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ใน
ชื้่วงที่่�ผู้่านมา การที่ำาการตลาดของบริษัที่ห้รือองค์กรต่างๆ 

ม่การเปล่�ยนแปลงไปอย่างมาก เนื�องจำากเราม่สื�อโซึ่เชื้่ยลที่่� 

ห้ลายๆ คนร้�จำัก เชื้่น Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube ฯลฯ  

สื�อเห้ล่าน่�ม่บที่บาที่สำาคญัในย่คปัจำจ่ำบนั สื�อต่างๆ เห้ล่าน่�ที่ำาให้�การที่ำา

การตลาดของนักการตลาดเปล่�ยนแปลงไป ซ้ึ่�งในอด่ตบริษัที่ให้ญ่ห้รือ

แม�แต่บริษัที่เล็กๆ จำะโฆษณาในสื�อห้ลัก เชื้่น TV, วิที่ย่, ห้นังสือพิมพ์, 

นิตยสาร ฯลฯ แต่ในย่คปัจำจ่ำบัน ไม่ว่าจำะเป็นบริษทัี่ให้ญ่ห้รือบริษทัี่เลก็ 

ห้รือบริษัที่เกิดให้ม่ มักให้�ความสำาคัญกับการใชื้�สื�อโซึ่เซึ่่ยลห้รือสื�อที่่� 

อย้่ในโลกของอินเที่อร์เน็ต 

ถามว่าที่ำาไมถ้งต�องที่ำาการตลาดในสื�อที่่�อย้ ่ในโลกของ 

อินเที่อร์เน็ต เพราะเนื�องจำากที่ำาได�ง่าย แชื้ร์ได�ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

เส่ยค่าใชื้�จำ่ายน�อยกว่าการที่ำาการโฆษณาในสื�อห้ลัก สื�อบางสื�อที่่�อย้ ่

ในโลกของอินเที่อร์เน็ตถ้งกับให้�ที่ำาการตลาดได�ฟัร่ๆ โดยไม่เส่ยเงิน 

แต่ อย่างใด เช่ื้น AD facebook ผู่้านห้น�าเพจำแต่ละครั�ง อ่กทัี่�งลก้ค�าห้รือ 

กล่่มเป้าห้มายด้ได�ตลอด 24 ชื้ั�วโมง

ถามว่าที่ำาไมคนถ้งชื้อบด้ห้รือเล่นสื�อที่่�อย้่ในอินเที่อร์เน็ต 

เนื�องจำากย่คปัจำจำ่บันโที่รศัพที่์สมาร์ที่โฟัน ห้าซึ่ื�อได�ง่าย ราคาถ้กและ 
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เที่คโนโลย่ที่างด�านคลื�นห้รือเครือข่ายที่างอินเที่อร์เน็ตสามารถ 

ใชื้�ได�ในพื�นที่่�เกือบที่ั�งประเที่ศ (ภัาคเห้นือ ภัาคกลาง ภัาคใต� 

ภัาคตะวันออกเฉ่ยงเห้นือ) เราจำ้งไม่แปลกใจำว่าย่คน่�บ่คคลที่่�ใชื้� 

อินเที่อร์เน็ตจำะม่ผู้้�ใชื้�ตั�งแต่คนที่่�อย้่ในวัยเด็กไปจำนถ้งคนส้งอาย่ 

สำาหรับแง่คิดในเรื่องการทำาการตลาดผ่าน 

Social Media Marketing ที่สำาคัญๆ มีดังนี้

1. ถ้าไม่โดน ไม่เรั้าใจั ไม่น่าสนใจั อย่าไปที่ำาเนื�องจำาก 

จำะที่ำาให้�เส่ยเวลา เส่ยค่าใชื้�จำ่าย แต่ถ�าที่ำาต�องที่ำาให้�ด่ ให้�ให้ญ ่

จำนกระทัี่�งเกิดไวรัล (การส่งต่อ การบอกต่อ จำนที่ำาให้�ร้�จำักกันไปที่ั�ว) 

โฆษณาในคลิปห้ลายคลิปใน Youtube ที่ำาได�ด่มาก จำนที่ำาให้�ผู้้�ชื้ม 

นับล�านๆ คนชื้ม ห้รือม่การส่งต่อ แชื้ร์ต่อกันเป็นจำำานวนมาก แต่ถ�า 

คลิปในงานโฆษณาของเราไม่เป็นที่่�น่าสนใจำห้รือไม่โดน ไม่เร�าใจำ 

ผู้้�คนในโลกของอินเที่อร์เน็ต ก็ไม่ควรที่่�จำะปล่อยโฆษณาลงไป

2. Content, Content, Content มีความสำาคัญ อย่าละเลย 

เป็นอนัขาด อนัดบัแรกค่ณจำะต�องที่ำาการบ�านเส่ยก่อนว่า ใครคอืกล่่ม 

เป้าห้มาย ใครคือลก้ค�าของค่ณ แล�วค่ณจ้ำงลงไปส้เ่นื�อห้าห้รือลงไปส้่

คอนเที่นต์ของค่ณว่าจำะเอาอย่างไร เชื้่น ให้�ความบันเที่ิงผู้สมเนื�อห้า

สาระความร้� ห้รือม่เนื�อห้าในเชื้ิงให้�ข�อคิดสะที่�อนสังคม เป็นต�น

3.  ต้องทำาอย่างต่อเน้ �อง สมำ �าเสมอ เพื�อสร�างความ 

ที่รงจำำาอย่างต่อเนื�อง บริษัที่บางบริษัที่ ออกโฆษณาด่มาก ที่ั�งเนื�อห้า  

สาระ จำนกระที่ั�งม่การพ้ดต่อ ส่งต่อ แชื้ร์ต่อ จำนกระที่ั�งเกิดไวรัล แต่ 

ห้ลังจำากนั�น ก็ห้ย่ดไปเฉยๆ แที่นที่่�จำะที่ำาอย่างต่อเนื�อง สมำ�าเสมอ 

ดังนั�น การที่ำาการตลาดผู้่าน Social Media Marketing เราต�องที่ำา 

อย่างสมำ�าเสมอ เพื�อให้�เกิดการต่อเนื�อง จำนล้กค�าห้รือกล่่มเป้าห้มาย 

เกิดการจำดจำำา และพร�อมที่่�จำะเป็นสาวกห้รือเป็นแฟันคลับ (FC)

4. ต้องรั้้จัักโหนกรัะแสหรั้อเกาะกรัะแส Real Time Social 

Media Marketing การโห้นกระแสที่่�กำาลังเป็นข่าวห้รือ ที่่�กำาลังดังห้รือ 

ท่ี่�ม่คนสนใจำติดตาม (Talk of the Town) การที่ำาการตลาดแบบน่�จำะที่ำา 

ให้�กล่่มผู้้�บริโภัคห้รือกล่่มคนส่วนให้ญ่ ติดตามเพราะคนส่วนให้ญ่ 

ที่ราบด่ว่า บริษัที่พ้ดถ้งอะไร ไม่ต�องอธิบายมาก

5. ต้องรั้้จัักกรัะบ้วนการัส้�อสารั เชื้่น กล่าวคือ ผู้้�ส่งคือใคร 

ม่ชื้่องที่างอะไรในการส่งสารออกไปได�บ�าง (ม่ห้ลากห้ลายชื้่องที่าง 

สามารถส่งได�ห้ลายชื้่องที่าง) ผู้้�รับสารคือใคร เมื�อรับสารแล�วม ่

ปฏิิกิริยาอย่างไร ม่การสนองตอบอย่างไรบ�าง เมื�อผู้้�ส่งสารร้�ปฏิิกิริยา 

ห้รือการสนองตอบแล�ว จำ้งนำามาแก�ไขห้รือปรับปร่ง วางแผู้นในการ 

ส่งสารให้ม่ (โดยใชื้�กระบวนการ PDCA)

P (Planning) การวางแผู้น เป็นกิจำกรรมลำาดับแรกที่่�ต�อง 

กำาห้นดเพื�อไปส้่เป้าห้มาย

D (Do) การลงมือที่ำา การปฏิิบัติตามแผู้น 

C (Check) ตรวจำสอบ และประเมินตนเอง

A (Action) การปรับปร่งแก�ไข และพัฒนา

6. ต้องร้้ัจััก จััดสรัรังบ้ป้รัะมาณ์ ค่าใชื้�จ่ำายในการที่ำาการตลาด 

ผู่้าน Social Media Marketing เพราะการจัำดสรรงบประมาณในด�าน

น่�ม่ความสำาคัญไม่น�อยไปกว่าการใชื้�เงินในการผู้ลิตสินค�า ผู้ลิตภััณฑ์์ 

การจำ�างพนักงาน เพราะถ�าม่สินค�าที่่�ด่ โรงงานที่่�ด่ พนักงานที่่�ด ่

วัตถ่ดิบที่่�ด่ ตั�งราคาที่่�ด่ แต่ล้กค�าไม่ร้�จัำก ห้รือกล่่มเป้าห้มายไม่ร้�จัำก 

ก็ม่โอกาสขายได�น�อยมาก เมื�อขายได�น�อย ก็ที่ำาให้�ขาดที่่นห้รือม ่

กำาไรน�อยนั�นเอง

7. ต้องรั้้จัักวัดผู้ล ป้รัะเมินผู้ล ห้ลังจำากที่่�ที่ำาการตลาดผู้่าน 

Social Media Marketing ไปแล�ว เราควรต�องม่การวดัผู้ล ประเมินผู้ล 

ว่าม่ความสำาเรจ็ำมากน�อยเพ่ยงใด แล�วควรท่ี่�จำะม่การปรับปร่ง เปล่�ยน-

แปลง แก�ไข สิ�งท่ี่�ที่ำาลงไปอย่างไรบ�าง ควรท่ี่�จำะม่การพัฒนาในเรื�องใด 

ควรที่่�จำะเพิ�มเติมในเรื�องใด ห้รือควรที่่�จำะห้ย่ดในเรื�องใดบ�าง

ดังนั�น การที่ำาการตลาดผู้่าน Social Media Marketing 

เป็นสิ�งที่่�ต�องคำาน้งถ้ง และควรที่่�จำะต�องลงที่่นที่ำาในย่คปัจำจำ่บัน 

และโลกในย่คอนาคต เพราะโลกของเราได�เปล่�ยนจำากการบริโภัค 

สื�อจำากสื�อห้ลัก (โที่รที่ัศน์ วิที่ย่ ห้นังสือพิมพ์) โดยเปล่�ยนมาด้ และใชื้� 

Social Media ที่างอินเที่อร์เน็ตกันมากข้�นเรื�อยๆ จำนกระที่ั�งการ 

บริโภัคสื�อห้ลักม่การบริโภัคที่่�ลดน�อยลงอย่างเห้็นได�ชื้ัด TPA
news


