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3. Social Networking (โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก)

โซเชียลเน็ตเวิร ์ก (Social Network) มีรูปแบบอื่นๆ 

มากมาย และมีเกิดข้ึนมา หายไปหลายอย่าง การที่จะเอามา

แนะน�าทั้งหมดคงไม่จ�าเป็น ในที่นี้เราจึงรู้จักตัวที่จ�าเป็นๆ กันใน

ทุกวันนี้ก่อน

Facebook

คงไม่ต้องแนะน�ากันมาก เพราะในทุกวันนี้ถือว่าเพียง

เครื่องมือนี้ตัวนี้ ก็สามารถท�าค้าขายกันได้ดีแล้วในหลายๆ สินค้า 

อย่างไรก็ตามจะใช้เครื่องมือใด สิ่งส�าคัญกว่าคือกระบวนการวิธี

การด้วย ดูได้จากทุกวันนี้ใครๆ ก็ใช้ Facebook ก็ไม่เห็นส�าเร็จ

กันได้ง่ายๆ มิใช่หรือ?

ผมกล้าพูดได้ว่าใช้ Facebook มานานมาก ตั้งแต่ก่อนที่

จะนิยมกันในบ้านเรา แรกๆ นั้นมีเพียงเพื่อนๆ พี่ๆ ที่รู้จักที่อาศัย

อยู่อเมริกาเท่านั้นที่เป็นเพื่อนในนั้น ทว่ากระแสก็มาแรงเพราะ

เกมส์ใน Facebook แต่จากนั้น Facebook ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ 

จนในที่สุดผมก็ได้ใช้มันท�าการตลาด ซึ่งในตอนนั้นมันฟรี ทุกวันนี้ 

ก็ฟรีกรณีใช้เฉยๆ แต่ถ้าให้ส่งผลทางการตลาดนั้นค�าว่าฟรี คงดู

รบิหรีท่ี่จะส�าเรจ็ เรยีกว่าขนาดยงัไม่ลงทุนท�าอะไร แค่ไปเรยีนวชิา

เกี่ยวกับ Facebook ก็เสียเงินกันแล้ว เอาเป็นว่ามารู้จักแนวทาง

กับ Social Network ตัวนี้กันก่อน

โพสต์เยอะใช่ว่าจะมีประโยชน์ …ขยันโพสต์ผิดที่ กี่ปีก็ไม่ปัง!

การใช้ Facebook ท�าการตลาดออนไลน์

●  ประชาสมัพนัธ์: เป็นสิง่แรกๆ ทีอ่าจคล้ายกบัประโยชน์

ของการมีเว็บไซต์ โดยถือว่าจ�าเป็นในทุกวันนี้ (พูดง่ายๆ คือควรมี

ไว้ก่อน) โดยคุณสมบัติอาจเป็นการให้ข้อมูลแบบฉาบฉวย และ

ไม่สมบูรณ์เท่าเว็บไซต์ ถ้ากรณีที่เป็นสินค้าบริการที่ลูกค้าไม่ได้

ต้องการข้อมูลอะไรมากนัก ก็เหมาะสม แต่โดยรวมแล้วเป็นการ

มีเพื่อเน้นในลักษณะ บอกกล่าว ทวนซ�้า แนะน�า ประกาศ สิ่งที่มี

อยู่หรือสิ่งใหม่ๆ สินค้าใหม่ โปรโมชั่น เพราะรูปแบบเป็นลักษณะ 

Feed คือล�าดับข้อมูลใหม่ไปเรื่อยๆ น่ันคือการบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งที่

ลูกค้า “ต้องติดตาม” ดังน้ันค�าหน่ึงท่ีควรระลึกเสมอก่อนคือ การมี

ส่วนร่วม (Engagement) ที่อาจเป็นศัพท์ใหม่ส�าหรับหลายคน แต่

อธิบายโดยสรุปคือ เมื่อโพสต์ ประชาสัมพันธ์สิ่งใดๆ ลงไปแล้ว

ก็ตาม ผู้พบเห็นต้องมีการท�าอะไรบางอย่าง like, comment, 

share คงเข้าใจได้ไม่ยากว่า หากไม่มส่ีวนร่วมกห็มายถงึว่า โพสต์

นั้นไม่มีประโยชน์ต่อผู้พบเห็น ก็ไม่ติดตาม ไม่สนใจ ยิ่งในปัจจุบัน

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

จากฉบับที่แล้วต่อ

ออนไลน์เครื่องมือในก�รทำ�ก�รตล�ด
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การโพสต์ถูกปิดการเห็น (reach) อยู่แล้วกล่าวคือ ไม่ใช่ทุกคนที่

ติดตามจะเหน็โพสต์ทีเ่ราโพสต์ลงไปเสมอไป (หลายคนอาจทราบ

ดีแล้ว) แต่หากเกิด Engagement ก็จะท�าให้มีคนเห็นมากขึ้นได้

อัตโนมัติ

Tips: เราอาจไม่จ�าเป็นต้องสร้างเป็น Fanpage (เพจแบบ

ธุรกิจ) เสมอไปเพราะการขายสินค้าธรรมดาแบบท่ีไม่ต้องการซื้อ

โฆษณาหรือแค่สร้างแบรนด์ท้องถิ่นที่อย่างไรลูกค้าก็ไม่น่าจะเกิน 

5,000 รายนั้น บางทีการใช้ Profile แบบบุคคลท�าได้ดีกว่าแง่การมี

ส่วนร่วม และการมองเห็นโพสต์

●  สร้างฐานลูกค้า (หาลูกค้า): นี่คือสิ่งส�าคัญหนึ่งที่เครื่อง

มอืนีท้�าได้ด ีและทกุคนอยากให้ได้ผล และมนัต้องถกูวธิด้ีวย โดย

เริม่แรกสมยัทีผ่มใช้ท�าการตลาด ค�าว่าฟร ีจงึใช้วธิทีีเ่รยีกว่า หว่าน

อย่างไรก็ได้ เน้นให้คนเพียงกด like และ share เรียกว่าสร้าง 

Reach (การมองเห็น) เป็นพอ เพราะ Facbook ยังใหม่ท�าอะไร

คนก็สนใจกลายมาเป็นลูกค้าไม่ยาก แต่ทุกวันนี้ และในอนาคต 

Facebook มกีารปรบัการมองเหน็อยูเ่สมอ การหว่านจึงอาจกลาย

เป็นผลลบทั้งเงินทุน และความน่าสนใจ และใช่ว่าจะกลายเป็น

ลูกค้า ดังนั้น like, share จึงไม่ใช่แค่เป้าหมายนี้อีกต่อไป การหา

ลกูค้าจงึจ�าเป็นต้องเปลีย่นเป็น “หาเป้าหมาย” ให้เจอเสยีมากกว่า 

ส่วนท�าอย่างไรอาจไม่เพยีงพอในส่วนนี ้คงต้องไว้อธบิายกนัในบท

ต่อๆ ไป

Tips: การลงโฆษณาเป็นส่วนส�าคญัในทกุวนันีก้ารสร้างฐาน

ลูกค้าที่มากกว่านั้น อาจต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และสร้างสิ่งที่เก็บ

ข้อมูลได้เรียกว่า Pixel ซึ่งอาจเป็นเรื่องของเทคนิคพอสมควร แต ่

ค่อนข้างจะตรงเป้าหมาย ซึง่ควรศกึษาเรือ่งการลงโฆษณากบั Face-

book ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วย 

●  เชื่อมโยงลูกค้า: นี่คือข้อดีที่สุดหนึ่งของ Social Net-

work เพราะลูกค้าที่ยอมรับเราแล้ว (กด Like) ก็หมายความว่า

ย่อมต้องการเชื่อมโยงกับเราจริงๆ การใช้ส�าหรับสื่อสาร Com-

ment (ตอบ) Messenger (สนทนา) ก็เป็นพื้นฐานที่ต้องใส่ใจ 

และไม่ควรทิ้งไว้เนิ่นนาน แต่สิ่งที่มากกว่านี้คือเรื่องเกี่ยวกับการ

โพสต์หรือสร้างเน้ือหา (Content) ส่วนเสริมต่างๆ ท่ี Facebook 

พัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกิจกรรม Event ส่วนการสร้าง

หน้าสินค้าบริการ ที่ Facebook มีมาภายหลังไม่นานนี้ และการ

ประกาศ แบ่งปัน ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกันระหว่างสินค้าบริการคุณ กับ

ลูกค้า ที่ต้องเน้นย�้าตรงนี้เพราะการโพสต์เรื่อยเปื่อยนั้น ไม่ได้ผล 

ไม่เป็นไร อาจกลายเป็นลบได้อีกต่างหาก ขยันโพสต์ผิดที่ กี่ปี 

ก็ไม่ปัง (ขอยืมค�าเขามาดัดแปลงหน่อย) ดังนั้นอย่าลืมค�าว่า

“เชื่อมโยง”

Tips: เนื้อหา ความถี่ และแนวทาง การโพสต์ขึ้นอยู่กับสินค้า 

และบริการด้วย บางประเภทโพสต์ถี่บ่อยได้ เช่น ตัวแทนขายบาง

สินค้า บางประเภทควรให้ความส�าคัญกับ Event บางประเภทควรให้

ความส�าคัญกับข้อมูลสินค้า ทยอยสร้างความเข้าใจ บางประเภท 

ควรเน้นเฉพาะรูปภาพ ผลงาน เหล่านี้เป็นต้น
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

●  Live (ถ่ายทอดสด): ถือว่าเป็นเคร่ืองมือของ Face-

book อกีท ีทีส่ามารถให้ประโยชน์ได้กบัทกุข้อทีก่ล่าวมา ไม่ว่าจะ

ประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง สนับสนุน รวมถึงขายกันตรงๆ เช่น เปิด

ประมลู ทัง้นีจ้�าเป็นต้องแยกอกีมาเป็นหวัข้อ เพราะไม่สามารถจะ

สรปุรวมความสามารถของสิง่นี ้ด้วยความไม่ต่างกบัการถ่ายทอด

โทรทัศน์ในแบบหนึ่ง จึงขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์เนื้อหา และใช้

ประโยชน์จากคณุสมบตันิีข้อง Facebook อย่างไรกต็ามกไ็ม่ถอืว่า

จ�าเป็นในหลายๆ สินค้า และบริการเพราะหาก Production หรือ

ภาพทีอ่อกมาไม่สวยงาม บางทภีาพพจน์ดีๆ  ของแบรนด์อาจเสยี

หายได้เช่นกัน

สรุป: เรื่องของ Facebook ถือว่าเป็นอันดับ 1 ใน Social 

Network ของไทย และของโลก จึงค่อนข้างเป็นที่นิยมใช้ในการ

ตลาดปัจจบุนั ทัง้ยงัมรีายละเอยีดอกีมากมาย ในแง่กระบวนการ 

วธิกีาร เทคนคิ ซึง่ควรศกึษาเพิม่เตมิ และอพัเดทสม�า่เสมอ เพราะ

ยงัคงมกีารเปลีย่นแปลงพฒันา แต่หากว่าศกึษาแล้ว ไม่ได้ท�า ไม่

ได้ใช้ อ่านทีไ่หน เรยีนทีไ่หน ผมกล้าพดูเลยว่า “ไร้ประโยชน์ !” ใน

ส่วนบทความนี้ ให้เป็นแนวคิดเพื่อบทต่อๆ ไป และในอีกทาง 

หากเป็นเจ้าของธรุกจิ หรอืกจิการทีไ่ม่มเีวลา หรอืไม่ต้องการท�าเอง 

การจ้าง การสั่งงาน ก็จะได้แนวทางทางการตลาดที่ถูกต้องไปใช้

ดูแลควบคุมได้อย่างดี รวมถึงในบทต่อๆ ไปด้วย 

Instagram (IG)

อินสตาแกรม Instagram หรือหลายคนเรียกย่อๆ ว่า ไอจี 

IG อันเป็นสื่อประเภทเน้นโชว์รูป ซ่ึงหากมองแง่การตลาด IG 

(ขอเรียกย่อๆ) เหมือนวางตัวเองไว้ตลาดบน กล่าวคือ ท�าให้ผู้ใช้

รู้สึกว่าตัวเองมีระดับ ซึ่งโดยคุณสมบัติการใช้งานแล้ว ในเชิงการ

ตลาดอาจมข้ีอจ�ากดัสงูเมือ่เทยีบกบัอืน่ๆ แต่สรปุประเดน็หนึง่ให้

ก่อนเลยว่า Instagram เหมาะกับบางธุรกิจ หรือบริการเท่านั้น ! 

ดังนั้นถ้าคิดว่าไม่เหมาะอย่าเสียเวลากับสิ่งนี้ (ในตอนนี้)

การใช้ Instagram ท�าการตลาด

●  อวดสินค้า: ผมจะไม่ใช้ค�าเป็นทางการ แต่ค�าที่ตรง

ประเด็นไปเลย เพราะประโยชน์ของ IG หากจะใช้ค�าว่า แสดง

สินค้า อย่าหวังจะขาย แต่หากโพสต์ไปแล้วเป็นการอวดสินค้า 

นั่นล่ะคุณมีสิทธิขายออก.. อย่างไร? ก็เพราะการอวดน่ัน

หมายความว่า ภาพสินค้าที่แสดงคุณต้องดูดี และน่าสนใจพอ

สมควร พอทีจ่ะท�าให้เขาสนใจได้ ด้วยเพราะ IG ไม่มอีะไรมากไป

กว่าการเห็นรูปก่อนสิ่งอื่นใด

Tips: คงเข้าใจกนัดีว่ารปูต้องสวย ถ่ายออกมาดี แต่ถ้าไม่มี

ฝีมอื ไม่มงีบไปจ้างคนถ่ายรปูล่ะ แนะน�าว่า กอ็ย่าถ่ายให้รก (องค์

ประกอบลงตัว) ใช้ Filter หรือโปรแกรมตกแต่งส�าเร็จรูปต่างๆ ให้

เป็น มันช่วยคุณได้มากมาย และได้ภาพดีๆ ได้ไม่ยาก

●  เจาะกลุ ่มลูกค้า: ข้อดีประการหน่ึงคล้ายที่บอกไป 

ข้างต้นว่า กลุ่มผู้ใช้ IG มักจะมีลักษณะชัดเจน แม้ไม่ใช่ทั้งหมด

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่ม ผู้หญิง (วาง) ฐานะตัวเองอยู่ใน

ระดับดี หรือดูดี ดังนี้หากสินค้า และบริการเข้าข่ายลูกค้ากลุ่มนี้ก็

นับว่าจะมปีระโยชน์สูง การลงทุนโฆษณากจ็ะท�าได้ดีกว่าประเภท

อื่นๆ เพราะเข้าเป้าได้ง่ายกว่านั่นเอง

สรุป แม้ว่า IG จะเป็นท่ีรู ้จัก แต่ก็มีผู้ใช้งานบางกลุ่ม 

อีกทั้งแง่ของความถี่ หรือพูดกันง่ายๆ ว่าดูบ่อยน้อยกว่า Face-

book บ้างกม็บีญัช ีสมคัรไว้ แต่บางทกีไ็ม่ค่อยได้เข้ามาดู จึงค่อน

ข้างจะได้กลุม่ลกูค้าทีแ่คบ โอกาสเข้าตาน้อย แต่ดงัทีบ่อกไป หาก

สินค้า และบริการเจาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิง กับผู้ใช้บางกลุ่มได้ก็

ถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจกว่า Facebook ได้เลยทีเดียว ด้วย

เพราะคูแ่ข่งน้อยกว่า (บางธรุกจิ) เจาะกลุม่ได้ตรงกว่านัน่เอง อนึง่

ในช่วงหลัง IG พัฒนาสิ่งต่างๆ มากขึ้น (ตั้งแต่ Facebook ซื้อไป) 

ในอนาคตอาจมีสิ่งน่าสนใจมากขึ้นก็เป็นได้


