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เตือนสติการสื่อสารในยุคนิวมีเดีย
ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
กรรมการอํานวยการ
บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล แอนด แอสโซซิเอส จํากัด
ยุคนี้คงไมมีใครจะไมรูจกั โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ทามกลาง
การถกเถียงดานผลกระทบของนักสื่อสารและภาคสังคมในวงกวาง
โซเชียลมีเดีย อีกหนึง่ ชองทางการสื่อสารทีเ่ ปดโอกาสใหผูคนไดรับขอมูลใหมๆ อยางอิสระ ขอมูลที่
ไดรับก็แตกตางกับสิ่งที่เคยไดรับผานชองทางเดิม ผูรับสารจะรูสึกวา การสื่อสารในลักษณะนีพ้ าให
เขาออกจากความจําเจ ความนาเบื่อทีพ่ บในแตละวัน มีความเสรีสูงในการรับสารและการโตตอบ
โลกอินเตอรเน็ตยังสรางความอิสระใหมๆ แหงประชาธิปไตย นับวันจะกระจายจนเกินเลยไร
ขอบเขต จนมีการ debate เรียกหากรรมการกลางมาตัดสิน ถึงขั้นจะตองกําหนดเปนตัวบท
กฎหมายตานอาชญากรรมบนโลกไซเบอรขึ้นมารองรับทีเดียว
ประชาสัมพันธถูกทาทาย
ในขณะนี้ มีการตั้งคําถามวาประชาสัมพันธไปทางไหนจะเปนอยางไรในยุคนิวมีเดีย จะถูก take
over กันหรือไม และก็ระบาดไปจนถึงขัน้ งานการสื่อสารประชาสัมพันธกับการตลาดที่ทาํ มาตั้งแต
ดั้งเดิมหรือไม ควรจะหาไปไดหรือยัง คําตอบที่ชัดๆ คือ ไมใช การประชาสัมพันธ ยังจะเปนงาน
การสื่อสารกับกลุมเปาหมายอยูเหมือนเดิมหรือไม คําตอบก็คือใช บทบาทของนักประชาสัมพันธ
ก็ยังจะไมแตกตางกับในอดีตที่เคยปฏิบัติกันมา ฟงดูแลวเชยนาดู ไมมกี ารพัฒนาเลยหรือ เพราะ
เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็จะไปอยูกันในโลกไซเบอรกนั แลว
เราตองไมลืมวา นิวมีเดีย โซเซียลมีเดีย เปนเพียงชองทางการสื่อสารอีกชองทางหนึง่ เปน
communication tool อีกตัวหนึง่ แตตองยอมรับวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก มีอํานาจที่
ทรงพลังมาก แตจะสรางประสิทธิผลดังผูส งสารตองการหรือไม เปนคนละประเด็นกัน การนํากล
ยุทธโซเซียลมีเดีย เขาไปเปนสวนหนึง่ ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตองมี แตตองระมัดระวังและ
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นิวมีเดีย เปนชองทางที่กระตุนโลกแหงการสื่อสารอยางดีเยี่ยม ตอกย้าํ วาการสื่อสารนั้นตกเทรนด
ไมได ไมวาจะเปนยุคสมัยใด นักประชาสัมพันธไมเพียงตองรูรอบดานในสถานการณรอบดาน
เทานั้น ตองสามารถใชเครื่องมือสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ
หนวยงานที่เราเปนตัวแทนอยู
โซเชียลมีเดียสามารถสรางการเขาถึงและการแลกเปลี่ยนขอมูล นับวามีคุณประโยชนอยาง
มหาศาลใหกบั การพัฒนาสังคม ทําใหผูคนมีชองทางในการรับขาวสาร ในขณะทีก่ ารรับขอมูลผาน
ชองทางเดิมๆ ทางสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อาจจะถูกอิทธิพลเขากีดขวางไวก็ตาม
การติดตอสื่อสารมีการเปลีย่ นแปลงอยางมหาศาล แตถกู ใชกันอยางฟุม เฟอยในโลกไซเบอร เกิน
ความจําเปน เกินความตองการที่แทจริงในชีวิตประจําวัน แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้
กอใหเกิดการพัฒนาดานการสื่อสารอยางไมมีที่สิ้นสุด
นิวมีเดียเปนดาบสองคม
แตที่ตองระลึกอยูเสมอวา การสื่อสารที่ขาดความรับผิดชอบและความไมระมัดระวังในการใช
ขอความที่สง ผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือเพื่อไปทําลายผูอนื่ แรงเหวี่ยงของนิวมีเดียนี้ก็เปน
ดาบสองคมมัดผูสงสารนัน้ มารับผลโทษที่ตนเองไดกอเอาไวได ตอใหวนั เวลาจะเลยผานไปนาน
แสนนาน พนกําหนดทีก่ ฎหมายจะเอาผิด แตไมพนเงื้อมมือกฎหมายทางสังคมได
ความรวดเร็ว ปะทะแหลก ใครอยาทวงติง อยาไดเขามาขวางฉันอยากจะเขียนอะไรจะโพสตคลิป
อะไรก็ได จะทําเสียอยาง แตอยาลืมสัจธรรมแหงชีวิตทีว่ า “คําพูดคือนายของเรา” เพราะเมื่อพูด
ออกไปแลว จะกลืนกลับเขาไปไมไดอีก ไมวาจะเปนการพูดโดยตรง ฝากคนอืน่ ไปพูด พูดดวย
ความตั้งใจหรือไมตั้งใจ หรือเพียงเอามัน แสดงความคิดเห็นเอาไวอยางไรเดียงสาหรืออยางตัง้ ใจก็
ตาม บนโลกไซเบอร Word of Mouth จะติดจรวดกระจายไปรวดเร็ว และก็กลายกลับเปนสึนามิ
ยอนกลับเขามาทําลายตัวเรา ครอบครัวและหนวยงานของเราได เหมือนกรณีเด็กหนุมผูมีความฝน
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โซเชียลมีเดียและประชาสัมพันธไปคูก ัน
งานประชาสัมพันธและการใชงานโซเซียลมีเดียยังจะอยูก ับเราตอไป เฉกเชน อาชีพประชาสัมพันธ
จะตองมีการพัฒนาอยางไมหยุดยัง้ ควบคูไ ปกับเครื่องมือใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกโซเซียลมีเดีย ซึง่
จะเปนเวทีที่ใหผูคนไดสื่อสารพูดคุยกัน เปนเครื่องมือทีส่ ะทอนความเปนประชาธิปไตย แตหากไม
ควบคูขอความ อยาปลอยใหใชเกินขอบเขต จะเปนการละเมิดผูอื่นโดยเจตนาหรือไมตั้งใจก็ตาม
มีการพูดถึงเรือ่ งการเซ็นเซอรขอความที่แลกเปลี่ยนกันโลกไซเบอรกับเรื่องความปลอดภัย ระดับ
สวนตัว ระดับหนวยงาน ไปจนถึงระดับความมัน่ คงของประเทศ เชนกรณีของ แบล็คเบอรรี่ ที่ถูก
ตรวจสอบในหลายประเทศ ที่การใชบริการของแบล็คเบอรรี โดยเฉพาะการรับสงอีเมลและ
ขอความตางๆ อาจจะถูกนํามาใชจนสงผลกระทบตอความมัน่ คงประเทศได แตขณะเดียวกันการ
สั่งหามใชโทรศัพทชนิดนี้กเ็ ปนการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชนเดียวกัน
อยาลืมวา เราไมสามารถจะควบคมลักษณะการสื่อสารในโซเซียลมีเดีย เหมือนกันการควบคุมสือ่
ที่เปนสิง่ พิมพ แตการควบคุมเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกรที่ตองปฏิบัติตามและนัก
ประชาสัมพันธตองรู การสื่อสารในโซเซียลมีเดียเกี่ยวพันกับกฏหมายหลายดาน รวมทั้งกฎหมาย
สังคมที่สามารถจะพิพากษาวา คุณผิด ชอบไมชอบ กอนที่กฎหมายจริงจะตัดสินในขั้นสุดทาย
อยาลืมวา ผลลัพธพนื้ ฐานทีต่ องการ คือ การสรางแบรนด จะสื่อสารอยางไรเพื่อใหไดแบรนดที่
ตองการ ทําอยางไรใหไดผลในทิศทางที่องคกรกําหนดไว ไมใชแคเริ่มตองก็ถูก “แบน” เสียกอน
เตรียมตัวใหพรอมในสังคมโซเซียลมีเดีย
o

เปนสาวกของโซเซียลมีเดียดวย ทําตัวใหเปนหนึ่งใน social media consumer
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o
o

o

o

o

o

ปรับแนวรุกในการสื่อสารใหทันสมัยอยูเสมอ ฝงรากบนพฤติกรรมของผูบริโภค
ใหเวลา คนหา ติดตามวา ขอมูลที่แบรนดสงออกไปไดรับการตอบรับอยางไรบาง ตรงกับที่
ตองการหรือไม
ติดตามเฝามองกลุมที่เปน influencer ของกลุมเปาหมายไมวาจะเปนเชิงลบ เชิงบวก หรือเปน
กลางก็ตาม ผูท ี่จะจุดประกายประเด็น
ตั้งระบบตรวจสอบ วัดผลทีช่ ดั เจน ตองรองรับกับความซับซอนของเทคโนโลยี พรอมที่จะตอบ
โจทยเขาแกไขไดทันการณและมีประสิทธิภาพ
เขาใจ ยอมรับวา โซเซียลมีเดียมีความซับซอนสูง ตองพิจารณาหลายระนาบ ไมใชแคเก็บ
ขอมูลเชิงเดียว หรือดูแค มีใครเอยถึงเราเทานั้น ตองเสนอแนะถึงขอความที่จะถูกตอง สงออก
อยางไร ตอนไหน
ใชขุอมูลที่ไดจากโลกโซเซียลมีเดีย ผองถายเขาไปในกระดาน สรางผลเชิงบวกตอแบรนดของ
เรา สรางความตอเนื่องเชิงบวกบนเนื้อหาที่ใสเขาไป

สังคมออนไลนมองหาอะไรจากเจาของแบรนด
o
o

o
o
o
o
o
o

อยากคุย อยากรับขอมูล สงโดยตรงจากแบรนด
เขาใกลชิดกับแบรนดไตงายๆ ไมตองการความยุง ยาก ซับซอน ไมวาจะเปนขอมูล เกี่ยวกับ
องคกร สินคา หรือบริการ
สามารถตัง้ ขอสงสัย ตังคําถามตอแบรนด สินคา บริการ
ตองการการตอบรับอยางรวดเร็วจากสงสัยหรือคําถามของตน
ตั้งความเชื่อวา เขาสามารถไววางใจผูที่อยูเบื้องหลังของแบรนดนนั้ ได
อยากแสดงใหเห็นวา เขามีอทิ ฺธิพลและควบคุมหัวขอการพูดคุยนั้นๆ ได
อยากแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับกลุมทีมคี วามคิดเห็นคลายกับตน
อยากแบงปนขอมูล ชอบแสดงความรูท ี่ตนมีอยูใหกับเจาของแบรนดและสาวก ผานคําพูด
รูปภาพ สื่อเคลื่อนไหว

นักสื่อสารและนักการตลาดตองเขาใจ
o

โซเซียลมีเดีย ไมไดเปนสิ่งทีน่ ากลัวหรือแปลก แตกตางจากสิ่งที่เราคุน เคยในอดีต แตที่เห็นได
ชัดคือ ความยุง เยิง หลายระนาบที่ตองการการติดตามและจัดการอยางใกลชิด
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o

o

o

o

o

เปนโอกาสที่ใหญหลวงรอการทะลุทะลวง หากสามารถเขาใจถึงวิธีการทํางานของสือ่ ตัวนี้ ใน
เชิงธุรกิจ โดยทั่วไปองคกรจะเลือกที่ไมคอยเปดเผยตัวตนเทาไร จะแตกตางจากโซเซียลมีเดีย
ที่เปนเวทีทมี่ ีแตอยากจะแสดงออก อยากจะพูด ตองการจะแบงปนขอมูลที่ตนมีอยู
โซเซียลมีเดียจะชื่นชอบกลุม ทีพยายามจะทําความเขาใจ ที่อยากจะเรียนรู ดังนั้น กอนที่
หนวยงานจะแนะนําสินคาเขามาเสนอคนกลุมนี้ จะเปนการดีมาก หากจะมีเวทีที่ทงั่ ผูผลิต
และผูบริโภคจะสามารถุคุยกันกอน สรางความคนเคยกันกอน ดีกวาจะไมคุยกันเลย ไมใช
เวลามากมายที่จะเขาทักทายกันในโลกไซเบอร
ยุคนี้เปนยุคทีใ่ หคนอื่นบอกวาเรามีความทันสมัยหรือไม เลิกโมวา เว็บไซตของเราเปนการ
สรางนวัตกรรมแหงศตวรรษ ปลอยใหชาวเน็ตเปนผูตัดสินเองวา บริษทั มีความเปนนวัตกรรม
จริงหรือไม
ตองระลึกเสมอวา ชาวเน็ตหรือชาวบล็อกแตละคนจะไมเหมือนกัน มีความชอบไมเหมือนกัน
มีความเปนตัวเองสูงมาก จึงควรใหเวลากับการทําความเขาใจ หากกลุม นั้นเปนเปาหมายของ
เราจริง การศึกษาเบื้องตนอยางงายๆ คือ ดูสิ่งที่เขาแสดงออกหรือสะทอนไวลาสุด ไลกลับไปดู
วา ชาวบล็อกนั้นๆ พูดถึงอะไรในขณะนั้นๆ
บล็อกไมใชเปนที่ๆ เราจะสงแตสื่อโฆษณา หรือ junk mail ทางการตลาด เขาไป การเอา TVC
ไปเขาไวใน YouTube ไมไดเรียกวา เปนวิดีโอบล็อก

สื่อสารภาวะวิกฤตกับโซเซียลมีเดีย
ในสวนสุดทาย อยากจะทิ้งขอคิดเห็นอีกเล็กนอย ในยามที่เกิดวิกฤตการณตอหนวยงาน นัก
ประชาสัมพันธสามารถนําโซเซียลมีเดีย มาชวยในการสือสารกระจายความกระจางไดอยาง
รวดเร็ว แตในทางกลับกัน ตัวโซเซียลมีเดีย เองสามารถจะนําพาองคกรเขาสูวิกฤตไดไมยาก หาก
ไมมีการใชงานทีถ่ ูกตอง แลวเราควรจะเตรียมพรอมอยางไร ขอแนะนําเบื้องตนก็คือ การวางแผน
ลวงหนานัน่ เอง
รายละเอียดอืน่ ๆ ก็คงตองคุยกันในคราวหนา แตใหยึดแนวปฏิบัติหลักๆ สอดคลองกับขั้นตอนที่
กลาวมาตั้งแตตน คือ ใหความสนใจกับความเคลื่อนไหวบนไซเบอร ติดตามเนื้อหาที่เปนประเด็น
เชิงลบโดยเฉพาะที่เริ่มโจมตี เขาแกไขประเด็นปญหานัน้ อยางตรงจุด เปดใจกวางยอมรับขอทวงติง
ตอบรับพูดคุยกับผูที่เริ่มโจมตี เปดเวทีดวยการอธิบายและสงขอมูลทีถ่ กู ตองจากหนวยงาน อยา
ชะลาใจวาเรื่องเหลานัน้ จะหายไปเอง
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ขอใหสนุกอยางเต็มที่กับโซเซียลมีเดีย ดวยความรอบคอบ และอยาลืมหนาที่หลักของนัก
ประชาสัมพันธ คือการทําใหหนวยงานและแบรนดเปนที่ยอมรับจากกลุมเปาหมาย
******************

