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จากกระแสของ Social Media โลกดิจิทัล ไดเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทั้งการรับรูขาวสาร และการบริโภค ทําใหการสื่อสารของ
องคกรหรือแบรนดตางๆ ไดเปลี่ยนทิศทาง โดยเนนการสื่อที่กระตุน
พฤติกรรมในการสรางความสัมพันธ และสื่อสารขอมูลภายใตขอมูล
ที่นาสนใจ เนื่องจากผูบริโภครับขอมูลที่มาจากสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว
การสนใจกับการเลาเรื่องที่ไดพบเจอและประสบการณซึ่งมีอยูเปน
จํานวนมาก การเชื่อ ไววางใจแบบการเปนเพื่อนและสรางความรูสึก
วาเสมือนสังคมเดียวกัน จะทําใหเกิดชองวางนอยลง

éęèģĄŇĠþĈâüĔâúĘħøĔĊğĈãèýþĆēĄĕöþĆēëĕčĔĄāĔüûŋ ĠýĆü÷ŋ
ĎĆĚĐâĕĆčĚħĐčĕĆãĐèĐèåŋâĆãüĕ÷ĢĎîŇ ģ÷ňāěŇèģþúĘħâĕĆĢëňÿŇĕüčĚħĐ÷ėéėúĔĈ
čĬĕĎĆĔýâĕĆčĆňĕèğåĆĚĐãŇĕą ĠĈēâĕĆĆĊĄċĜüąŋëŇĐèúĕèâĕĆčĚħĐčĕĆúĘħùĜâ
âĬĕĎü÷ãęĨüĢüëŇĐèúĕè÷ėéėúĔĈúĔĨèĢü÷ňĕüâĕĆčĚħĐčĕĆĐèåŋâĆ ĠĈēčĚħĐčĕĆ
úĕèâĕĆøĈĕ÷ åĊýåĜŇâĔüğāĚħĐýĆėĎĕĆøňüúěüĢĎňåěňĄåŇĕ
þĆĔ ý èĕüčĚħ Đ čĕĆĐèåŋ â Ć čĚħ Đ čĕĆâĕĆøĈĕ÷ ĠýĆü÷ŋ ĠĈē
þĆēëĕčĔĄāĔüûŋĢĎňčĐ÷åĈňĐèâĔý ĊėùĘ÷ėéėúĔĈ
âĕĆčĆňĕèĢĎňĎüŇĊąèĕüúĘ÷ħ ĠĜ ĈâĕĆčĚĐħ čĕĆ ğþŎüåĜåŇ ÷ė Ģüąěå÷ėéúė ĈĔ üĔüĨ
ġ÷ąģĄŇğāĘąèĠøŇøĐýâĕĆğþĈĘħąüĠþĈèĢüĊĔüüĘĨğúŇĕüĔĨü ĠøŇąĔèĆĊĄģþùęè
âĕĆøĐýĆĔýâĔýåĊĕĄøňĐèâĕĆãĐèûěĆâėéĢüĐüĕåø÷ňĊą

1. การนําเทคโนโลยี ดิจทิ ลั มาใชและ
สนับสนุนกลยุทธสื่อสารอยางเปน
รูปธรรม
ĠüŇüĐüĊŇĕúĘħÿŇĕüĄĕģ÷ňĄĘâĕĆüĬĕğĐĕğúåġüġĈąĘ
ĎĆĚ Đ Ćēýý øĈĐ÷éüğåĆĚ Đ ãŇ ĕ ą÷ė éė úĔ Ĉ ĄĕĢëň Ģ üâĕĆ
čĆňĕèåěöåŇĕĢĎňĠâŇâĕĆčĚħĐčĕĆãĐèĐèåŋâĆýňĕèĠĈňĊ ĠøŇ
âĕĆúĘħčĚħĐ÷ėéėúĔĈĄĘâĕĆãąĕąøĔĊĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊ úĬĕĢĎň ÿĜňĆĔý
čĕĆĄĘúĕèğĈĚĐâĄĕâąėħèãęĨü âĕĆĠãŇèãĔü÷ňĊąğüĚĨĐĎĕĎĆĚĐ
ĆĜþĠýýúĘħüŇĕčüĢé øĆèåĊĕĄøňĐèâĕĆãĐèĠøŇĈēâĈěŇĄúĘħ
ĄĘåĊĕĄğþŎüøĔĊøü ĐĔøĈĔâČöŋğêāĕēúĬĕĢĎňøňĐèĢëňåĊĕĄ
čĕĄĕĆùĢüğëėèâĈąěúûŋĄĕââĊŇĕğ÷ėĄ âĕĆøė÷øĕĄâĆēĠč
ãĐèčĔèåĄ âĕĆčĚħĐčĕĆúĔüâĔýâĕĆĠãŇèãĔü ğāĚħĐĢĎňğâė÷
âĕĆĆĔýĆĜň é÷éĬĕ ĆĔýĄĚĐ ĠâňģãâĔýĊėâćøúĘħĐĕéğâė÷ãęĨüģ÷ň
úĔ ü ğĎøě â ĕĆöŋ éę è ĄĘ å ĊĕĄéĬ ĕ ğþŎ ü úĘħ ø ň Đ èĊĕèĆēýý
âĕĆčĚħĐčĕĆ ĄĘåĊĕĄāĆňĐĄúĔĨè ÿĜňĆĔýÿė÷ëĐý ÿĜň÷ĬĕğüėüâĕĆ
èýþĆēĄĕö ĆēýýğúåġüġĈąĘ ĠĈēüġąýĕąĢüâĕĆ
úĬĕèĕüğāĚħĐčüĔýčüěü ĢĎňĄĘåĊĕĄğþŎüĆĜþûĆĆĄ

2. กําหนดแผนงาน ชองทางและ
แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
ĢüâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüüĔĨü éĬĕğþŎüøňĐèĐĕċĔąåĊĕĄ
ğãňĕĢéĠĈēâĕĆĈĬĕ÷ĔýåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèĠÿüâĈąěúûŋ
ĠĈēåĊĕĄøňĐèâĕĆĢüâĕĆčĚĐħ čĕĆ ğāĚĐħ âĬĕĎü÷Ġÿüèĕü
ĆĐèĆĔýâĔýğþŃĕĎĄĕąøŇĕèĥ úĔĨèĆē÷ĔýāĚĨüòĕüĠĈēĆē÷Ĕý
úĘħčĜèãęĨüģþëŇĐèúĕèâĕĆčĚħĐčĕĆÿŇĕüğåĆĚĐãŇĕą÷ėéėúĔĈ
čĕĄĕĆùøĐýĆĔýâĆēĠč čŇèãňĐĄĜĈãŇĕĊčĕĆģþąĔèâĈěŇĄ
ğþŃĕĎĄĕąĢüğåĆĚĐãŇĕąúĘħâĬĕĎü÷ ĎĆĚĐčĆňĕèģ÷ňĐąŇĕè
ĆĊ÷ğĆĦĊ čĐ÷åĈňĐèâĔýāćøėâĆĆĄâĕĆøė÷øĕĄãňĐĄĜĈ
ãŇĕĊčĕĆãĐèâĈěŇĄğþŃĕĎĄĕą
ğĈĚĐâëŇĐèúĕèúĘħĄĘĐėúûėāĈøŇĐâĕĆĆĔýĆĜňğĆĚħĐèĆĕĊ
ãĐèĠýĆü÷ŋ ĠĈēčĆňĕèåĊĕĄğëĚħĐùĚĐĢĎňģ÷ňĄĕâúĘħčě÷
čĆňĕèâĆēĠčåĊĕĄčüĢéĢĎĄŇĥ ĐąĜŇøĈĐ÷ğĊĈĕ ĠĈē÷ęè
ĢĎňÿğňĜ âĘąħ ĊãňĐèğãňĕĄĕ 5JCTG þĆēčýâĕĆöŋ ãĐèĠýĆü÷ŋ
ĄĕâąėħèãęĨü ġ÷ąĄěŇèğüňüĢüğĆĚħĐèúĘħĄĘåĊĕĄčĬĕåĔîĠĈēĄĘ
ÿĈâĆēúýâĔýûěĆâėéĎĆĚĐĠýĆü÷ŋ ğþŎüĈĬĕ÷ĔýĠĆâ

ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ”

5.;I1.6'A8 )&<ĘB='66'
ĕ+&'4.6'Ę+Ĕ6ČDĕ66''è/6'
&<,6.'Ę.;1I .6'6')6
B'Ę$6")5-Ę1 1 Ę ' : '4568
ĕ= ''&6&D'45'ègg6CA1
D/ĕ5 %/6+è&6)5&5+I '4A,
%9 ) 6+è66'+Ĕ6  ) 6
5N6B/Ĕ 9I/)6/)6&
5J ĕ6<'8 .5 %B)4,8)+5''%
'+%: 6'Aě6&.%6 %'46.5%"5Ę E&

3. การกําหนดมาตรฐานงาน สื่อสาร
ในมุมมองใหม
ĢüëŇĊèĆēąēğĊĈĕúĘħÿŇĕüĄĕ ĆĜþĠýýâĕĆøĈĕ÷ģ÷ň
ğþĈĘħąüģþéĕâğ÷ėĄ ìęħèčŇèÿĈøŇĐâĕĆâĬĕĎü÷ĄĕøĆòĕü
úĕèûěĆâėéğëŇüâĔü èĕüúĕè÷ňĕüâĕĆčĚĐħ čĕĆéĬĕğþŎüøňĐèþĆĔý
ĄĕøĆòĕüĠĈēĊėûĘúĬĕèĕüĢĎňčĐ÷åĈňĐèâĔý $WUKPGUU
/QFGN ĠĈēĊĕèâĈąě ú ûŋ â ĕĆčĚħ Đ čĕĆ úĔĨ è âĕĆøė ÷ øĕĄ
ğĎøěâĕĆöŋ âĕĆüĬĕğčüĐãňĐĄĜĈãŇĕĊčĕĆĢüúěâëŇĐèúĕèúĔĨè
ãĐèčĚħĐčĕĆĄĊĈëü ĠĈēýü 5QEKCN /GFKC ģþāĆňĐĄâĔü
âĕĆĢëňčĚħĐýěååĈúĘħčēúňĐüåĊĕĄåė÷ĢüúĘħøŇĕèĥ úĔĨèĢüĠĈē
øŇĕèþĆēğúċ ĊĕèĆēýýâĕĆčĚħĐčĕĆĠýýğøĆĘąĄāĆňĐĄĐąĜŇ
øĈĐ÷ğĊĈĕ ĊėğåĆĕēĎŋÿĈâĆēúý ýĆėĎĕĆåĊĕĄčĔĄāĔüûŋ
âĔýğåĆĚĐãŇĕą ĢĎňĄĘåĊĕĄĠãĦèĠĆèúĔĨèăĕąĢüĠĈēăĕąüĐâ
ĐèåŋâĆ ġ÷ąâĬĕĎü÷ĄĕøĆòĕüúĔĨè÷ňĕüãňĐĄĜĈ âĕĆøė÷øĕĄ
čùĕüâĕĆöŋ ĠĈēâĆēýĊüâĕĆøĔ÷čėüĢéúĘħêĔýģĊ
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4. การกํ า หนดรู ป แบบการสื่ อ สาร
ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก

5. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการทํางานดานการสื่อสาร

ĊėûâĘ ĕĆčĚĐħ čĕĆ ĢüąěåÿčĄÿčĕüúĔèĨ čĚĐħ ğâŇĕĠĈēčĚĐħ ĢĎĄŇ
ġ÷ąğêāĕēčĚħĐ÷ėéėúĔĈ ğüňüâĕĆčĚħĐåĊĕĄúĘħâĆēøěňüĢĎňğâė÷
āćøėâĆĆĄ ÷ňĊąâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋĠüĊåĊĕĄåė÷ĢĎĄŇĥ čĆňĕè
þĆēğ÷ĦüãĐèĠýĆü÷ŋĎĆĚĐĐèåŋâĆúĕèâĕĆğþŎüÿĜňüĬĕĢüğëėè
ýĊâúĔĨè÷ňĕüûěĆâėéĠĈēčĔèåĄ čĆňĕèþĆėĄĕöâĕĆĆĔýĆĜňĠüĊ
âĊňĕèéĕââĕĆýĜĆöĕâĕĆčĚħĐúěâëŇĐèúĕèĢĎňãĔýğåĈĚħĐüģþ
÷ňĊąâĔü úĘħğüňüåĊĕĄåĆĐýåĈěĄĢĎňģ÷ňĄĕâúĘħčě÷ Ģüãöē
úĘħ Ġ üĊĈę â ğüň ü úĘħ ÿ ĈãĐèčėħ è úĘħ čĚħ Đ čĕĆãň Đ ĄĜ Ĉ úĘħ ğ ÿąĠāĆŇ
ĎĆĚĐâĕĆøĐýĊĔøùěþĆēčèåŋĎĆĚĐğþŃĕĎĄĕąúĘħøĔĨèģĊň

čėħ è čĬ ĕ åĔ î čĬ ĕ ĎĆĔ ý âĕĆúĬ ĕ èĕüúĕè÷ň ĕ üâĕĆčĚħ Đ čĕĆ
úĘħğĎĄĕēčĄâĔýúĔĨèþŌééěýĔüĠĈēĐüĕåø åĚĐâĕĆčĆňĕèúĘĄúĘħĄĘ
åĊĕĄčĕĄĕĆù úĔüâĔýčăĕāĠĊ÷ĈňĐĄûěĆâėé ĄĘåĊĕĄğãňĕĢé
ĠĈēğãňĕùęèâĕĆğþĈĘħąüĠþĈè úĘħøňĐèúĔĨèþĆĔýĠĈēğþĈĘħąüĢĎň
úĔüâĔýčùĕüâĕĆöŋ ĐąĜŇøĈĐ÷ğĊĈĕ âňĕĊúĔüâĕĆĠãŇèãĔüĠĈē
ğþŃĕĎĄĕąãĐèĐèåŋâĆ úĔüğúåġüġĈąĘ ĄĘåĊĕĄāĆňĐĄúĕè÷ňĕü
ăĕČĕ ĄĘúâĔ ČēĢüâĕĆčĚĐħ čĕĆğëėèâĈąěúûŋ čüĢéøė÷øĕĄãňĐĄĜĈ
ãŇĕĊčĕĆ üĬĕğčüĐĊėûĘâĕĆ ĄĘåĊĕĄĄĔħüĢé ĠĈēåĈŇĐèĠåĈŇĊ
âĬĕĎü÷úėċúĕèčĚħĐčĕĆúĘħĆĊ÷ğĆĦĊ ĢüĠøŇĈēëŇĊèğĊĈĕ
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