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Twitter

เป็นอีกตัวที่ถือว่าเป็นที่รู้จักน้อยกว่า IG ในประเทศไทย และ

ในระดับโลกจ�านวนผู้ใช้ ก็ถือว่าเป็นรอง Facebook กับ IG ซึ่ง Face-

book ทิง้คูแ่ข่งไกลมาก (ข้อมลูจาก www.statista.com) อย่างไรกต็าม 

twitter ยงัคงอยูใ่นสถานะเตบิโต ผูใ้ช้ใหม่ๆ เพิม่เข้ามาเรือ่ยๆ และโดย

ส่วนตัวมองว่า User ของ Twitter นั้นค่อนข้างมีคุณภาพกว่า กล่าว

คือ จ�านวนบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่มีมากๆ นั้นเป็นบัญชีที่อาจไม่ใช่

บุคคลจริงๆ สูง เช่น บัญชีส�ารองหรือเป็นบัญชีที่ 2-3 บ้าง แม้แต่ผม

เองด้วยเหตุผลในงาน ยังมีถึง 4 บัญชี (User) ไม่ได้หมายความว่า 

Twitter หรือ Social Network อื่นๆ ไม่มีกรณีแบบนี้ แต่เทียบสัดส่วน

เชื่อว่ามากกว่าแน่นอน ถึงกระนั้น โดยขนาดจริงๆ แล้วก็ยังห่างไกล 

Facebook และมีข้อจ�ากัดในรูป ท�าให้คงยากที่จะมีความนิยมเทียบ

เท่าหรือแซงหน้า Facebook

ส�าหรับคนที่อาจยังไม่รู้จัก Twitter เป็นเพียงประเภทโพสต์

ข้อความได้ไม่เกนิ 140 ตวัอกัษรแต่เดมิ ด้วยหลกัการทีเ่ชือ่กนัว่า หาก

ยาวกว่าน้ีจะดนู่าเบือ่และไม่อยากอ่าน ปัจจบุนัสามารถแสดงรปูภาพ 

แนบลิง้ค์เว็บไซต์ (url) ได้ และมคุีณสมบติัเพิม่เติมขึน้บ้างบางประการ

การใช้ Twitter ท�าการตลาด

●  แนะน�าสิ่งน่าสนใจ : เหมือนทุกๆ Social Network การ

สร้างความเคลือ่นไหว หรอืการโพสต์เฉยๆ นัน้คงไม่เรยีกว่าใช้ท�าการ

ตลาดเสียทีเดียว ดังนั้นส�าหรับ twitter ซึ่งโดยหลักมีส�าหรับ 

“ประกาศ” บางสิ่งอยู่แล้ว การสร้างความเคลื่อนไหว และแนะน�าสิ่ง

น่าสนใจ(ส�าหรับธุรกิจ) ก็พอที่จะเครื่องมือให้ส�าหรับลูกค้าที่ตาม 

Follow ได้

Tips : ไม่ใช่ทุกสินค้าหรือบริการเหมาะต่อรูปแบบของ Twit-

ter แต่การสร้างและมีไว้ เป็นส่วนเสริมอย่างดีทั้งทางตรงและทาง

เทคนิค โดยการใช้เครื่องมือเสริมแบบที่โพสต์จากที่อื่นแต่เช่ือมมาที่ 

Twitter กไ็ด้ เพือ่เพิม่ช่องทางการตดิตามแต่ไม่ต้องเสยีเวลามาโพสต์

หรือดูแลมากนัก (อ่านเครื่องมือเหล่านี้ได้ตอนที่ 3 หมวด เครื่องมือ

สนับสนุน (Support)

●  เจาะกลุ่มลูกค้า : คล้ายกันกับ IG คือ Twitter เองมีกลุ่ม

ผูใ้ช้ทีย่งัจ�าเพาะกลุม่อยูบ้่าง (กล่าวเฉพาะไทย) โดยส่วนใหญ่จะเป็นก

ลุ่มคนหัวสมัยใหม่ ทันสมัย, คนท�างานสื่อ หรือสนใจสื่อ(ข่าว) และ 

กลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปินเกาหลี 3 กลุ่มนี้คือส่วนใหญ่ของผู้ใช้ Twitter ใน

ไทย (ปัจจุบัน) ซึ่งอีกส่วนก็ดูว่าจะเป็นกลุ่ม Gen Z (เกิดราวหลังปี 

ค.ศ.1995) ค่อนข้างชัดเจน ด้วยข้อมูลที่ได้บอกไป หากเข้าใจการ

ตลาดก็พอจะจับทางได้อยู่บ้างว่า สินค้าบริการ เราเหมาะหรือไม่กับ

กลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

จากฉบับที่แล้วต่อ

ออนไลน์เครื่องมือในการท�าการตลาด
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●  ใช้กระแส : สิ่งส�าคัญหนึ่งของ Twitter คือเรื่อง hashtag 

(ข้อความที่เขียนกับสัญลักษณ์ #) ซึ่งสามารถลิ้งค์ไปหาข้อความ

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ hashtag นั้นๆ อธิบายเพิ่มเติมก็คือส่วนเชื่อม

ให้พบได้ว่า ในเร่ืองที่ติด hashtag มีใครโพสต์หรือทวีตอะไรไว้บ้าง 

สมมติว่าเลือกดู “#การตลาดออนไลน์” เราก็จะพบข้อความบน  

Twitter ที่คนติด hashtag น้ีท้ังหมด ซึ่งแต่ละช่วง แต่ละวัน บน  

Twitter ก็จะมีบอกไว้ว่าตอนนี้ค�าไหนที่ก�าลังนิยม ส่วนนี้เองท�าให้เรา

สามารถจับกระแสสังคมออนไลน์ได้ทันที โดยจะเชื่อมโยงโพสต์เรา

แล้วติด hashtag หรือแค่เป็นข้อมูลทางการตลาดของเราก็ได้

สรุป ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยกลุ่มผู้ใช้ Twitter ยังมี

กรอบแคบเมื่อเทียบกับต่างประเทศอย่างอเมริกา ทว่ามีกลุ่มผู้ใช้ที่

จงรักภักดี และรัก ชอบ Twitter มากกว่า Social อื่นๆ อยู่เหมือนกัน 

ดังที่ยกตัวอย่างกลุ่มผู้ติดตามสื่อ และ Gen Z หรือกลุ่มที่เรียกตัวเอง

ว่า ติง่เกาหล ีหากมสีนิค้าหรอืบรกิาร ทีอ่ยู่ในข่ายเป้าหมายลกูค้ากลุม่

นี้ ก็คงต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงในการมีหรือสร้าง

เนื้อหาให้กับ Twitter สม�่าเสมอ รวมถึงโฆษณา และประโยชน์ทาง

อ้อมอีกประการคือเรื่องของ เทรน (Trend) ที่พอจะใช้เป็นข้อมูลโลก

ออนไลน์ได้ดีพอสมควรทีเดียว

Line

แอพส�าหรับสนทนา (Chat) อย่าง Line (ไลน์) ที่เดิมทียุคแรก

ก็ไม่แน่ใจว่าจะน�ามาเรียกว่า Social Network ดีหรือไม่ หรือควรอยู่

ในแค่กลุ่มแอพ (Application) ทั่วไป จนต่อมามีส่วนขยายมากมาย

เรยีกได้เตม็ปากว่าเป็น Social แล้วจรงิๆ ซึง่ก็เป็นอีกตวัหนึง่ทีค่นไทย

ใช้กันมาก มันจึงเป็นเหตุผลที่ไม่ควรพลาดในการมีไว้

ปัจจุบัน Line มีท้ังแบบใช้ปกติท่ัวไป และ Line@ ที่เป็น

ลกัษณะของธุรกจิ องค์กร หรอืเชงิ Official (ทางการ) ซึง่มรีายละเอยีด

ต่างกันอยู่บ้าง ส�าหรับในที่นี้้จะกล่าวรวมๆ ไป

การใช้ Line ท�าการตลาด

●  สนบัสนนุการขายและบรกิาร : ว่ากันด้วยคณุสมบตัแิรก

ของ Line คือสนทนา ทั้งข้อความ ส่งรูปภาพ ไฟล์บางประเภท 

ประกอบกับการที่คนส่วนใหญ่ท่ัวไปใช้เป็นช่องทางการสื่อสารใน

ปัจจุบัน ดังนี้แล้ว หากธุรกิจใดไม่มีส่วนนี้ไว้รองรับ ก็ท�าให้ลูกค้ารู้สึก

ว่าไม่สะดวกไปโดยปริยาย ซึ่งการอ�านวยความสะดวกสบายในการ

สื่อสารนี้ ถือว่าขาดไม่ได้ในแง่การขายและบริการอย่างไม่ต้องสงสัย

Tips : ในส่วนนี้ทุกวันนี้ Line@ ค่อนข้างจ�ากัดการใช้งาน แม้

จะมีประโยชน์หลายทาง โดยเฉพาะสามารถมีผู้ดูแลได้หลายคน แต่

หากไม่จ�าเป็นจริงๆ มองว่าการใช้ Line ปกติธรรมดาอาจสะดวกกว่า

แง่ข้อความไม่ถูกจ�ากัด(ประหยัดงบประมาณ) และลูกค้าในรายช่ือ

ต้องไม่เกิน 5,000 คน

●  ประชาสัมพันธ์ : การมาของ Timeline และ Line@ คือ

การช่วยแง่ส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจบริการได้ทันที โดยเริ่มจาก 

Timeline ที่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะเรียกอะไรแต่เป็นการโพสต์เรื่อง

ราว รปูภาพหรอือ่ืนๆ ในหน้าหลัก (Home) ของเราโดยให้คนมาแสดง

ความคิดเห็น กดแสดงอารมณ์ได้เหมือนกด like ซึ่งหมายความว่าก็

ไม่ต่างอะไรกับ Social Network อื่นๆ ที่สามารถโพสต์ให้คนเข้ามา

เห็นมาชม เป็นการประชาสัมพันธ์ได้ไม่ยาก บนเงื่อนไขไม่ต่างกันคือ 

ควรสร้างคุณค่าบนความน่าสนใจนั้น

ส่วน Line@ นั้นแง่หนึ่งมีข้อจ�ากัด และค่าบริการ แต่ก็มี

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมให้ โดยคุณสมบัติหนึ่ง คือ Boardcast 

(บรอดแคสต์) การประกาศประชาสมัพนัธ์ไปยงัรายชือ่ทีม่อียูท่ัง้หมด 

ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่คุ ้มค่ามากทีเดียวเมื่อเทียบกับ 

Social อื่นๆ เพราะว่าเข้าถึงได้อย่างไม่มีบิดพลิ้วต่างกับ Facebook 

ที่โพสต์ไปก็ไม่เห็นหรือเห็นน้อยนิด เพียงแต่ส่ิงที่ยากหน่อยก็คือ 

การหา และสะสมมาซึง่ลกูค้าให้มาอยูใ่นรายชือ่ ทีล่�าพงั Line ไม่อาจ

ท�าได้ด้วยตัวเอง

Tips : ทดลองใช้ฟรีแบบไม่ต้องคิดมากได้เลยส�าหรับ Line@ 

แล้วค่อยดูอีกทีว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายรายเดือนไหม

●  สติกเกอร์? : เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในยุคแรกๆ นั้น ผมเคย

ติดต่อสอบถามไปเหมือนกัน ราคาอยู่ที่หลักแสนต่อ 3 เดือน ซ่ึงใน

ตอนนั้นก็ถือว่าหนักเกินไปส�าหรับองค์กรที่ท�างานอยู่ แต่ในปัจจุบัน 

(2016) ราคาเกิน 2 ล้านบาทเข้าไปแล้ว คงพอเห็นได้ง่ายว่า ถ้า 

แบรนด์ไม่ใหญ่จรงิท�าไปกไ็ม่คุม้ แม้จะแบรนด์ใหญ่หากท�าแบบไม่มี

แคมเปญดีๆ แผนดีๆ ก็คงไม่เข้าทีด้วยซ�้าไป และที่ส�าคัญทุกวันนี้

สต๊ิกเกอร์ฮติพออยู่หรอื? ข้อนีก้แ็ล้วแต่พจิารณา ทว่าเทคนคิหนึง่ทีน่่า

สนใจคือการ ท�าขาย! แม้อาจจะไม่มีใครซื้อ หรือสนใจแต่หากมีการ

ประชาสมัพนัธ์ออกไปบ้างบางทสีิง่นีก้เ็ป็นสิง่น่าสนใจ ทีส่�าคญับางที

ท�าขายแต่ยอมจ่ายให้ลูกค้าเองก็เป็นทางออกที่ดีไม่น้อยทีเดียว..

สรุป Line เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อปัจจุบัน และคงอีกสักระยะ 

การจะลงทนุใน Line@ หรอืไม่นัน้ กข็ึน้อยูก่บัการตดัสนิใจทางต้นทนุ

ของธุรกิจ โดยรวมแล้ว จะ Line หรือ Line@ ก็จ�าเป็นแง่การบริการ

สนับสนุน ส่วนในแง่การตลาดคุ้มค่ายากในหลายธุรกิจ ดังนั้น หาก

มองแง่บริการ และภาพพจน์เป็นส�าคัญค่าบริการเดือนละหลักพันก็

คงคุ้มกัน หรือไม่เช่นนั้น ลงทุนกับสิ่งอื่นไปก่อนและใช้ Line ใน 

รูปแบบฟรีๆ ก็ดีพอเพียง
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

Youtube

คงต้องมาอยู่ในส่วนหนึ่งของ Social Network อย่างขาด 

ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม Youtube ผู้ให้บริการด้านวิดีโอนี้อาจมีสะเทือน

ไปบ้างกับ Facebook Live แต่ในหลายด้านก็ยังแทนกันไม่ได้  

ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นการใช้ Youtube กับการตลาดก็มีหลายระดับเช่นกัน

การใช้ Youtube ท�าการตลาด

●  สร้างกระแส : ด้วยข้อจ�ากดัด้านต้นทนุการออนแอร์ (On 

Air) กล่าวคือ แต่ก่อนหากท�าโฆษณาโทรทัศน์ออกมาที่เรียกว่า TVC 

(television commercial) นอกจากจะต้องลงทุนสร้าง ถ่ายท�าแล้ว 

ยังต้องเสียค่าซื้อเวลาจากช่องต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้หากยาวไปก็ต้อง

จ่ายแพงมาก แต่การก้าวหน้าของโลกอินเทอร์เน็ต และการมี You-

tube ท�าให้ใครก็สามารถสร้างเนื้อหาวีดีโอ แสดงได้ดังใจ ทว่าหาก

เป็นวิดีโอบอกกล่าว ประกาศสินค้า บริการเฉยๆ น้ันมันคงไม่ท�าให้

วิดีโอน้ันเกิดประโยชน์นัก ต้องสร้างจนเกิดกระแส ที่คงเห็นแบรนด์

ใหญ่ๆ พยายามท�ากนัในปัจจบุนั แต่ไม่ได้หมายความว่า แบรนด์เล็ก 

SME หรือรายย่อยท�าไมไ่ด้ ตวัอย่างที่ด ีก็เชน่ ของร้านตดิเครื่องเสียง 

Powersound V9 ซึ่งผมชื่นชมมากทีเดียว

●  สนับสนุนการค้นหา : เป็นที่ทราบกันโดยส่วนใหญ่ว่า 

Google คือแหล่งที่คนค้นหาข้อมูลกันโดยทั่วไป แต่รู ้หรือไม่ว่า 

ทุกวันนี้สิ่งที่เป็นรองลงมาในการค้นหาเริ่มเป็น Youtube เพราะการ

ได้ชมทั้งภาพ และเสียง ดีกว่าภาพนิ่ง และข้อความในหลายๆ ด้าน 

ซึ่งส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อหลายสินค้า และผลิตภัณฑ์ ไม่เว้นแต่ 

SEO นี่หมายถึง การท�าวิดีโอบางอย่างอะไรก็ได้ให้เกี่ยวข้องโดย

สมควร โอกาสที่คนทั่วไปจะหาสินค้า และบริการแล้วเจอเราบน

อินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นนั่นเอง

Tips : การตั้งชื่อคลิป (Title) และเขียนค�าอธิบายโดยย่อ 

(Descriptions) มคีวามส�าคญัมาก ควรค�านงึถงึค�าค้นหา (Keyword) 

ของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้ดี

●  ส่งเสรมิการขายและขาย : ด้วยความเป็นวิดีโอออนไลน์ 

ประโยชน์ประการหนึ่งคือการแสดงการสาธิตสินค้า ประกอบ รีวิว 

หรืออื่นๆ เป็นการส่งเสริมการขายเป็นอย่างดี โดยไม่จ�าเป็นต้อง 

ถ่ายท�าให้ดเีลศิกไ็ด้ แต่รูห้รอืไม่ว่า หากเป็นร้านค้าทีม่กีารบอกวธิกีาร 

การประกอบ การใช้งานหรืออะไรก็ตาม มักจะมีคนสนใจซื้อกับร้าน

นั้นๆ แหล่งนั้นๆ ด้วยเหตุผลเพราะดูใส่ใจ น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ 

นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�าให้เกิดการขายได้เลย

สรุป Youtube มีความส�าคัญ แต่ก็เฉพาะด้านอยู่บ้างด้วย

ความที่การสร้างเนื้อหา และวิธีการน�าเสนอค่อนข้างจะยาก รวมถึง

อาจยังไม่จ�าเป็นส�าหรับหลายธุรกิจ แต่พอที่จะสร้างความได้เปรียบ

ได้หากมีการสร้างสรรค์ใช้ช่องทางนี้ให้ดี ซึ่งแม้ว่าวันนี้อาจยังไม่ดู 

ไม่เหมาะ ไม่มีความพร้อม แต่ก็ไม่ควรมองข้ามเพราะอย่างน้อยการ

ค้นหา การโฆษณา ควรถกูพจิารณาในแผนการตลาดออนไลน์เอาไว้

ด้วย

         

 


