
43TPA news

Marketer คุณเป็นได้
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นัก
การตลาด นกัขึ้าย เจา้ขึ้องกิจการ จำานวินมากในยคุปิจัจุบ้นั

มักให้้ควิามสำาคัญกับ้การใช้ีส่�อโซีเชีียล (Social Media) 

และเป็ินกระแสไปิทุิกมมุโลก วิา่จะต้องมีการปิระชีาสัมพนัธ์ิ โฆ์ษณ์า

ในส่�อต่างๆ เห้ล่านี� ไม่วิ่าจะเป็ิน Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Youtube, google รวิมไปิถ้งการโฆ์ษณ์าในเวิ็บ้ไซีต์ (website) และ

ในบ้ล็อก (Blog)

แต่สิ�งทิี�ตามมาก็ค่อ ทิำาให้้เกิดค่าใชี้จ่าย เกิดต้นทิุน และเกิด

การใชี้เงินจำานวินมากในการทิำาการปิระชีาสัมพันธิ์ การโฆ์ษณ์ากับ้

ส่�อโซีเชีียล (Social Media) เห้ล่านี� การกระตุ้นยอดขึ้ายด้วิยการ

โฆ์ษณ์าเปิ็นสิ�งทิี�ดี แต่อย่าล่มนะครับ้วิ่า วิัตถุปิระสงค์ห้ร่อเปิ้าห้มาย

ขึ้องการทิำาธิุรกิจค่ออะไร คำาตอบ้ค่อ กำาไรครับ้ ห้ากวิ่าคนร่้จักสินค้า

มาก มีชี่�อเสียงมาก แต่ถ้าไม่มีคนซี่�อห้ร่อมีคนซี่�อจำานวินน้อยมาก 

สง่ผลให้ข้ึ้าดทุินห้รอ่ไม่มกีำาไร แต่ในขึ้ณ์ะเดียวิกันกเ็กิดตน้ทินุจำานวิน

มากในการลงโฆ์ษณ์า ถ้าเปิ็นอย่างนี� ก็ถ่อวิ่าผิดวิัตถุปิระสงค์ห้ร่อ 

เปิ้าห้มายในการทิำาธิุรกิจครับ้ 

สำาห้รับ้บ้ทิควิามนี� เราลองมาเรียนร่้ และแลกเปิลี�ยนเกี�ยวิ

กับ้ “ขึ้้อควิรระวิังในการทิำาการตลาดใน Social Media Marketing” 

กันครับ้

1.  ไม่ต้องใช้ส่�อโซึ่เชียล (Social Media) ห้ากกลุ่มล่กค้า

เปิ้าห้มายขึ้องคุณ์ กลุ่มให้ญ่ เปิ็นกลุ่มผ่้ส่งอายุ ซี้�งไม่นิยมเล่นส่�อ 
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โซีเชีียล (Social Media) นักการตลาด นักขึ้าย เจ้าขึ้องกิจการ 

ผ่้ปิระกอบ้การห้ลายคน ซี้�งส่วินให้ญ่เปิ็นคนรุ่นให้ม่ มักจะให้้ควิาม

สำาคัญกับ้ส่�อโซีเชีียล จนล่มวิิเคราะห้์ไปิวิ่า แทิ้ทิี�จริงแล้วิ ล่กค้ากลุ่ม

ให้ญ่ขึ้องเราอย่่ทีิ�ไห้นกันแน่ ผลค่อสินค้าขึ้องเราโด่งดังเปิ็นทีิ�ร่้จักใน

กลุ่มวิัยรุ่น แต่ยอดขึ้ายน้อยมาก ทิำาให้้ต้องเสียเวิลา เสียเงินทิอง ไปิ

กับ้การใชี้ส่�อโซีเชีียล ห้ากเอาเวิลาไปิทิุ่มเทิกับ้การใชี้กลยุทิธิ์อ่�นห้ร่อ

การใชีส้่�ออ่�นๆ ทิี�กลุม่เปิา้ห้มายใชีห้้รอ่โดนใจ กจ็ะเกดิปิระโยชีน ์และ

ส่งผลต่อยอดขึ้าย และกำาไรมากกวิ่า

2.  อยา่คดิ้วิา่มเีงนิิมาก และท่้์มเงนิิเปน็ิจำานิวินิมาก  แลว้ิ

จะปิระสบ้ควิามสำาเร็จในการใช้ีส่�อโซีเชีียล (Social Media) ในการ

Social Media Marketing
ข้อควรระวังในการทำาการติลี่าดใน
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ทิำาการตลาด แตแ่ทิท้ิี�จรงิแลว้ิ การสรา้งไอเดยีให้ม่ๆ  การใชีส้มอง การ

คิดริเริ�มสร้างสรรค์มีควิามสำาคัญมากกวิ่า การทิุ่มเทิเงินเปิ็นจำานวิน

มาก เชี่น บ้ริษัทิ ก มีเงินมากมายมห้าศาล สามารถซี่�อส่�อโฆ์ษณ์าได้

เปิน็จำานวินมาก และมีเงินทุินเป็ินจำานวินมากในการสร้างภาพยนตร์

ห้ร่อคลิปิ VDO แต่การสร้างภาพยนตร์ห้ร่อคลิปิ VDO กับ้มีเน่�อห้า

เรยีบ้ๆ ไมน่า่สนใจ สง่ผลให้เ้วิลานำาไปิลงใน Youtube ห้รอ่ส่�อโซีเชียีล 

ไม่เกิดการแชีร์ห้ร่อเกิดการด่จำานวินมาก (คนด่น้อยมาก) ก็ทิำาให้้เงิน

ทินุทีิ�ลงทุินไปิสญ่เปิลา่ และเกดิต้นทุินเพิ�ม กำาไรลดลง แต่ตรงกันขึ้า้ม

บ้ริษัทิห้ร่อองค์กรขึ้นาดเล็ก แทิบ้จะไม่มีเงินห้ร่องบ้โฆ์ษณ์า แต่ใชี้

กล้องจากม่อถ่อ แล้วิสร้างเน่�อห้าทีิ�แปิลกให้ม่ ทิันสมัย โดนใจคน 

เร้าใจ แล้วินำาเอาไปิลง Youtube ผลปิรากฏิวิ่า มีคนด่เปิ็นห้ลายล้าน

คน มีการส่งต่อ แชีร์ต่อ เปิ็นจำานวินมาก และส่งผลต่อการซี่�อสินค้า

และบ้ริการ ทิำาให้เ้กิดรายได้และกำาไร โดยทีิ�แทิบ้จะไม่มตีน้ทินุในการ

ซี่�อค่าโฆ์ษณ์าเลย ดงันั�น “อย่าเปิน็ข้ึ้ออ้างนะครับ้ว่ิา บ้รษิทัิเราไม่มเีงนิ

ห้รอ่งบ้นอ้ยจง้ไมส่ามารถสรา้งส่�อทิี�ดไีด ้ห้ากมงีบ้นอ้ย จงใชีส้มองให้้

มาก จงใชี้ควิามคิดให้้มากครับ้” 

3.  อย่าเขึ้้าใจผิด้วิ่า โฆ์ษณ์าในเฟัสบุ้๊ก Facebook ได้

จำานวิน Like มาก แล้วิคนทีิ�กด Like จะเปิ็นล่กค้าขึ้องเราห้ร่อซี่�อ

สินค้าขึ้องเราห้ร่อโฆ์ษณ์าในส่�อ Social Media อ่�นๆ แล้วิคนด่มาก 

คนด่เห้ล่านั�นจะเปิ็นล่กค้าขึ้องเรา ควิามจริงอาจจะไม่ใชี่ก็ได้ เพราะ

บ้างคนอาจจะชีอบ้อ่านชีอบ้ด่ และร่้ส้กวิ่าสนุกสนาน แต่ไม่ตัดสินใจ

ซี่�อสินค้าห้ร่อผลิตภัณ์ฑิ์ขึ้องเราก็ได้

4.  หมั�นิท์บัท์วินิ และใช้หลักการ PDCA คอ่ P (Planning) 

การวิางแผน D (Do) การลงม่อทิำา การปิฏิิบ้ัติตามแผน C (Check) 

ตรวิจสอบ้ และปิระเมินตนเอง A (Action) การปิรับ้ปิรุงแก้ไขึ้ และ

พัฒนา 

แล้วิเราจะนำา PDCA มาปิรับ้ใชี้กับ้การตลาดใน Social 

Media Marketing ได้อย่างไร คำาตอบ้ค่อใชี้ได้อย่างแน่นอน เชี่น

P (Planning) การวิางแผน เปิ็นกิจกรรมลำาดับ้แรก นักการ

ตลาดตอ้งมกีารจดัการวิางแผนการทิำางานห้รอ่การวิางแผนการตลาด

ก่อน จะใชี้ Social Media Marketing อย่างไร จะใชี้ส่�ออะไร ให้้ตรง

กบั้เปิา้ห้มาย โดยคำานง้ถ้งเร่�องขึ้อง ตน้ทินุ คา่ใชีจ้า่ย ชีว่ิงเวิลา เน่�อห้า 

ขึ้้อม่ลขึ้่าวิสารทิี�ต้องการส่�อสารให้้กับ้ล่กค้าห้ร่อกลุ่มเปิ้าห้มาย 

D (Do) การลงม่อทิำา นักการตลาดต้องลงม่อทิำาตามแผนทิี�

ได้วิางเอาไวิ้ เพราะการลงม่อทิำาเปิ็นเร่�องทิี�ต้องใชี้เวิลา ต้องออกแรง 

ต้องเห้น่�อย ต้องเผชีิญกับ้ปิัญห้า และอุปิสรรค กับ้สถานการณ์์จริงๆ

C (Check) ตรวิจสอบ้ และปิระเมินตนเอง นักการตลาด 

ต้องห้มั�นตรวิจสอบ้ และปิระเมินผล แผนทิี�เราวิางเอาไวิ้ เม่�อ D (Do) 

ลงม่อกระทิำาแล้วิ เกิดปิัญห้าห้ร่ออุปิสรรคอะไรห้ร่อเปิล่า ห้ร่อได้ผล

ตามแผนการทิี�วิางเอาไวิ้ห้ร่อไม่

A (Action) การปิรับ้ปิรุงแก้ไขึ้ และพัฒนา เม่�อทิำาตามวิงจร 

PDC แล้วิขึ้ั�นตอนต่อไปิต้องมีการปิรับ้ปิรุงแก้ไขึ้ และพัฒนา กล่าวิ

ค่อ จะเพิ�มห้ร่อลดห้ร่องดการใชี้ส่�อโซีเชีียล (Social Media) ตัวิไห้น

บ้้าง เพราะส่�อโซีเชีียล (Social Media) ทีิ�ใชี้เกิดผลลัพธิ์ทีิ�แตกต่าง

กัน บ้างส่�ออาจใชี้ไม่ได้ผลเลย จ้งต้องงด สุดทิ้ายเม่�อปิรับ้ปิรุงแก้ไขึ้ 

และพัฒนาแล้วิ จ้งนำาไปิส่่การวิางแผนให้ม่อีกครั�ง

สิ�งเห้ล่านี� ขึ้า้งต้นเปิน็ปัิจจัยห้น้�งซี้�งคนทิำาการตลาดใน Social 

Media Marketing พ้งระวิัง เพราะห้ลายคนอาจจะล่มคิด ล่มคำาน้ง 

ล่มวิิเคราะห้์สิ�งเห้ล่านี� คิดแต่เดินห้น้า ห้ลายคนคิดจะเอาแต่โด่งดัง

เปิ็นทิี�ร่้จักอย่างกว้ิางขึ้วิางอย่างเดียวิ จนล่มคิดถ้งเร่�องขึ้องกำาไร ซี้�ง

เปิ็นวิัตถุปิระสงค์ห้ร่อเปิ้าห้มายทิี�สำาคัญขึ้องการทิำาธิุรกิจ
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