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แนวทางขบัเคลื่อนองคกรโดยผานชองทาง Social Media 
 

โลกออนไลนปจจุบัน ปจเจกชน (Individual) ไดรับการยอมรับในฐานะของสื่อทาง
การตลาดที่ทรงอิทธิพลมากกวาสื่อเดิมๆ (Traditional Media) อยางพวก โทรทัศน วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ ไปเสียแลว   

บทวิจัย Nielsen Global Online Consumer Survey เมื่อเดือนเมษายน ป 2552 ชวยตอกย้ํา       
คํากลาวขางตน โดยมีการสํารวจเกีย่วกบัทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบโฆษณาตางๆทั้งหมด 
16 รูปแบบ โดยมีกลุมตวัอยางจากผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 25,000 คนใน 50 ประเทศ ผลปรากฏ
วา พวกเขาเชือ่ถือคําแนะนําจากคนรูจกัถึง 90% ขณะที่ 70% เชื่อความคิดเห็นบนออนไลน ขณะที่
ความเชื่อในสือ่เดิมๆอยางโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ กลับมีนอยกวา (62%, 61%, และ 55% 
ตามลําดับ) ขณะทีใ่นสวนของโฆษณาผาน เครื่องมือคนหา วิดีโอออนไลน และ Banner นั้นกลับ 
ไดรับความเชือ่ถือนอยกวามาก นั่นคือเพยีง 41%, 37%, และ 33% เทานั้น    
Jonathan Carson ซ่ึงเปน ประธานในสวนสื่อออนไลน ของ Nielsen ไดใหเหตุผลของผลวิจัยวาเกดิ
จากการเติบโตของสื่อที่สรรคสรางจากตัวผูใชเอง (User Generated Content: UGC) ทําใหผูบริโภค
มีกระบวนการตัดสินใจขึ้นอยูกับคําแนะนําทั้งจากคนที่พวกเขารูจกัหรือจากคําแนะนาํจาก                   
ส่ือออนไลนที่พวกเขาไมรูจกั   
          จากผลวิจัยดงักลาว บรรดากิจการตางๆจึงไมอาจที่จะเพิกเฉยตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้        
ไดและยังสะทอนใหเห็นวา ส่ือเดิมนั้นจะไมไดครอบงําความคิดเห็นของเราและมีอิทธิพลทาง
การตลาดไดอยางมากมายเหมือนอยางที่เคยเปนไปมาอกีตอไปแลว 
          อันเปนผลมาจาก ปจเจกชน ดํารงตาํแหนงใหมในฐานะผูสงสาร คือมีอํานาจในการควบคุม
เนื้อหา จากแตเดิมเปนเพียงผูรับสารแตเพียงฝายเดียวอยางมิอาจอิดเอื้อน ส่ิงเหลานี้เปนกรอบคิดทาง
การตลาดใหม (New Marketing Paradigm) ที่ฉีกแนวคิดการตลาดแบบเดิมๆไป 
          เรามาดคูํานิยาม ของคําวา “การโฆษณา” ของ The American Marketing Association ใหไว
ดงันี้ “the placement of announcements and persuasive messages in time or space purchased in 
any of the mass media by business firms, nonprofit organizations, government agencies, and 
individuals who seek to inform and/or persuade members of a particular target market or audience 
about their products, services, organizations, or ideas” 
          จะเห็นวาจากคํานิยามดังกลาว ใชไดเฉพาะกับสือ่เดิม อยาง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ       
และนิตยสารตางๆ ที่เนนการสื่อสารไปยังหมูชนจํานวนมาก แตส่ิงที่เปนลักษณะสําคัญไปกวานัน้            
คือ เนนการสือ่สารทางเดียว โดยเนื้อสารนั้นอยูในการควบคุมของกจิการ โดยท่ีปจเจกชนมีหนาที่
เพียงแครับสื่อ ไมไดมีสิทธิมีเสียงอะไรไปมากกวานี ้

 4



          นอกจากนี้บรรดาโฆษณาตางๆ พยายามเขามาขดัจังหวะเราจากกิจกรรมที่ทําอยู (Interruption) 
เชน ดูรายการโทรทัศนไป ก็คั่นดวยการโฆษณา หรือซ้ือนิตยสาร ที่มีหนาปกเปนการโฆษณา หรือ
เดินทางไปทํางานแลวรถติด ก็เจอปายโฆษณาขนาดใหญอยูขางทาง สารการตลาดเหลานี้มีมากมาย
เหลือเกินในแตละวัน และผูรับสารจําไดไมกี่มากนอย 
            ผูบริโภคเองเกิดความเคลือบแคลงและไมมั่นใจสารการตลาดที่ไดรับ ที่หลายครั้งจะอยู          
ในรูปที่เกนิจรงิ อีกทั้งความหางไกลกนัระหวางผูสงสารและผูรับสารก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให      
ผูบริโภคเกิดการระแวดระวัง เพราะอาจจะถูกหลอกอยางที่เคยเจอมาซ้ําแลวซํ้าเลา  
          รูปแบบลักษณะของสื่อแบบเดิม ๆ ยังมีผลตอรูปแบบการโฆษณาออนไลนในยุคแรกๆ นั้น
คือ การใช E-mail สงสารการตลาดไปยังกลุมเปาหมาย โดยไมไดรับอนุญาตและสงไปเรื่อยๆเพียง
เพื่อหวงัวา ผูไดรับสารจะเปดอาน หรือการใช Banner แบบ Pop-up ที่พยายามดงึดูดความสนใจ       
ตั้งแตแรกทีเ่ปดเว็บไซตขึ้นมา ทั้งสองรูปแบบเปนการ Interruption เขามา ซ่ึงผลก็คือ ไมไดรับความ
สนใจจากผูรับสาร คิดไมมีการเปด E-mail หรือปดหนาจอ Pop-up หรือยิ่งไปกวานัน้คือไป                
หาโปรแกรมเพื่อปดชองทางการสื่อสารจากสิ่งเหลานี้เบด็เสร็จเด็ดขาดไปเสียเลย 
            กอนหนาที่อินเทอรเน็ตจะเกิดขึน้ ผูบริโภคมักจะตดัสินใจซื้อสินคาและบริการโดยอาศัย         
ขอมูลที่ไดรับจากตัวกิจการเปนผูบอกกลาว ดวยการบอกกลาวสารการตลาดซ้ําแลวซํ้าเลา ทําให              
ผูบริโภคเชื่อแลวตัดสินใจซือ้ตามสารการตลาดนั้น ส่ิงหนึ่งที่ทําใหการโฆษณาแบบเดิมนั้นประสบ
ความสําเร็จกค็ือ ผูบริโภคไมมีชองทางอื่นๆ ในการแสวงหาขอมูลเพือ่ทําการตัดสินใจ 
          แตเมื่ออินเทอรเนต็กําเนิดขึน้ และเมื่อปจเจกชนเขาไปมีสวนรวมในการสรางเนือ้หา          
หรือยุค UGC ทําใหเกิดขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางมหาศาล เปนทางเลือกสําหรับใช           
ในการตัดสินใจ 
                 การที่ปจเจกชนเขามีบทบาทในการสรางเนื้อหา กไ็มใชเร่ืองราวที่สลับซับซอน เพราะ
เมื่อหลาย ๆ คนออนไลนขึ้นมา ยอมมีความตองการจะรวมกลุมเปนสังคมที่ช่ืนชอบในเรื่องเดียวกนั 
มาแลกเปลี่ยนพูดคุยซ่ึงเปนไปตามที่ อริสโตเติล กลาวไววา “มนุษยเปนสัตวสังคม” การพูดคยุ          
ดังกลาวเปนไปไดในหลาย ๆ หัวขอ เชน การเมือง กฬีา สุขภาพ ภาพยนตร ตลอดรวมไปถึงสินคา
และบริการตาง ๆ 
                 ผลจากการพดูคุย ทําใหการตลาดแบบ ปากตอปาก (Word of Mouth) ทวีความสําคัญมาก
ยิ่งในยุค Social Media เพราะพวกเราตองการใหเพื่อน ๆ ชวยบอกวาสินคาหรือบริการใดด ีพวกเรา
ตองการคําแนะนําจากคนที่รูจักวาควรจะซื้อสินคาหรือบริการใดบาง 

ดวยการพัฒนาที่ไมหยดุยั้ง ที่ทําใหบรรดาผูใชสามารถเผยแพร เนือ้หา ไมวาจะเปนใน
รูปแบบของ ขอความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และอื่น ๆ ไดโดยงาย ปจเจกชนมีปากมีสียงมากขึ้นเรื่อย 
ๆ จากแตเดิมที่เสียงของปจเจกชนสงตอไดไมกวางไกลนัก เชน ซ้ือสินคาแลวมีปญหา ทางที่ทําไดก็
เพียงแคบนกับเพื่อนๆ แตเมือ่เขามาสูยุค UGC ก็สามารถสื่อสารไปยังผูเขามาอานไดเปนจํานวน
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มาก ๆ และใชเปนขอมูลหนึ่งในการตัดสินใจ ทําใหเกิดแรงกระเพือ่มจนกิจการจาํเปนตองเขามา
ดูแล จะนิ่งนอนอยางในอดีตไมไดแลว 

ดังนั้น กจิการจําเปนตองลงมาเลนถึงระดับปจเจกชน ไมไดเพยีงแคการสื่อผานมวลชน
อยางแตกอน และนี้คือกรอบแนวคดิทางการตลาดยุคใหม ที่จําเปนตองศึกษา จะนิง่นอนใจไปไมได 
เพราะนับวัน ปจเจกชนเหลานี้จะมีเสียงสะทอนที่ทรงพลังมากขึ้นเรือ่ย ๆ เรียกไดวาเปนยุคของ 
“ปจเจกชนเปนใหญ” อยางแทจริง 

แนวคิดเรื่อง (Social Network) หรือ เครือขายสังคมออนไลน มักปรากฎใหเห็น
ในลักษณะของการนาํมาใชเพื่อดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ โดยมีตัวบุคคลหรือ
หนวยงานตางๆ รวมกันเปนเครือขาย เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรรวมกัน แลกเปล่ียน
แบงปนทรัพยากร ขอมูลขาวสาร  ฯลฯ  แตปจจุบันคําวา (Social Network) จะหมายถึง
ระบบเครือขายบนโลกออนไลน หรือการติดตอส่ือสารถึงกันผานอินเทอรเน็ตนั่งเอง  
Wikipedia (2009) ใหความหมาย  (Social Network) วาเปนโครงสรางสังคมที่
ประกอบดวยโหนด  (Node) ตางๆ เชื่อมตอกัน  ซ่ึงแตละโหนดที่ เชื่อมโยงกันก็อาจ มี
ความสัมพันธกับโหนดอ่ืนๆ ดวย โดยอาจมีระดับของความสัมพันธกัน มีความซับซอน  
มีเปาหมาย 

   (Social Network) จึงหมายถึงการที่มนุษยสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทําความรูจัก
กัน ส่ือสารถึงกันได ผานทางระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงหากเปนเว็บไซตที่ เ รียกวาเปนเว็บ 
(Social Network) ก็คือเว็บไซตที่ เชื่อมโยงผูคนไวดวยกันนั่งเอง  โดยเว็บไซตเหลานี้จะมี
พื้นที่ใหผูคนเขามารู จักกัน  มีการใหพื้นที่ บริการเครื่องมือตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสรางเครือขาย  สรางเนื้อหาตามความสนใจของผูใช ปจจุบันมีเว็บไซตประเภท  
(Social Network) เกิดขึ้นจาํนวนมาก  ทั้งที่มี เปาหมายเชิงพาณิชย และไมแสวงหากาํไร 
เชน  Wikipedia โดย 10 อันดับเว็บไซต (Social Network) ยอดนิยม คือ mySpace.com, 
faceBook.com, orkut.com, hi5.com, vkontakte.ru, Friendster.com, SkyRock.com, 
PerfSpot.com, bebo.com และ studivz.net (พฤษภาคม 2551) และที่ สําคัญสื่อแทบทุก
แขนงไดรายงานใหทราบในเชาวันที่ 27 กรกฎาคม  2552 ถึงอดีตนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน  ไดติดตอส่ือสารกัน โดยมีการอวยพรวันเกิดครบรอบ 60 ป  
ของอดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนขาวที่ ฮือฮามาก  โดยผานสังคมเครือขายออนไลนที่ ช่ือ 
ทวิตเตอร (Twitter) ซ่ึงผู เขียนจะไดเขียนใหเพื่อนสมาชิกในฉบับหนา จะเห็นไดวา
เทคโนโลยีสังคมเครือขายออนไลนไดเขามามีบทบาทในดานการเมืองแลว 
     (Social Network) ในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่ เปนแบบ Online ที่สมัครสมาชิกกัน
ไดฟรีๆ แลวก็สง Message ผานทาง Instant Message หรือ E-mail ไปชักชวนคนอื่นมา  
Connect ดวย เมื่ออีกฝายดูประวัติคนสงแลว เกิดความสนใจก็ Connect กลับ การได
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เพื่อนแบบนี้ นอกจากจะไดรู จักคนที่ Connect กันโดยตรงแลวยังสามารถ Connect กับ
เพื่อนของเพื่อนนั้นไดอีกดวย จะ Connect ไปไดกี่ ช้ันก็แลวแตขอบเขตการบริการของผู
ใหบริการนั้น 
     สวนมากบริการทํานองนี้มักจะถูกมองไปในเรื่องของการหาคู โดยท่ีตางคนตาง
โพสทประวัติ  (จริงไมจริง มีคนเดียวที่ รู ดี) รูปสวยๆ หลอๆ ดูภูมิฐาน  ไวกอน คุยกับไป
คุยกันมาก็กลายเปนคู รักแตงงานกันไป แตที่ ถูกหลอกลวงนาจะมีมากกวา(ละมั้ง) 
     ถาไมอยากของเกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้ ก็ตองเลือกเครือขายที่ใหบริการดาน ธุรกิจ 
เชน ecademy.com เปนตน ในนั้นสมาชิกจะแสดง  Profile ของตนไว พรอม ทั้งเขียน 
Tag ระบุคุณสมบัติของตัวเอง  ของธุรกิจ   หรือของสินคาบริการที่มานาํเสนอ  เมื่อคนอื่น
ในเครือขาย Search พบแลวติดตอมา  ก็จะมีการ Add Contact พูดคุยกันทางกลอง 
Message ในเว็บไซต Instant Message อยาง  Skype, MSN, Yahoo หรือ E-mail เปน
การเริ่มตนสานความคิดและเครือขายทางธุรกิจ หรือตอขาธุรกิจออกไปในกลุมนักธุรกิจ
หรือผูที่สนใจจะทําธุรกิจ นักลงทุน นายธนาคาร  นักประดิษฐคิดคน คนใหคําปรึกษา 
ที่มาพบกันในนั้น  มีการแนะนาํตอๆ กัน เปนการแสวงหาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึง
ถาทําอยางมืออาชีพจะเปนชองทางในการประกอบอาชีพ หรือเปนเจาของธุรกิจใหมๆ 
ไดอยางนาสนใจทีเดียว 
      ของฟรีไมมีในโลกฉันใด บริการที่สรางโอกาสใหกับสมาชิกก็ยอมตองมีการ
ลงทุนบางฉันนั้น  ดังนั้น จึงไมใชเ ร่ืองแปลกที่ เว็บไซตที่ใหบริการ Social Network นี้จะ
มีการเก็บคาสมาชิกตามระดับความไดเปรียบในการเขาถึงขอมูลของสมาชิกในกลุม ยิ่ง 
Upgrade สูงเทาไรก็มีโอกาสไดพบปะนักธุรกิจมากขึ้นเทานั้น  แถมยังมีสิทธิพิเศษ  ไดรับ
สวนลดในการรวมประชุม พบปะสังสรรค ฟงอบรม สัมนาที่ ผูใหบริการรวมกับสมาชิก
ผูมีคุณวุฒิที่ได รับเชิญมาบรรยายอีกดวย 
      อาจกลาวไดวา ปจจุบันนี้ในโลกอินเทอรเน็ตรูปแบบของเว็บไซตที่ เปน Social 
Network ไดมีเพิ่มมากขึ้นอยางมากมาย  ซ่ึงหากถามวาเว็บไซตในรูปแบบของ  Social 
Network คืออะไรก็คงตองบอกงายๆ วา ก็คือเว็บไซตที่คุณสามารถ "สราง" 
ความสัมพันธระหวางคุณกับเพื่อนไดผานเว็บไซตในรูปแบบเชื่อมโยงเปนโครงขายจาก  
"เพื่อนสู เพื่อน" ซ่ึงหากอธิบายแบบนี้อาจจะมองเห็นภาพไดยากหนอย แตหาก
ยกตัวอยางเว็บไซต เชน www.hi5.com ที่โดงดังมากในกลุมวัยรุน  (และไมรุน) ของ
เมืองไทย, www.facebook.com ที่คนฝงสหรัฐอเมริกาใชกันฮิตถลมทลายตอนนี้, หรือแม
แต www.twitter.com ที่กําลังเปนที่สนใจของนักทองเว็บของเรา  เปนระบบ Micro Blog ที่
คุณสามารถบอกใหเพื่อนคุณรูวา "คุณกําลังทําอะไรอยูตอนนี้" ซ่ึงกาํลังเปนบริการ
ออนไลนอันใหม ที่มาแรงมาในตอนนี้ ซ่ึงผู เขียนจะขอไปเขียนในฉบับหนาครับ 
      ทั้งหมดที่อธิบายมานี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของเว็บไซต Social Network ขอเรียก
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แบบไทยๆ วา "โครงขายความสัมพันธ" ที่กาํลังฮิตติดลมบนแซงหนาเว็บไซตรูป
แบบเดิมๆ ในปจจุบันนี้ และตองยอมรับวา หลังจากเว็บไซตในรูปแบบ  Social Network 
ไดรับความนิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ ก็มีนักพัฒนาเว็บไซตในรูปแบบนี้ออกมา
มากมาาย  จนคนใชๆ แทบไมทันเลยทีเดียว ซ่ึงเวลาจะใชแตละบริการของเว็บไซต 
Social Network ก็ตองมาคอยเขาไปแตละเว็บไซตและตองคอยจาํ User และ  Password 
ของแตละเว็บไซตซ่ึงมีมากมายเต็มไปหมด  

แตปญหานี้จะหมดไป  เพราะตอนนี้ไดมี Browser รูปแบบใหมที่จะชวยทาํให
ชีวิตออนไลนของคุณ  เปนเรื่องงายขึ้นตอการรวมบริการ Social Network ไวทั้งหมด 
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รูจักกับ Social Media

 

 

 
 
Social ในทีน่ีห้มายถึง สังคมออนไลน  
Media ในที่นีห้มายถึง เนื้อหา เร่ืองราว และบทความ  
Social Media จึงหมายถึงสังคมออนไลนที่มีผูใชเปนผูส่ือสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เร่ืองราว 
ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผูใชเขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ 
แลวนํามาแบงปนใหกับผูอ่ืนที่อยูในเครือขายของตน ผานทางเว็บไซต Social Network ที่ใหบริการ
บนโลกออนไลน  ปจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะทําผานทาง Internet และโทรศัพทมือถือเทานั้น  
เนื้อหาของ Social Media โดยทั่วไปเปรียบไดหลายรูปแบบ ทั้ง กระดานความคิดเห็น (Discussion 
boards), เว็บบล็อค (Weblogs), วิก ิ(wikis), Podcasts, รูปภาพ และวดิีโอ  สวนเทคโนโลยีที่รองรับ
เนื้อหาเหลานีก้็รวมถึง เว็บบล็อค (Weblogs), เว็บไซตแชรรูปภาพ, เว็บไซตแชรวิดีโอ, เว็บบอรด, 
อีเมล, เว็บไซตแชรเพลง, Instant Messaging, Tool ที่ใหบริการ Voice over IP เปนตน 

 9



 
 

องคประกอบของ Social Media 
(1)   เปนสื่อท่ีแพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม – ตรงนี้ไมตางจากคนเราสมัยกอนครับ ที่เกิด
เร่ืองราวที่นาสนใจอะไรขึ้นมา ก็พากันมานัง่เมาสกันจนเกิดสภาพ Talk of the town แตเมื่อมาอยูใน
โลกออนไลน การแพรกระจายของสื่อก็ทําไดงายขึ้นโดยเกิดจากการแบงปนเนื้อหา (Content 
Sharing) จากใครก็ได อยางกรณีของปา Susan Boyle ที่ดังกันขามโลกเพยีงไมกี่สัปดาหจากการลง
คลิปที่ประกวดรองเพลงในรายการ Britain’s Got Talent ผานทาง Youtube เปนตน ทัง้นี้ Social 
media อาจจะอยูในรูปของ เนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือวดิีโอ 

(2)   เปนสื่อท่ีเปล่ียนแปลงสือ่เดิมท่ีแพรกระจายขาวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เปนแบบการ
สนทนาที่สามารถมีผูเขารวมไดหลายๆคน (many-to-many) – เมื่อมีสภาพของการเปนสื่อสังคม          
ส่ิงสําคัญก็คือการสนทนาพาทีที่เกิดขึ้น อาจจะเปนการรวมกลุมคุยในเรื่องที่สนใจรวมกัน หรือการ
วิพากษวจิารณสินคาหรือบริการตางๆโดยที่ไมมีใครเขามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา                   
แมกระทั่งตวัผูผลิตเนื้อหานัน่เอง เพราะผูที่ไดรับสารมีสิทธิที่จะเขารวมในรูปแบบของการเพิ่มเติม
ความคิดเหน็ หรือแมกระทัง่เขาไปแกไขเนื้อหานั้นไดดวยตวัเอง (อยางกรณี Wikipedia นี้ไงครับ) 

(3)   เปนสื่อท่ีเปล่ียนผูคนจากผูบริโภคเนื้อหาเปนผูผลิตเนื้อหา – จากคนตัวเล็กๆในสังคมที่แตเดิม
ไมมีปากมีเสียงอะไรมากนกั เพราะเปนเพียงคนรับสื่อ ขณะที่ส่ือจําพวก โทรทัศน วิทยุ หรือ 
หนงัสือพิมพจะเปนผูทรงอิทธิพลอยางมาก สามารถชี้ชะตาใครตอใครหรือสินคาหรือบริการใดโดย
ที่เราแทบจะไมมีทางอุทธรณ แตเมื่อเปน Social Media ที่แทบจะไมมีตนทุน ทําใหใครๆก็สามารถ
ผลิตเนื้อหาและกระจายไปยงัผูรับสารไดอยางเสรี หากใครผลิตเนื้อหาที่โดยใจคนหมูมาก ก็จะเปน
ผูทรงอิทธิพล (Influencer) ไป ยิ่งหากเปนในทางการตลาด ก็สามารถโนมนําผูติดตามในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไดโดยงาย   
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นักการตลาดหลาย ๆ คนอาจจะมอง Social Media อยางไมคุนชิน และอาจจะปลอยปละ
ละเลย สนใจแตส่ือเดิม ๆ เพราะเห็นวาเปนสื่อที่สามารถควบคุมไดและกระจายสูมวลชนจํานวน
มาก แตเมื่อลูกคาของเราซื้อสินคาหรือบริการของเราไป อาจจะเกิดการรวมกลุมเพือ่ทําตําหนิติตงิ
หรือวิพากษวจิารณ ซ่ึงหากคุณทําเปนเมนิเฉย กเ็ปนไปไดวาเสยีงออนไลนเหลานีจ้ะขยายใหญโต
ขึ้น  จนกระทัง่กระทบตอกจิการของคุณไดในที่สุด 

ส่ิงเหลานี้ยอมเปนแรงขับใหคุณจําตองกระโจนเขาสู Social Media เพื่อที่จะเขาไปแกไข
ปญหา แสดงความคิดเหน็ หรือแมกระทัง่ขอความคิดเห็นตางๆจากลกูคา รวมไปถงึอาศัยการที่ให
ลูกคาสรางเนื้อหาขึ้นมาแลวนํามาประชันขันแขงกัน เปนกิจกรรมทางการตลาดออนไลนที่เหน็อยู
อยางดาษดื่น เชน กรณขีองเถาแกนอยที่จัดกิจกรรมใหลูกคาไดถายรูปคูพรอมกบัซองเถาแกนอย 
โดยสามารถโพสตรูปไดทั้งทางโทรศัพทมือถือหรือเว็บไซต แลวเปดโอกาสใหผูเขาชมสามารถ
โหวตใหคะแนน โดยรางวลัเปนโทรศัพทมือถือ BlackBerry ที่แจก โดยผูชนะมาจากคะแนนโหวต
และการตัดสนิของคณะกรรมการ ซ่ึงปรากฏผูเขารวมในกิจกรรมเปนจํานวนมาก ดังนั้น Social 
Media จึงไมใชทางเลือก แตเปนหนทางทีคุ่ณจําเปนตองเดิน 

          Dave Evans ผูเขียนหนังสือ “Social Media Marketing: An Hour a Day” ไดแสดงความสําคัญ
ของ Social Media ตอกระบวนการซื้อสินคาหรือบริการวา แตเดมิ กระบวนการซื้อนั้นมีอยู 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกคือ ความตระหนกั (Awareness) ขั้นตอนตอมาคอื การพิจารณา 
(Considerations) และขั้นสุดทาย คือ การตดัสินใจซื้อ (Purchase) ส่ือการตลาดแบบเดิม ๆ จะมุงตรง
ไปที่ การสรางความรูจักสินคาและบริการ เชน อาจจะเปนโฆษณาทางโทรทัศน หรือ การเรงให       
ลูกคาพิจารณาและตัดสินใจ เชน การใหคูปองสวนลด เปนตน แตสําหรับ Social Media เมื่อ
ผูบริโภคไดใชสินคาหรือบริการนั้นแลว กจ็ะเขามาแสดงความคิดเหน็ ซ่ึงถือเปนขอมูลอันสําคัญตอ
การตัดสินใจของผูบริโภค อยางกรณี เมือ่เราเขาไปจะซื้อหนังสือจากทาง www.amazon.com ทาง
เว็บไซตเปดใหผูที่เคยอานหนังสือเขาไปวพิากษวิจารณหนังสือพรอมกับมีการใหดาวที่เปนเสมือน
คะแนนวดัความนาซื้อของหนังสือ ซ่ึงการวิพากษหนังสือดังกลาว เปดใหลูกคาสามารถกระทําได
อยางเสรี และถือเปนขอมูลช้ันดีในการตดัสินใจวาจะซื้อหนังสือเลมนั้นหรือไม 
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ขอควรทําในการใชงาน Social Media 
 
ทุกวันนี้ หลายบริษัทไดหันมาใชเว็บไซตประเภทโซเชยีลเน็ตเวิรกอยางเฟซบุก และทวิต

เตอร เปนสื่อในการทําการตลาดและเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายอยางกวางขวางมากขึ้น แตพรอมๆ
กับประโยชนที่ไดรับ หลายบริษัทพบวาการใชส่ือใหมดงักลาว อาจสรางปญหาตามมาดวยเชนกนั 

จากประสบการณของหลายบริษัทที่กระโดดเขารวมกระแสโซเชียลเน็ตเวิรกในการสื่อสาร
และทํากิจกรรมการตลาดกับลูกคามานานป มีการประมวล "5 ส่ิงพึงกระทํา"เพื่อความสําเร็จในการ
ใชโซเชียลมีเดยี ดังนี ้
  1) รับฟงและวัดผล : ดร.เปปเปอร (Dr. Pepper) เครื่องดื่มแบรนดดังของบริษัท ดร. เปป
เปอร สแนปเปล กรุป ใชเวลาหลายปในการสรางฐานสมาชิกถึง 8.5 ลานคนในหนาเพจของบริษัท
บนเฟซบุก ซ่ึงเปนเว็บไซตโซเชียลเน็ตเวริกยอดฮิต บริษัทติดตามขอมูลความคิดเห็นและการคลิก
ปุม Like (ถูกใจ) ใหกับเครือ่งดื่มของบริษัทของผูใชเฟซบุกอยางเก็บรายละเอียด เพื่อนําสิ่งที่ไดไป
ใชใหเกิดประโยชนในการทาํกลยุทธการตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังทดสอบปฏิกิริยาตอบรับของ         
ผูใชเฟซบุกอยูเสมอ โดยจะนําเสนอความคิดเห็นหรือขอมูลไวบนกระดานขอความวันละ 2 
ขอความ แลวก็คอยติดตามผลวา สมาชิกหรือผูใชเฟซบุกมีปฏิกิริยาหรือความเห็นเกีย่วกับขอความ
เหลานั้นอยางไรบาง ดวยการใชเครื่องมือบนเฟซบุกและซอฟตแวรอ่ืนๆ บริษัทสามารถวัดผลวา  
ขอความดังกลาวมีคนเขามาดูจํานวนมากนอยเพยีงใด มีกี่คนที่แบงปน(คลิก share) ขอความนัน้          
ไปเพื่อสงตอใหคนอื่น และมีคนแสดงความเห็นเกี่ยวกบัขอความนั้นอยางไรบาง 
  "เราอานทุกขอมูลที่ไดอยางละเอียดเพื่อทําความเขาใจวาผูคนชื่นชอบอะไรและไมชอบ
อะไร" โรเบิรต สโตน ผูอํานวยการฝายบริการทางสื่อออนไลนของดร.เปปเปอรกลาว พรอมทั้ง
ยกตวัอยาง วาแฟนพนัธุแทของเครื่องดื่มดร.เปปเปอร ชอบขอความที่ส้ันๆ แตเฉยีบคม เชน "ถา
ถูกใจเธอแลวมันผิด เราก็ไมอยากจะถูก" (If liking you is wrong, we don't want to be right.) และ
พวกเขาก็ไมชอบขอความที่มุงเนนไปที่ราคาสินคาหรือขอเสนอพิเศษ "เพราะมนัไมเกีย่วของกับ
การที่พวกเขาชื่นชอบเครื่องดื่มยี่หอนี"้ สโตนกลาว 
  ผูเชี่ยวชาญระบุวา การรับฟงความคิดเหน็ของผูใชโซเชียลเน็ตเวิรกเปนเพียงกาวแรกเทานั้น 
เจาของสินคาที่สนใจใชส่ือออนไลนอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองรับฟงและเขาธรรมชาติของการ
สนทนาบนเวบ็ไซตโซเชียลเน็ตเวิรก รวมทั้งเขาใจความหมายของจาํนวนและหวัขอการสนทนา
ดวย ความพยายามของดร.เปปเปอร ทําใหมีการสงตอขอความที่บริษัทตองการสื่อถึงกลุมเปาหมาย
แบบปากตอปาก และทําใหบริษัทรูวา ขอความที่ควรใชในการโฆษณาทางโทรทัศนเพื่อใหถูกใจ        
ผูชมนั้นจะตองเปนอยางไร 

  2) ทําวิจยัตลาดผานโฆษณาบนเฟซบุก: ในชวงไมกี่ปทีผ่านมา เฟซบุกยอมใหบริษทัตางๆ
สามารถวางโฆษณามุงเจาะตัวบุคคลผูใชไดโดยอาศยัขอมูลที่ผูใชเฟซบุกยอมเปดเผย จุดนี้ทําให
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หลายบริษัทใชโฆษณาบนเฟซบุกเปนเครือ่งมือชวยในการทําวิจัยตลาดที่แยกแยะขอมูลกลุม
ประชากรได ยกตัวอยางกรณขีองบริษัท โรเซ็ตตา สโตนฯ สถาบันสอนภาษานานาประเทศ ที่
ออกแบบโฆษณาบนเฟซบุกใหมีขอความแตกตางกันไปเพื่อเจาะกลุมเปาหมายตางๆ จากนั้นก็นํา
ขอมูลตอบรับมาดูวา ขอความใดที่มีเสียงตอบรับสูงสุด และมีใครบางที่เปนฐานลูกคา (อาทิ คนที่
เดินทางบอยๆและตองการเรยีนรูภาษาตางประเทศเพิ่มเตมิเพื่อการใชงาน) นอกจากนี้ โฆษณาที่ใช
ภาพเพื่อการประลองสมองและไหวพริบ กม็ียอดการตอบรับสูง ทําใหบริษัทตระหนกัวา นอกจาก
บริการสอนภาษาแลว บริษัทยังสามารถเพิ่มบริการดานการเรียนรูเพื่อสนองความสนใจของลูกคา
อีกดวย          

  3) ผูบริหารควรจะทวีต : ปจจุบันมหีลายบริษัทเอกชนที่มีพื้นที่บนทวิตเตอรและเฟซบุก
ของบริษัทเองอยางเปนทางการสําหรับใชในการสื่อสารกับผูบริโภค ผูเชี่ยวชาญแนะวา ถาหาก          
หัวเรือใหญหรือผูบริหารสูงสุดของบริษัทปลีกเวลาเขามาโพสตขอความบน 

ทวิตเตอรหรือเฟซบุกดวยตนเองก็จะชวยเพิ่มน้ําหนกัความนาเชื่อถือ ความนาสนใจ และ
ทําใหภาพลักษณของแบรนดโดดเดนขึ้นมาก มารค ซิลวา รองประธานอาวุโสจากบริษัทที่ปรึกษา
ดานการตลาด แอนเธ็ม เวิลดไวด กลาววา การที่นายใหญขององคกรเขามาพูดคุยหรือใหความเห็น
ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิรกดวยตวัเองใหผลลัพธที่โดดเดนมาก และในบรรดาซีอีโอคนดังขององคกร
ธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสําเร็จอยางมากและแบงเวลาเขามา 
  "ทวีต" เปนประจํานั้น ไดแก เซอร ริชารด แบรนสัน ประธานเจาหนาที่บริหารเวอรจิ้น         
กรุป เอริค ชมิดท ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท กูเกลิฯ และโทนี่ เซห ประธานเจาหนาที่บริหาร 
แซปโปสดอตคอม 
  เชอรร่ี คริส ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เบทเทอร โอมส แอนด การเดนส เรียลเอส
เตทฯ ซ่ึงเปนซีอีโออีกคนหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการเขามาทวีตกับสมาชิกเพจเปนประจํา ยืนยนัวา 
แมจะเปนกจิกรรมที่ตองใชเวลา แตการที่ซีอีโอเขามาลงมือทําเรื่องนี้ดวยตวัเองกท็ําใหหนาเพจมี
เอกลักษณและมีคุณคาขึ้นมาก บริษัทของคริสมีพื้นที่บนทวิตเตอรซ่ึงมีผูติดตาม หรือ follower 
จํานวนมาก แตเธอก็ยังมีแอกเคาตสวนตวับนทวิตเตอรที่มีผูติดตามประมาณ 5,000 คน โดยเนื้อหา
สวนใหญทีเ่ธอเขามาทวีตกจ็ะเปนเรื่องราวตางๆในธุรกจิบานและทีด่นิรวมทั้งเรื่องราวในชวีิตของ
เธอเอง "ดิฉันไมไดคิดวาตวัเองเปนพวกเซเลบคนดังในสังคม แตเหน็วาการจะใหคนรูสึกยอมรับ
นับถือมากพอจนยอมใหความรวมมือหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับเรานั้น มันตองใชคนระดับผูนํา
องคกร" คริสกลาว และยกตวัอยางเมื่อเร็วๆนี้ เธอโพสตขอความบนทวิตเตอรขอความเห็นให
บรรดานายหนาซื้อขายบานมาแลกเปลี่ยนประสบการณเกีย่วกับการซื้อขายดวยเงนิสด ทุกวนันี ้
คริสใชเวลาวนัละ 2 ช่ัวโมงกับกิจกรรมบนทวิตเตอร เฟซบุก ล้ิงขิดอิน และโฟรสแควร 
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  ถามวาคุมไหมกับเวลาที่เสียไป? ซีอีโอรายนี้มีคําตอบใหโดยไมลังเลวา ปแรกที่ทํากค็ิดอยู
เหมือนกนั แตวันหนึ่งเมื่อมีโบรกเกอรรายหนึ่งโพสตขอความเขามาแสดงความสนใจและสอบถาม
เกี่ยวกับธุรกิจของเธอ คริสก็รูวาเธอมาถูกทางแลว 
  4) สนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม :  แมแตซีอีโอที่ทวีตดวยตวัเองทุกคน กไ็มควร
ทําภารกิจนี้โดยลําพัง อยางไรก็ตาม การชกันําใหทุกคนในองคกรไดเขามามีสวนรวมก็จําเปนตองมี
นโยบายสนับสนุนที่รัดกุมและเหมาะสม เชน กรณีของบริษัท เดลลฯ ผูผลิตพีซีอันดับ 2 ของโลก 
ในชวง 1 ปที่ผานมา บริษทัจัดโปรแกรมฝกพนักงานในองคกรใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมบนสื่อ
โซเชียลมีเดียอยางเปนทางการ  
  "ทุกๆสวนงานของเดลล ไมวาคุณจะอยูแผนกใดก็ตาม ฝายผลิตภัณฑ ฝายขาย หรือฝาย
บริการลูกคา สามารถที่จะสรางประโยชนจากเครื่องมือโซเชียลมีเดีย" แมนิช เมหทา รองประธาน
ฝายโซเชียลมีเดียและสังคมออนไลนของเดลล กลาว และยังเปดเผยวา การที่มีการพูดถึงเดลลใน
ดานใดดานหนึ่งก็ตามบนเวบ็ไซตโซเชียลเน็ตเวิรก (ซ่ึงขอมูลเฉลี่ยระบุวา มีการพูดถึงวันละกวา 
25,000 ขอความ) ทําใหบริษัทมองการรวมศูนยภารกิจการสื่อสารผานสื่อใหมนี้ใหแผนกใดแผนก
หนึ่งดแูล ไมใชเร่ืองที่เปนไปได  
  ดังนั้นในเดือนสิงหาคม 2553 เดลลจึงเปด "มหาวิทยาลัยโซเชียลมีเดยี" ใหพนกังานทุก
แผนกไดเขามาเรียนรูพื้นฐานการใชเว็บไซตประเภทนี ้ ปจจุบนัมีพนักงานทีผ่านการเขาคอรส             
ดังกลาวไปแลว 9,000 คน และมีกวา 1,000 คนที่เขาอบรมครบ 4 คอรสจนไดรับหนงัสือรับรองจาก
บริษัทใหเขารวมใชโซเชียลมีเดียของบริษทัอยางเปนทางการ 
  ไมเพียงเทานัน้ เดลลยงัจัดตั้งศูนยปฏิบัติการโซเชียลมีเดียเพื่อดแูลภาพรวมและกลยุทธ
เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ศูนยดังกลาวยังตดิตามตรวจสอบการสนทนาทางออนไลนทั้งหมดบนสื่อโซเชียล
มีเดียอยางเปนทางการของบริษัทเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขบริการและตวัผลิตภัณฑ ผูบริหารของเด
ลลกลาววา บริษัทตองการใหศูนยปฏิบัตกิารโซเชียลมีเดียเปนเสมือนระบบเตือนภัยที่จะเตือน ให
บริษัทไดรับทราบเรื่องราวที่อาจจะเปนปญหาหรือควรแกไขแตเนิน่ๆ และแนนอนวา องคประกอบ
หนึ่งที่สําคัญของศูนยแหงนีก้็คือ "เราฝกอบรมใหบุคลากรของเราทั้งองคกรรูจักรับฟง"          

  5) การเฝาตรวจสอบไมใหลํ้าเสน : นี่เปนขอสําคัญที่พึงระวัง เพราะถึงแมบริษัทจะมีทั้ง
ศูนยปฏิบัติการโซเชียลมีเดียและคอรสฝกอบรมเปนกลไกสนับสนุน แตฝายกฎหมายของบรษิัทก็
คงกังวลอยูไมนอยถาหากจะมีพนักงานบรษิัทหลายคนเขาไปสนทนากบับุคคลภายนอกมากหนา
หลายตาบนสือ่ออนไลน เพราะธุรกิจบางประเภทก็มีกฎระเบียบคุมเขม ยกตวัอยางธุรกิจธนาคาร 
ภายใตกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ขอความการสนทนาบนหนาเพจของเว็บไซตโซเชยีลเน็ตเวิรกนั้น
มีสถานะเทียบเทากับขอความอี-เมลในแงของการรายงานขอมูลการเงินและการเรยีกดูขอมูล
ยอนหลัง เมือ่เร็วๆนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงสหรัฐอเมริกาไดสงจดหมายเตือนไปยงั
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บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ยงัไมไดจดัทํานโยบายเกี่ยวกบักิจกรรมบนสื่อโซเชียลมีเดีย และยังขอดู
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทวาดวยการบันทึกขอความและการยอนดูในภายหลงัดวย 
  เพื่อความปลอดภัยจากเรื่องวุนวายทางกฎหมายที่อาจมีตามมา บางบริษัทเชน ฟารมเมอรส 
อินชัวรันซ กรุป ซ่ึงเปนบริษัทประกันที่แตเดิมใหตวัแทนขายมหีนาเพจเฟซบุกของตัวเองโดยที่
บริษัทไมไดเขาไปยุงเกีย่ว ไดนําระบบที่เรียกวา เฮียรเซย โซเชียล (Hearsay Social) ของบริษัท เฮียร
เซย คอรป มาใช โดยระบบดังกลาว ทําใหเครือขายตวัแทนของบรษิัทสามารถดําเนินการหนาเพ
จของตัวเองไดตอไปแตขอความตางๆทั้งหมดที่ถูกโพสตจะถูกสงไปยังกระดานรวมทีฟ่ารมเมอรส 
อินชัวรันซ กรุป สามารถเก็บบันทึกและตรวจสอบยอนหลังได นอกจากนี้ระบบยังชวยแนะนํา
ตัวแทนเกีย่วกบัขอความและเนื้อหาที่ควรโพสตลงหนาเพจของบรรดาเว็บไซตโซเชยีลเน็ตเวิร
กดวย  
  "ระบบนี้ก็เพื่อทําใหตวัแทนขายของเรามีความมั่นใจวา อะไรหรือขอความแบบไหนที่ควร
หรือไมควรจะพูด (โพสต) บนเว็บไซต" เรยอง ฮารมส ผูอํานวยการฝายโซเชียลมีเดียของฟารม
เมอรส อินชัวรันซ กลาวและวา วิธีการนี้ชวยใหตวัแทนขายมีความมั่นใจในการใชโซเชียลมีเดียมาก
ขึ้น  ในกรณีทีต่ัวแทนขายหรือลูกคาโพสตขอความที่สุมเสี่ยงหรือไมเหมาะสม ระบบจะสงสัญญาณ
เตือนไปยังบรษิัท เพื่อที่จะติดตอตัวแทนขายใหรับทราบและลบขอความดังกลาวออกจากเว็บไซต
กอนที่จะมีปญหา ตอนนี้บริษัทมีตัวแทนขายที่ลงทะเบยีนใชระบบดังกลาวแลวราว 2,000 รายจาก
ทั้งหมดที่มีอยู 15,000 ราย (ตัวแทนขายตองจายคาธรรมเนียมการใชระบบเพียงเล็กนอยเพื่อ
สนับสนุนคาใชจาย) 
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รูจักกับเครื่องมือ Social Media ท่ีสําคัญ 
 
เว็บ Social Media แบงตามหมวด  
1. หมวดการสื่อสาร (Communication)  

- Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox 

- Internet forums: vBulletin, phpBB 

- Micro-blogging: Twitter,Plurk, Pownce, Jaiku 

- Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, 
Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply 

- Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo 

- Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com 

2. หมวดความรวมมือ และแบงปน (Collaboration)  
- Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint 
- Social bookmarking: Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader, 

CiteULike 
- Social news: Digg, Mixx, Reddit 
- Opinion sites: epinions, Yelp 

3. หมวด มัลติมีเดีย (Multimedia)  
- Photo sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug 
- Video sharing: YouTube, Vimeo, Revver 
- Art sharing: deviantART 
- Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype 
- Audio and Music Sharing: imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter 

4. หมวดรีวิว และแสดงความคดิเห็น (Reviews and Opinions)  
- Product Reviews: epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com 
- Q&A: Yahoo Answers 
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5. หมวดบันเทิง (Entertainment)  

- Virtual worlds: Second Life, The Sims Online 
- Online gaming: World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore (2008 video 

game) 
- Game sharing: Miniclip 
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Blog (บล็อก) 

บล็อก (blog) เปนคํารวมมาจากคําวา เว็บล็อก (weblog) เปนรูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง 
ซ่ึงถูกเขียนขึ้นในลําดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซ่ึงจะแสดงขอมูลที่เขียนลาสุดไวแรกสุด บล็อก
โดยปกตจิะประกอบดวย ขอความ ภาพ ลิงก ซ่ึงบางครั้งจะรวมสื่อตาง ๆ ไมวา เพลง หรือวิดีโอใน
หลายรูปแบบได จุดที่แตกตางของบล็อกกับเว็บไซตโดยปกติคือ บล็อกจะเปดใหผูเขามาอานขอมูล 
สามารถแสดงความคิดเหน็ตอทายขอความที่เจาของบล็อกเปนคนเขยีน ซ่ึงทําใหผูเขียนสามารถ
ไดผลตอบกลับโดยทันที คาํวา "บล็อก" ยังใชเปนคํากริยาไดซ่ึงหมายถึง การเขียนบล็อก และ
นอกจากนี้ผูที่เขียนบล็อกเปนอาชีพก็จะถกูเรียกวา "บล็อกเกอร" 

บล็อกเปนเว็บไซตที่มีเนื้อหาหลากหลายขึน้อยูกับเจาของบล็อก โดยสามารถใชเปน
เครื่องมือส่ือสาร การประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพรผลงาน ในหลายดานไม
วา อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือขาวปจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรือ่งสวนตัวหรือ
จะเรียกวา ไดอารอีอนไลนซ่ึงไดอารีออนไลนนี่เองเปนจุดเริ่มตนของการใชบล็อกในปจจุบนั 
นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแหงไดมีการจัดทําบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนว
ความเหน็ใหมใหกับลูกคา โดยมีการเขยีนบล็อกออกมาในลักษณะเดยีวกับขาวสั้น และไดรับการ
ตอบรับจากทางลูกคาที่แสดงความเหน็ตอบกลับเขาไป เพือ่พัฒนาผลิตภณัฑ 

บล็อกไดเร่ิมมบีทบาทมากขึ้นในปจจุบันในวงการส่ือมวลชนในหลายประเทศ เนือ่งจาก
ระบบแกไขที่เรียบงาย และสามารถตีพิมพเร่ืองราวไดโดยไมตองใชความรูในการเขียนเว็บไซต 
โดยนอกเหนือจากที่ผูเขียนขาวสงผลงานใหกับทางสื่อแลว ยังไดมาเขยีนขาวในอีกชองทางหนึ่งใน
การเผยแพรขอมูล หรือแนวความคดิ โดยการเขยีนบล็อกสามารถเผยแพรขอมูลสูประชาชนได
รวดเร็วและเสยีคาใชจายนอยกวา ส่ือในดานอื่น ขาวทีน่ิยมในการเขยีนบล็อกตอส่ือมวลชน สวน
ใหญจะเปนในลักษณะเรื่องซุบซิบวงการดารา ขาวการเคลื่อนไหวทางการเมือง เปนตน 

จากความนิยมที่มากขึ้น ทําใหหลายเว็บไซตเปดใหมีสวนการใชงานบล็อกเพิ่มขึ้นมาในเว็บ
ของตนเอง เพือ่เรียกใหมีการเขาสูเว็บไซตมากขึ้นทั้งผูเขียนและผูอาน 

ผูใชงานบล็อกจะแกไขและบริหารบล็อกผานทางเว็บเบราวเซอรเหมือนการใชงานและ
อานเว็บไซตทัว่ไป โดยจะมรูีปแบบบริหารบล็อกที่แตกตางกัน เชนบางระบบที่มีบรรณาธิการของ
บล็อก ผูเขียนหลายคนจะสงเรื่องเขาทางบล็อก และจะตองรอใหบรรณาธิการอนุมัติใหบล็อก
เผยแพรกอน บล็อกถึงจะแสดงผลในเว็บไซตนั้นได ซ่ึงจะแตกตางจากบล็อกสวนตัวที่จะใหแสดง
ผลไดทันที 

 18

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ผูเขียนบล็อกในปจจุบันจะใชงานบล็อกในรูปแบบใดรปูแบบหนึ่งไมวา ติดตั้งซอฟตแวร
ของตัวเอง หรือใชงานบล็อกผานทางเว็บไซตที่ใหบริการบล็อก 

สําหรับผูอานบล็อกจะใชงานไดในลักษณะเหมือนอานเว็บไซตทั่วไป และสามารถแสดง
ความเหน็ไดในสวนทายของแตละบล็อกโดยอาจจะตองผานการลงทะเบียนในบางบล็อก 
นอกจากนี้ผูอานบล็อกสามารถอานบล็อกไดผานระบบฟด ซ่ึงมีใหบริการในบล็อกทั่วไป ทําใหผูใช
สามารถอานบล็อกไดโดยตรง ผานโปรแกรมตัวอ่ืนโดยไมจําเปนตองเขามาสูหนาบล็อกนั้น 

บล็อกซอฟตแวร หรือ บล็อกแวร เปนซอฟตแวรที่ใชในอินเทอรเน็ต ในลักษณะของระบบ
จัดการเนื้อหาเว็บ ที่ผูพัฒนาซอฟตแวรและผูเขียนหรือดแูลบล็อกจะแยกจากกันตางหาก สงผลให        
ผูเขียนบล็อกสามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองมีพื้นฐานความรูในดานเอชทีเอ็มแอล หรือการทํา
เว็บไซตแตอยางใด ทําใหผูเขียนบล็อกสามารถใชเวลาสวนใหญในการ บริหารจดัการ เพิ่มเตมิ 
ขอมูลและสารสนเทศแทนได นอกจากนี้บล็อกซอฟตแวรจะสนับสนุน ระบบWYSIWYG ซ่ึงทําให
งายตอการเขียน และอาจเพิม่เติมการมเีทมเพลตในหลายแบบใหเลือกใช 

ซอฟตแวรสวนใหญสามารถดาวนโหลดและติดตั้งไดทันทีโดยผูใช ซ่ึงซอฟตแวรบางสวน
เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส ซ่ึงเปนซอฟตแวรที่ไมสงวนลิขสิทธิ์ ซ่ึงผูพัฒนาสามารถนํามาปรับแก 
เปนของตนเอง ติดตั้งไวใชเปนบล็อกสวนตัว หรือเผยแพรใหคนอื่นมาใชงานได สวนซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์นั้น จะมีทั้งในรูปแบบที่ใหใชงานแบบเสียคาใชจายหรือใหใชงานฟรี 

บล็อกซอฟตแวรท่ีเปนท่ีรูจัก

รายช่ือบล็อกซอฟตแวรที่เปนที่นิยมพรอมทั้งชื่อซอฟตแวรที่ใชพัฒนาในวงเล็บ 

- ดรูปาล (พีเอชพ/ีมายเอสคิวแอล) 

- เวิรดเพรสส (พีเอชพ/ีมายเอสคิวแอล) 

- สแลช (เพิรล) 

- ไลฟไทป (พีเอชพี/มายเอสคิวแอล) 

- จุมลา (พีเอชพ/ีมายเอสคิวแอล) 

- แมมโบ (พีเอชพี/มายเอสคิวแอล) 

ผูใหบริการบลอ็กท่ีเปนท่ีรูจัก 
รายช่ือผูใหบริการบล็อกที่มีช่ือเสียง 

- บล็อกเกอร (กูเกิล) 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5


- ไทปแพด 

- เวิรดเพรสส 

- ยาฮ!ู 360° หรือ ยาฮ!ูเดย (ยาฮู!) 

- วินโดวสไลฟ สเปซเซส (ไมโครซอฟท) 

- มายสเปซ 

- มัลติไพล 
ผูใหบริการบลอ็กในประเทศไทยที่เปนท่ีรูจัก

- Blognone บล็อกสําหรับเขียนเรื่องราวเกีย่วกับเทคโนโลยีและขาวไอทอียางเดยีว 

- เอกซทีน 

- GotoKnow 

- Bloggoo 

- learners.in.th 

- บล็อกแกง 

- โอเคเนชั่น 

นอกจากนี้ทางเว็บที่นยิมของไทยอยาง สนุก.คอม, กระปกุ.คอม หรือผูจัดการออนไลน ก็
ไดมีการเปดใหบริการบล็อก 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B9!_360%C2%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B9!
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Blognone
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/GotoKnow
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%81.%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C


Facebook (เฟซบุก) 
 

 
เฟซบุก (Facebook) เปนบริการเครือขายสังคมและเว็บไซต เปดใชงานเมื่อ 4 กุมภาพนัธ 

ค.ศ. 2004 ดําเนินงานและมีเจาของคือ บริษัท เฟซบุก (Facebook, Inc.) จากขอมูลเดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 2010 เฟซบุกมีผูใชประจํา 500 ลานบัญชี ผูใชสามารถสรางขอมูลสวนตัว เพิ่มรายชื่อผูใชอ่ืน
ในฐานะเพื่อนและแลกเปลีย่นขอความ รวมถึงไดรับแจงโดยทันทีเมื่อพวกเขาปรับปรุงขอมูล
สวนตัว นอกจากนั้นผูใชยังสามารถรวมกลุมความสนใจสวนตัว จัดระบบตาม สถานที่ทํางาน 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ อ่ืน ๆ ช่ือของเฟซบุกนั้นมาจากชื่อเรียกภาษาปากของสมุดที่ใหกับ
นักเรียนเมื่อเร่ิมเแรกเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มอบใหโดยคณะบริหารมหาวิทยาลยัใน
สหรัฐอเมริกา เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถรูจักผูอ่ืนไดดีมากขึ้น เฟซบุกอนุญาตใหใครก็ไดเขา
สมัครลงทะเบียนกับเฟซบุก โดยตองมีอายมุากกวา 13 ปขึ้นไป 

เฟซบุกกอตั้งขึน้โดย มารก ซักเคอรเบิรก รวมกับเพื่อนรวมหองในวิทยาลัยของเขาและเปน
นักเรียนวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรที่ช่ือ เอด็วารโด ซาเวริน, ดิสติน มอสโควิตซ และคริส ฮิวส[4] เดิม
ทีสมาชิกของเว็บไซตจะจํากดัเฉพาะกลุมผูกอตั้งและนกัเรียนมหาวิทยาลัยฮาวารด แตตอมาขยับ
ขยายไปสูมหาวิทยาลัยอ่ืนในแถบบอสตัน, กลุมไอวีลีก, และมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด แลวคอย ๆ 
เพิ่มนักเรยีนจากมหาวิทยาลบัอื่น จนกระทั่งเปดใหกับนักเรียนระดับไฮสคูล จนในที่สุดทุกคนก็
สามารถเขาสมัครไดโดยอายุมากกวา 13 ปขึ้นไป 

สําหรับติดตอแลกขอมูลขาวสาร เปดใชงานเมื่อ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 โดย มารก 
ซักเคอรเบิรก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮารเวิรด ในชวงแรกนั้นเฟซบุกเปดใหใชงานเฉพาะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยฮารเวริด ซ่ึงตอมาไดขยายตวัออกไปสําหรับมหาวิทยาลัยทัว่สหรัฐอเมริกา 
และตั้งแต 11 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดขยายมาสําหรับผูใชทั่วไปทุกคนเหมือนในปจจบุัน 

จากการศึกษาของเว็บ คอมพีต.คอม ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2009 เฟซบุกถือเปนบริการ
เครือขายสังคมที่มีคนใชมากที่สุด เมื่อดูจากผูใชประจํารายเดือน รองลงมาคือ มายสเปซ เอ็นเตอร
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2004
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5


เทนเมนตวีกลี ใหอยูในรายชือ่ ส่ิงที่ดีที่สุดในสิ้นทศวรรษ และควอนตแคสต ประเมินวา เฟซบุก มี
ผูใชตอเดือนราว 135.1 ลานคน นับเฉพาะในสหรัฐอเมรกิา[7]

ขอมูล ณ วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2554 จากเฟซบุคมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 584,628,480 
สมาชิกทั่วโลก โดยเปนสมาชิกจากประเทศไทย รวม 6,914,800 สมาชิก 

Mark Zuckerberg กอตั้ง Facebook เว็บชุมชนออนไลน (Social-Networking Site) ที่กําลัง
ไดรับความนยิมสุดขีดในขณะนี้ เมื่อ 3 ปกอน ขณะยังเรียนอยูที่ Harvard กอนจะลาออกกลางคัน 
เจริญรอยตาม Bill Gates แหง Microsoft เพื่อเปน CEO ของเว็บชุมชนออนไลนที่เขากอตั้งขึ้น ดวย
วัยเพียง 22 ป  
             ภายในเวลาเพยีง 3 ป เว็บที่เร่ิมตนจากการเปนเวบ็ชุมชนออนไลนสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย กลายเปนเว็บที่มีผูใชที่ลงทะเบียน 19 ลานคน ซ่ึงรวมถึงขาราชการในหนวยงาน
รัฐบาล และพนักงานบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกวาครึ่งหนึ่งของผูใช เขาเว็บนี้เปนประจํา
ทุกวัน และขณะนีก้ลายเปนเว็บที่มีผูเขาชมมากเปนอนัดับ 6 ในสหรัฐ 1% ของเวลาทั้งหมดที่ใชบน 
Internet ถูกใชในเว็บ Facebook  

นอกจากนี้ยังไดรับการจัดอันดับเปนเว็บที่ผูใช Upload รูปขึ้นไปเก็บไวมากเปนอันดับหนึ่ง
ของสหรัฐฯ โดยมีจํานวนรูปที่ถูก Upload ขึ้นไปบนเว็บ 6 ลานรูปตอวัน และกําลังเริม่จะเปนคูแขง
กับ Google และเว็บยักษใหญอ่ืนๆ ในการดึงดูดวิศวกรรุนใหมใน Silicon Valley นักวิเคราะหคาด
วา Facebook จะทํารายได 100 ลานดอลลารในปนี้  

Zuckerberg เพิ่งปฏิเสธขอเสนอซื้อของ Yahoo ซ่ึงเสนอซื้อ Facebook ดวยเงนิ 1 พันลาน
ดอลลาร กอนหนานีก้็มีขาวลือวา Viacom เสนอซื้อ Facebook ดวยเงนิ 750 ลานดอลลาร คําถามคือ 
การตัดสินใจของ Zuckerberg คร้ังนี้ ถูกตองหรือไม ในชวงไมถึง 2 ปที่ผานมา มีเว็บยุคใหมที่
เรียกวา Web 2.0 ที่โดงดัง 2 แหง ที่เพิ่งถูกขายใหแกบริษัทยักษใหญ นั่นคือ MySpace ที่ถูก News 
Corp ซ้ือไปดวยเงนิ 580 ลานดอลลาร และ YouTube ที่ยอมรับเงิน 1.5 พันลานดอลลารจาก Google  

ขณะที่ในอดีตเว็บ Friendster เว็บชุมชนออนไลนที่โดงดังเปนเว็บแรก เคยปฏิเสธการเสนอ
ซ้ือดวยเงนิ 30 ลานดอลลารจาก Google ในป 2002 ซ่ึงหากจายเปนหุน ปานนี้คงมมีูลคาเพิ่มขึ้นเปน 
1 พันลานดอลลาร แตหลังจากนั้น Friendster ซ่ึงเปนเว็บรุนเกา ก็ถูกบดบังรัศมีโดยเวบ็รุนใหมๆ  

Facebook จะประสบชะตากรรมอยางเดยีวกับ Friendster หรือไม ในขณะที่เว็บชุมชน
ออนไลนใหมๆ  เกิดขึ้นแทบไมเวนแตละวนั 

Zuckerberg ยอมรับวาเขาเปน Hacker แตไมใชในความหมายของนกัเจาะระบบ Hacker 
ของเขาหมายถึงการนําความพยายามและความรูที่ทุกคนมีมารวมกนั แบงปนกัน เพื่อบรรลุส่ิงที่
ดีกวา เร็วกวาหรือใหญกวา ซ่ึงคนๆ เดียวทําไมได โดยใหความสําคญักับการเปดกวาง การแบงปน 
ขอมูล เขาสรางสิ่งที่เรียกวา Hackathon ใน Facebook ซ่ึงคลายกับการระดมสมองสําหรับวิศวกร  
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อยางไรก็ตาม Facebook กลับมีกําเนิดมาจากการเจาะระบบจริงๆ เมื่อ Zuckerberg เรียนอยู
ที่ Harvard เขาพบวามหาวิทยาลัยแหงนีไ้มมีหนังสือรุนที่เรียกวา Face Book ซ่ึงจะเก็บรายชื่อ
นักศึกษาพรอมรูปและขอมูลพื้นฐาน เหมือนอยางมหาวิทยาลัยทัว่ไป Zuckerberg ตองการจะทาํ
หนังสือรุนออนไลนของ Harvard แต Harvard กลับปฏิเสธวา ไมสามารถจะรวบรวมขอมูลได  

Zuckerberg จึงเจาะเขาไปในระบบทะเบยีนประวัตนิักศกึษาของ Harvard และทําเวบ็ไซต
ช่ือ Facemash ซ่ึงจะสุมเลือกรูปของนักศึกษา 2 คนขึ้นมา และเชิญใหผูเขามาในเว็บเลือกวา ใคร 
ฮอต กวากัน  

ภายในเวลาเพยีง 4 ช่ัวโมง มนีักศึกษาเขาไปในเว็บของ Zuckerberg 450 คน และมสีถิติการ
ชมภาพ 22,000 คร้ัง ทําให Harvard หาม Zuckerberg ใช Internet และเรียกตัวไปตาํหนิ เหตุการณ
จบลงโดย Zuckerberg กลาวขอโทษเพื่อนนักศึกษา แตเขายังคงเชื่อมั่นวา ส่ิงที่เขาทาํนั้นถูกตอง  

ตอมา Zuckerberg จัดทําแบบฟอรม Facebook เพื่อใหนกัศึกษาเขามาเขยีนขอมูลของตนเอง 
Thefacebook.com ซ่ึงเปนชื่อเร่ิมแรกของ Facebook เปดตัวเมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ 2004 ภายในเวลา
เพียง 2 สัปดาห นกัศึกษาครึง่หนึ่งของ Harvard ลงทะเบยีนในเว็บแหงนี้ และเพิ่มเปน 2 ใน 3 ของ
นักศึกษา Harvard ทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว นกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนเริ่มติดตอ Zuckerberg 
ขอใหทําหนังสือรุนออนไลนใหแกมหาวทิยาลัยของพวกเขาบาง จึงเกิดพืน้ที่ใหมใน Facebook 
สําหรับ Stanford และ Yale ภายในเดือนพฤษภาคมปเดียวกัน โรงเรียนอีก 30 แหงเขารวมใน 
Facebook ตามมาดวยโฆษณาที่เกีย่วกับนกัเรียนนักศึกษา และธุรกิจทีเ่กี่ยวกับมหาวทิยาลัย ทําให
เว็บชุมชนแหงนี้ เร่ิมสรางรายไดหลายพันดอลลาร  

ขณะนี ้ Facebook กําลังจะเพิ่มจํานวนวศิวกรจาก 50 คนอีกเทาตวัภายในปนี ้ และเพิ่ม
จํานวนพนกังานบริการลูกคาซึ่งมีอยู 50 คน เพราะจํานวนผูใชรายใหมยังคงเพิ่มขึน้อยางทวมทน 
100,000 คนตอวันในเดือนกุมภาพันธทีผ่านมา ตลาดมหาวิทยาลยัในแคนาดาและอังกฤษของ 
Facebook เติบโตเกือบ 30% ตอเดือน (มีขาววา เจาชาย Harry แหงอังกฤษและเพื่อนสาวคนสนิทก็
เปนผูใช Facebook ดวย) และ 28% ของผูใช Facebook ทั้งหมด อยูนอกสหรัฐฯ นอกจากนี้ อายุของ
ผูใช Facebook เร่ิมหลากหลายมากขึ้น ผูใชอายุ 25-34 ปมี 3 ลานคน อายุ 35-44 ปมี 380,000 คน 
และอายุเกิน 64 ปมี 100,000 คน  

3 ปกอน Zuckerberg มาถึง Palo Alto ดวยมือเปลา และยังเปนนักศกึษาของ Harvard แต
ขณะนีเ้ขาเปนผูบริหารเว็บไซตชุมชนออนไลนที่กําลังฮอตที่สุด และเพิ่งไดรับเชิญไปกลาวสุนทร
พจนตอที่ประชุมผูนําการเมอืงและเศรษฐกิจโลกที่เมือง Davos สวิตเซอรแลนดในปนี้ รวมทั้งเพิง่
ปฏิเสธขอเสนอซื้อมูลคา 1 พันลานดอลลารอยางไมใยด ี
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Twitter (ทวิตเตอร)  
 

 
ทวิตเตอร (Twitter) เปนบริการเครือขายสังคมออนไลนจาํพวกไมโครบล็อก โดยผูใช

สามารถสงขอความยาวไมเกนิ 140 ตัวอักษร วาตัวเองกําลังทําอะไรอยู หรือ ทวีต (tweet - เสียงนก
รอง) ทวิตเตอรกอตั้งโดยบรษิัท Obvious Corp เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ที่ซานฟรานซิสโก 
สหรัฐอเมริกา

ขอความอัปเดตที่สงเขาไปยงัทวิตเตอรจะแสดงอยูบนเวบ็เพจของผูใชคนนั้นบนเว็บไซต 
และผูใชคนอืน่สามารถเลือกรับขอความเหลานี้ทางเว็บไซตทวิตเตอร, อีเมล, เอสเอ็มเอส, เมสเซน
เจอร(IM), RSS, หรือผานโปรแกรมเฉพาะอยาง Twitterific Twhirl ปจจุบันทวิตเตอรมีหมายเลข
โทรศัพทสําหรับสงเอสเอ็มเอสในสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร

ตัวอยางหนาทวิตเตอรของผูใชรายหนึ่ง 
ความสําเร็จของทวิตเตอรสงผลใหมีบริการคลายคลึงกันออกมาเปนจํานวนมาก ปจจุบัน

ประเทศไทยเองก็มีบริการลักษณะนีเ้ชนกนั นั่นคือ Noknok และ Kapook OnAir เว็บไซตแหงหนึง่
ถึงกับรวบรวมบริการแบบเดยีวกับ ทวิตเตอรไดถึง 111 แหง 

ตัวระบบซอฟตแวรของทวิตเตอร เดิมพัฒนาดวย Ruby on Rails จนเมือ่ราวสิ้นป ค.ศ. 
2008 จึงไดเปลี่ยนมาใชภาษา Scala บนแพลตฟอรมจาวา

ค.ศ. 2009 ทวิตเตอรไดรับความนิยมสูงขึน้อยางมาก จนนิตยสารไทม ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 
2009 ไดนาํเอาทวิตเตอรขึ้นปก เปนเรื่องเดนประจาํฉบับ และบทบรรณาธิการกลาวถึงการ
เปล่ียนแปลงการนําเสนอขาว ที่มีที่มาจากเทคโนโลยีใหมอยางทวิตเตอร[4]
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ทวิตเตอร เปนเว็บไซตที่กอตัง้ขึ้นโดย แจ็ก คอรซีย ,บิซ สโตน และ อีวาน วิลเลียมส เมื่อ
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 

ทวิตเตอร เปนการสง message ระหวางสมาชิกที่มี connection กันดวยระบบ RSS feed สง
ขอความผานสื่อสองทาง เชน SMS , instant message, email, Twitter's web site หรือโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นสําหรับการนี้โดยเฉพาะ ดวยเหตุที่เขียนขอความไดจํากัดจึงเกิดคําเรยีกอีกคําวา "micro 
blogging" และขอความทีส่งถึงกันมีศัพทเรียกวา "Tweets" ซ่ึงเปรียบเหมือนเสียงนกรองอยู
ตลอดเวลา ขอความที่จะสงนัน้ตอง เปน plain text เทานั้นจะแทรกคําสั่งโปรแกรมอะไรไมได 
ยกเวนแต hyperlink มายังเวบ็เพจของเรา ที่สามารถใสไปได โดยระบบจะจดัการตอใหเอง 

คนที่ใช Twitter โดยมากเปน blogger ทั่วไปที่ตองการสื่อสารใหพรรคพวกไดupdateแบบ
รวดเร็วทนัใจ ไมวาจะอยูทีมุ่มไหนของโลก โดยเริ่มมากจากคําถามทีว่า What are you doing? แต
ขอเสียในการใชงานแบบสวนตัวเกินไปกม็ีมาก เชน การสง message วา หวิขาว อยากกนิสมตํา 
อยากไปดูหนงั ไปเที่ยวกบัแฟนมา ไมไดอาบน้ํามาสามวันแลว ฯลฯ ซ่ึงสรางความรูสึกที่นารําคาญ
กับ ผูรับ Tweets ที่ไมไดสนทิสนมดวย 

เดิม Twitter มี จุดประสงคสําหรับใชส่ือสารแบบสวนตัว และไมเปนทางการ จึงเต็มไป
ดวยส่ิงที่คนอกีกลุมหนึ่งตั้งขอรังเกียจ  แตตอนหลังๆ คนเริ่มพยายามนํามาประยกุตใชเปนเครื่องมือ
ในทางการตลาด ซ่ึงนับวาเปนไอเดยีที่ไมเลว เพราะ Twitter บริการสง SMS แบบ Broadcasting 
โดยไมคดิคาบริการ ตัวอยางการนําไปใชงานใหเกิดประโยชนก็ เชน 

• ใชในการโฆษณาบอกกนัแบบปากตอปาก ระหวางสมาชกิดวยกนั 
• ใชส่ือสารขอความสั้นๆภายในองคกร ในสวนที่ไมเปนความลับ 
• เหมาะ กับกลุมที่ทํางานขายงานตลาดในเครือขายเดียวกนัจะใชในสื่อสารบอก

ความคืบ หนา update ขอมูลกันและกัน หัวหนาทีมที่มีผูตดิตามมากกจ็ะได
ประโยชนมากหนอย เพราะสามารถสั่งงานไดฉับพลันทันที รับรายงานไดทันที  

• ใชส่ือสาร update กับผูอาน กลุมสมาชิก ลูกคากลุมเปาหมาย 
• ใชเปนชองทางใหความรูทีน่าสนใจแกสมาชิกกลุม เพิ่ม value ใหกับผูมอบความรู 
• ใชแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะแบบ real time ในหมูสมาชิก 
• ใชรณรงค ประชาสัมพันธกจิกรรมเพื่อสังคม หรือ สาธารณประโยชนกับกลุม

สมาชิก 
• สํานักขาว สามารถใชสง headline news ใหกับสมาชิก 
• บริษัท หางราน ใชสงขอความตามเทศกาล สงขาวเกี่ยวกับสินคาโปรโมชั่น 

การใช Twitter จึงเหมือนกับการสื่อสารทางตรงของสมาชิกผูหนึ่งกับสมาชิกกลุมปาหมาย 
ซ่ึง connect กันในระบบ online networking ดวยวิธี broadcasting sms 
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ทําไมตอง Twitter ? 

คําตอบอยูที่วาจะใชทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร ตางหาก ถาจะใชสวนตวัแบบ สงขอความ
กับเพื่อนๆ กไ็มตองใชก็ได แตถาจะใชในเชิงธุรกิจ หรือ วิชาการ หรือเพื่อทําสิ่งที่สรางสรรคกับ
ตัวเองและผูอ่ืน ก็นาจะลองพิจารณาดู  
จะเลือก follow ใคร และ ใครจะมา follow เรา ? 
          ใครที่มีแนวความคดิที่นาสนใจ ชวยเติมเต็มสิ่งที่เราขาด ชวยเพิ่มพนูสติปญญาความรอบรู
ดานที่เราสนใจ เปนผูนําทางความคิด เปนคนรูเทาทันขาวสาร ที่เชื่อถือได ไมวาจะเปนคณุสมบัติ
อะไรก็ตาม ขึ้นอยูกับความตองการของเราเอง อาจจะตองการคนสนุกสนานที่จะคอย feed joke         
ใหเราอารมณดีก็ได  

เมื่อสมัครไปแลว เขาจะเห็นเรา ถาเขาสนใจตามเรากลับมาแลว add เราบาง ก็จะกลายเปน
การสื่อสารถึงกันและกัน ตอไปก็ตองพยายามโปรโมทตัวเองดวยการสง email ถึงเพือ่นที่เราอยาก
ใหใช Twitter เขียนบทความใหคนรู ทําประชาสัมพันธในชุมชนออนไลนที่มีคนทีน่าจะเปนกลุม
ลูกคาเปาหมายอยู แลวรอดผูล ขณะเดียวกันก็ตองเริ่ม contribute ดวยการสง Tweets เมื่อทําไปสัก
พัก อาจจะพบกับพวกที่ชอบสงเสียงในเรื่องไมเปนเรื่อง ก็ตองมีมาตรการดูแลและจัดการดวย
เหมือนกนั เชน ไมสนใจ หรือ ไมก็พิจารณาตัดออกไปจากสาระบบของเราเสยี 

ในระบบจะมสีถิติใหสมาชิกดูวา สมาชิก follow ใครอยูกี่คน มีคนมา follow สมาชิกกี่คน มี 
favourite tweets กี่ขอความ เปนตน 

ใช Twitter อยางไรใหถูกตอง ? 

          Tweets ที่สงออกไปทั้งหมดจะปรากฎอยูใน profile สมาชิกและจะอยูตอไปถาไมมีการจัดการ
บาง และสวนที่ยังปรากฎอยูจะแสดงถึงลักษณะความเปนคุณ (หรือคุณในโลกออนไลน) อยูอยาง
นั้น ฉะนัน้จงคํานึงถีงสิ่งเหลานี้ดวย 

• อยา สงเสียงนารําคาญ เพราะชื่อก็บอกวาเปน เสียงนก ดงันั้นถาใชแบบ "เสียงนก เสียง
กา" ก็จะไมมคีนใหความสนใจไดเหมือนกัน จึงควรตองระมัดระวัง เลือกคําใหส้ัน ให
เหมาะและไดใจความ เหมือนที่คุณจะใชหากมีโอกาสไดคุยกับประธานบริหารของ
ธนาคารที่คุณขอกูเงิน ในเวลาเพียง 30 วินาที ฉะนั้นจึงอาจตองฝกกันบาง หรือวางแผน
ไวบาง 

• อยานิ่งเงยีบไป ตองสงขอความใหคนอื่นรูวายังไมตายไปจากโลกนี้  
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• ลอง อะไรใหมๆดูบาง ถาสิ่งนั้นจะทําใหเกิดประโยชนกับตัวเองมากขึ้น (ถาจะคิดแบบ
ธุรกิจ) บางทีกฎเกณฑก็กลายเปนขอจํากัดของการประยุกตความคิดสรางสรรคได
เหมือนกนั 

• ปรับตัวใหเร็ว ถาสิ่งที่ทดลองทํานั้นไมไดผล ก็อยาทูซ้ีทําตอไป ไมงั้นจะเกิดผลเสีย
ตามมา เวนแตเชื่อมั่นวามนัจะไดผลแตอาจจะยังไมถึงเวลา ก็อยูทีก่ารตัดสินใจของ
ตัวเอง 

• อยาใช Twitter เปน SMS โตตอบกับใครเปนการสวนตวัจนดูไมเปนProfessional ถา
จําเปนก็ควรยกหูโทรศัพทคยุหรือสง IM แทน 

• ในกรณีที่ตองคุยใช Tweet บอกใครหรือกลุมของใครเปนการเฉพาะ ควรใส
เครื่องหมาย @หนาชื่อคนนั้นๆ หรือใชสีที่แตกตางกนั 

• เพื่อ ตัดปญหาเวลาคนรับ Tweets ไมได flollow ทุกคนในกลุมที่เราสง SMS เขาจึงได
ขอความไมครบ ทําใหเกิดการเขาใจผิดกนัได จึงควรใชถอยคําที่ผูอานสามารถจับ
ความไดเปนดทีี่สุด หรือไมกเ็ลือกสื่อสารทางอื่นแทน 

• อยาพยายาม ขายอะไรใน tweets เพราะมนัจะไม work ลองสํารวจด1ู00 คําที่ไมควรใช
ใน email ในเรือ่งนี้ก็ดีคะ เพราะคนทั่วไปไมมีใครชอบจดหมายขายสินคา หรือใชวธีิ 
hard sell  ...... 100 คําที่ควรเล่ียงในการสงอีเมล & ตั้งชื่อหัวขอ 
http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/08/27/entry-2  

• กอนสง ลองคิดดูวาถาเราเปนผูรับ Tweet นั้น เราจะอยากเปน follower ของคนนั้นไหม 

สง Tweet อยางไรด ี? 
             การสงทาง email แลวขอความถูกสงไปทั้งบนเวบ็ และ sms ประหยดัไปไดมาก แตตองใช 
program จาก lifehack.org เพื่อสง tweet ทาง email ใน twitter หรือจะใช skype หรือใช โปรแกรมที่
เรียกวา swype ก็ทําไดเชนกนั 

เปนความรูเล็ก ๆ นอย ๆ เกี่ยวกับการใชเครื่องมือส่ือสารออนไลนกับชีวิตประจําวัน ที่เก็บ
เกี่ยวมาจากการอธิบายของ Caroline Middlebrook เกี่ยวกับ Twitter ซ่ึงชวยคลายขอสงสัยไปไดมาก
เหมือนกนัคะ เพราะกอนหนานี้เห็นคนบนเกี่ยวกับพวก Twitter วาเต็มไปดวยขอความไรสาระ แต
พอมีคนชี้ใหเห็นวาถาเอามาใชใหดีก็นาสนใจเชนกัน 
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Youtube (ยูทูบ) 
 

 
ยูทูบ (YouTube) เปนเวบ็ไซตที่ใหผูใชงานสามารถอัปโหลดและแลกเปลี่ยนคลิปวีดีโอ

ผานทางเว็บไซต กอตั้งเมื่อ 15 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 โดย แชด เฮอรลีย, สตีฟ เชง และ ยาวดี คาริม
 อดีตพนักงานบริษัทเพยพาล ในปจจุบนัยูทบูมีพนักงาน 67 คน[3] และมีสํานักงานอยูที่ ซาน บรูโน
ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ปจจบุันเปนสวนหนึ่งของกูเกิล

การทํางานของเว็บไซตแสดงผลวีดีโอผานทางในลักษณะ อะโดบี แฟลช ซ่ึงเนื้อหามี
หลากหลายรวมถึง รายการโทรทัศนมิวสิกวิดีโอ วีดีโอจากทางบาน งานโฆษณาทางโทรทัศน และ
บางสวนจากภาพยนตร และผูใชสามารถนําวีดีโอไปใสไวในบล็อกหรือเว็บไซตสวนตัวได ผานทาง
คําสั่งที่กําหนดใหของยูทูบ ยูทูบถือวาเปนหนึ่งในเว็บ 2.0 ช้ันนําของอันดับตน ๆ ของโลก 

ยูทูบมีนโนบายไมใหอัปโหลดคลิปที่มีภาพโปเปลือย และคลิปที่มีลิขสิทธิ์นอกเสียจาก
เจาของลิขสิทธิ์ไดอัปโหลดเอง โดยผูใชสามารถทําการแจงลบได 

ในวนัที่ 9 ตุลาคม 2549 กูเกิลไดประกาศซื้อบริษัทยูทูบเปนจํานวนเงินทั้งหมด 1.65 
พันลานเหรยีญสหรัฐ หรือประมาณ 6 หมื่นลานบาท ซ่ึงไดเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที ่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2549 และในวนัที่ 20 มิถุนายน 2550 ยูทูบ ไดเพิ่มโดเมนไปอีก 9 แหง สําหรับ 9 ประเทศ ไดแก 
บราซิล ฝร่ังเศสอิตาลี ญ่ีปุน ฮอลแลนด โปแลนด สเปน ไอรแลนด และ สหราชอาณาจกัร 

รูปแบบวิดีโอ

ยูทูบใชงานโดยแสดงผลภาพวิดีโอในลกัษณะของ แมโครมีเดีย แฟลช 7 และใชการ
ถอดรหัสแบบ Sorenson Spark H.263 แฟลชเปนโปรแกรมเสริมที่ตองติดตั้งเพิ่มสาํหรับเว็บเบราว
เซอรทั่วไป โดยแสดงผลทีข่นาดความกวางและสูง 320 และ 240 พิกเซล ที่ 25 เฟรมตอวินาที โดยมี
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9F_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A_2.0
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorenson_Spark&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=H.263&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5


การสงขอมูลสูงสุดที่ 300 กิโลบิตตอวินาที ซ่ึงการแสดงผลสามารถดูไดที่ขนาดปกติ หรือขนาดที่
แสดงผลเต็มจอ 

ยูทูบแปลงไฟลวิดีโอเปนไฟลในลักษณะ แฟลชวิดีโอ ในนามสกุล .FLV ภายหลังจากผู
ใชไดอัปโหลดเขาไป ไมวาผูอัปโหลดจะโหลดใน ลักษณะ .WMV.AVI .MOV .3GP MPEG หรือ
 .MP4

รูปแบบเสียง

ไฟลในยูทูบเกบ็ในลักษณะสตรีมไฟลMP3 โดยมีการเขารหัสแบบโมโนที่ 65 กิโลบิต/
วินาที ที่ 22050 เฮิรตซ อยางไรก็ตามยทููบสามารถเก็บไฟลเสียงในลักษณะสเตอริโอไดหากมีการ
แปลงเปนไฟล FLV กอนที่ทาํการอัปโหลด 

การแสดงผล

วิดีโอในยูทูบสามารถดูไดผานเว็บไซตยูทบูโดยตรงผานซอฟตแวรแฟลชที่กลาวมา ดูได
ผานแอปเปลทีว ีไอโฟน ที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดซ่ึงนอกจากนียู้ทูบสามารถดูไดจากเว็บไซต
ทั่วไปที่มีการนํารหัสไปใสเชื่อมโยงกลับมาที่เว็บยูทูบเองเห็นไดตามเว็บบอรดและ Blog หรือ       
เว็บไซตตาง ๆ 

นอกจากนี้สามารถเซฟไฟลยูทูบเก็บไวในเครื่องของตนเองไดโดยใชงานซอฟตแวรของ
บริษัทอื่น เชน Keepvid หรือผานสคริปตจาก Greasemonkey โดยจะมไีฟลเปนนามสกุล .flv

ผูใชในประเทศไทยไดถูกปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตยูทูบ ตั้งแตคืนวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2550 หลังจากนายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในขณะนั้น พยายามขอความรวมมือหลายครั้ง ใหกเูกิลนําคลิปวิดีโอตัดตอพระบรมฉายา
ลักษณทีห่มิ่นพระบรมเดชานุภาพออกแตถูกปฏิเสธโดยไดใหเหตุผลวาคลิปวิดีโออ่ืนที่โจมตี
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลย.ู บุช รุนแรงมากกวานี้ ซ่ึงคลิปวิดีโอดังกลาว อัปโหลดโดยผูใชช่ือ 
paddidda เมื่อวันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีผูชมไปแลว มากกวา 16,000 คร้ัง และมีมากกวา 500 
ความคิดเหน็ดวยกัน หลังจากที่ไดมีการออกขาว จํานวนผูชมไปขึ้นไปถึงกวา 66,553 คร้ังกอนที่
คลิปวิดีโอดังกลาวจะถูกยายออกจากระบบ แมวาคลิปวิดีโอไดถูกเอาออกไปแลว แตเว็บไซตยังคง
ถูกบล็อกตอไป โดยนายสทิธิชัย โภไคยอุดมไดใหเหตผุลวายังมีภาพตัดตอพระบรมฉายาลักษณคง
เหลืออยู และตองการใหเอาออกทั้งหมด 

ในวนัที ่30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ไดมีการยกเลิกการบล็อกเว็บไซตยูทบู จนสามารถใชงาน
ไดตามปกตแิลว หลังจากทียู่ทูบตกลงที่จะบล็อกวดิีโอที่มีการหมิ่นประมาทในไทยตาง ๆ 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=.WMV&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=.AVI&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=.MOV&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/.3GP
http://th.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=.MP4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/MP3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/Blog
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=.flv&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9._%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


ผูใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนดสวนใหญจะรูจัก และชืน่ชอบเว็บไซตรวมคลิปวิดโีออยาง 
YouTube ซ่ึงกอนหนานี้ นติยสารคอมพิวเตอร.ทูเดยไดจัดทําเปนเรือ่งเดนประจําฉบับที่ 291 ปกษ
แรกเดือนสิงหาคมที่ผานมา ลาสุดเว็บไซตแชรวิดีโออันดับหนึ่งของโลกไดถูกแกะรอยสถิติโดย
เว็บไซต หนังสือพิมพ วอลสตรีท เจอนัล ซ่ึงทําใหไดขอมูลคราวๆ วา ขนาดของฮารดดิสกที่ใช
จัดเก็บวิดีโอทัง้หมดเปนเทาไร อัตราการเติบโต กิจกรรมของผูใช ตลอดจนคํายอดฮติที่ใชเปนชื่อไต
เติลวิดีโอ เราลองมาดูรายละเอียดของตัวเลขสถิติเหลานั้นกันดกีวา 

- YouTube มีวดิีโอทั้งหมดมากกวา 6 ลานคลิป โดยอัตราการเพิ่มจํานวนคลิปวดิีโอ 
20% ตอเดือน 

- คลิปวิดีโอทั้งหมดจะตองใชพื้นที่ในการจดัเก็บถึง 45 เทอราไบต หรือเทียบเทากับ
ความจุของฮารดดิสกของคอมพิวเตอรตามบานรวมกนั 5,000 ครัวเรือน 

- หากคุณตองการดูวิดีโอทั้งหมดใน YouTube จะตองใชเวลาทั้งสิ้น 9,305 ป 
- สําหรับคอนเท็นตที่เปดใหบริการจะมีคาแบนดวิดธคิดเปนเงินหลายลานเหรียญฯ 

ตอเดือน 
- วิดีโอคลิปในเซ็คชั่น most popular จะมเีปอรเซ็นตของแทรฟฟกการเขาชมสูงมาก

เปนพิเศษ 
- คําวา “dance”, “love”, “music” และ “girl” ถูกใชเปนชื่อไตเติลของวิดีโอมากที่สุด 

ดวยขนาด และตนทุนในการใหบริการฟรขีอง YouTube ทําใหหลายคนสงสัยวา อนาคต
ของเว็บไซตแหงนี้จะเปนอยางไร นักวิเคราะหบางรายก็ทํานายวา มันจะปดตัวเองไปในทีสุ่ด 
เนื่องจากคาใชจายที่เพิ่มขึน้ตลอดเวลา โดยเฉพาะคาแบนดวิดธที่ใชในการสงขอมูล บางรายคาดวา 
ไมโครซอฟท ยาฮู หรือบริษัทยักษใหญจะเขามาโอบอุมในที่สุด แตถึงแมจะเปนอยางนั้น คําถามที่
ยังไมมีคําตอบนั่นคือ รายไดจะมาจากไหน? (แมกระทั่งบิลเกตสเองก็เคยใหทรรศนะวา เขาเองกย็ัง
ไมแนใจเหมือนกัน) เพราะวิธีที่จะหาเมด็เงินหลายลานเหรียญฯ ตอเดือนจากรายไดโฆษณาบน
เครือขายไมใชเร่ืองงายเลย 
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hi5 (ไฮไฟฟ) 
 ไฮไฟว (hi5) เปนเว็บไซตในลักษณะเครือขายสังคมออนไลนที่ใหญที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลก มีจํานวนสมาชิกลงทะเบียนใชงานอยูกวา 65 ลานรายทั่วโลก สมาชิกสวนใหญใชไฮไฟฟ
ในการติดตอส่ือสารกับกลุมเพื่อน แลกเปลีย่นประสบการณ แชรรูปภาพกันดู ในแตละวัน            
จะมีสมาชิกเขามาใชบริการจากทั่วโลกนบัลานราย โดยไมเสียคาใชจาย 

ลามู ยาละมันชัย นักศกึษาปริญญาตรีชาวอเมริกัน ไดรวมกับเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส เออรแบนา-แชมเปญจนที่เรียนปริญญาตรีทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร กอตั้ง 
SponsorNet New Media ธุรกิจตัวแทนโฆษณาบนอินเทอรเน็ต ในป 2004 (ป 2547) โดยยาละมนั
ชัย ไดเห็นวาระบบการโฆษณาผานแบนเนอรแบบเกาๆ ที่อาจไมตรงกลุมเปาหมาย และพฤติกรรม
การสรางอัลบั้มรูปแลวพูดคยุกัน การเกิดกลุมเพื่อนที่คอยอัปเดตขาวแตละคนทางอินเทอรเน็ต จึง
ไดเกดิเปนเว็บไซตไฮไฟฟ 

ไฮไฟฟ เปนเว็บไซตประเภท Social Network หรืออาจเรียกในภาษาไทยวา “เครือขาย
สังคม” หรือ “เครือขายมิตรภาพ” หรือ “กลุมสังคมออนไลน” คือบริการผานเว็บไซตที่เปนจุดโยง
ระหวางบุคคลแตละคนที่มีเครือขายสังคมของตัวเองผานเน็ตเวิรคอินเทอรเน็ต รวมทั้งเชื่อมโยง
บริการตางๆ อยาง เมลเมสเซ็นเจอร เว็บบอรด บล็อก ฯลฯ เขาดวยกนั นอกจากนี้ยังมกี็กลุมยอยตาม
ความสนใจรวมกัน เชน กลุมคนขี่จักรยานเสือภเูขา กลุมแฟนคลับเดธโนต เปนตน โดยคนที่
ลงทะเบียนสมคัรจะกรอกขอมูลสวนตัว รูปภาพ อัลบั้มรูป โดยเชื่อมเครือขายสังคมและเครือขาย
มิตรภาพเขาดวยกัน ดวยการแชรรูป แชรไฟลดูกัน

นอกจากนี้ยังมฟีงกชันเสริมอืน่ๆ เชน การฝงวิดีโอคลิป ฝงจอเลนเพลง ฝงจอพิเศษที่นาํรูป
ทั้งหมดของเรามาเลนเรียงแบบฉายสไลด ซ่ึงอุปกรณเสริมเหลานี้เรียกวา วดิเจ็ต (Widget) และยัง
เปนฐานเปดกวางใหบริการอื่นๆ รวมดวยอยาง เว็บรับฝากคลิปวิดโีอ ยูทูบ หรือ หรือเว็บรับฝาก
เพลง iMeem นอกจากนี้ยังมจีอพิเศษทีจ่ะฉายอัลบั้มรูปเราแบบสไลดของ slide.com และมีเกมสั้นๆ 
งายๆ สไตล Flash Game อีกชิ้นสวนสําคัญคือหนาจอ หรือที่เรียกวา สกิน เปนพื้นหลังแบ็กกราวนด 
ที่สามารถเลือกลวดลายและรูป ที่สามารถดาวนโหลดไดตามเว็บ และอีกลูกเลนคือ กลิตเตอร 
(Glitter) การตูนขยับหรือภาพ “ดุกดิ๊ก” ที่ผูใชสามารถคัดลอกโคดไปแปะในหนาของตัวเองและสง
ใหเพื่อนๆ กันอยางแพรหลาย 

และหลังจากทีคู่แขงอยาง เฟซบุก เปดโอกาสใหโปรแกรมเมอรหรือใครก็ไดสรางวิดเจ็ต
ขึ้นไปแปะบนหนาเฟซบุกตวัเอง และแจกจายใหแพรหลายออกไปได ซ่ึงไฮไฟฟเคยควบคุมไวโดย
ตลอด แตตอมา ไฮไฟฟรวมมือกับมายสเปซ ใหกูเกิ้ล ชวยพัฒนาระบบชื่อ “Open Social” ซ่ึงจะเปน
การเปดกวางใหมีวิดเจ็ตเชนเดียวกับเฟซบุก 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5


ไฮไฟฟ เปนเวบ็ไซตที่ไดรับความนิยมสูงสุดเปนอันดับ 37 ของอาบูดาบี ตามมาดวย มูเดิล
 และวินโดวสไลฟ (ขอมูลเดือน กุมภาพันธ 2550) และติดอันดับ 1 ใน 10 ในอีกกวา 30 ประเทศ 
ไฮไฟฟกลุมของผูที่ใชภาษาสเปน เปนหลักโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาใต กลุมประเทศที่นิยมการใช
ไฮไฟฟ คือสาธารณรัฐโดมินิกัน คอสตาริกา เอลซัลวาดอร เอกวาดอร ฮอนดูรัส รองลงมาคือ 
กัวเตมาลา เปร ูขณะเดียวกันรวมถึงประเทศอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษ เชนโปรตุเกส โรมาเนีย และ
ประเทศไทยทีป่จจุบันมีตวัเลขผูเลนไฮไฟฟประมาณ 3 ลานราย และมยีอดผูใชเปนอันดับ 15 รองจาก
เม็กซิโก (ขอมูลเดือน มิถุนายน 2551)  

จากการสํารวจขอมูลของคนไทยที่ใชไฮไฟฟ ในชวงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 พบวา ที่มี
การเลนมากทีสุ่ดอยูที่ชวงอายุ 18-24 ป เปนสัดสวนถึง 42.19% โดยสัดสวนของผูหญิงและผูชายก็
จะอยูในระดับใกลเคียงกัน โดยที่สัดสวนของผูเลนเพศหญิงจะมากกวาเล็กนอย[

              ไฮไฟฟพัฒนาบนเซิรฟเวอรลินุกซโดยใชโพสตเกรสคิวเอลเปนฐานขอมูล และมีการใช
งานระบบของจาวา รวมถึง JSP Servlets Sturts และ JDBC
 ขอดี

1. มีโอกาสไดเพือ่นใหมๆและ keep connect กับเพื่อนเกาๆ ที่บางคนอาจจะเลือนหายไป
กับความทรงจาํ ( แตพอสง msg คุยกันกไ็มรูจะคุยไร เพราะมันหางกันมานาน ) 

2. การเก็บรักษาความสวนตวั ก็ใชไดระดับหนึ่ง คือ ยังไงๆถาเราไมบอก ไมวาใครก็ไมรู
อีเมลเรา แตถาอยากใหรูก็เขยีนบอกไปเลยก็ได หรืออยากรู msn ใครก็แมสเสจไปหา
เขาตรง ๆ 

3. วิธีการสมัครงาย และวิธีการทํา hi5 ใหสวยงามก็งาย 
4. ขอดีก็เหมือน blog ทั่วไปๆแหละเพยีงแตคนเลนนิยม เพราะมันดูทันสมัยและใชงานงาย 
ขอเสีย
1. มีการพัฒนาเวบ อาจจะลมบางครั้ง 
2. ใสลูกเลนหรือปรับแตงอะไรไดไมคอยเยอะ มันจะมี pattern อยูแลว ก็จะปรับไดสวน

ของแบคกราวน สี font ตัวอักษร ใสเพลง vdoclip .... 
3. ไมมีประโยชนเทาบลอก เพราะคนเขามาดรููปสวนใหญ 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/JSP
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Servlets&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sturts&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/JDBC


Google+ (กูเกิล พลัส) 

 
 

กูเกิล พลัส (Google+) เปนบริการเครือขายสังคมใหบริการโดยกูเกิล โดยเปดใหใชงานครั้ง
แรกเมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผูที่จะเขามาทดลองใชตองไดรับเชิญจากบุคคลที่ใชอยู
เทานั้น อยางไรก็ตามระบบการเชิญถูกยุติเนื่องจากมีการใชงานเปนจํานวนมากเกนิกวาที่ระบบจะ
รองรับได 

Google+ ทํางานโดยรวมบรกิารหลายอยางของทางกูเกิลเขาไวที่เดียวกนั อาทิ เชน กูเกิล 
บัซซ,กูเกิล โพรไฟล, กูเกิล ทอลก และอีกหลายบริการ ปจจุบันไดมีการรับรองการทํางานผาน
เว็บเบราวเซอร, แอปพลิเคชันของแอนดรอยด และ แอปพลิเคชันของไอโอเอส สําหรับ ไอโฟน ได
มีการวิเคราะหมาวาบริการตวันี้ของกูเกิลจะเปนคูแขงกับเครือขายสังคมเฟซบุก

บริการตาง ๆ ที่กูเกิลนําเสนอมีดังนี้

• "Circle" สําหรับการแบงเพือ่นออกเปนกลุมตาง ๆ เหมือน Friend list บน Facebook 
• "Huddle" สําหรับการแชทเปนกลุม และสงขอความสั้น 
• "Hangout" สําหรับการวิดีโอแชทเปนกลุม (มากที่สุดได 10 คน) 
• "Instant upload" จะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่ถายขึ้นอัลบั้มอัตโนมัติ แตจะใหผูใช

ตัดสินใจภายหลังวาจะแบงปนใหกับผูใด ใหบริการเฉพาะบนระบบแอนดรอยดเทานั้น 
• "Sparks" ใหผูใชติดตามหวัขอและประเด็นตาง ๆ ที่ตนชอบ 
• "Streams" ใหผูใชดูอัปเดตตาง ๆ จากเพื่อนได คลายกับ News feed บน Facebook 

Google + ใชช่ือ Tagline เอาไววา “Real-life sharing, rethought for the web” ซ่ึงแนนอนนี่
คือคําเฉลยของขอมูลจากปุม Google+ ที่ออกมากอนหนานี้จะเห็นวาใน Google + นั้นมีการใชคําวา 
+Circles คือระบบเพื่อนนั่นเองที่จะสามารถสรางกลุมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ได และ
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สามารถกําหนดเปนกลุมๆได อยางเชน “เพื่อน”, “ครอบครัว” และกําหนดจํานวนคนในกลุมได
มากกวา 100 คนเพื่อใชพดูคุยกันบนโลกออนไลนได 

ตอจากนั้นก็เปนเรื่องของการพูดคุยกนัใน Google + โดยจะทีการใชช่ือวา +Sparks ที่มันจะ
คอยทําหนาทีก่ําหนดสิ่งที่เราสนใจตางๆเพื่อเขาไปแชร ดูขอมูลหรือสนทนาได (แบบ Group ) 
ยกตวัอยางเชนเราสนใจเรื่อง “รถยนต”, “การตูน”, “แฟชั่น” เปนตน ซ่ึงเราสามารถระบุส่ิงที่ช่ืน
ชอบเหลานั้นไดแลวกจ็ะมีขอมูล feed เขามาใหเราไดดู คลายหลักการการเปน Fan ของ Facebook 
นั้นเองที่เรากด Like แลวเมื่อตนทางมีการอพัเดทขอมูลเราก็จะไดเห็นดวย แต +Sparks จะดึงขอมูล
จาก Internet ที่มากกวาผานปุม Google + เขามาแสดงผลดวยซ่ึงมันรองรับภาษาถึง 40 ภาษาในชวง
การเปดตัวนี้เลย 

ฟเจอรตอไปนีถื้อวาหลายคนคงชื่นชอบนั้นคือ +Hangouts ฟงชื่อก็รูแลววามนัตองเจงแนๆ 
เพราะมันเปนการกําหนดอนาคตวาเราตองการจะไปปารตี้ (ไปทําอะไรก็แลวแต) โดยเพื่อนๆ
สามารถเห็นวาเรา “วาง” พรอมที่จะออกไปสนุกสนานเรียกใหเพื่อนๆเขามาสนุกกับเราดวย หรือจะ
เรียกวามันคือฟเจอรนัดพบก็วาได แตมันก็ไมจําเปนแคเพื่อนเทานั้นทีจ่ะมาเจอกัน เพื่อนของเพื่อน
หรือจะใครตอใครก็ไดเชนกนั 

ขาดไมไดเลยในยุคนี้คือ Chat และแนนอน Google ใหความสําคัญกับฟเจอรนี้พอสมควร
โดยใชช่ือฟเจอรนี้วา + Huddle ซ่ึงมันสามารถทําการพูดคุยกันเปนกลุมๆไดดวยเหมาะสําหรับการ
ทําเปน Gang ซ่ึงถาหลายคนเคยใชงาน BlackBerry Messenger คงคุนกับการสนทนาเปน Group 
messaging นี้ด ี

และเพื่อให Google + สมบูรณแบบกจ็ะตองมีบนมือถือดวยโดย Google + พรอมใหดาวน
โหลดไปใชบนมือถือที่เรียกวา +Mobile โดยมีฟเจอรตางๆที่กลาวมาขางตนครบสมบูรณบนมือถือ
กันเลย ซ่ึงในอนาคตมันคงจะเขาไปอยูบนระบบ Android ที่เปนระบบปฏิบัติการบนมือถือของ 
Google อีกดวย โดยไปดาวนโหลดมาใชงานกันไดแลวที่ Android market 

ขอเปรียบเทียบระหวาง Google+ (Google Plus) กับ Facebook 
1. เชื่อมตอกับบริการอื่นของกูเก้ิล  

นั่นหมายความวา เราสามารถทําธุรกรรมทุกอยางทีเ่ชื่อมไวทางออนไลนกับกเูกิ้ลผานกู
เกิ้ลพ ลัสไดทนัที ไมวาจะเปนเช็คอีเมล ลงตารางนัดหมาย สงเอกสาร หาขอมูล ใชวิดีโอแอ็พพลิ
เคชั่น ฯลฯ โดยไมจําเปนตองหยดุอานจดหมายเจานาย ชะลอรางการประชุม หรือเลิกคุยวิดี
ออนไลน        เพื่อไปใชบริการโซเชี่ยลออนไลนเจาอื่น (ก็เฟซบุคนั่นแหละ) ซ่ึงใหบริการไดจํากดั 
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2. ระบบบริหารจัดการเพื่อนดีกวา 

ดวยคอนเส็พทเกไกของ ‘เซอรเคิ่ล’ ทําใหเราสามารถจําแนกเพื่อนๆ ออกเปนสัดสวนได
งายและชดัเจนกวาเฟซบุค ซ่ึงเจาเกาคอนขางยุงยาก ขณะที่เซอรเคิล่เพียงลากปรืด๊เขาวงกลมตางๆ 
ที่ตั้งตามชื่อกลุม ก็เปนอันเสร็จเรียบรอย รวดเร็วประหนึ่งโทรศัพททัชกรีนเลยทีเดยีว ทั้งการจําแนก
กลุมยังสงผลดีตอการ ‘สทรีม’ ขอความ (เหมือนการตั้งสเททัสของเฟซบุค) เพราะเลือกใหเหน็
เฉพาะกลุมไดดวย 

3. แอ็พพลิเคชัน่บนมือถือเร่ิดกวา 
              อันนี้ชาวแอนดรอยดจะเขาใจด ี เนื่องจากแอพ็นี้สรางมาเพือ่รองรับแอนดรอยดโดยเฉพาะ 
(ไอโฟนก็มนีะจะ) หนาตาของแอ็พกูเกิ้ลพลัสบนมือถือจะเรียบงาย สะอาดตา และดูแลวสดใสชื่น
ใจ การจดัลําดับตางๆ ก็ทําใหใชงานไดงาย สําหรับใครที่ไมไดใชสมารทโฟน กม็ีหนาเว็บไซทให
เขาผานมือถือได ใชงานสะดวกไมนอยหนากนัสักเทาไร ทั้งนี้ทั้งนัน้ เทียบกนัหมัดตอหมัดแลว 
แอ็พของเฟซบุคพัฒนารูปรางหนาตาไดดมีาก แตระบบการใชงานหวยบรม แตแอพ็กูเกิ้ลพลัสนารัก
ทั้งหนาตาและการใชงาน แมจะยังอยูในขั้นตอนพัฒนากต็าม 

4. อยากแชรอะไรก็ทําไดแสนงาย 

เราเห็นทุกเซ็คชั่นของกูเกิ้ลพลัสภายในหนาจอเดียวอยูแลว หากตองการแบงปนเรือ่งราว
ดีๆ หรือส่ิงเทรนดสุดอัพเดท ก็แคไปที ่ ‘สพารคสฺ’ ชองเล็ก ๆ แตสารพัดประโยชน แคพิมพคําที่
ตองการเขาไปก็จะเห็นเรื่องที่ตองการดาหนามาใหเลือก ชอบใจเรื่องไหนก็คลิกเพื่อบอกตอไดทันที 
ซ่ึงสวนการคนหานี้ เฟซบุคไมมีแนนอน 

5. เรียกขอมูลกลับคืนได 

ขณะที่เฟซบุคโดนดาวา ระบบจัดการขอมูลสวนบุคคลนาผิดหวังถึงขั้นติดลบ อยากจะปด
ขอมูลไมใหชาวบานรูหมดกท็ําไดเพยีงบางสวน แถมจะกําจัดแอ็คเคานทฺทิ้งทีก็แสนลําบาก กู
เกิ้ลพลัสจัดหาบริการที่ทําใหเรารูสึกปลอดภัยข้ึนผานเครื่องมือของกูเกิล้พลัสที่เรียกวา “Data 
Liberation” เพียงไมกี่คลิค เราสามารถเรียกขอมูลที่เคยฝากไวในแอ็คเคานทฺคืนไดหมด ทั้งจากเว็บ
ฝากรูปพิคาซา, กูเกิ้ลโพรไฟล, กูเกิ้ลพลัส สทรีม, บัซ และคอนแท็คตาง ๆ 

6. สบายใจในการแท็กรูป 

ทํางานคลายๆ เฟซบุค แคลากกรอบเล็กๆ บริเวณที่ตองการแท็ก แลวพิมพหรือเลือกชื่อคน
ที่ตองการจากลิสทที่ใหมา แตตางกันเล็กนอยในแงของสิทธิสวนบุคคล เมื่อแท็กแลวจะมีขอความ
เตือนคนแทก็วา “ผูที่ถูกแท็กจะสามารถเห็นรูปนี้และอัลบั้มภาพที่เกี่ยวของ” หากเราฉุกคิดถึง
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เหตุผลที่ไมควรจะแทก็ได ณ เวลนั้น กส็ามารถเอาแท็กออกไดทนัที ไมตองรอเขาตามมาดาทีหลัง 
นอกจากนั้น กูเกิ้ลพลัสยังไมใสซอฟทแวรจดจําใบหนาใหนารําคาญเหมือนเฟซบุค ซ่ึงหลายคนคง
เคยเหน็วา อัพโหลดอัลบั้มเสร็จปบ ซอฟทแวรนั้นจะจัดการเดงรูปมาใหแทก็อัตโนมัติ ทั้งที่เราไม
อยากแทก็เลย 

7. โครงสรางแช็ทเหลือราย 

กูเกิ้ลพลัสตีเฟซบุคแตกกระจาย เอาแค ‘แฮงเอาทสฺ’ ที่เปนการคุยรวมกันไดผานวิดีโออยาง
เดียว เฟซบุคก็สูไมไดแลว ในภาคมือถือ กูเกิ้ลพลัสยงัมี ‘ฮัดเดิ้ล’ ไวใหชาวแอนดรอยดไดคุยกนั
สนุกๆ ผานตัวหนังสือแบบไหลลื่นไมมีสะดุดอีกตางหาก 

8. แบงปนขอมูลปลอดภยักวา 

มีการเรียกรองจากฝายดแูลกฎหมายสิทธิสวนบุคคลนานแลววา ใหบรรดาโซเชี่ยลเนท็เวิรค
ทั้งหลายสรางบริการแบบทีผู่ใชสามารถเลือก ระดับความเปนสวนตวัไดใหมากที่สุด ไมใชตั้งได
บางไมไดบาง ตรงนี้กูเกิ้ลพลัสดูจะตอบสนองไดดีกวา อยางนอยเวลาเราจะแบงปนขอมูลหรือ
รูปภาพใดๆ กส็ามารถจํากัดไดวาจะแบงปน/แชร/สทรีมกับเซอรเคิ่ลไหน หรือจะเลือกแคคนเดยีวก็
ได เปนตน 

9. กูเก้ิลพลัสดูแลขอมูลสวนตัวของคุณ 

แมเฟซบุคจะเปนบริษัทของคนหนุมที่เติบโตอยางรวดเรว็ แตเหตุการณที่ผานมาก็พสูิจน
ใหเห็นหลายครั้งวา พวกเขายังดูแลขอมูลสวนตัวของผูใชบริการไดไมดีพอ จนกระทัง่เกิดการ
ร่ัวไหลและสรางความเสียหายไปหลายเจา ขณะที่กเูกิ้ลเปนบริษัทที่กอตัง้มานานและเห็นเรื่องสิทธิ
สวนบุคคลเปน ประเดน็สําคัญ จนตั้งสโลแกน “Don’t Be Evil” ขึ้นมา พรอมทํางานตอบโจทยนั้น 
เทาที่เห็นยังไมเกิดความเสยีหายแตอยางใด 
              ทั้งนี้ 9 ขอนี้เปนความคิดเหน็ของผูใชบริการกูเกิ้ลพลัสสวนหนึ่งเทานั้น หลายคนอาจจะ
ใชแลวไมชอบก็ได ขึ้นอยูกบัแตละคนวาใชบริการของที่ไหนไดสนุกและถนัดมือมากกวา ที่สําคัญ
ถาเรามีระบบที่รองรับการใชงานไดหลากหลาย แตใชประโยชนไมเตม็ที่หรือใชไมเปน มูลคาของ
มันก็เปนศนูยอยูดี ฉะนั้นเลอืกสิ่งที่เหมาะและดีสําหรับตัวเอง ซ่ึงอาจไมใชของที่อยูในกระแสหรอื
ยี่หอที่ยดึติดกบัสังคมมานานก็ได เพราะสดุทายแลว เราก็ใชชีวิตอยูในโลกแหงความเปนจริงอิงกับ
โซเชี่ยลเน็ทเวริคเทาที่จําเปนก็พอ 
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Myspace (มายสเปซ) 
มายสเปซ (MySpace) เปนเว็บไซตในรูปแบบของเครือขายชุมชนออนไลน ช่ือดังเว็บหนึ่ง 

ใหบริการทําเว็บสวนตวั บล็อก การเก็บ ภาพ  วิดีโอ  ดนตร ีและเชื่อมโยงเขากับกลุมคนอื่น         
มาย สเปซมีสํานักงานใหญอยูที่ เบเวอรลียฮิลส รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา

มายสเปซกอตัง้เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดย ทอม แอนเดอรสัน และ คริสโตเฟอร เดอ
โวลฟในปจจบุัน มายสเปซมีพนักงานกวา 300 คน และในตวัเว็บไซตมีผูลงทะเบียนมากกวา 100 
ลานคน [1]และมีผูลงทะเบียนใหมประมาณ 200,000 คนตอวัน 

My Space เปนลูกเลนใหมของ msn เปน blog ที่ทาง msn สรางขึ้นใหผูที่ใช msn ไดเขาไป
ใชบริการกัน ก็มีคําถามมาตออีกวา เจา blog คืออะไร blog จะมีลักษณะคลายๆไดอารี่ แตไมใช
ไดอารี่นะ โดย blog จะมีความหลากหลายกวา เพราะใน blog ผูที่เปนเจาของจะเปนผูที่ดูแลเนื้อหา 
วาจะใหเปนแบบไหน หรือวาจะเปนเนื้อเร่ืองอะไร เวลาเรา up date ขอความบน My Space ของเรา
คนใน Contact List ของเราจะทราบไดทันทีเพราะ มนัจะมีเครื่องหมายรูปดาวสีเหลืองกระพริบอยูที่
หนาชื่อดิสเพล 

ขอด ี
- ผูใชสามารถแสดงหรือซอนประวัติสวนตวัในหนาเว็บได 
- มี Option สําหรับเพิ่มกลองแพลง วีดีโอ รูปภาพ หรือส่ือบนัเทิงอื่นๆ ได 
- การ update ขอมูลในหนา blog นั้นทําไดงาย ๆ ลักษณะการพิมพคลายโปรแกรม 

Microsoft Word 
- มีระบบการจัดหนาไดอยางสวยงาม สามารถยายคอลัมนการแสดงผล เลือกพื้นหลังเองได 

ขอเสีย 
- ยังไมสามารถใสพวก Scripe แบบไดอารี่ หรือ blog ในหลาย ๆ ที่ได 
- การเลือกจํานวนของ Entry หรือบทความที่จะแสดงในหนาแรกของ blog ไดมากที่สุด

แค 5 ขอความ  
- เปดดูไดชามาก ยิ่งเนต็ 56 K คงแทบหมดสิทธิ หากบล็อกมีลูกเลนเยอะ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1


แนวทางการเริ่มตนใช Social Media 

 

Facebook 
 

  
 สิ่งท่ีตองเตรียมกอนการสมัครก็คือ อีเมล ครับ จะเปน Gmail, Hotmail, Yahoo! หรืออีเมลใดๆ ก็ได
และ ไมควรนาํอีเมลสําคัญๆมาใชในการเลนเฟสบุค ครับ เปนตนวาอีเมลติดตองานหรืออีเมลบริษัท
 ทั้งนี้ ก็เพราะตลอดการเลน Facebook เราจะตองใชอีเมลนี้รับขอมูลที่สงมาจากบริการของ 
Facebook อยูบอยๆ ถาเราใชบริการเฟสบุคบอยแคไหนก็ Inbox ของเราก็จะยิ่งรับขอมูลมากขึ้น ซ่ึง
จะทําใหเราเกดิความรําคาญได 
 
1. เขาที่เว็บไซต http://www.facebook.com
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http://www.facebook.com/


2. คลิกที่ ภาษาไทย  

 
 
3. กรอกรายละเอียดของเรา ใหครบทุกชอง ถาเปนไปไดควรกรอกใหตรงกับความเปนจริง โดยเฉพาะ อีเมล 
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4. พิมพตัวอักษรที่เรามองเหน็ จากนัน้ใหคลิกปุม ลงทะเบียน 

 
 
5. คลิกที่ ขาม 

 
 
6. คลิกที่ ขามขั้นตอนนี ้
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7. คลิกที่ ขาม 

 
 
8. คลิกที่ ขาม 

 
 
9. คลิกที่ ขาม 
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10. จะปรากฏแถบขอความแจงกับเราวา ไดสงคําขอการยืนยนัการสมคัรจากทีมงาน Facebook ไป
ยังอีเมลของเรา (อีเมลที่กรอกตอนสมัคร) ใหเรารีบไปเชค็อีเมลไดเลย 

 
 
11. เปดเช็คอีเมลใน Inbox เราจะพบวามีอีเมลมาใหมอยู 2 ฉบับ ใหเราคลิกเปดอานอเีมลหัวขอ การ
ยืนยนัชื่อเขาใชงาน Facebook ดังรูป 

 
 
12. คลิกลิงคยืนยันการสมัคร 
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13. การสมัครไดรับการยนืยนัแลว ใหคลิก ตกลง 

 
 
14. จะกลับเขาสูหนาเว็บ Facebook อีกครั้ง ซ่ึงหนาตาอาจจะยังดูแปลกๆ นิดหนอยครับ เนื่องจาก
เรายังไมมีเพื่อนเลนFacebook กับเรา 

 
 
15. ขั้นตอนสมัคร Facebook ก็จบแตเพียงเทานี้ครับ และทุกครั้งที่เลน Facebook เสร็จแลวก็อยาลืม 
ออกจากระบบ อยางถูกวิธี ดงัรูป 
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วิธีโพสตขอความใน Facebook 
 
 

1. พิมพขอความในวอลล => เลือกคนที่จะไดเห็นขอความของเรา => คลิกปุม แบงปน 

 
 
 
2. ขอความขอเราจะแสดงใหเห็นดังรูป 
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วิธีโพสตรูปภาพใน Facebook 
 
1. ที่ชองโพสตขอความบนวอลล 

 
 
 
2. คลิกทีไอคอน รูปภาพ 

 
 
 
3. จะแสดงสวนของการโพสตรูป ซ่ึงจะมีใหเลือก 3 แบบดวยกันดังรูป 
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และเนื่องจากวิธีการโพสตรูปทั้ง 3 แบบแตกตางกัน จึงจําเปนตองแยกอธิบายเปนหวัขอๆ ดังนี ้
วิธีท่ี 1 อัพโหลดไฟลรูปภาพ 
 

1. คลิกที่ อัพโหลดรูปภาพ 

 
 
2. คลิกที่ปุม Browse เพื่อเลือกรูปภาพจากในเครื่องของเรา จากนั้นคลิกปุม แบงปน 

 
 
3. รูปที่เราโพสตก็จะแสดงในวอลลทันท ี
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วิธีท่ี 2 ถายรูปจากกลองเว็บแคม 

ในโพสตรูปแบบนี้เราจําเปนตองมีกลองเว็บแคมดวย เพราะจะเปนการถายรูปสดๆ แลวโพสตนัน่เอง 

1. คลิกที่ ถายรูป 

 
 
2. หากแสดงหนาตาง Adobe Flash Player Setting ดังรูปดานลาง ก็ใหคลิกเลือก Allow แลวคลิก Close 

 
 
3. คลิกกดชัตเตอรเพื่อถายรูป จากนั้นคลิกปุม แบงปน 
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4. รูปก็จะไปปรากฏในวอลลทันที 

 
 

 วิธีท่ี 3 สรางอัลบั้ม 

การโพสตรูปแบบสรางอัลบัมเปนการโพสตรูปพรอมกันหลายๆรูปนัน่เอง 

1. คลิก สรางอัลบั้ม 

 

2. ใส ช่ือสมุดภาพ (ช่ืออัลบัม) จากนัน้ พิมพสถานที่ (ที่มาของภาพถาย) จากนั้นคลิกปุม แบงปน 
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3. ถามีหนาตาง Facebook Plug-In ขึ้นมาใหทําการคลิก ยกเลิก ไปกอนครับ (เนื่องจากระบบจะให
เราทําการติดตัง้ ปล๊ักอินสําหรับอัพโหลดรูปเยอะๆ ในคราวเดยีวกัน แตจากการทดสอบพบวา
บอยครั้งไมไดผลดังคาด จึงเห็นวาจะนํามาเสนอในโอกาสถัดไป) 

 

 

4. คลิกปุม อยาติดตั้ง 

 

 

5. ทําการเลือกรูปเขาอัลบัม (เลือกอัพไดคร้ังละ 5 รูป ถาตองการใหอัลบมันี้มีสิบรูปก็ตองอัพโหลด 2 
คร้ัง) => ติ๊กถูกตรง ขาพเจาขอรับรอง... => คลิกปุม อัพโหลดรูปภาพ 
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6. คลิกปุม เผยแพรทันท ี

 

7. พิมพขอความแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับภาพสักหนอย จากนั้นคลิกปุม แสดงความคิดเห็น 

 

8. ตอนนี้รูปทัง้อัลบัมของเราก็จะไปแสดงในวอลลเปนทีเ่รียบรอยแลว 
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วิธีโพสตวิดีโอใน Facebook 

1. ไปที่ชองโพสตขอมูลบนวอลล 

 

 

2. คลิกปุม วิดโีอ 

 

 

3.เลือกวิธีการโพสตวิดีโอ โดยจะมี 2 วิธีใหเลือกดังภาพดานลาง 
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 วิธีท่ี 1 อัพโหลดวิดีโอ 

เปนการอัพโหลดไฟลวิดีโอจากในเครื่องของเราขึ้นไปยังเฟสบุคนั่นเอง 

1. คลิก อัพโหลดวิดีโอ 

 

 

2. คลิกปุม Browse เพื่อเลือกไฟลวดิีโอของเรา จากนั้นใหคลิกปุม แบงปน 
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3. ไฟลวิดีโอของเราก็จะไปปรากฏในวอลล 

 

 

4. เพื่อนๆ ที่เขามาเจอวิดีโอของเราก็จะสามารถคลิกเลนไดทันท ี
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วิธีโพสตตารางกิจกรรมนัดหมายใน Facebook 

ผูใชเฟสบุคสามารถสรางตารางกิจกรรมนดัหมายกับเพื่อนๆ ไดงายๆไมกี่ขั้นตอนดังนี้ 

1. ไปที่ชองโพสตขอมูลบนวอลล 

 

2. คลิกที่ปุม กิจกรรม 

 

3. ใสหัวเร่ืองกิจกรรมนัดหมาย กําหนดสถานที่ และกําหนดวันเวลา จากนั้นคลิกปุม แบงปน 
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4. ตารางนัดหมายของเราก็จะไปปรากฏในวอลลดังรูป 

 
 
วิธีโพสตลิงคใน Facebook 

เมื่อไปเจอเว็บไซตที่นาสนใจและอยากจะบอกกับเพื่อนๆ เราก็สามารถที่จะนําลิงคไปโพสตวางให
เพื่อนๆ ไดอานและแสดงความคิดเห็นรวมกันได 

1. เมื่อไปเจอเว็บไหนที่มีขอมูลนาสนใจ กใ็หทําการcopy URLไดมาไดเลย 

 

2. ไปที่ชองโพสตขอมูลบนวอลล 
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3. คลิกที่ไอคอน ลิงค 

 

4. โพสตลิงคที่copyมาจากขอที่ 1. ดวยขัน้ตอนดังรูปดานลาง 

 

5. ตอนนี้ลิงคของเราก็จะถูกโพสตไปยังวอลลเปนที่เรียบรอย 
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 วิธีตอบกระทูแสดงความคิดเห็น 

ขอมูลที่ถูกโพสตอยูบนวอลลแทบทั้งหมดเราสามารถตอบกระทูไดทนัที และยังลบ
ขอความของเราออกไดหากเปลี่ยนใจไมขอตอบ จะมีบางกระทูเทานัน้ที่เราไมสามารถตอบได 
เนื่องจากเจาของกระทูเคายังไมไดตอบรับการขอ(Add)เปนเพื่อนจากเรานั่นเอง 

1. คลิกที่ แสดงความคิดเหน็ เมื่อตองการตอบกระทู 

 

2. พิมพขอความที่ตองการโตตอบ => คลิกแสดงความคิดเห็น 

 

3. ขอความที่โพสตตอบก็จะแสดงอยูในวอลลดังรูป 
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4. สามารถลบขอความของเราที่ตั้งและตอบกระทูได 

 

 

ยกเลิก facebook 

สําหรับเพื่อนๆ ที่อยากจะ เลิกเลน facebook ยกเลิกการเปนสมาชิกfacebook หรือ ระงับ
การใชงาน facebook ช่ัวคราว สามารถทําตามขั้นตอนไดดังนี ้

1. คลิกที่เมน ูบัญชีผูใช 
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2. คลิกที่หัวขอ ตั้งคา 

 

3. คลิกที่ ระงับการใชงาน 
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4. เลือก เหตุผล วาทําไมตองยกเลิก อธิบายเหตุผลดวยหรือไมก็ได (ตรงนี้ทางทีมงานผูผูพัฒนาเฟสบุค
จะนําขอมูลไปปรับปรุงบริการ) สําคัญที่สุดคือตองไมลืมติ๊กเครื่องหมายถูกที ่ตองการยกเลิกการรับ
อีเมลจาก Facebook  เรียบรอยแลวก็คลิกปุม ไมทําการยืนยันบัญชีผูใชของฉัน 

 

 

5. ใสรหัสผานเฟสบุคของเรา จากนั้นคลิกปุม ยืนยนั 
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Twitter 

1)  สราง account Twitter กอน  ทําไดงายมาก ๆ คลิกไปที่ http://twitter.com
ขอแนะนําใหตั้งชื่อ account ดวยคําทีไ่มยาวมาก  เพราะอยาลืมวา Twitter ใหเราพิมพไดแค 140 
ตัวอักษรเทานัน้  ยิ่งชื่อยาว กจ็ะยิ่งทําใหสงขอความไดนอย และยากสําหรับคนอื่นที่จะ retweet 
ขอความของเรา  

เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลว คุณจะได Twitter account เปนของตัวเอง คือ 
http://twitter.com/yourname เปนชื่อเต็ม ๆ แตคนเลน Twitter นิยมบอกชื่อตัวเองกับคนอื่นในแบบ
ส้ันวา @yourname หรือ @MarketingOops บอกเพยีงเทานี้ ก็เปนอนัเขาใจแลววาชือ่เต็ม ๆ ของคุณ
คือ http://twitter.com/yourname หรือ http://twitter.com/MarketingOop  
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2) ได account มาแลวก็ลองคลิกเขาไปที่หนา Twitter ของคุณด ู จะมี Menu หลักๆ ที่ดานบน 
 

 

3) สวนประกอบหลักๆ ของหนา Home 

1. Name & Profile – คือช่ือ, ประวัติส้ันๆ และ ภาพของคณุ 

2. Stat – ตัวเลขแสดงจํานวน คนที่คุณ follow (following), คนที่ follow คุณ (followers) และ 
จํานวนขอความ Tweets ของเรา 

3. Twitter apps – Twitter ใชตรงนี้แนะนํา application ใหมของ Twitter ที่นักพัฒนาผลติกัน
ออกมาใหใชงาน  สามารถขามตรงนี้ไปกอน คอยมาคลิกดูทีหลังได 

4. Direct Message หรือส้ันๆ วา DM – อันนีค้ลายๆ Inbox ของเรา  เอาไวใหเรารับและสง
ขอความสวนตัวกับคนอืน่ ขอความตรงนี ้จะไมมีคนอืน่เห็น 

5. Favorites – เวลาคุณเห็นขอความ (Tweets) ของใครแลวอยากเกบ็ไว ก ็add เปน favorกite 
ได ซ่ึงจะถูกนาํมาเก็บไวที่นี ่ อันนี้ คนอื่นสามารถคลิกดู ขอความ Favorite ของคุณได
เชนกัน 

6. Search box – คุณสามารถคลิก เพื่อคนหาคําที่คน Tweets กันไดจากตรงนี้  ซ่ึงจะโชวคําที่
คุณคนหา จากขอความของคนใช Twitter ทั่วโลก 

7. Keyword Trends – เปนเรื่อง Top hit ที่คนกําลัง Tweet กันอยูทัว่โลก 

8. Tweet Message – คือ ขอความ Tweets ลาสุดของคนที่คุณติดตาม หรือ follow (following) 
- 
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4) Following กับ Followers ตางกนัอยางไร   
 

 
‘Following’ หมายถึง คนที่คุณกําลังติดตาม บน Twitter Following คือ คน หรือ account Twitter 
ของคนอื่น  ซ่ึงอาจจะเปนคนรูจักของคุณ หรือเปนใครกไ็ดในโลกใบนี้ที่คุณสนใจอยากติดตาม ซ่ึง
ไมจําเปนวาคณุจะตองรูจักกับคนเหลานีเ้ปนการสวนตวั   คุณติดตามไดทั้ง เพื่อน, คนในสังคม, 
ดารา, บริษัท, เว็บไซต ใครกไ็ด ที่เลน Twitter ขอแคคุณรูวา account Twitter ของเขาคืออะไร 

Following – คุณจะไดเห็นขอความ Tweets ของคนเหลานี้ แตเขาจะเหน็ของคุณไดดวย ถา
เขาสนใจและมาขอ follow คุณ (หรือมาขอ add คุณ) 

‘Followers’ หมายถึง ‘คนที่มาติดตามคุณ’ ความหมายงายๆ ของ Followers ก็คือ 
ความหมายที่ตรงกันขามกับ Following  ซ่ึงหมายถึง คนอืน่ หรือ account Twitter อ่ืนที่มาติดตาม
คุณ คุณสามารถตั้งคาใน account ของคุณได วาจะเปดใหคนเขามาติดตามไดเลย หรือจะตองใหคุณ
อนุญาตกอน Followers จะเห็นขอความ Tweets ของคุณ แตคุณจะไมเห็นของเขา จนกวาคณุจะไป 
Follow เขาดวย 

เมื่อคุณตองการ follow หรือติดตามใครสักคน 
ตัวอยางการ follow @MarketingOops เพื่อรับอัพเดทเรื่องราวและเทรนดของ online marketing 

• Log in เขา Twitter ของคุณกอน และเขาไปที่ Twitter ของ @MarketingOops 

• 1. คลิกที่ปุม Follow 

• 2. เสร็จเรียบรอย 
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เร่ิมตน Tweets 
ทุกขอความที่เรา Tweet จะสามารถใสตัวอักษรทั้งหมดไดเพียง 140 ตัวอักษร (ทุกภาษา)   จริงๆ 
แลวตรงนี้ไมใชปญหาเลย เพราะทุกคนที่ tweet ก็สามารถทํากันได และเคยชนิกับมนัไปแลว 
ที่หนา Home ของคุณจะมีชองใหใสขอความ  ที่คุณตองการ tweet ออกไป  ตรงนี้จะใส URL ก็ได
นะคะ ถา URL/Link ยาวเกนิ  ระบบจะยอ URL ใหส้ันลง (ตัวอยาง short URL ที่จะถูก
เปล่ียน   http://bit.ly/xbtw) 

 
 

มีอะไรในหนา profile 
หนา Profile จะหนาตาคลายๆ กับหนา Home  เพียงแตไมมีที่ใหพิมพขอความ แตจะแสดงขอความ
ลาสุดแทน   ที่เพิ่มออกมาทางดานขวามือ จะเปนภาพของ คน หรือ accounts ที่ @tukko กําลัง
ติดตาม 
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Find People มีไวทําไม 
ตรงนี้มีไวสําหรับเมื่อเราตองการคนหาใครสักคนบน twitter ใน network ของตัวเอง หรือ network 
อ่ืนๆ   นอกจากนี้ยังใชเชิญเพื่อนที่ยังไมใช Twitter มาใชกันไดดวย (Invite by Email) สุดทายคือ 
Suggested Users ถาคลิกตรงนี้ จะเห็น list รายช่ือที่ทาง Twitter แนะนาํให Follow 

 
 

จัดแตง Twitter ของคุณจาก เมนู Setting 
Setting คือสวนที่คุณใชเปล่ียน User, Password, Picture และ ใชปรับแตงหนาตา Twitter ของคุณ 
ถาตองการเปลี่ยน background ใหดูเปนเอกลักษณของคุณ ก็ทําไดจากตรงนี้ 
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แนวทางการเลน twitter แบบที่คุณจะสามารถมีโอกาสเพิ่มจํานวน follower ไดไมยากเลย 

1. ตั้งชื่อ twitter username ใหสั้น 
1.1 งายตอการจดจํา, 1.2 ยากตอการพิมพผิด, 1.3 งายตอการ RT 

ก็เพราะ twitter สามารถพิมพไดเพยีง 140 ตัวอักษรตอขอความเทานั้น การที่คุณมี twitter username 
ยาวๆ มันมีผลตอการตัดสินใจที่ชาวบานเขาจะ RT (Retweet) ลองคิดดูสิครับ เมื่อมีคน RT ตอกันมา
เยอะๆแลว จะตองตัดจุดออนออก สวนมากเขาก็ตัดคนที ่username ยาวเวอรๆ ออกไปกอน คุณคง
ไมอยากเปนชือ่ที่โดนคัดออกชื่อแรกใชมัย้ 

2. เขียน Bio ใหเก็ต (ถาเธอเก็ต ฉันก็โอเค) 
ก็เพราะวาคนอื่นเขาไมรูวาคุณเปนใคร Twitter Bio ของคุณจะเขียนอะไรก็ได แตเขยีนเยอะ

ไวก็มีโอกาสมากกวา คณุอาจจะอธิบายถึงงานที่คุณทํา ส่ิงที่คุณชอบ twitter #Hashtag ที่คุณเลนเปน
ประจํา อันที่จริงแลวไมมีกฎตายตัว แตขอใหมันมากกวาปลอยทิ้งไวโลงๆนะครับ  สวน URL จะใส 
blog ของคุณหรือ facebook address ของคุณก็ไดครับ 
ผลประโยชนโดยตรง คือเมื่อใครจะ follow twitter ใครสักคน เขาจะมาอานที่ Avatar, Bio และ 
Timeline วาคนนี้เปนใคร และทวิตเกี่ยวกบัอะไร ถาหากตรงใจกนัก็ follow การที่ใส twitter Bio วา 
“ตบเด็ก เตะหมา ดาผูหญิง” ก็ยังดกีวาปลอยทิ้งไวโลงๆนะครับ แตตัวอยางนี้อาจจะมคีนนิสัยใกล
กันมา follow เพิ่มได  

ผลพลอยได เมื่อคน search twitter หา Who to follow ขอมูลตรงสวนนี้ถาตรงกับคําที่เคา
คนหา ก็จะนําชื่อคุณไปแสดงดวย เพิ่มโอกาสในการได follower มากขึน้ 

3. สวยหลอไมใชเร่ืองใหญ Avatar รูปจริงจัดไปจรงิใจดูด ี
ถาเกิดภาพรวมดูดี แมภาพเดี่ยวจะดูไมไดก็ตาม แตการใสรูปจรงิของเราลงไปใน Avatar 

มันมีเสนหกวาการใสรูปการตูน หรือรูปหมาแมวเยอะครับ ทําใหรูสึกจริงใจ การที่เราคุยกับคนๆนงึ 
มันดีกวาการทีเ่ราไปคุยกับใครก็ไมรูตั้งเยอะ 

ยกอีกเคส: การไปเอารูปคนอื่นมาใส ก็อาจจะหลอกไดช่ัวคร้ังชั่วคราว แตสุดทายแลวก็
หนังแบบนี้ก็จบไมดีสักเรื่อง 

4. Retweet ใหเปน 
RT หรือ Retweet คือการนําขอความของคนที่เราเห็นกอนหนา มา tweet อีกที อาจจะเพื่อให

คนบน timeline ของเราเห็นขอความดวย หรือตอบขอความก็ตาม ขอนี้คอนขางสําคญัมาก และมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ วาจะ follow หรือ unfollow ดี สรุปโดยสั้นๆ เร่ืองของ RT ไวตามนี ้
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1. ชวย RT เร่ืองราวที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน  
ไมวาจะเปนขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน (แตตองมั่นใจหนอยวาเชือ่ถือได) ขอความ
ตลกก็ถือวาเปนประโยชน เพราะชวยใหคนบน timeline ของเราไดมีรอยยิ้ม 

2. ไม RT ทุกขอความ  
ขอนี้ถือเปนมารยาทมากกวา เพราะมันจะไปรก timeline ของคนอื่นมาก บางทีเกินไป จน
อาจทําใหเขาตดัสินใจ unfollow เราออกก็ได 

3. ถาจะตอบ ตอบดวย Reply ไมใช RT 
หลายคนใช RT ตอบ เพราะมันสะดวกดี ไมตองมาคอยลบขอความบางสวน แตตองลอง
คิดวา คนที่คณุสนทนาดวยอยูนั่น เปนเพือ่นของคุณก็ตาม คนที่เขามา follow คุณ เขาไมได
สนใจดวยเลย หลายคนเห็น twitter celeb เขาทําแบบนี้กนั อันนั้นอาจจะเปนจุดขายเคาครับ 
แฟนๆ ที่ follow สนใจมันทกุเรื่องละ ไมวาจะคุยกับใคร แตถาเราเปนคนธรรมดาไมเซเล็บ 
แคเล็บขบ เลือกที่จะขึน้ตนดวย @ หนาขอความดีกวา มนัจะเปนการ mention ใหเหน็
เฉพาะคุณและคนที่รูจักเทานัน้เอง 

4. ใหเครดิตผูเร่ิมขอความ 
เวลาเจอขอความดีๆ มา อยากจะ RT ใหเพือ่นรวม follow ของเราเห็นดวย อยาลืมทีจ่ะเก็บ 
@ ของคนที่เร่ิมตนไว บางทขีอความยาวมาก RT กันมาหลายคน อาจลบบาง user twitter 
ออก แตยังไงก็จะเก็บคนที่เปนตนขั้วเอาไว บางคนใชวธีิการ ใสขอความและลงทายวา via 
@twitter อันนี้ก็ถือวาใหเครดิตกัน :) 

5. Tweet เองบาง สักวันก็มีคนอานเอง 
คนเริ่มตนแรกๆ มักจะไมรูจะ tweet อะไร ลองเริ่มอะไรงายๆ จาก เชน ทําอะไรอยู, กิน

อะไร, ทํางานอะไรอยู, ลําปางหนาวไหม, มีใครไปทํางานสายบาง? ฯลฯ สารพันจะ tweet ได 
เพื่อใหบน twitter timeline ของเรามีขอความขางไวบาง นอกจากการจับขอความคนอื่นมา RT ลูก
เดียว ทําใหไมมี Social Media Identity เปนของตัวเองเลย ลองเริ่มจากอะไรงายๆ  

6. ศิลปะของ 140 ตัวอักษร 
เรารูครับ วาคุณทุกคนมีอะไรอยากพูดเยอะ จนเคาผลิตบริการโกงๆ ใหสามารถ tweet ได

เกิน 140 ตัวอักษร แต Twitter ศิลปะมันอยูตรงที่ควร tweet ใหนอยกวา 140 ตัวอักษร แลวถาจะให
ดี คุณควรจะ tweet ใหเหลือที่ไวพอที่จะสามารถ RT แลวตามดวย @twitter ของคุณไดพอดวยนะ
ครับ เผ่ือไวสัก 20-30 ตัวอักษรเลยไดยิ่งดี แลวถาขอความมันเปนประโยชน คนกจ็ะเอาไป RT ให
เองครับ :) 
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7. มันสสุดบนมือถือ 
ส่ิงที่ทําให twitter & facebook และ social media ตางๆ ดังทะยานเปนพลุแตกได สวนหนึ่ง

เพราะมันเลนบนมือถือได ความรูสึกการเลน twitter บนมือถือ กับการเลนบนหนาจอคอมพิวเตอร
อยางเดยีว มนัเทียบกันไมไดเลยนะครับ เกดิอยูนอกบานคุณเจออะไรแปลกๆ อยากจะถายรูปแลว
ทวิตใหคนอื่นดูเนี่ย ถาอยูบานทําไมไดเลย จะดีมากคุณมี smart phone ก็รีบโหลด twitter app หรือ
นอกจากนั้นกย็ังมีโปรแกรมเล็กๆ สําหรับเครื่องที่เลน Java ไดช่ือ JibJib ไวใหลง สวนการเลนนอก
ก็ตองตออินเตอรเน็ต GPRS หรือ WIFI ก็ตาม ถาอยากอิน ก็ลองมองหา GPRS Package ประหยดัๆ 
ลองปรึกษาเพือ่นๆ หรือผูใหบริการโทรศัพท AIS, DTAC, TRUEMOVE ดู เผ่ือที่จะไมเกิด
คาใชจายบานปลายในที่สุด แลวประสบการณการเลน twitter ของคุณจะเปลี่ยนไป :) 

8. เร่ิมคุย – Reply, Reply All ใครก็ได 
งายๆ ลองดคูนที่อยูบน timeline ของคุณ ใครสักคนที่ไมใช celeb เขาจะตอบคุณมากกวา

ดาราที่ไมคอยวาง เร่ิมเลยวันนี้ แลวการสนทนางายๆ แค “สวัสดีคะ ขอ follow นะคะ”  จะพาคณุเขา
สูโลก Social Media ตามทางของมันเองครับ :) 
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Youtube 
 

 
 
1. เขาไปที่www.youtube.com 

 
 
2. ดานบนทางขวามือของเวบ็ คลิก Create Account 
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3. เขาสูหนากรอกขอมูล  

 
 
4. ใสขอมูลทางขวามือไดเลย พิมพอีเมล, รหัส (ตั้งเอาเองนะ ไมควรตั้งเหมือนรหัสอีเมล) ใส 2 คร้ัง 
แลวใสตวัอักษรตามภาพที่เห็น 
** อัพเดตใหม ทาง Youtube หลังจากขั้นตอนนี้ จะพบหนายนืยนัผานมือถือกอน 1 ขั้นตอน 
โดยใหเราเลือกที่ Thailand ประเทศไทย จากนั้นใสหมายเลขโทรศัพทมือถือของเราลงไป 
เชน 087-xxxx-xxx ก็จะไดรับ sms จาก Google กลับมาเปนรหัส 6 ตัว 
ใหเราใสรหัสนี้เพื่อยนืยนักอน จากนัน้จึงเขาไปยืนยันอกีทีทางอีเมล 

 
 
5. ใหกลับไปเช็คอีเมล คลิกตาม Link ในเมล  เวลาเขากค็ลิก  Sing In ใส Username และ Password 
ที่เราตั้งไว กไ็ดเปนสมาชิก 
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