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ปี ค.ศ. 2010 ปีแห่ง Social Media ถ้า
จะให้ระบุลงไปอย่างชัดเจนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นปี
ทองของเฟซบุ๊ค (Facebook)ปรากฎการณ์น่าทึ่ง
ทีส่ ดุ ในรอบ 10 ปี นับตัง้ แต่มอี นิ เตอร์เน็ตเกิดขึน้
บนโลกใบนี้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสถิตกิ ารใช้ ขึน้
อันดับ 1 เพิม่ มากกว่า 55 % เมือ่ เทียบกับปีท่ี
แล้ว ทำให้กเู กิล้ เจ้าของสถิตเิ ดิมต่อเนือ่ งมาไม่ตำ่
กว่า 5 ปี ตกอันดับกลายเป็นทีส่ อง หรือตัวเลข
ประชากรเฟซบุค๊ ทีท่ ะยานขึน้ สูงสุดถึงเดือนธันวาคม
มากกว่า 550 ล้านคนทัว่ โลก
ประเทศทีใ่ ช้เฟซบุค๊ มากทีส่ ดุ ในโลก คือ
สหรัฐอเมริกา 145 ล้านคน ทีน่ า่ แปลกใจ คือ
อินโดนีเซียค่ะ ตามมาอันดับที่ 2 มีผใู้ ช้ถงึ 30
ล้านคน และในประเทศไทยเกือบ 7 ล้านคน
อนาคตของเฟซบุค๊ ยังสดใส ยังไม่เห็นโอกาสของ
คูแ่ ข่งอืน่ ทีจ่ ะขึน้ มาเทียบชัน้
ยกเว้นแชมป์เก่า
กูเกิล้ พยายามปรับกลยุทธ์ตอ่ สูอ้ ย่างเต็มที่ ปีหน้า
จึงเป็นปีทน่ี า่ จับตามองอย่างยิง่ ของคูแ่ ข่งขันในวง
การไอทีหลายคู่
ติดตาม 5 เทรนด์ทก่ี ำลังเกิดขึน้ ในปลาย
ปีนแ้ี ละคาดว่าจะแรงมากขึน้ ในปี ค.ศ. 2011 พอ
ถึงสิน้ ปีเรามาดูกนั อีกครัง้ นะคะว่า เป็นไปได้มาก
น้อยขนาดไหน

1. Social Media จะเข้ามาทำหน้าทีแ่ ทน
E-mail : จากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ของเครือ
ข่ายสังคมในทุกแพลตฟอร์ม การใช้บริการเครือ
ข่ายสังคมเพือ่ การสือ่ สาร จะเข้ามาทำหน้าทีแ่ ทน
อีเมล์ สังเกตง่าย ๆ จากตัวเราเองก็ได้คะ่ เราเปิด
อี เ มล์ ก ่ อ นเฟสบุ ๊ ค หรื อ เปิ ด เฟซบุ ค ก่ อ นอี เ มล์
จดหมายประเภทส่งต่อ หรือ forwarding e-mail
ลดลงหรือสาบสูญไปจากกล่องจดหมายประจำตัว
หรือไม่ อีเมล์อาจยังคงจำเป็นสำหรับการสือ่ สาร
แบบตัวต่อตัว หรือเพือ่ ธุรกิจ แต่ถา้ ด้วยเหตุผลอืน่
เราไม่ใช้อเี มล์คยุ กับเพือ่ นแล้วนะคะ หรือแม้แต่การ
ทำการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ก็
ลดลง เพราะคุณสมบัตขิ องอีเมล์ไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการแพร่กระจายได้นน่ั เอง
มีขา่ วออกมาตัง้ แต่กลางเดือนพฤศจิกายน
ที่ผ่านมาค่ะ เฟซบุ๊คเตรียมที่จะเปิดตัวโครงการ
ใหม่ “Facebook new Messages” ระบบข้อความ
ของเฟซบุค๊ จะต้องไม่ธรรมดา แน่นอนค่ะ Social
Inbox ทีม่ ลี กั ษณะเป็นลูกผสมของการสือ่ สารทัง้
หลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ การคุยแบบส่วน
ตัวหรือเป็นกลุม่ ส่ง Instant Message หรือ Chat
อะไรทีใ่ ช้สอ่ื สารได้จะอยูใ่ นกล่องนีท้ ง้ั หมด นัน่ ทำให้
เฟซบุ๊คสามารถดึงดูดผู้ใช้ให้ติดหนึบกับเฟซบุ๊ค
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ตลอดไปโดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมหรือระบบอื่นๆ
อีกเลยค่ะ
2. Social Media กำหนดรูปแบบการ
ตลาดแบบใหม่ : นักการตลาดและประชาสัมพันธ์
ต้องทำงานหนักขึ้นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของตนเองผ่าน Social Media ไม่สามารถปฏิเสธ
“สือ่ บุคคล” ได้อกี ต่อไป ถึงแม้วา่ ทำการตลาดผ่าน
เครือข่ายสังคมจะมีคา่ ใช้จา่ ยน้อยมาก เมือ่ เปรียบ
เทียบกับสือ่ หลัก แต่วธิ กี ารและการเข้าถึง กลับทำ
ได้ยากกว่าหลายเท่า เป็นโจทย์ทท่ี า้ ทายคนในวงการ
นีอ้ ย่างยิง่ และปี ค.ศ. 2011 จะเป็นการแข่งขันที่
รุนแรง แต่ละบริษัทต้องงัดกลยุทธ์การทำการ
ตลาดผ่าน Social Media เข้าถึงกลุม่ คนและหาทาง
ทำให้ ค นเหล่ า นั ้ น เป็ น กระบอกเสี ย งบอกต่ อ
“ข้อความ” ของพวกเขาออกไปให้ได้มากทีส่ ดุ
3. ความสำคัญของ Web on Mobile จะ
เพิม่ ขึน้ สืบเนือ่ งจากจำนวน Smart Phone ทีเ่ พิม่
ขึน้ อย่างรวดเร็ว
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือทำได้งา่ ย ปรากฎการณ์นเ้ี กิดขึน้
ทัว่ โลก โทรศัพท์รปู แบบเดิมจะถูกแทนทีด่ ว้ ย
Smart Phone เราให้คำนิยามง่าย ๆ ว่า
“อุปกรณ์ทเ่ี ป็นมากกว่าโทรศัพท์มอื ถือ” ในประ
เทศไทย ถึงแม้จะถูกสกัดกั้นด้วยการระงับการ
เปิดประมูล 3G แต่ก็หยุดกระแสการใช้ Smart
Phone ไม่ได้ แถมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปรากฎ
การณ์ iPhone4 ฟีเวอร์ เป็นคำตอบทีเ่ ห็นชัดทีส่ ดุ
ทั้ง 3 ค่ายมือถือในบ้านเราสั่ง iPhone เข้ามา
ขายเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาง
ออกของประเทศไทยในยุคขาด 3G น่าจะอยู่ที่
การเข้ า สู ่ ร ะบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นทาง WiFi
3 ค่าย ใหญ่ จะเข้ามาผลักดันเรือ่ งนีแ้ น่นอน
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4. บริการ Location Base ทีต่ ง้ั ไข่มา
ตัง้ แต่เมือ่ 2 ปีทแ่ี ล้ว ยังคงเป็นเต่าในบ้านเรา แต่
ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ ผู้บริโภคจะ
ให้ความสำคัญกับการปักหมุดสถานที่ต่าง ๆ ที่
เขาเดินทางผ่านและอยากจะแบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกับคนอื่น ๆ มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้เลือก
หลายตั ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น Foursquare, Gowalla
หรือ Facebook Place ทีผ่ า่ นมารูส้ กึ ว่าผูใ้ ช้ยงั ไม่
่ ค ่ อ ยลงตั ว กั บ โปรแกรมเหล่ า นี ้ ส ั ก เท่ า ไรนั ก
ปี ค.ศ. 2011จะเห็นชัดเจนขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการ
ใช้ฟงั ก์ชน่ั GPS ในโทรศัพท์มอื ถือด้วย
5.Cloud Computing และการหลอมรวม
เชือ่ มโยงการสือ่ สาร ผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นโทรศัพท์มอื ถือ โน๊ตบุค๊
แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป โทรทัศน์ เกมส์เพลย์
ไมโครเวฟ ตูเ้ ย็น อุปกรณ์เหล่านี้ จะกลายเป็น
เครือ่ งมือสือ่ สารทีเ่ ชือ่ มโยงเครือข่ายได้ ไม่วา่ จะ
เป็น WiFi Bluetooth หรือ แม้แต่ SIM โทรศัพท์
ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ตลอดเวลา สามารถใช้และแบ่งปันทรัพยากรบน
อินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องมีระบบเป็นของตัวเอง
กู เ กิ ้ ล เป็ น ตั ว อย่ า งที ่ เ ด่ น ชั ด ที ่ ส ุ ด ของ Cloud
Computing การใช้โปรแกรมร่วมกัน (Google
Apps) เก็บข้อมูลในระบบเดียวกัน
เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงเร็วก็จริง แต่
กว่าจะเป็นทีย่ อมรับและใช้กนั ทัว่ ถึง ต้องใช้
เวลาค่ะ.
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