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D
igitalmarketing Communication คอื กำรส่ือสำรในกำรท�ำกำร

ตลำดบนโลก Online ซึ่งต้องอำศัย Internet โดยผ่ำนเครื่องมือ

หรือ Technology ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือสมำร์ทโฟน 

และต้องอำศัยกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Social Network คือ Blog 

หรือบล็อก, ไมโครบล็อก (Microblog) เป็นเว็บไซต์ขนำดเล็ก,  

โซเชียลเน็ตเวิร์คเว็บไซต์ (Facebook, Linkedin, Myspace, Hi5), 

เว็บโซเชียลบุ๊คมำร์ค (Bookmark Social Site) รวมถึง Youtube, 

INSTAGRAM, GOOGLE, FLICKR เป็นต้น ในกำรสื่อสำรผ่ำนโลก 

Online ต้องอำศัยควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำรที่ชักจูงหรือจูงใจ

ให้ลูกค้ำมำชอบตัวเรำ ชอบบริษัทเรำ ชอบสินค้ำเรำ ชอบบริกำร 

ของเรำ

จำกงำนวจิยัได้บ่งบอกว่ำ คนไทยได้ใช้ Social Network ผ่ำน 

Facebook มำกเป็นอนัดบั 1 ผูใ้ช้ 37 ล้ำนคน โดยใช้ผ่ำน Smartphone 

ถึง 35 ล้ำนคน โดยค่ำเฉลี่ยกำรใช้งำน Facebook ของคนไทยในแต่ 

ละวนั คอื 2 ชัว่โมง 35 นำท ีฉะนัน้ หำกท่ำนผู้อ่ำนต้องกำรทีจ่ะท�ำกำร

สื่อสำรในโลก Online ให้ได้ผลลัพธ์ออกมำดี Facebook จึงเป็น 

ค�ำตอบในกำรท�ำกำรตลำด Online ในโลกยุคปัจจุบันส�ำหรับสังคม

ไทย 

ดังตัวอย่ำงหลำยๆ ธุรกิจ เปิดเพจที่ Facebook เมื่อมีคนกด 

Like หรือคนติดตำม หลำยล้ำน หลำยแสนคน จึงได้เสนอขำยสินค้ำ 

ขำยบริกำร ขำยกิจกรรมต่ำงๆ จนร�่ำรวยไปตำมๆ กัน เช่น เพจ Mind 

English, เพจ K SME, เพจ NerKoo.com, เพจ คดิว่ำดก็ีท�ำต่อไป ฯลฯ

ซึง่กำรจะท�ำเพจให้น่ำตดิตำม ต้องมอีงค์ประกอบหลำยอย่ำง

ด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของรูปที่จะใช้ลงในเพจ ต้องออกมำสวย 

ดูดี เพื่อสร้ำงควำมดึงดูด กำรออกแบบ กรำฟฟิก ตัวหนังสือ สีที่ใช้ 

โลโก้ ข้อควำมที่จะต้องสื่อสำรออกไป คลิป ช่วงเวลำ กำรซื้อโฆษณำ 

สิ่งเหล่ำนี้ เป็นองค์ประกอบของควำมส�ำเร็จที่ดึงดูดคนให้มำติดตำม

เพจ ของเรำ 

เมื่อคนกด Like เยอะหรือเมื่อคนเป็นสำวกเยอะ โอกำสที่จะ

ขำยของ ขำยสินค้ำ ขำยบริกำร ก็จะมีเยอะตำมไปด้วย ดังจะสังเกต

ได้จำกหลำย เพจ ทีไ่ม่ได้มกีำรขำยสินค้ำ ขำยบรกิำร ตัง้แต่ก่อตัง้เพจ 

แต่มวีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้ำงชมุชนใน Facebook ทีม่คีวำมสนกุสนำน 

หรือบำงเพจก็ต้องกำรหำเพื่อน หำเครือข่ำย แต่เมื่อมีคนสนใจเยอะ 

มีคนกด Like หรือถูกใจ เป็นจ�ำนวน ล้ำนครั้ง จึงเสนอขำยสินค้ำ 

ขำยบริกำรหรือจัดงำนสัมมนำ ผลปรำกฏว่ำ คนที่กด Like จ�ำนวน
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มำกได้ ซื้อสินค้ำ ซื้อบริกำร ซื้องำนสัมมนำ นี่คือพลังของกำรสร้ำง

ชุมชนในเพจ Facebook 

แต่ทัง้นี ้หำกว่ำท่ำนต้องกำรท�ำกำรตลำดใน Facebook หรอื 

Social Network ท่ำนควรพจิำรณำดงันี ้ท่ำนต้องก�ำหนดวตัถปุระสงค์

หรือเป้ำหมำยให้ชัดเจนก่อน, ท่ำนต้องรู้ก่อนว่ำลูกค้ำของท่ำนคือคน

กลุ่มไหน, ท่ำนต้องรู้ก่อนว่ำท�ำไมลูกค้ำถึงซื้อสินค้ำ บริกำรของท่ำน 

และต้องรู้ก่อนว่ำ ท่ำนจะน�ำเสนออย่ำงไร รวมถึง มีแผนกำรในกำร

สร้ำงเนื้อหำ (Content) อย่ำงไรให้ดึงดูด

กำรท�ำกำรตลำดใน Social Network แบบผสมผสำน จะ 

เกิดผลกระทบหรือจะดีกว่ำกำรเลือกท�ำเฉพำะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่

ต้องท�ำแบบมีกำรแชร์ผ่ำนถึงกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน เช่น เรำต้องมี 

เว็บไซต์ (ซึ่งเปรียบเสมือนหน้ำร้ำน) เรำต้องมีเครื่องมือที่หลำกหลำย 

Facebook, Youtube, Linkedin, Myspace, Twitter, google ฯลฯ 

แล้วน�ำเคร่ืองมือต่ำงๆ มำเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด จะดีมำกกว่ำที่เรำ

จะใช้แต่ Facebook เพียงอย่ำงเดียว

Social Network สำมำรถวเิครำะห์ฐำนลูกค้ำได้ เมือ่มคีนเข้ำ

มำเล่น Social Network กนัมำกๆ เรำกส็ำมำรถวเิครำะห์ลกูค้ำได้โดย

ผ่ำนทำง Social Network ได้ เช่น เรำสำมำรถวเิครำะห์ลกูค้ำทีเ่ข้ำไป

ดูเว็บไซต์ของเรำได้โดยผ่ำน Google Analytic หรือเรำสำมำรถ

วิเครำะห์ลูกค้ำของเรำโดยผ่ำน Facebook ได้

Google Adword, Facebook Ads, Youtube Ads สำมำรถ

โฆษณำเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงกว่ำ ใกล้เคียงกว่ำ กำรที่เรำ

โฆษณำผ่ำนโทรทศัน์ วทิยุ หนงัสือพมิพ์ ฯลฯ ซึง่ส่ือหลกัๆ เหล่ำนี ้ต้อง

เสียค่ำใช้จ่ำยสูงมำก แต่สื่อออกไปแล้วไม่ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกนัก 

เพรำะเป็นกำรสื่อสำรในวงกว้ำงมำก

เพรำะอะไรนักกำรตลำดหรือนักธุรกิจควรให้ควำมสนใจใน

เรื่องของ Digitalmarketing Communication ก็เนื่องมำจำก ยุคสมัย

มีควำมเปลี่ยนแปลงไป ในสมัยอดีต ถ้ำเรำเดินทำงไปต่ำงจังหวัดเรำ

ต้องกำรกินอำหำรสักร้ำนที่อร่อย และมีชื่อเสียง ในอดีตเรำก็ต้อง 

ถำมคนในจังหวัดนั้นๆ แต่ในยุคปัจจุบัน ถ้ำเรำต้องกำรกินอำหำร 

ที่อร่อย และมีชื่อเสียงของจังหวัดนั้นๆ เรำมักจะค้นหำใน Google 

เช่นกันสินค้ำ บริกำร เกือบทุกประเภท ลูกค้ำหำกมีควำม

ต้องกำร เขำก็จะค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนทำง Google ก่อน แล้วจึงไป

ซื้อสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ ฉะนั้นเรำจะเห็นว่ำ เมื่อลูกค้ำได้รับข้อมูล 

ข่ำวสำร กจ็ะเกดิตดัสนิใจซือ้ ก่อนทีจ่ะเดนิทำงไปซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำร

นั้นจริงๆ หรือบำงคนอำจจะใช้วิธีกำรส่งสินค้ำหรือบริกำรมำที่บ้ำน 

หรือจ่ำยเงิน Online โดยไม่เห็นสินค้ำจริงๆ หรือไม่ได้แตะต้องสินค้ำ

จริงๆ เหมือนดังในอดีตที่เรำจะต้องเดินทำงไปดูที่หน้ำร้ำน แต่ในยุค 

Online เรำสำมำรถสั่งซื้อทำงอินเทอร์เน็ต จ่ำยเงินทำงอินเทอร์เน็ต 

และสินค้ำบำงอย่ำงก็สำมำรถส่งทำงอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ช่วย 

E-book สินค้ำหรือข้อมูลประเภท Download 

สุดท้ำยนี้ อยำกจะฝำกแง่คิดของ ชำลส์ โรเบิร์ต ดำร์วิน นัก

ธรรมชำติวิทยำชำวอังกฤษ  ผู้ให้ก�ำเนิดทฤษฎีวิวัฒนำกำรอันโด่งดัง 

เคยกล่ำวไว้ว่ำ “ไม่ใช่เผ่ำพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลำดที่สุดที่จะ 

อยู่รอด แต่เป็นเผ่ำพนัธุท์ีต่อบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงได้มำกทีส่ดุ”  

ซึ่งสำมำรถใช้กับกำรท�ำธุรกิจ และท�ำกำรตลำดได้เป็นอย่ำงดี  

ในอดตี ไดโนเสำร์ เป็นสตัว์ทีย่ิง่ใหญ่ แต่ด้วยกำรไม่ยอมปรบั

ตัวหรือไม่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง ไดโนเสำร์จึงสูญพันธ์ไป  

เช่นกัน สินค้ำในอดีตเคยยิ่งใหญ่ บริษัทหลำยบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่ 

มำก่อน แต่ปัจจบุนั ได้เลกิกจิกำรไปแล้ว กเ็พรำะกำรไม่มกีำรปรบัตวั

เพื่อควำมอยู่รอดจึงเลิกกิจกำรไปในที่สุด   TPA
news


