้ดังนี้
	 1.	การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีต
	 -	 ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัองค์กร	หรอืข่าวประชาสมัพนัธ์
ทีเ่ผยแพร่	ส่วนใหญ่จะมาจากสือ่มวลชนเท่านัน้	ดงันัน้ผูบ้รโิภคจะ
ได้รบัข้อมลูข่าวสาร	หรอืเรือ่งราวขององค์กร	จากการน�าเสนอของ
สื่อมวลชนเท่านั้น
	 -	นักประชาสัมพันธ์จะสื่อสารกับสื่อมวลชนด้วยการส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์	(News	Release)	เท่านั้น
	 -	การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีตไม่มีบุคคลใด
ได้เห็นข่าวประชาสัมพันธ์	หรืองานประชาสัมพันธ์อื่นๆ	ที่องค์กร
ต้องการเผยแพร่	นอกจากนักข่าว	หรือบรรณาธิการ	
	 -	การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในอดีต	บริษัทมักจะต้องมี
ข่าว	หรือประเด็นส�าคัญเกิดขึ้นก่อน	แล้วนักประชาสัมพันธ์จึงจะ
เขียนข่าวเพื่อส่งไปประชาสัมพันธ์ได้	
	 -	การเผยแพร่ข่าวสารจะมกีารใช้ศพัท์เฉพาะ	(Jargon)	
ที่นักข่าว	หรือบรรณาธิการสามารถเข้าใจได้เท่านั้น
	 -	นกัประชาสมัพนัธ์ไม่สามารถเผยแพร่ข่าวสารได้	หาก
ขาดความคิดเห็นหรือค�าพูดที่มาจากบุคคลที่สาม	(Third	Party)	
เช่น	ลูกค้า	นักวิเคราะห์	และผู้เชี่ยวชาญ	เป็นต้น
	 -	การวัดประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์วัดได้จาก
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่	(Clipping)	เพียงอย่างเดียว
	 -	ในอดตีการท�างานของฝ่ายประชาสมัพนัธ์	กบัฝ่ายการ
ตลาดจะต่างคนต่างท�า	 และจะมีเป้าหมาย	กลยุทธ์	 และเทคนิค
การวัดผลที่แตกต่างกัน	
	 2.	การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและอนาคต
	 -	นักประชาสัมพันธ์สามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับองค์กร	 และสินค้าไปยังผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรง	
และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล	 โดยผ่านเครื่องมือสื่อสารออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น	 บล๊อก	(Blog)	 อิเล็กทรอนิกส์บุ้ค	(e-book)	 ข่าว
ประชาสัมพันธ์	(News	releases)	พอดแคส	(Podcast)	และอื่นๆ	
โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งสื่อกระแสหลัก	 เช่น	 หนังสือพิมพ์	 โทรทัศน์	
วิทยุ	และนิตยสารเหมือนในอดีต
 - เรื่องราวที่น�าเสนอผ่านสื่อต่างๆ	 โดยเฉพาะเป็นโลก
ออนไลน์ทั้งทางตรง	 และทางอ้อม	 จะสะท้อนภาพขององค์กร
ทั้งหมด	นั่นหมายถึง	ข่าวประชาสัมพันธ์	บทสัมภาษณ์	เรื่องราว
ที่เป็นข่าว	และอื่นๆ	ที่องค์กรได้เผยแพร่	จะแสดงถึงจุดยืน	ภาพ
ลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรให้กับบุคคลอื่นๆ	ได้รับรู้
 - ข้อมูลข่าวสารที่น�าเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	
จะต้องเชื่อถือได้	เนื่องจากผู้รับสารในปัจจุบันมีช่องทางในการรับ
ข่าวสารหลายช่องทาง	 ดังนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร	 และ
สินค้าจะต้องเชื่อถือได้	
 - การประชาสัมพันธ์จะต้องไม่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ	
เนื่องจากผู้รับสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องการการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรมากขึ้น	 ดังนั้นการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
ของนักประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันควรมีการสื่อสาร	2	ทาง	เพื่อจะ
ได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 - สื่ ออินเทอร ์ เน็ตท�าให ้ข ้อมูลข ่าวสารทางการ
ประชาสัมพันธ์ได้รับเผยแพร่อีกครั้ง	 ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปี
ก็ตาม	 หมายถึง	 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร	 หรือข่าวสารที่องค์กรได้
ประชาสมัพนัธ์ออกไปถงึแม้จะผ่านมาแล้วหลายปี	แต่หากมบีคุคล
มาสบืค้นข้อมลูดงักล่าวผ่านสือ่อนิเทอร์เนต็	ข่าวสารนัน้กจ็ะถกูค้น
เจอ	 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซ�้าได้อีกครั้ง	 ซึ่งแตกต่างจากสื่อ
ดั้งเดิม	เช่น	โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์ที่จะมีอายุของข่าว	และ
ระยะเวลาในการเผยแพร่	ท�าให้ไม่สามารถน�าเสนอใหม่ได้อีกครั้ง	
 - บริษัทสามารถโน้มน้าวชักจูงใจให้ผู ้บริโภคสนใจ
สินค้า	 หรือไว้ใจบริษัท	 จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ได้จากการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีผ่านทางสื่อออนไลน	์ เพราะ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ในปัจจบุนัมกัจะใช้สือ่ค้นหาข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้า
หรอืบรกิารจากสือ่ออนไลน์	หรอือนิเทอร์เนต็เป็นสือ่แรก	เช่น	หาก
ผู้บริโภคต้องการซื้อบ้าน	 ก็มักจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้าน
ต่างๆ	โดยค้นหาผ่านเวบ็ไซต์	ดงันัน้นกัประชาสมัพนัธ์ควรมกีารน�า
เสนอเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร	สินค้า	การบริการ	และการส่ง
เสริมการตลาดที่ครบถ้วน	น่าสนใจ	และดึงดูดใจลูกค้า	นอกจาก
นี้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ยังสามารถน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้ทันทีที่ผู้บริโภคต้องการ	โดยไม่จ�ากัดเวลา	และสถานที่	
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เนื้อหาที่น�าเสนอผ่าน Social Network ขององค์กร

	 พจน ์	 ใจชาญสุขกิจ	 (2553)	 นายกสมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	 ได้กล่าวถึงข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ขององค์กรระดับโลกต่างๆ	 พบว่าสาระ
ส�าคัญของเนื้อหาที่น�าเสนอผ่าน	Social	Network	มี	10	ประเด็น
ดังนี้

1.	ข ้ อมู ล เกี่ ย วกับความเคลื่ อนไหวขององค ์กร	
(Corporate	Movement	&	Information)	คือการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวขององค์กรในด้านต่างๆ	 เช่น	 รูป
แบบ	 แนวทางทางการบริหาร	 วิสัยทัศน์ขององค์กร	 การแนะน�า
บุคลากร	ศักยภาพ	ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร	รวมถึงการ
ให้ข้อมูล	รายงานธุรกรรม	เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ตลอด
จนสาธาณชนได้รับทราบข้อมูลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

2.	ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ	(Business,	Market	Positioning)	
คือ	 การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการท�าธุรกรรม	 ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด	ยอดขาย	เพื่อบ่งบอกสถานะของธุรกิจต่อตลาดใน
ภาพรวม	
	 3.	 ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	 (Executive	
Vision)	 คือ	 การแสดงความคิดเห็น	 วิเคราะห์บทบาทของธุรกิจ
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 ในบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ	เช่น	บทความ	บทสัมภาษณ์	เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ	
ความรู้	ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารองค์กร
	 4.	ข้อมลูทีแ่สดงถงึคณุค่าของสนิค้าและบรกิาร	(Product	
and	Service	Value)	คอื	การน�าเสนอข้อมลูโดยการบอกกล่าว	หรอื
อธบิายความโดดเด่นของสนิค้า	และบรกิารแต่ละประเภท	ด้วยการ
แสดงให้เห็นคุณค่าที่เหนือกว่า	 โดดเด่นกว่าตราสินค้าอื่นๆ	 เช่น	
การให้ข้อมูลประโยชน์ใช้สอยของสินค้าทางด้านกายภาพ	 ข้อมูล
ด้านอารมณ์ความรู้สึกภาพลักษณ์ของสินค้า	ราคาขายสินค้า	และ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	
	 5.	ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพัน	 และ
สร้างความมั่นใจ	(Communication	for	Engagement)	คือ	การ
ให้ข้อมูลเพื่อหวังให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว	 ด้วยการสร้าง
ความมัน่ใจเกีย่วกบัองค์กร	และสนิค้า	เช่น	การรายงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์	การรายงานผลประกอบการ	การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาดหรือความเห็นต่อธุรกิจที่มีในภาพรวมด้วยธรรมาภิ
บาล	และความโปร่งใส
	 6.	ข้อมลูบทวเิคราะห์	และค�าปรกึษา	(Data	/	Research	
Service	and	Consultant)	 คือ	 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการในเชิง
วิชาการ	เช่น	ศูนย์ข้อมูล	บทวิเคราะห์	ผลวิจัย	งานสรุปค้นคว้า
ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า	 รายงานการวิจัย	 รวมทั้งการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของลูกค้า	และการให้ค�าแนะน�าที่เกี่ยวข้อง
	 7.	ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งก�าหนดการส�าคัญขององค์กร	
(Corporate	and	Marketing	Agenda)	 คือ	 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ก�าหนดการที่ส�าคัญขององค์กร	 และตารางกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	
รายงานกิจกรรม	 การจัดประชุม	 การแถลงข่าว	 รวมถึงการจัด
กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด
ต่างๆ	
	 8.	ข้อมลูเกีย่วกบัการแสดงความก้าวหน้า	นวตักรรม	และ
เครือข่าย	(Innovation	and	Business	Connection)	ได้แก่	ข้อมูล
ความก้าวหน้าของระบบเครือ่งจกัร	การเปิดโรงงาน	การเปิดสาขา	
การใช้ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์	 การปรับระบบงานใหม่	 ความ
ก้าวหน้าและการเป็นผูน้�าด้านความคดิทัง้ด้านสนิค้า	และธรุกรรม	
การร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ	เช่น	ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
กบัองค์กรอืน่ๆ	เพือ่แสดงถงึความส�าเรจ็	ความคล่องตวั	เครอืข่าย
และผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ
	 9.	ข้อมูลเพื่อแสดงให้เกิดการยอมรับ	 และการเป็นผู้
เชี่ยวชาญ	(Expert,	Award,	Ranking)	คอื	การน�าเสนอข้อมลูเกี่ยว
กับความรู้ความสามารถในธุรกิจ	คุณงามความดีขององค์กร	เช่น	
การได้รับรางวัล	การได้รับการจัดอันดับจากสถาบันต่างๆ	การได้
รบัการยอมรบัในมาตรฐาน	การได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานและ
องค์กรที่น่าเชื่อถือ
	 10.	ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม	(Social	Content)	
คือ	 การน�าเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในสิ่ง
ที่องค์กรได้ด�าเนินการเพื่อสังคม	 เช่น	 การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	
กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	 การน�าเสนอดังกล่าวจะต้องไม่ใช่การ
โฆษณาเพื่อประกาศความดี	 แต่เป็นการน�าเสนอข้อมูลเพื่อสร้าง
ความตืน่ตวัไปยงัผูท้ีเ่กีย่วข้องให้มกีารพฒันาไปพร้อมๆ	กบัองค์กร	
เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทและทิศทางขององค์กรต่อสังคม
	 จากที่กล ่าวมาแสดงให ้ เห็นถึงประเด็นทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่องค์กรต่างๆ	มักจะน�าเสนอใน	Social	Network	
แต่อย่างไรก็ดีการน�าเสนอข้อมูลดังกล่าวขององค์กรมีความแตก
ต่างไปจากเดมิ	เพราะการประชาสมัพนัธ์จะพฒันาได้มากกว่าการ
จดัท�าข่าวสาร	แต่หากเป็นการจดัการประเดน็	เนือ้หา	ข้อมลูไปยงั
กลุม่เป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงด้วยความถีท่ีม่ากกว่าเดมิ	ดงั
นั้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์	การน�าเสนอเนื้อหาสาร	และวิธีการ
สือ่สารผ่านทาง	Social	Network	จงึควรเป็นการกระตุน้ให้เกดิการ
รบัรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	การมปีฏสิมัพนัธ์	(Interactive)	ระหว่าง
องค์กร	สินค้า	บริการ	และกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
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รูปแบบการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network

	 จากหนังสือ	The	New	Rules	of	Marketing	&	PR	ของ	
Deirdre	Breakenridge	(2008)	และบทความของเศรษฐพงค์	มะลิ
สุวรรณ	(2553)	ได้แบ่งประเภทของ	Social	Network	ที่ใช้งานได้
จรงิเอาไว้	ซึง่ผูเ้ขยีนจะใช้การแบ่งประเภทดงักล่าวมาเป็นแนวทาง
การน�าเสนอรูปแบบการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	
Network	ขององค์กรที่พบในบริบทของประเทศไทย	ดังนี้

1.	 การประชาสัมพันธ์ผ่านบล๊อก	(Blog)	 ซึ่งมาจากค�า
เต็มว่า	Weblog	 เป็นรูปแบบการเขียนบทความ	(Weblog)	อาจ
จะเรียกอย่างเข้าใจง่ายๆ	ว่าเป็น	“สื่อส่วนตัวออนไลน์”	ลักษณะ
ของบล๊อก	(Blog)	คือหน้าเว็บที่เจ้าของ	Blog	ซึ่งเรียกว่า	Blogger	
สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆ	 เข้าไปได้ตลอดเวลา	 (กติกา	 
สายเสนีย์,	2548)	บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย	ข้อความ	ภาพ	
ลิงก์	ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ	ไม่ว่า	 เพลง	หรือวิดีโอในหลาย
รูปแบบได้	จุดที่แตกต่างของบล๊อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ	บล๊อก
จะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล	 สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้าย
ข้อความที่เจ้าของบล๊อกเป็นคนเขียน	 ซึ่งท�าให้ผู้เขียนสามารถได้
ผลตอบกลบัโดยทนัท	ีทัง้นีร้ปูแบบของบล๊อกเพือ่การประชาสมัพนัธ์	
แบ่งออกเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี้
	 1.1	 บล๊อกที่จัดท�าโดยบริษัท	(Corporate	Blog)	 เป็น
บล๊อกที่จัดท�าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสาร	 ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กร	 และสินค้าไปยังกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งองค์กร	 หรือสินค้า
ควรจะมีบล๊อกดังกล่าว	 เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ	 และทราบ
ความคดิเหน็ของบคุคลต่างๆ	ทีม่ต่ีอองค์กร	ต่อสิง่ทีบ่รษิทัน�าเสนอ
ขายในตลาด	 และต่อสินค้า	(Deirdre	Breakenridge,	2008,	5)	

นอกจากนี้องค์กรสามารถใช้บล๊อกเป็นที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กบัประเดน็ส�าคญัทางตลาด	หรอือตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ	
รวมถงึการเข้าไปมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ในบล๊อกของบคุคล
อื่น	 เพราะการแสดงความคิดเห็นที่บล๊อกของบุคคลอื่นอาจจะน�า
มาซึ่งประโยชน์ให้กับธุรกิจในการน�าเสนอมุมมอง	 หรือข้อเสนอ
ใหม่ๆ	ทางการตลาด	รวมทั้งน�าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางใน
การด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์	และบรหิารจดัการบล๊อกขององค์กร
ด้วย	
	 ส�าหรับการประชาสัมพันธ์โดยใช้บล๊อก	 (Blog)	 
จะเหมาะสมกับองค์กร	 หรือสินค้าประเภทใด	 เจตน์เมริน	 
เจตน์ระวีโชติ	 (2553)	 ได้น�าเสนอข้อคิดของการมีบล๊อกเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร	และสินค้าไว้ดังนี้

	 -	 ควรเป็นสินค้าหรือองค์กรที่มีแฟนจ�านวนมาก	
(Tons	of	Fan)	หมายถึง	องค์กรหรือสินค้าที่จะท�าบล๊อกเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ควรมีแฟน	 หรือบุคคลที่นิยมชมชอบจ�านวนมาก	
ตวัอย่างเช่น	บล๊อกของสตาร์บคัส์	จะมสีมาชกิของบล๊อกเป็นผูน้ยิม
ชมชอบการดืม่กาแฟ	โดยสตาร์บคัส์	(Tukko,	2010)	ได้น�าเสนอ	My	
Starbucks	Idea	เป็นเสมือน	Starbucks	Social	Network	สร้างขึ้
นเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาแสดงและบอกถึงไอเดียต่างๆ	 ที่ลูกค้ามีต่อ
แบรนด์	นอกจากนี้ยังมีบล็อกภายใต้ชื่อ	 “Ideas	in	Action”	ซึ่ง
ใช้บล๊อกดังกล่าวในการสื่อสารกับลูกค้า	ให้พนักงานของสตาร์บัค
เข้ามาเขียน	และแบ่งปันเรื่องราว	และบอกความคืบหน้าเกี่ยวกับ
ไอเดยีทีส่ตาร์บคัส์	ได้รบัจากลกูค้า	และน�ามาใช้จรงิกบัสนิค้าและ
บริการของสตาร์บัคส์

ภาพที่ 1 My	Starbucks	Idea	บล๊อกของสตาร์บัคส์ที่จัดท�าขึ้นมาเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์กับลูกค้า
ที่มา: http://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/starbucks-3/
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 - ควรเป็นสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์	(Unique	characteristic)	
หมายถึง	 องค์กรหรือสินค้าที่จัดท�าเว็บบล๊อกควรเป็นองค์กรหรือ
สนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์	มจีดุเด่นทีไ่ม่เหมอืนใคร	ซึง่เอกลกัษณ์ดงักล่าว
อาจจะมาจากองค์กร	 หรือตัวสินค้าเอง	 เช่น	 บล๊อกของรถยนต์
มาสด้าจะท�าบล๊อกท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์เพื่อให้สอดคล้องกับ
บุคลิกของสินค้า	 และความต้องการของลูกค้า	 โดยในบล๊อกจะ
มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของรถยนต์	 กิจกรรม	 ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่างๆ	 การดูแลบ�ารุงรักษาของรถ	 รวมถึงเสนอ
ร้านอาหาร	สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า	
 - ควรเป ็นสินค ้าที่ ใช ้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อ	
(Emotional	buying	motif	)	ในที่นี้หมายถึง	สินค้าหรือองค์กรที่มี
จะมบีล๊อกนัน้ควรเป็นสนิค้าทีล่กูค้ามแีรงจงูใจในเรือ่งของอารมณ์
ในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นมากกว่าการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นที่
ลักษณะทางกายภาพ	หรือคุณสมบัติใช้สอยของสินค้านั้นแต่เพียง
อย่างเดยีว	เช่น	เครือ่งส�าอาง	กระเป๋า	นาฬิกา	แบรนด์เนม	เป็นต้น
 - ควรเป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า	
(Brand	Loyalty)	หมายถึง	สินค้าที่จะจัดท�าบล๊อกควรเป็นสินค้าที่
มลีกูค้าจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า	มกีารซือ้หรอืใช้ตราสนิค้าดงักล่าว
อย่างต่อเนื่อง	เช่น	กระเป๋าหลุยส์วิกตอง	นาฬิกาโรเล็กซ์	รถเบนส์	
ถงึแม้จะเป็นสนิค้าราคาแพงแต่ลกูค้ากม็คีวามต้องการซือ้สนิค้าดงั
กล่าว	เนื่องจากความชื่นชอบ	และจงรักภักดีในตราสินค้านั้น	ดัง
นั้นการจัดท�าบล๊อกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า	 หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างลูกค้ากับองค์กรและตราสินค้าจึงสามารถ
ท�าได้	 ในทางตรงข้ามหากเราจะจัดท�าบล๊อกให้กับสินค้าที่ลูกค้า

มีความภักดีต่อตราสินค้าต�่า	 เช่น	สบู่	ยาสีฟัน	ซึ่งไม่เหมาะที่จะ
มีบล๊อกเนื่องจากลูกค้าไม่มีความต้องการในการหาข้อมูล	 หรือมี
ส่วนเกีย่วข้องเกีย่วพันกับสินค้าดังกลา่วมากนัก	การท�าบลอ๊กก็จะ
ไม่ประสบความส�าเร็จ
 1.2 โมโครบล็อก	(Micro	Blogging)	ก็คือบล๊อกขนาด
เล็ก	ที่มีลักษณะเป็นการโพสต์ข้อความสั้นๆ	ไม่เกิน	140	ตัวอักษร
และสามารถทีจ่ะส่งข้อความสัน้ๆ	ไปยงัโทรศพัท์มอืถอืได้โดยทีไ่ม่
จ�าเป็นต้องเปิดเข้าไปอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนบล๊อกทั่วไป	ซึ่ง
ก็คือข้อความที่จะบอกว่า	 “ตอนนี้คุณท�าอะไรอยู่”	 ซึ่งปัจจุบันได้
รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก	โดยใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบ
ทันทีทันใด	(Real-Time)	 รวมทั้งในประเทศไทย	 ก็คือทวิตเตอร์	
(Twitter)	@mimee&@tuirung	(2553,	22-23)	ผู้เขียนหนังสือการ
ตลาด	2.0	ได้กล่าวถึง	ข้อดีของการประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์	
(Twitter)	คอื	สามารถช่วยย่อโลกการสือ่สารให้ง่ายขึน้	ช่วยกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	 และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ว	 ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวท�าให้นักประชาสัมพันธ์น�า
ทวิตเตอร์	(Twitter)	มาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ	อาทิ	การแจ้ง
ข่าวสารใหม่ๆ	ของบรษิทั	การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	(CRM)	
การน�าเสนอโปรโมชัน่พเิศษ	เป็นต้น	แต่อย่างไรกด็ใีนการใช้	Social	
Network	ในการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์	นักประชาสัมพันธ์ควร
จะให้ผู้รับสารได้มีสิทธิเลือก	 และตัดสินใจ	 โดยต้องพึงระวังการ
สื่อสารที่เน้นขายสินค้าอย่างโจ่งแจ้ง	และตั้งใจมากจนเกินไป
	 ส�าหรบัการน�าทวติเตอร์	(Twitter)	มาใช้ในการด�าเนนิงาน
ประชาสมัพนัธ์อย่างแรกควรจะใช้ตัง้ชือ่ทีจ่ดจ�าง่าย	เพือ่ให้ง่ายต่อ

ภาพที่ 2	บล๊อกเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรถยนต์มาสด้า
ที่มา:	http://www.mazdacity.co.th/blog.php
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การรับรู้	(Awareness)	ในส่วนของโปรไฟล์	(Profile)	เป็นเสมือน
หน้าตา	 หรือภาพลักษณ์ขององค์กรดังนั้นควรควรจะอธิบายให้ผู้
อื่นรู้จักอย่างชัดเจน	 ควรมีการสร้าง	Twitter	account	 เพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการดูแลลูกค้า	 ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเข้า
มาได้โดยตรงผ่านทางการตดิต่อบอกกล่าว	(Mention)	แต่ทีส่�าคญั
คอืเมือ่มลีกูค้าเข้ามาสอบถามแล้ว	กค็วรรบีตอบค�าถามกลบัอย่าง
รวดเร็ว	
	 นอกจากนี้นักประชาสัมพันธ์ควรใช้เครื่องมือที่เรียกว่า	
การส่งต่อข่าวสาร	หรือแบ่งปันไปเรื่อยๆ	(Re-Tweet:	RT)	ซึ่งเป็น
เครือ่งมอืหนึง่บนทวติเตอร์ทีจ่ะช่วยส่งข้อความนัน้ๆ	กระจายและ
ขยายวงกว้าง	 เพิ่มโอกาสให้คนสามารถมองเห็นมากขึ้น	 โดยทุก
คนที่ติดตาม	 หรือเป็น	Follower	 ขององค์กรหรือสินค้าก็จะเห็น
ข้อความเหล่านั้น	 การ	Re-Tweet	 ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์
ที่ทรงอิทธิพล	 เพราะเมื่อข้อความขององค์กรหรือสินค้าถูกน�าไป	
Re-Tweet	โดยบคุคลผูซ้ึง่มผีูต้ดิตาม	(Follower)	จ�านวนมาก	กจ็ะ
ท�าให้ข้อความขององค์กรหรอืสนิค้าถกูกลุม่คนจ�านวนมากเหน็ตาม
ไปด้วย	 เราสามารถเรียกลักษณะของการ	Re-Tweet	ว่าเป็นการ
ตลาดแบบบอกต่อ	(Viral	Marketing)	คือมีการแพร่กระจายของ
ข้อมูลที่ถูก	Re-Tweet	ไปได้อย่างรวดเร็ว	และแผ่ขยายจ�านวนคน
ที่รับข่าวสารเพิ่มจ�านวนได้อย่างรวดเร็วจากหนึ่งเป็นสาม	จากสิบ
เป็นร้อย	และเป็นพันเป็นหมื่นในที่สุด
 1.1	 บล๊อกที่เขียนจากผู้เขียนอิสระ	(Blogger)	 ซึ่งเป็น
บคุคลทีม่คีวามสามารถเขยีนเรือ่งทีต่นถนดั	และมผีูต้ดิตามจ�านวน
มาก	ซึ่งบล๊อกในรูปแบบนี้ปัจจุบันประชาสัมพันธ์จะใช้วิธีการให้ผู้
เขียนอิสระ	(Blogger)	ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว	หรือให้ทดลองใช้

สินค้า	(Testimonial)	แทนการใช้ดารา	หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมา
เป็นพรีเซนเตอร์	แล้วให้ผู้เขียนอิสระ	(Blogger)	เขียนข้อความใน
ลักษณะสนับสนุนหรือแนะน�าสินค้า	 ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อ
ถือให้กับองค์กร	และสินค้าวิธิหนึ่ง	
	 2.	 การประชาสัมพันธ์ผ่านแหล่งข้อมูลหรือความรู ้	
(Data/	Knowledge)	 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล	 ความรู้
ในเรื่องต่างๆ	 ในลักษณะเนื้อหาอิสระ	 ทั้งวิชาการ	 ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์	สินค้า	หรือบริการ	โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่มีความรู้
ในเรื่องต่างๆ	 เหล่านั้นเป็นผู้เข้ามาเขียนหรือแนะน�าไว้	ส่วนใหญ่
มักเป็นนักวิชาการ	นักวิชาชีพ	หรือ	ผู้เชี่ยวชาญ	ที่เห็นได้ชัดเจน	
เช่น	วิกิพีเดีย	(Wikipedia)	ที่เป็นสารานุกรมออนไลน์หลายภาษา	
เวบ็ดแูผนทีไ่ด้ทกุมมุโลกให้ความรูท้างภมูศิาสตร์	(Google	earth)	
การท่องเที่ยวเดินทาง	การจราจร	หรือ	ที่พัก	เป็นต้น
	 ส�าหรับในการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์	 วิกิพีเดีย	
(Wikipedia)	 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ได้	วิกิพีเดีย	(Wikipedia)	คือ	สารานุกรมเสรีหลาย
ภาษาบนอินเทอร์เน็ต	 ที่ทุกคนสามารถอ่านและปรับปรุงเพิ่มเติม
เนื้อหา	 ซึ่งท�าให้วิกิพีเดียได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและ
สื่อมวลชน	เนื่องจากเนื้อหาเปิดเสรีให้สามารถน�าไปใช้ได้	รวมถึง
เปิดเสรีที่ให้ทุกคนแก้ไข	 รวมถึงนโยบายมุมมองที่เป็นกลางจาก
ทุกฝ่ายที่เขียนในสารานุกรม	(วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,	2552)	ใน
ส่วนขององค์กรหรือสินค้าสามารถจะน�าชื่อองค์กร	ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร	ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า	ชื่อรุ่นสินค้า	หรือค�าส�าคัญต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสินค้า	เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ	ด้วยต้นทุนที่ต�่าอีกวิธีหนึ่ง	

ภาพที่ 3	ตัวอย่างเว็บบล๊อกของผู้เขียนอิสระ	เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือไอโฟน	(iPhone)
ที่มา: http://www.pokpitch.com/



Executive Journal 179

	 3 .	 การประชาสัมพันธ ์ประเภทชุมชนออนไลน ์	
(Community)	 เป็นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม	่ หรือการตามหา
เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนาน	การสร้าง	Profile	ของตนเอง	โดยการ
ใส่รูปภาพ	กราฟฟิคที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา	(Identity)	
ให้เพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น	 และยังมีลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนเรื่องราว	ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ	ร่วมกัน	
เช่น	Hi5,	Facebook,	และ	MySpace	เป็นต้น
	 ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ชุมชนออนไลน์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด	ได้แก่	เฟซบุค	(Facebook)	
ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าท�าการลงทะเบียนใช้งานจ�านวนทั้งหมดของคน
ไทยที่ใช้	ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2553	คือ	4,755,980	คน	เป็นชาย	
2,094,740	 คน	 และเป็นผู้หญิง	2,661,240	 คน	 หรือคิดเป็นเพศ
หญิงร้อยละ	56.0	และเพศชายร้อยละ	44.0	(พงษ์ศักดิ์	สาระภักดี,	
2553)	นอกจากนี้ผู้ใช้งานแต่ละคนก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อ
โดยเฉลี่ยประมาณ	130	 คน	 ซึ่งเมื่อกลุ่มเพื่อนหรือ	User	 คนน้น
เข้ามาร่วมกิจกรรมหรือมา	Subscribe	Page	ใดๆ	ก็ตามเพื่อนอีก	
130	คนทีก่ล่าวมากจ็ะได้เหน็ข้อความ	รปูภาพ	หรอืกจิกรรมต่างๆ	
เหล่านัน้ด้วย	การเจรญิเตบิโตของผูใ้ช้	Facebook	มเีพิม่ขึน้ทกุวนั
เนื่องจากผู้ใช้งาน	Facebook	 สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา	
อาทิ	iPhone,	Blackberry,	Android	Phone	และจากแพลตฟอร์ม
อื่นๆ	ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์สามารถน�า	Facebook	มาใช้เป็น
เครื่องมือในการแจ้งข่าวสาร	หรือหากองค์กร	หรือสินค้ามีการจัด

กิจกรรม	โครงการเพื่อสังคม	หรือการรณรงค์ต่างๆ	ก็สามารถใช้	
Facebook	 เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารที่จะช่วยเสริมสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์	(Offline)	 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	
นอกจากนีอ้งค์กรสามารถใช้	Facebook	เป็นช่องทางในการตดิต่อ
กบัลกูค้า	สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัตราสนิค้า	(Brand	Awareness)	ได้	
	 การประชาสมัพนัธ์ผ่าน	Facebook	รปูแบบทีม่กัจะน�ามา
ใช้มากก็คือ	หน้า	Page	หรือ	Fan	Page	ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าตา
บริษัทบน	Facebook	และสามารถสร้างได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย	โดย
เริ่มต้นที่การตั้งชื่อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจดจ�าได้ง่าย	 รวมถึงชื่อดัง
กล่าวจะถูกน�าไปใช้ใน	URL	ด้วย	ภาพที่ใช้ใน	Profile	อาจจะเป็น
โลโก้หรอืสญัลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึองค์กร	หรอืสนิค้าส�าหรบัส่วนของข้อมลู	
(Info)	องค์กรควรจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร	กิจกรรม	หรือ
โครงการให้ชดัเจน	รวมถงึทีอ่ยูข่องเวบ็ไซต์หลกัด้วย	(@mimee&@
tuirung,	2553,	51)
	 ตวัอย่างขององค์กรทีน่�า	Facebook	มาใช้เป็นเครือ่งมอื
ในการประชาสมัพนัธ์ทีน่่าสนใจ	ได้แก่	ธนาคารกสกิรไทย(Kbank)	
จัดกิจกรรมการประกวดคลิปโปรโมตธนาคารบนมือถือ	 โดย
ธนาคารกสิกรไทยให้ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายคลิปวิดีโอตามกฏิกาที่
ก�าหนดไว้	 โดยให้มีค�าหรือข้อความว่า	K-Mobile	Banking	Plus	
อยู่ในคลิป	แล้วอัฟโหลดไปที่	Facebook	ของ	Kbank	Live	และ
ให้คนมาโหวตโดยคลิก	Like	1	คนต่อ	1	โหวต
 

ภาพที่ 4	ตัวอย่างการใช้วิกิพีเดีย	ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของบิ๊กโคล่า
ที่มา:	http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A
5%E0%B9%88%E0%B8%B2
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ภาพที่ 5	ตัวอย่างการใช้	Facebook	เพื่อการประชาสัมพันธ์การ
ประกวดคลิปโปรโมตธนาคารกสิกรไทยบนมือถือ
ที่มา:	http://www.facebook.com/KBankLive?v=app_71	
46470109\
 
	 ในส่วนของโครงการรณรงค์	 หรือโครงการเพื่อสังคมก็
มีหลายหน่วยงานที่เห็นความส�าคัญของ	Facebook	 และน�ามา
ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ	 เช่น	 ภาพยนตร์
โฆษณาชดุ	“ขอโทษประเทศไทย”	ทีจ่ดัท�าโดยกลุม่พลงับวก	ซึง่ใช้	
Social	Network	ได้แก่	Facebook,	Youtube	และอื่นๆ	เป็นช่อง
ทางในการเผยแพร่ความคดิดงักล่าว	และเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่
มีผู้ให้ความสนใจ	และเข้าชมผ่านออนไลน์เป็นจ�านวนมาก	

	 4.	การประชาสมัพนัธ์ประเภทสือ่	(Media)	หมายถงึ	เวบ็
ที่ใช้ฝากหรือแบ่งปัน	(Sharing)	 ไฟล์ประเภท	Multimedia	 อาทิ	
คลิปวีดีโอ	ภาพยนตร์	เพลง	ฯลฯ	โดยใช้วิธีเดียวกันแบบเว็บฝาก
ภาพ	แต่เวบ็นีเ้น้นเฉพาะไฟล์ทีเ่ป็น	Multimedia	ส�าหรบัเวบ็ทีน่ยิม
ใช้กันมากที่สุดทั่วโลก	ได้แก่	ยูทูบ	(YouTube)	ซึ่งจากสถิติตัวเลข
ต่างๆ	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2005	ที่	YouTube	ได้ถือก�าเนิดขึ้น	และจาก
ตัวเลขล่าสุดเมื่อพฤษภาคมปี	2010	มีสถติรายงานการเข้าชมคลิป
วีดีโอใน	YouTube	รวมกว่า	2	พันล้านครั้ง	โดยเฉลี่ยแต่ละคนใช้
เวลาประมาณ	10	นาที	และกว่าครึง่ของผูใ้ช้งานจะมกีารเข้ามาใช้	
YouTube	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	
	 ในการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์	หลายองค์กรได้น�าสื่อ
ที่เคยแพร่ภาพบนสถานีโทรทัศน์	หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์
แบบเดิมๆ	 น�ามาเผยแพร่ซ�้าอีกครั้งบน	YouTube	 แต่อาจจะมี
การปรับปรุงเนื้อหา	 รูปแบบการน�าเสนอให้เข้ากับบริบทของโลก
ออนไลน์	เพราะต้องว่าการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่โทรทศัน์เป็นการ
สื่อสารแบบทางเดียว	(one	way	communication)	ซึ่งเมื่อผู้เข้า
มาชมแล้ว	1	ครั้งอาจจะไม่เข้ามาดูซ�้า	แต่การที่สามารถให้ข้อคิด
เกี่ยวกับวิดีโอนั้นๆ	บน	YouTube	อาจจะท�าให้ผู้ที่เคยเข้าชมแล้ว
สามารถกลับเข้ามาได้อีก	
	 การใช้	YouTube	 เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
นอกจากจะน�าวดิโีอทีต้่องการเผยแพร่แสดงบนเวบ็ไซต์แล้ว	องค์กร
ยังสามารถสมัครสมาชิกเพื่อที่จะสร้างเป็นช่องรายการโทรทัศน์
ขององค์กรได้เลย	 โดยสามารถปรับแต่งพื้นหลังให้อยู่ใน	Theme	 
ทีอ่งค์กรต้องการ	ซึง่ข้อดขีองการสร้างช่องรายการเป็นขององค์กร
เองนัน้	ท�าให้ผูท้ีส่นใจสามารถจะเข้ามาตดิตามชมผ่านช่องรายการ
ที่องค์กรได้ตั้งเอาไว้	 เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ	 ก็จะท�าการส่งไปแจ้ง
สมาชิกผ่านทางอีเมล์	(email)
	 ทั้งนี้การจะประชาสัมพันธ์ผ่าน	Youtube	 ให้ได้รับ
ความสนใจนั้นควรยึดหลักการของการท�าการตลาดแบบบอกต่อ	
(Viral	Marketing)	ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการใช้เครื่องมือดังกล่าว	
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่าน	Youtube	การได้รับความสนใจ
จากผู้ชม	 การมีบุคคลที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอ	 และช่วยเผยแพร่คลิป
วิดีโอต่อไปยังบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ต้องให้ความ
ส�าคัญ	 โดยการน�าเสนองานผ่าน	Youtube	 ไม่จ�าเป็นต้องมีการ
ผลิตที่อลังการหรือใช้งบประมาณมหาศาล	หากแต่เนื้อหาที่ดึงดูด
ใจ	 และถูกใจกลุ่มผู้รับสารต่างหากที่ต้องให้ความส�าคัญ	 ถึงจะ
ได้รับการบอกต่อในวงกว้าง	 ตัวอย่างของประเทศไทยที่ประสบ
ความส�าเร็จในการใช้	Youtube	ประชาสัมพันธ์	ได้แก่	ภาพยนตร์
ประชาสมัพนัธ์เพือ่รณรงค์ให้	“ใช้โทรศพัท์แต่พอด”ี	ของดแีทค	ซึง่
ดีแทคน�าภาพยนตร์ดังกล่าวโพสต์ไว้ที่	Youtube	และได้รับความ

ภาพที ่6	ตวัอย่างการใช้	Facebook	เพือ่การประชาสมัพนัธ์รณรงค์
โฆษณาชุด	“ขอโทษประเทศไทย”
ที่มา:	http://www.facebook.com/KBankLive?v=app_71	
46470109
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สนใจเกิดกระแสส่งต่อหรือแบ่งปันวีดิโอภาพยนตร์ดังกล่าว	โดยมี
ยอดผู้ชมมากกว่า	800,000	ครั้ง	ภายใน	1	สัปดาห์	จนติดอันดับ	
1	ในหมวด	People	and	Blogs	บนเว็บไซต์ยูทูบ	(Youtube)	(ทีม
ข่าวไอทีออนไลน์,	2553)

ข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social 

Network ให้ประสบความส�าเร็จ

	 Deirdre	Breakenridge	(2008,	257)	 ได้กล่าวถึงการ
วางแผนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้ยุค	PR2.0	ซึ่งผู้เขียน
ขอน�าแนวทางดังกล่าวมาเสนอแนะส�าหรับองค์กรต่างๆ	 ในการ
ด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Network	ดังนี้
	 1.	ถึงแม้ว ่าจะมีการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน	
Social	Media	 แต่การประชาสัมพันธ์องค์กร	 และสินค้าให้
ประสบความส�าเร็จ	 นักประชาสัมพันธ์จะต้องให้ความส�าคัญทั้ง
การประชาสัมพันธ์แบบเดิม	 และการประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	
Network	อย่างสมดุลย์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและ
องค์กร
	 2.	องคก์รทีจ่ะใช้	Social	Media	ควรมีการอฟัเดทขอ้มูล
ข่าวสาร	และมีการโพสต์ข้อความ	รูปภาพ	หรือความคิดเห็นอย่าง
สม�่าเสมอ	นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารผ่าน	Social	Media	ผสม
ผสานกนัหลายรปูแบบ	เช่น	ควรใช้ทวติเตอร์ควบคูไ่ปกบับล๊อกเพือ่
ช่วยประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้กระจายในวงกว้างมากขึน้	(Rob	Cross	
and	Robert	J.	Thomas,	2009,	173)	ที่ส�าคัญควรติดตั้งบริการ	
Really	Simple	Syndication	(RSS)	คือ	บริการที่อยู่บนระบบอินเต
อร์เนท็	จดัท�าข้อมลูข่าวสารให้อยูใ่นรปูแบบ	XML	เพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้รับสาร	โดยองค์กรสามารถส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ	

ให้ถึงเครื่องตลอดของผู้รับสารได้ตลอดเวลาที่มีการอัฟเดท	กล่าว
คือเมื่อองค์กรมีการอัฟเดทข้อมูลใหม่ๆ	ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกส่ง
ผ่าน	RSS	ไปยังผู้รับสารได้ทันที
	 3.	การประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Network	ให้ค�านึงว่า
ประชาชนทกุกลุม่อายุ	ทกุกลุม่อาชพี	และทกุระดบัการศกึษา	ล้วน
แล้วแต่เป็นผูท้ีม่โีอกาสอ่านเวบ็บล๊อก	มโีอกาสเข้ามาร่วมกบัชมุชน
ออนไลน์	หรือใช้บริการ	RSS	เพื่อดึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือ
สินค้าของบริษัทกลับไปหาบุคคลดังกล่าว	 ดังนั้นการด�าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์จะต้องพยายามทราบให้ได้ว่าบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้า
หมายที่แท้จริงขององค์กรเป็นใคร	 ซึ่งนักประชาสัมพันธ์สามารถ
จะดูได้จากการตั้งค่าโปรไฟล์	(Profiles)	 ของบุคคลดังกล่าวที่ได้
ก�าหนดไว้ที่เว็บเครือข่ายที่บุคคลเหล่านั้นใช้บริการ
	 4.	ข้อมูลที่น�าเสนอผ่าน	Social	Network	ช่วยผู้บริโภค
ในการหาข้อมูล	 วางแผน	 และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า	 หรือ
องค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า	ดังนั้น	นัก
ประชาสมัพนัธ์ควรจะให้ความส�าคญักบัข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้า	หรอื
องค์กรที่ผู้บริโภคต้องการ	และน�าเสนอผ่าน	Social	Network	เพื่อ
ให้ผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
	 5.	องค์กรสามารถใช้	Social	Network	เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน	ลูกค้า	กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะ
ซื้อ	สื่อมวลชน	ผู้เขียนบล๊อก	และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	ด้วยค่าใช้
จ่ายที่ไม่แพง	
	 6.	การประชาสมัพนัธ์ผ่าน	Social	Network	ท�าให้องค์กร
เป็นบคุคลแรกทีจ่ะทราบความคดิเหน็ของลกูค้า	(Comment)	เรือ่ง
ทีล่กูค้าวติกกงัวล	(Concern)	และความต้องการทีแ่ท้จรงิของลกูค้า	
(Insight)	 ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสิน

ภาพที่ 7	ตัวอย่างการใช้	Youtube	สมัครช่องรายการของตนเองเพื่อการประชาสัมพันธ์ของโคคาโคล่า
ที่มา:	http://www.youtube.com/user/cocacola	
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ใจของลูกค้า	 ดังนั้นในการประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Network	
องค์กรจะต้องให้ลกูค้า	หรอืกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรได้มโีอกาส
แสดงความคดิเหน็	และสือ่สารแบบมปีฏสิมัพนัธ์	(Interactive)	กบั
องค์กรได้
	 7.	การประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Network	จะช่วยให้
องค์กรสามารถเกบ็ข้อมลูทางการตลาดทีจ่ะเป็นโอกาสในการเพิม่
การเข้าถงึเนือ้หาสารของตราสนิค้า	(Brand	Message)	ให้กบักลุม่
เป้าหมาย
	 8.	รูปแบบของการประชาสัมพันธ ์ผ ่ าน	 Soc ia l	
Network	 ขององค์กรแต่ละองค์กรอาจจะแตกต่างกันออกไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร	บางองค์กรอาจจะเพิ่งเริ่มให้ความส�าคัญ
และเริ่มใช้	Social	Network	ในขณะที่บางองค์กรอาจจะใช้	Social	
Network	 เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า	 หรือบาง
องค์การอาจจะใช้	Social	Network	 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการ
ตลาด	หรือการสร้างกระแสทางการตลาดหรือการตลาดแบบปาก
ต่อปาก	(BUZZ)
	 9.	การประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Network	สามารถน�า
มาใช้บรหิารจดัการข้อมลูความรูต่้างๆ	ให้กบัองค์กรได้	เช่น	บล๊อก
มีประโยชน์ในทั้งสองทางคือทั้งผู้อ่าน	และผู้เขียน	เพราะเป็นช่อง
ทางให้ผู้อ่านสามารถหาข้อมูลต่างๆ	 ได้ง่าย	 โดยองค์กรสามารถ
ใช้เป็นแหล่งความรู้	(Knowledge	Base)	ภายในองค์กรต่างๆ	ได้	
(บุปผชาติ,	2553)	แต่ในทางกลับกัน	ผู้เขียนบล๊อกก็ต้องแสวงหา
ความรู	้หรอืข้อมลูใหม่ๆ	มาน�าเสนออยูเ่สมอ	ดงันัน้บล๊อกจงึเปรยีบ
เสมือนเป็นช่องทางการเรียนรู้	ที่ไม่มีวันสิ้นสุด	

บทสรุป

	 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส	 Social	
Network	ขององค์กรในปัจจบุนั	องค์กรต้องปรบัตวัโดยการน�าเสนอ
เนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อสารทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์	(Online	Media)	
และสื่อออฟไลน์	 (Offline	Media)	 ทั้งนี้องค์กรจะต้องรู้จักปรับ
สภาพเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือ
ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	บล๊อก	ทวิตเตอร์	เฟซบุค	เว็บยูทูบ	และเครื่อง
มอืใหม่ๆ	ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้	อย่างไรกด็หีวัใจของการประชาสมัพนัธ์
ผ่าน	Social	Network	ไม่ว่าจะน�าเสนอผ่านเครื่องมือใดองค์กรจะ
ต้องน�าเสนอเนือ้หาทีผู่ร้บัสารต้องการ	เปิดโอกาสให้ผูร้บัสารมส่ีวน
ร่วม	 กระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์	(Interactive)	 รวมทั้งสร้าง
ความผูกพัน	(Engagement)	ให้เกิดขึ้นในชุมชนออนไลน์นั้น	เพื่อ
น�ามาซึง่ความสมัพนัธ์	ชือ่เสยีง	และภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กรและ
สินค้าในที่สุด	
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