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บทคัดย่ อ
กระแสความนิ ยมต่ อสื่ อสังคมออนไลน์ของผูร้ ั บสารยุคใหม่ที่เป็ นไปอย่างแพร่ หลายส่ งผลไม่น้อยต่อ
รู ปแบบและวิธีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงไป โดยสื่ อสังคมออนไลน์ถูกนามาใช้
เป็ นช่ องทางในการประชาสัมพันธ์ อย่า งกว้างขวางไม่ ว่าจะเป็ น เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ค ซึ่ งนัก
ประชาสัมพันธ์ควรจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในการสื่ อสารผ่านช่ องทางดังกล่าวของผูร้ ับสารแล้ว
วางแผนกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการสื่ อสาร
ของผูร้ ับสารกลุ่มเป้ าหมาย นับตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารที่ชดั เจน การออกแบบเนื้ อหา และ
วิธีการนาเสนอที่เหมาะสม ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์จะต้องเน้นที่ความสดใหม่ของเนื้ อหา
นาเสนออย่างโดดเด่นชัดเจน ง่ายต่อการเข้าถึง และเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารได้มีส่วนร่ วมเป็ นสาคัญ
คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ สื่ อสังคมออนไลน์
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Abstract
The popularity of social media usage among the new generation audience has changed the channels and
techniques of public relations in various organizations. Multiple social media platforms like websites, blog, twitter,
and facebook have been used extensively in public relations. Thus, public relations practitioners should analyze
the unique characteristics of the aforementioned social media and plan public relations strategy in order to meet
interests, needs, and communication behaviors of the target audience. The public relations plan includes clear
objectives, message design, and appropriate publicity techniques. Public Relations via social media require timely
contents, unique presentation style, ease of access, and public engagement.
Keywords: Public Relations, Strategies, Social Media

บทนำ
สื่ อสังคมออนไลน์นบั เป็ นช่องทางที่มีบทบาทสาคัญต่อการรับรู ้ข่าวสารของคนในยุคปั จจุบนั เนื่ องจาก
เป็ นเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงถึงกันได้ทวั่ ทุกมุมโลกสามารถรับส่ งข้อมูลได้หลายรู ปแบบด้วยศักยภาพในการสื่ อสารที่
รวดเร็ วไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาและระยะทางและสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆโดยไม่จากัดปริ มาณ
(Somerville, Wood & Gillham, 2007) ซึ่ งพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่ อสารดังกล่าวนอกจากจะส่ งผลต่อรู ปแบบ
และวิธีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารรอบตัวของผูค้ นในสังคมแล้วยังส่ งผลต่อการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ
อีกด้วย เพราะสื่ อสังคมออนไลน์เข้ามาทาให้ประชาชนผูร้ ับข่าวสารสามารถติดต่อถึงกันโดยที่แต่ละคนสามารถเป็ น
ผูส้ ร้างสารและส่ งสารเองได้ อาจกล่าวได้ว่าสื่ อสังคมออนไลน์ทาให้ทุกคนสามารถลุกขึ้ นมาเป็ นผูส้ ร้างสารและ
เผยแพร่ ข่าวสารแข่งกับนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องหันมาใส่
ใจกับ วิ ธีการและกลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ ผ่า นสื่ อสังคมออนไลน์ให้เ หมาะสมและตรงจุ ด จึ งจะประสบ
ผลสาเร็ จได้
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่ อดิ จิทลั ที่ เป็ นเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิ การทางสังคม (Social
Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บน
สื่ อใดๆ ที่ มีการเชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต (สภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติ, 2553) โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ท้ งั ที่ เป็ นผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสารมีส่วนร่ วม (Collaborative) ในการผลิตเนื้ อหาขึ้ นเอง (มานะ ตรี รยาภิ วฒั น์, 2553) ในรู ปของข้อมูล ภาพ
และเสี ยง (วัฒนี ภูวทิ ศ , 2554) สื่ อสังคมออนไลน์จึงเป็ นช่ องทางที่ ผูค้ นนิ ยมใช้ในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ความต้องการ และมุมมองต่อเรื่ องต่างๆ ระหว่างกันโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
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ของการสื่ อสารจากแนวดิ่ ง (Vertical Communication) มาสู่ การสื่ อสารแนวนอน (Horizontal Communication) มาก
ขึ้น (Wilcox & Cameron, 2012)
สื่ อสังคมออนไลน์ที่นิยมนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์มีหลายประเภท ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) บล็อก
(Weblog) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ค (Facebook)
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั องค์กรต่างๆ นิ ยมจัดทาเว็บไซต์ให้ผสู ้ นใจใช้ติ ดตาม
ข่าวสารหรื อติดต่อกับองค์กรได้โดยตรง ปั จจุบนั ใครก็ตามที่ตอ้ งการรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง ไม่ว่า
จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานสิ นค้าบริ การ หรื อกิจกรรมต่างๆ ก็มกั เข้าไปดูในเว็บไซต์ขององค์กรเป็ นอันดับ
แรก (Worley, 2007) เว็บไซต์จึงเป็ นช่ องทางหลักที่ องค์กรใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและบริ หารความสัมพันธ์กบั
กลุ่ มผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อง โดยมี บทบาททั้งให้ข ้อมูล สร้ า งภาพลักษณ์ สร้ า งการสื่ อสารแบบสองทาง และเชื่ อ ม
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร (Phillips & Young, 2009;
Vorvoreanu, 2007)
ผลสารวจในสหรั ฐอเมริ กา (Wilcox, 2001) พบว่า นักข่ าวใช้เวลาเฉลี่ ยถึ งวันละ 5 ชัว่ โมงในการค้นหา
ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ มาประกอบการนาเสนอข่าวสู่ สาธารณชน เนื่ องจากเว็บไซต์สามารถให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับองค์กรแก่ผเู ้ ข้าชมได้อย่างรวดเร็ วและครอบคลุมเกื อบทุกส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ สิ นค้า
บริ การ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จการค้า และโอกาสการลงทุ น ปั จจุ บนั มี การจัดทาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรต่างๆอย่างแพร่ หลายโดยมีอตั ราการเพิ่มเป็ นทวีคูณ (Genilo, Akther & Chowdhury, 2011)
แม้ด ้ว ยโครงสร้ า งหน้า ที่ บ างประการของเว็บ ไซต์ จ ะคล้า ยกับ เอกสารประชาสั ม พัน ธ์ แต่ เ อกสาร
ประชาสัมพันธ์เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะคงที่ตายตัว ด้วยรู ปแบบชัดเจนเฉพาะเจาะจงตามช่องทางการเผยแพร่ เพื่อ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ องค์กรเป็ นผูก้ าหนดขณะที่ เว็บไซต์จะมีระบบนาส่ งในตัวเอง มีผรู ้ ับสารที่ องค์กรไม่ทราบ
ตัวตนที่แน่นอนชัดเจนและควบคุมไม่ได้กระจายอยู่ทวั่ โลก เว็บไซต์จึงจัดเป็ นสื่ อใหม่ที่แตกต่างจากสื่ อทั้งหลายที่
เคยใช้กนั มาก่ อนหน้า ถึ งกับมี คากล่าวว่าเว็บไซต์เป็ นสื่ อมวลชนชนิ ดแรกที่ นักประชาสัมพันธ์ควบคุมได้ โดย
สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังสาธารณชนได้โดยไม่ตอ้ งผ่านการกลัน่ กรองจากผูน้ าความคิ ดเห็นคนใด (Hill &
White, 2000)
อย่างไรก็ตาม แม้สื่อดังกล่าวจะมีศกั ยภาพในการสื่ อสารที่ผสมผสานสื่ อหลายชนิ ดเข้าไว้ดว้ ยกันคื อมีท้ งั
ข้อความเสี ยงและภาพ ทั้งภาพถ่าย กราฟิ ก และภาพเคลื่อนไหว สามารถนาเสนอเรื่ องราวได้รวดเร็ วทันเหตุการณ์
แต่ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าวก็มีขอ้ จากัดรวมทั้งมีตวั แปรหลายประการที่ องค์กรไม่
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สามารถควบคุมได้ อาทิ กลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้ามาเยี่ยมชม ความตั้งใจในการรับรู ้ข่าวสารและการเลือกรับข้อมูลเป็ น
บางส่ วน เป็ นต้น
ลักษณะการรั บข่ าวสารผ่ านเว็บไซต์ ของกลุ่มผู้รับสาร
กลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมายมีความสาคัญต่อการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ทุกชนิ ดดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงควร
รู ้และเข้าใจถึงลักษณะการเปิ ดรับสื่ อเว็บไซต์ของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างดี การศึกษาเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับกลุ่มผู ้
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พบลักษณะที่น่าสนใจคือ ผูร้ ับสารส่ วนใหญ่ชอบความรวดเร็ วสะดวกสบายและตื่ นเต้นเร้าใจ
ไม่ ไ ด้มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นเป็ นพื้ น ฐานแต่ นิ ย มรั บ รู ้ เ รื่ องต่ า งๆ อย่ า งผิ ว เผิ น เพื่ อ ความสนุ ก สนาน (Treadwell &
Treadwell, 2000) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของบริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็ม (Newsom & Carrell, 2001) ที่ พบว่า
กลุ่มเป้ าหมายที่ เข้าเยี่ย มชมเว็บไซต์ร้ อยละ 79 จะอ่านเนื้ อหาแบบผ่า นตา มี เพี ยงร้ อยละ 11 เท่ านั้นที่ อ่านอย่า ง
ละเอียดแบบคาต่อคา และยังพบว่ากลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 25 มีความเห็นว่าเนื้ อหาสาระที่ ปรากฏทางเว็บไซต์ของ
องค์กรต่างๆ ยากต่อการทาความเข้าใจ
นอกจากนี้ ประชาชนผูร้ ับสารยังมีลกั ษณะการเปิ ดรับเนื้ อหาทางสื่ อเว็บไซต์แตกต่างไปจากการอ่านจาก
หนังสื ออีกด้วย โดยในการเขี ยนเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เช่ นหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสารนั้นผูเ้ ขี ย นจะ
สามารถดึงผูอ้ ่านให้สนใจเรื่ องราวตามแนวทางที่วางไว้ต้ งั แต่ตน้ จนจบ แต่ผรู ้ ับสารของเว็บไซต์จะไม่ได้ถูกจากัด
แนวทางการรับสารดังเช่นที่กล่าวมาเนื่ องจากเรื่ องราวที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์จาเป็ นต้องนาเสนอเนื้ อหาโดย
แตกออกเป็ นส่ วนๆ แต่ละส่ วนอยู่คนละหน้าโดยผูอ้ ่านสามารถเลือกอ่านหน้าใดก่อนก็ได้ดงั นั้นผูเ้ ขี ยนจึ งมีส่วน
ควบคุมผูอ้ ่านให้อ่านเรื่ องราวเรี ยงตามลาดับหรื อแนวทางที่ตอ้ งการได้นอ้ ยมาก (Murray, 2013)
แนวทางการกาหนดเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
ขณะที่ อ งค์ ก รต้อ งการใช้เ ว็บ ไซต์ เ ป็ นสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ให้ ข ้อ มู ล หรื อสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ฝ่ ายประชาชนผูร้ ับสารก็มีวตั ถุประสงค์ของตนในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เช่นกัน ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้
เว็บไซต์ขององค์กรต่ า งๆ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นในการค้นหาข้อมูลที่ ตอ้ งการ การเขี ยนและออกแบบเว็บไซต์จึ ง ต้อ ง
สามารถตอบสนองความต้องการข่าวสารของกลุ่มเป้ าหมายให้ตรงจุดโดยคิดถึงประโยชน์ของผูร้ ับสารเป็ นสาคัญ
(Marken, 2007) ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ผรู ้ ับผิดชอบจัดทาเว็บไซต์จะต้องสามารถประสานความต้องการของทั้ง
สองฝ่ ายให้ลงตัวเพราะหากเว็บไซต์ข ององค์กรไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการแล้วผูร้ ั บสารก็ส ามารถ
เปลี่ยนไปเข้าเว็บไซต์อื่นได้อย่างง่ายดาย (Sedwick, & Rondon, 2013)
ผลการวิจยั ในสหรัฐอเมริ กา (Vorvoreanu, 2008) พบว่า เว็บไซต์ที่ดีในมุมมองของผูร้ ับสารมี ลกั ษณะ
สาคัญ 5 ประการ คื อ มี ความน่ าไว้วางใจ แสดงให้เห็ นถึ งความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งขององค์กรที่ จะใช้เว็บไซต์เป็ น
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ช่องทางในการสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารมีส่วนร่ วม เปิ ดใจกว้างรับฟั งความเห็นจากผูใ้ ช้
เว็บไซต์ และเปิ ดโอกาสให้ได้สนทนาตอบโต้ระหว่างกัน ซึ่ งประการสุ ดท้ายนี้เป็ นคุณสมบัติโดดเด่นของเว็บไซต์ที่
สื่ อประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมไม่สามารถทาได้ (Gustavsen& Tilley, 2003)
การกาหนดเนื้ อหาและรู ปแบบของเว็บไซต์มีหลักเกณฑ์เบื้ องต้นคล้ายการออกแบบข่ าวสารผ่านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ชนิ ดอื่นที่ตอ้ งมีองค์ประกอบในเรื่ องของความสร้างสรรค์แปลกใหม่ ความมีคุณภาพของข้อมูลและ
ความคงเส้นคงวาในการนาเสนอ นอกจากที่กล่าวแล้วการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสมัยใหม่เช่นเว็บไซต์ยงั ต้องเน้น
ในเรื่ องความทันสมัยของเนื้ อหา การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารและองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างเต็มที่ การ
ออกแบบที่ เรี ยบง่ ายไม่ ยุ่งเหยิ ง และเรื่ องราวในเว็บไซต์จะต้องง่ ายต่ อการเข้าถึ ง ง่ า ยต่ อการดู และง่ า ยต่ อการ
นาออกไปใช้งานอีกด้วย (Hallahan, 2001)
ส่ วนการออกแบบเว็บไซต์น้ ันแม้องค์กรส่ วนใหญ่ มกั จ้างผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอกมาดาเนิ นการในเรื่ อ ง
ดังกล่าวแต่นกั ประชาสัมพันธ์จะต้องร่ วมรับผิดชอบโดยการประสานงานกับผูอ้ อกแบบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะการ
ออกแบบเว็บไซต์จะส่ งผลเชื่ อมโยงไปถึ งเนื้ อหาที่ นักประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมและเรี ยบเรี ย งเพื่ อ
นาเสนอด้วย
เว็บไซต์ที่ดีจะต้องช่ วยให้ผูเ้ ข้า มาเยี่ยมชมรั บรู ้ ขอ้ มูลข่ า วสารในเรื่ องที่ ต ้องการได้อย่า งรวดเร็ ว โดย
สามารถเชื่ อมต่อเข้าไปสู่ ขอ้ มูลในส่ วนที่ตอ้ งการได้โดยง่าย ดังนั้น หน้าแรกของเว็บไซต์จึงต้องทาให้ผเู ้ ข้าเยี่ยมชม
มองเห็นเค้าโครงของเนื้ อหาทั้งหมดที่บรรจุอยู่และเมื่อเชื่ อมโยงไปหน้าอื่นแล้วจะต้องสามารถกลับมายังหน้าแรก
ได้ตลอดเวลา การใช้ขอ้ ความเพื่อสื่ อความหมายในการเชื่ อมโยงสู่หน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ควรง่ายต่อการใช้งาน เช่น
ใช้คาว่า “กดปุ่ มนี้” (Click Here) “ไปข้างหน้า” (Forward) “ย้อนกลับ”(Back) หรื อ “รายละเอียด” (Detail) เป็ นต้น
ผลสารวจผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ (Nielsen, 2006) พบว่า การอ่านเรื่ องราวในเว็บไซต์น้ นั ส่ วนใหญ่ผเู ้ ข้าชมจะ
อ่านเนื้ อหาแต่ละหน้าของเว็บไซต์ในรู ปแบบตัว “F” (F-shaped Pattern) คื อ อ่านส่ วนบนแบบผ่านตาจากซ้ายไป
ขวา อ่านส่ วนล่างถัดลงมาจากซ้ายไปขวาเช่ นกัน จากนั้นจะอ่านแบบผ่านๆ เฉพาะด้านซ้ายมือจากบนลงล่าง โดย
การออกแบบเว็บไซต์เ พื่ อการประชาสัมพันธ์ ค วรมี แ นวทางดังนี้ (Phillips & Young, 2009; Zappala & Carden,
2010)
1. การจัดสมดุล แต่ละหน้าควรกระจายน้ าหนักไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ งมากเกินไป
2. เค้า โครงของหน้า ควรเลื อกรู ปแบบที่ ง่า ยไม่หวือหวานับตั้งแต่ หวั ข้อหลัก หัวข้อย่อย ข้อความ
ภาพประกอบ และพื้ นหลัง นอกจากนี้ การออกแบบจัดหน้ายังควรให้ง่ายต่ อการเข้าถึ งข้อมูลแต่ ละส่ วนและการ
เชื่อมโยงต่อไปยังหน้าอื่นๆ ด้วย
3. ลักษณะตัวพิมพ์ ควรเลือกชนิดที่อ่านง่ายไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไปส่ วนหัวข้อควรเป็ นตัวใหญ่หรื อ
ตัวหนา
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4. การเลือกใช้สี ซึ่ งจะส่ งผลต่ออารมณ์ความรู ้สึกและภาพลักษณ์ขององค์กรจึงควรหลีกเลี่ยงสี จดั จ้าน
หรื อหลากหลายเกินไป ทั้งนี้แต่ละหน้าไม่ควรใช้สีเกิน 2-3 สี
5. การใช้ภาพประกอบ ภาพสามารถช่วยสื่ อความหมายและดึงดูดความสนใจได้ จึงควรเลือกภาพที่
เข้าใจง่ายสื่ อความหมายชัดเจนและส่ งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงบวกเป็ นหลัก
6. การเลือกรู ปแบบกราฟิ ก การแทรกกราฟิ กที่เหมาะสมจะช่วยสื่ อความหมายของเนื้อหาให้ชดั เจนและ
ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบั เว็บไซต์ได้แต่ก็ควรระลึกเสมอว่าการใส่ กราฟิ กมากเกินไปจะทาให้การดาวน์โหลด
ข้อมูลของผูใ้ ช้เกิดความล่าช้า
กลยุทธ์ การเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์
แม้การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์จะคล้ายการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่ อประเภทอื่นใน
เรื่ องของความถูกต้อง ชัดเจน และกระชับรัดกุมแต่มีส่วนที่ควรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของสื่ อและ
กลุ่มผูร้ ับสาร ดังนี้ (Zappala & Carden, 2010)
1. เขียนอย่างสั้นกระชับ เพราะการรับข้อมูลทางจอคอมพิวเตอร์ ไม่สบายตาเหมือนการอ่านจากเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ โดยผลวิจยั ชี้ให้เห็นว่าผูร้ ับสารอ่านเนื้อหาทางเว็บไซต์ได้ชา้ กว่าการอ่านจากเอกสารร้อยละ 25 ดังนั้น การ
นาเสนอเนื้อหาทางเว็บไซต์จึงควรสั้นกระชับกว่าการนาเสนอทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. เนื้อหาแต่ละเรื่ องควรจบในหน้าเดียวเพราะผูอ้ ่านส่ วนใหญ่จะไม่เปิ ดอ่านเนื้อหาเรื่ องเดิมในหน้าถัดไป
3. ควรยึดหลักเกณฑ์การเขี ยนเหมือนข่าวคื อบอกประเด็นสาคัญตั้งแต่ตน้ ให้เข้าใจได้รวดเร็ ว มีการใช้
หัวข้อหรื อการพาดหัวเข้าช่วย ส่ วนเนื้อความควรคัดกรองเฉพาะสาระสาคัญมานาเสนอ โดยประเด็นสาคัญของเรื่ อง
ควรเห็นได้ง่ายโดยเขียนไว้ตน้ ประโยคหรื อต้นบรรทัด และอาจใช้การเน้นหรื อใช้รูปแบบตัวอักษรที่ แตกต่างจาก
ข้อความทัว่ ไป
4. หลีกเลี่ยงประโยคซับซ้อนและการใช้คาวิเศษณ์ขยายเพราะจะทาให้ผรู ้ ับเข้าใจสับสน
5. ควรจัดเรี ยงเนื้อหาเป็ นหัวข้อตามลาดับเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ วโดยมีโครงร่ าง 3 ส่ วน คือ
ส่ ว นปู พ้ื นเพื่ อช่ วยนาทางหรื อสร้ า งความเข้า ใจเบื้ องต้น ส่ วนที่ เ ป็ นเนื้ อหาหลัก และส่ วนที่ บอกแนวทางการ
ตอบสนองจากผูอ้ ่าน
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านบล็อก
บล็อก (Blog) จัดเป็ นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ดาเนินการโดยบุคคลที่ตอ้ งการนาเสนอและแบ่งปันเรื่ องราว
ความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ ของตนเองกับผูอ้ ื่ นผ่า นทางเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ต ผูร้ ั บสารสามารถเข้า มาอ่ า นหรื อแสดง
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ความเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่ งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรี ยงลาดับจากเนื้อหาใหม่ไปสู่เนื้ อหาเก่า ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน
สามารถค้นเนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านและแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา (Safko& Brake, 2010)
แม้ปัจจุ บนั บล็อกส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นพื้ นที่ ส่วนบุ คคลที่ ใช้สาหรั บแสดงความเห็ นส่ วนตัวและบันทึ ก
เรื่ องราวประจาวัน แต่องค์กรต่างๆ ก็นิยมนามาใช้เป็ นช่ องทางในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายวง
กว้างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าต่อการลงทุน
บล็อกเป็ นส่ วนขยายมาจากเว็บไซต์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถติ ดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายในลักษณะ
ของการพูดคุยสนทนาได้อย่างเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น โดยบล็อกมีรูปแบบและกลไกการดาเนินงานที่เอื้ออานวยต่อการ
ประชาสัมพันธ์อยูห่ ลายประการ ได้แก่ (Duhe, 2007; Wilcox & Camelon, 2012)
1. ใครก็สามารถสร้างบล็อกได้จากซอฟท์แวร์สาเร็ จรู ปที่มีอยู่แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่ มต้น จึงนาไปใช้
ได้ท้ งั องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่
2. ใช้การเขียนและรู ปแบบการนาเสนอที่ไม่เป็ นทางการ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ นเยาวชนได้ง่ายขึ้น
3. สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบล็อกอื่นได้ง่าย
4. ผูร้ ับสารสามารถนาเสนอข้อมูลความคิดเห็นได้โดยตรง
5. สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลได้ง่ายตลอดเวลา
6. ใช้เ ทคโนโลยี ก ารเผยแพร่ ที่ ช่ ว ยรวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ให้ม าอยู่ใ นที่ เ ดี ย วกัน จึ ง ช่ ว ย
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างหลากหลาย
7. เป็ นช่ องทางให้องค์กรได้มีส่วนร่ วมในการสนทนาทางออนไลน์ในประเด็นที่ มีการสนทนากันอยู่
แล้วในกระดานสนทนาและบล็อกอื่นๆ
8. ช่ ว ยให้อ งค์ก รสามารถน าเสนอจุ ด ยื น หรื อ เนื้ อ หาเรื่ อ งราวได้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระโดยไม่ ต ้อ งผ่ า น
กระบวนการกลัน่ กรองของนักข่าวสื่ อมวลชน
องค์กรต่างๆ จึงมักใช้บล็อกเพื่อการประชาสัมพันธ์ดว้ ยเหตุผลหลัก 4 ประการ คือ 1) เพื่อสื่ อสารกับกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างทันท่วงที 2) เพื่อให้ขอ้ มูลและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนิ นงานและ
สิ นค้าบริ การ 3) เพื่ อส่ งเสริ มให้เกิ ดการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนกันระหว่างองค์กรกับประชาชนเป้ าหมายกลุ่มต่างๆ
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และ 4) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสารและการสะท้อนข้อมูลความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้ าหมายกลับมายังองค์กร
ทั้งนี้ ลักษณะทางกายภาพของบล็อกทาให้แต่ ละบล็อกมี ความแตกต่ างกัน ดังนี้ (Zappala & Carden,
2010)
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1. เมื่อเราขึ้ นข้อความบนบล็อกจะถูกประทับวันที่ ไว้ดา้ นบนหรื อด้านล่างของข้อความโดยอัตโนมัติ
โดยข้อความที่ใหม่ล่าสุ ดจะอยู่ดา้ นบนสุ ดเสมอ ซึ่ งจะทาให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของบล็อกและความทันสมัย
ของเนื้อหาที่นาเสนอ
2. แต่ ละความเห็ นที่ ถู กน าเสนอในบล็ อกจะมี URL ก ากับเสมอ เช่ น บล็ อกของ Marriott ที่ ร ะบุ ว่ า
http://www.blogs.marriott.com/default.asp?item=2208945
3. เนื่ องจากแต่ละบล็อกจะมีเนื้ อหาหลากหลายจึงมักมีการจาแนกเนื้ อหาออกเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ง่าย
สาหรั บผูอ้ ่านที่ จะค้นหาเรื่ องที่ ต นสนใจ และยังช่ วยให้ผูด้ ูแลบล็อกสามารถเลื อกนาเสนอเนื้ อหาขึ้ นบล็อ กให้
เหมาะสมอีกด้วย
4. เนื้ อหาในแต่ละหมวดหมู่จะมี ป้ายกากับ การตั้งชื่ อหัวข้อในป้ ายควรจะต้องสื่ อถึ งเนื้ อหาหลักของ
หัวข้อนั้นๆ ให้ชดั เจน โดยเป็ นชื่ อที่ง่ายต่อการค้นหาและคนส่ วนใหญ่มกั จะคิดถึงชื่ อดังกล่าวเมื่อจะค้นคว้าข้อมูล
ในเรื่ องนั้นผ่านช่องทางออนไลน์
5. ชุ ม ชนบล็อ ก หรื อ “Blogsphere” เป็ นการด าเนิ น การบนพื้ น ฐานแนวคิ ด ของการแบ่ ง ปั น ข้อ มูล
ความคิดระหว่างกัน ดังนั้นจึงควรเอื้อให้ผเู ้ ข้าเยี่ยมชมสามารถเชื่ อมโยงไปยังบล็อกอื่นหรื อเว็บไซต์อื่นที่ นาเสนอ
เรื่ องราวในหัวข้อเดียวกันได้สะดวก
ประเภทของบล็อกเพือ่ การประชาสัมพันธ์
โดยทัว่ ไปนักประชาสัมพันธ์มกั เกี่ยวข้องกับการเขียนทางบล็อก 3 ประเภท (Wilcox & Cameron, 2012)
คื อ บล็อกขององค์กร (Organizational Blog) บล็อกของพนักงาน (Employee Blog) และบล็อกของบุ คคลที่ ส าม
(Third-Party Blog)
1. กำรประชำสั มพันธ์ ทำงบล็อกขององค์ กร บล็อกขององค์กรเป็ นการนาเสนอเรื่ องราวในนามองค์กร
มักเขี ยนโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อนักประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายให้เขี ยนแทนผูบ้ ริ หาร หรื อบางแห่ งอาจ
ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์เป็ นผูเ้ ขียนและดูแลให้ ซึ่ งการใช้บล็อกก็เพื่อเป็ นช่องทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกลุ่มต่างๆ การนาเสนอเรื่ องราวใดๆ จึ งมักต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากกว่าบล็อกประเภทอื่น
2. กำรประชำสั มพันธ์ ทำงบล็อกของพนักงำน องค์กรบางแห่ งอาจส่ งเสริ มให้พนักงานสื่ อสารผ่าน
บล็อก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่รับผิดชอบเป็ นหัวหน้าโครงการต่างๆ หรื อผูท้ ี่ทางานในส่ วนของระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ ายการตลาด ที่จะต้องติดต่อกับคนจานวนมาก โดยเห็นว่าบล็อกของพนักงานเป็ นช่องทางที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการสะท้อนข้อมูลและแนวคิดที่ เป็ นประโยชน์จากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกลับมายังองค์กร รวมทั้งยัง
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เป็ นช่ องทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอี กด้วย ซึ่ งองค์กรแต่ ละแห่ งควรมี การกาหนดขอบเขตเพื่ อเป็ น
กรอบให้พนักงานได้ปฏิบตั ิตามอย่างชัดเจนและไม่สุ่มเสี่ ยง
3. กำรประชำสั มพันธ์ ทำงบล็อกของบุคคลที่สำม นอกจากจะนาเสนอเนื้ อหาประชาสัมพันธ์ผา่ นบล็อก
ขององค์กรและบล็อกของพนักงานแล้ว องค์กรยังอาจใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกของบุคคลที่สามได้อีกด้วย
ซึ่ งบุคคลที่สามนี้ อาจเป็ นบุคคลทัว่ ไป สื่ อมวลชน หรื อผูน้ าความคิดที่มีความเห็นในเรื่ องดังกล่าว สอดคล้องกับองค์กร
โดยองค์กรควรรี บให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องครบถ้วนแก่ บรรดาบล็อกเกอร์ หรื อบุ ค คลเหล่ า นี้ เ พื่ อให้เ ขาช่ วยเป็ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง
กลยุทธ์ การเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านบล็อก
ปัจจุบนั องค์กรจานวนมากมีบล็อกเป็ นส่ วนประกอบของเว็บไซต์ ซึ่ งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปจนถึงเกร็ ดความรู ้เล็กๆ น้อยๆ ซึ่ งควรมีกลยุทธ์ ดังนี้ (Zappala & Carden, 2010)
1. ควรตั้งชื่ อบล็อกให้ชดั เจนและน่าสนใจโดยสะท้อนถึงองค์กรและสาระสาคัญที่ ตอ้ งการจะสื่ อ เช่ น
General Motors ใช้ชื่อ “Fast Lane” เป็ นต้น
2. การออกแบบบล็อกควรสอดคล้องสัมพันธ์กบั เว็บไซต์ขององค์กร แต่ไม่ซ้ าซ้อนกัน
3. ตัดสิ นใจให้รอบคอบว่าใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเขี ยนบล็อกและจะขึ้ นข้อความบ่อยเพี ย งใด
โดยการขึ้นข้อความทางบล็อกจะต้องตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีจึงต้องมีผรู ้ ับผิดชอบการติดตามอยู่ตลอดเวลา ส่ วน
ใหญ่มกั ต้องใช้ผรู ้ ับผิดชอบเป็ นกลุ่มบุคคล สาหรับบล็อกขององค์กรโดยปกติ จะมีการขึ้นข้อความวันละครั้ งหรื อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
4. เขียนให้เหมือนกับการสนทนาโดยไม่ติดยึดกับรู ปแบบการเขียนที่เคยใช้เผยแพร่ ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดย
บล็อกจัดเป็ น “พื้นที่แห่งเสรี ภาพในการนาเสนอ” หรื อ “Freedom of Voice” จึงควรทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกว่ากาลังสนทนาอยู่
กับเราโดยตรง ควรเน้นการใช้คาสรรพนาม เช่น ”คุณ” “ผม” “พวกเรา” แต่ก็ตอ้ งไม่ลืมเรื่ องการใช้หลักไวยากรณ์
และตัวสะกดที่ถกู ต้องด้วย
5. การแสดงความคิ ดเห็นนับเป็ นหัวใจสาคัญของบล็อก องค์กรจึ งต้องมีจุดยืนที่ ชดั เจนว่าจะนาเสนอ
ความคิ ดเห็นในนามองค์กรออกไปอย่างไร และจะตอบรับต่อความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายที่ เข้ามาแสดงไว้ใน
บล็อกอย่างไร โดยควรมอบหมายผูร้ ับผิดชอบพร้อมทั้งระบุขอบเขตอานาจไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เขาสามารถสื่ อสาร
ตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
6. การปิ ดกั้นความคิดเห็นในเชิ งลบต่อองค์กรอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่ควรกาหนดจุดยืนให้องค์กรได้เป็ น
ผูน้ าความคิ ดเห็นในเรื่ องดังกล่าวมากกว่า โดยผูร้ ับผิดชอบดูแลบล็อกขององค์กรควรให้ความสาคัญกับประเด็น
ต่อไปนี้
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6.1 ความโปร่ งใส (Transparency) ผูร้ ับผิดชอบดูแลบล็อกควรใส่ ชื่อตนเองให้ชดั เจนเมื่อจะโพสต์
ข้อความหรื อความคิดเห็นบนบล็อกพร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับองค์กร
6.2 ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ผูร้ ับผิดชอบดูแลบล็อกไม่ควรนาข้อมูลที่มีการส่ งถึงตนเองเป็ นการ
ส่ วนตัวไปเปิ ดเผยในบล็อกขององค์กรหากจาเป็ นควรต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อความก่อน
6.3 ความเปิ ดเผย (Disclosure) ควรใส่ ใจกับความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเสนอเนื้ อหา
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับองค์กรหรื อสิ นค้าบริ การที่นาเสนอ
6.4 ความจริ ง (Truthfulness) ควรนาเสนอเรื่ องราวตามข้อเท็จจริ งอย่างตรงไปตรงมา
6.5 ความน่าเชื่อถือ (Credit) ไม่ควรขโมยแนวคิดหรื อถ้อยคาจากบล็อกอื่นมาใส่ เป็ นของตนเอง
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาเหตุ
สาคัญก็เนื่ องมาจากทวิตเตอร์ เป็ นทั้งเครื อข่ายสังคมและบริ การไมโครบล็อก (Microblogging Service) ที่อนุญาตให้
ผูใ้ ช้สามารถโพสต์ขอ้ ความที่มีความยาวมากๆ บนจอคอมพิวเตอร์ หรื อหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยข้อความและการ
เชื่ อมต่ อจะแสดงบนหน้าส่ วนตัวของผูใ้ ช้งานและถูกส่ งต่ อไปยังผูใ้ ช้งานคนอื่ นๆ หรื อผูต้ ิ ดตาม (Follower) ที่
ลงทะเบียนเพื่อเข้ามาติ ดตามความเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้งานคนนั้นๆ ซึ่ งอาจเป็ นศิลปิ น นักการเมือง หรื อบุคคลผูม้ ี
ชื่อเสี ยง
ทวิตเตอร์ ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยผูใ้ ช้สามารถนาเสนอบทความ และ
คาอธิ บายประกอบ ทาให้ทวิตเตอร์ ถูกใช้เป็ นเวทีของการแบ่งปั นเรื่ องราวต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่ งองค์กรและนัก
ประชาสัมพันธ์มกั ใช้การสื่ อสารผ่านทวิตเตอร์ เป็ นช่ องทางในการตอบคาถามหรื อข้อข้องใจของลูกค้า แก้ข่าวลื อ
เกี่ ย วกับ องค์กร กล่ า วขอโทษในสิ่ งที่ องค์กรทาผิ ด พลาด และใช้ชักจู งให้ผูส้ นใจมาสมัค รเป็ นอาสาสมัค รใน
โครงการรณรงค์ขององค์กร (Wilcox & Cameron, 2012) โดยมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. นักประชาสัมพันธ์ควรใช้ทวิตเตอร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบั
องค์กร และการจดจาในตราสิ นค้าขององค์กรมากกว่าเพียงแค่เพื่อบอกกล่าวเรื่ องราวทัว่ ไปขององค์กร
2. อย่าเขียนทวิตเตอร์แบบกระดานข่าว คือ ไม่ควรนาเสนอเฉพาะประกาศขององค์กรหรื อการเชื่ อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้ทวิตเตอร์เพื่อสร้างการสนทนากับกลุ่มผูต้ ิดตาม
3. ควรโพสต์เฉพาะเรื่ องที่กลัน่ กรองแล้วว่าสาคัญ และเขียนอย่างสั้นกระชับ
4. หมัน่ ปรับปรุ งเนื้ อหาข้อความให้ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยควรมีการโพสต์ขอ้ ความใหม่วนั ละครั้งเป็ น
อย่างน้อยเพื่อให้ชื่อองค์กรไม่ห่างหายไปจากผูต้ ิดตาม
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5. ใช้ทวิ ต เตอร์ ในยามที่ องค์กรประสบวิ กฤตเพราะเป็ นช่ องทางที่ ส ามารถนาเสนอเรื่ องราวความ
คืบหน้าของเหตุการณ์ได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยการเขียนจะต้องไม่เลื่อนลอยและมีหลักฐานประกอบเสมอ
กลยุทธ์ การเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟซบุ๊ค
เฟซบุ๊ ค (Facebook) เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ ไ ด้รั บความนิ ย มเป็ นอันดับต้นๆ (Wilcox & Cameron,
2012) ปั จจัยสาคัญที่ ทาให้เฟซบุ๊คได้รับความนิ ยมก็เนื่ องมาจากถูกนาไปใช้ในงานโฆษณา การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเฟซบุ๊คมี ส่วนช่ วยส่ งเสริ มงานดังกล่าวหลายประการ อาทิ ช่ วยให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับ
ผูบ้ ริ โภค ช่วยสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้า และช่วยสร้างความจงรักภักดีในตราสิ นค้า เป็ นต้น
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คให้ประสบความสาเร็ จ ควรมีแนวทางดังนี้ (Wilcox & Cameron,
2012)
1. ควรเลือกเนื้ อหาที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์กบั ผูร้ ับสารที่เข้ามาติดตามเฟซบุ๊คขององค์กรในฐานะ
เพื่อน ไม่ใช่ในฐานะลูกค้าหรื อบุคคลทัว่ ไป
2. นอกจากเนื้ อหาในรู ปของข้อความแล้วควรนาเสนอเนื้ อหาประเภทอื่นให้หลากหลาย เช่น ภาพ หรื อ
คลิปวีดิโอ เรื่ องขาขัน เพลง การประกวดชิงรางวัล
3. เน้นการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารให้สามารถสื่ อสารกันได้แบบสองทาง
4. ใช้กลยุทธ์การเขียนและนาเสนอเนื้อหาในลักษณะที่สนิทสนมและเป็ นกันเองเป็ นหลัก
บทสรุ ป
แม้สื่อสังคมออนไลน์จะเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนอข้อมูลข่ าวสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายจานวนมากโดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ แต่การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางดังกล่าว
จะบรรลุผลหรื อไม่เพี ยงใด ก็ข้ ึ นอยู่กบั ความสามารถในการเขี ยนและออกแบบข่าวสารของนักประชาสัมพันธ์
ผูร้ ับผิดชอบเป็ นสาคัญ การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อสังคมออนไลน์จึงจาเป็ นต้องอาศัยกลยุทธ์และดาเนิ นการอย่าง
รอบคอบ
การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางดังกล่าวให้ได้ผลมีจุดเริ่ มต้นที่สาคัญคือจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
เขี ย นให้ชัด เจนและท าความเข้า ใจลัก ษณะพฤติ ก รรมการรั บสารของกลุ่ ม เป้ าหมายให้ถ่ อ งแท้ ซึ่ งส่ ว นใหญ่
กลุ่มเป้ าหมายจะรับข่าวสารทางสื่ อสังคมออนไลน์แบบดูผ่านๆ การเขียนและนาเสนอเนื้ อหาจึงต้องชัดเจนกระชับ
รัดกุมและใช้การเน้นข้อความส่ วนสาคัญให้โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ตน้
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