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COMMUNICATIONS

	 ต้องไม่ลืมว่า	การสื่อสารการตลาดในรูปแบบเดิม	
ส่วนใหญ่แล้ว	แบรนด์จะเป็นผู้สื่อความอยู่เพียงฝ่ายเดียว	
ต่างจากการสื่อสารการตลาดออนไลน์	 เป็นการสื่อสารท่ี	
แบรนด์และผูบ้รโิภค	ต่างโต้ตอบระหว่างกันไปมา	เป็นรปูแบบ
การสือ่สารผ่านทางช่องทางออนไลน์ทีห่ลากหลาย	แบบสองทาง
(Two	Way	Communication)	ท�าให้การแลกเปลีย่นความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถท�าได้ไม่ยาก

ข้อดีของการใช้สื่อสารการตลาดแบบออนไลน์

 Push Digital Marketing  Communications Strategy
	 กลยุทธ์สื่อสารการตลาดเชิงรุก	 การที่แบรนด์เป็นผู้คัดสรร	 เน้ือหา		
ข้อมูล	ข่าวสาร	ข้อเสนอ	แล้วส่งไปยังลูกค้า	หรือกลุ่มเป้าหมาย	ให้เกิดการ
เข้าถึงตัวให้ได้มากท่ีสุด	ด้วยความพยายามที่จะท�าให้ผู้ที่ได้รับเน้ือหาน้ัน	
มีความน่าสนใจ	 เกิดความพึงพอใจท่ีได้เนื้อหาท่ีตอบโจทย์ความต้องการ	
รู้สึกผูกพัน	อยากใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น	รวมถึงต้องการที่จะเผยแพร่	
บอกต่อ	ในที่สุด	ช่องทาง	หรือเครื่องมือที่ใช้	อาทิ	การใช้		Search	Engine	
Marketing,	Demonstrations,	Free	Trial,	Webinars	/	Seminar

 Pull Digital Marketing Communications  Strategy 
	 กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบตั้งรับ	เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีให้
ผู้บริโภคเป็น	ฝ่ายเลือกรับข้อมูลต่างๆ	หรือค้นพบ	ข้อมูล	เรื่องราวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์	รวมถึง	ข้อเสนอทางการตลาด	ด้วยตนเอง	โดยที่แบรนด์เป็น
ผู้เผยแพร่	 อ�านวยความสะดวก	สร้างเน้ือหาที่มีความดึงดูดใจ	มีข้อเสนอ	
เนื้อหา	หรือภาพเป็นที่สะดุดตา		พบเห็นได้ง่าย	ช่องทาง	หรือเครื่องมือที่ใช้	
อาทิ	การใช้	Search	Engine	Optimization,	Viral	Marketing,	Social	Media	
Marketing,	Email	Marketing,	FB,	IG,	twitter,	line,	YouTube	เป็นต้น

 ส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ หรือ การสือ่สารการตลาดดจิิทลั ด้วยการให้ข้อมลู  โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผลติภัณฑ์
ไปยังลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ และหวังผลทางด้านการตลาด ด้วยเครื่องมือและเครือข่ายออนไลน์  
โดยการผสมผสานเนือ้หาจากการเผยแพร่ข้อมลู ข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลย ีอนิเทอร์เนต็ ทีอ่าจกล่าวได้ว่ามวีธิกีารทีห่ลากหลาย
ไม่มีรูปแบบ หรือสูตรส�าเร็จที่ตายตัว 

รุก – รับ กับกลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบออนไลน์

เคล็ด(ไม่)ลับ ส่ือสารการตลาดออนไลน์ ท�าให้แบรนด์ทัง้ดงั ทัง้ปัง โดนใจผูบ้รโิภค 

สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

การสื่อสารท�าได้หลากหลาย

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่จ�ากัด

เพิ่มฐานกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น

สื่อสารกับผู้บริโภคได้ตลอดเวลา

ตรวจสอบความสนใจ ได้เป็นระยะๆ

รับรู้ความเคลื่อนไหวของผู้บริโภค และคู่แข่ง

วัดผลได้ว่ามีผู้พบเห็นและมีปฏิสัมพันธ์เท่าไร

การพัฒนา ปรับปรุง ขยาย หรือลดทอน 
รายละเอียดที่สื่อสารได้
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ ส่ือสารการตลาด
แบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กรจนถงึระดบัชาต ิผูบ้รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มผีลงานวชิาการกว่า 300 ผลงานกบัต�าแหน่งทีห่ลากหลาย
ทัง้ด้านธรุกจิ สงัคม และศิลปวฒันธรรม รวมถงึการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Smartphone ยืนหนึ่ง ในการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์  
	 จากการศกึษาพฤตกิรรม	การใช้สือ่ดจิทิลัของผูบ้รโิภคในประเทศไทย		
พบว่า	พฤติกรรม	การใช้บริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์	ของผู้บริโภค
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค	ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ	่
ได้เลือกใช้ส่ือดิจิทัลเพ่ือการใช้งานทุกวัน	ส่วนใหญ่เน้นเป็นช่องทางท่ี
ให้เกิดความสะดวกในการติดตาม	ติดต่อเพ่ือนและเครือข่าย		โดยความถ่ี
ในการใช้งาน	มากกว่า	5	ครัง้ต่อวัน		ระยะเวลาในการใช้มอีย่างหลากหลาย	
ไม่แน่นอน	โดยช่วงเวลาที่ใช้ส่ือดิจิทัลคือ	ช่วงการเดินทางท่ีอยู่บนรถ	
หลงัเลกิเรยีน	เลกิงาน	(กรณีทีม่ไิด้เป็นผูข้บัขีย่านพาหนะ)	เวลาท่ีใช้มากท่ีสดุ
คือช่วงหัวค�่าถึงเที่ยงคืน	อุปกรณ์ดิจิทัลที่นิยมใช้	ได้แก่	Smartphone	
สื่อสังคมออนไลน์ที่แต่ละคนจะใช้งานหลายๆ	สื่อ	ไปพร้อมๆ	กัน	คนที่ชอบ
กดถูกใจ		เพราะต้องการแสดงออกถึงความเหน็	ทศันคต	ิความสนใจ	ตลอดจน
สนับสนุนแบรนด์ที่ชื่นชอบ	 ไปพร้อมกับติดตามข่าวสารของแบรนด์น้ันๆ	
เพราะ	 ผู้บริโภคท่ีอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์	 นิยมแสดงความคิดเห็นใน
ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	ร่วมกับการส่งต่อ	
การแบ่งปันเนือ้หา	ไปยังเครอืข่ายของตน	รวมถึงต้องการเงือ่นไขพิเศษ	เช่น	
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย		โปรโมชั่น		ส่วนลด	แลก	แจก	แถม	รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดออนไลน์		มีการปรับตัวอยู่ตลอด	เป็นการสื่อสารท่ี
น�าไปสู่ประเด็นเนื้อหา	ความคิด	เรื่องราว	Content	ของแบรนด์ผ่านการใช้
สื่อเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ	มากขึ้นไปเรื่อยๆ			
										นอกจากน้ี	Smartphone	ยังท�าให้พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อของ
ผูบ้รโิภคเกิดการเปลีย่นแปลงไปด้วยการใช้เครือ่งมอืในการสือ่สารการตลาด
แบบออนไลน์	ทีเ่หมาะสม	จงึท�าให้แบรนด์	ต้องมกีารตืน่ตวัต่อการออกแบบ	
Content	ทีใ่ช้ความคดิสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา		ภายใต้เงือ่นไขของกลุม่เป้าหมาย
ตามความแตกต่างในปัจจัย	ทางด้าน	 เพศ	อายุ	 อาชีพ	 ระดับการศึกษา	
รายได้	 และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค	ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายออนไลน์	ในชีวิตประจ�าวัน	ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมาก

รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ 
 Post Free PR
	 การ	Post	ข้อความ	ข่าวสาร	ในพ้ืนที	่Free	PR	ไปลงตาม
Website	 หรือ	 Page	 ที่มีพ้ืนที่ส�าหรับการประชาสัมพันธ์	
ประกาศ	ที่นอกจาก	Website	 ยังมีพ้ืนที่ในช่องทางอื่น	 ทั้งที่
เป็นของบคุคล	องค์กร	สือ่	ทีเ่ปิดให้เป็นช่องทางประชาสมัพันธ์	
โดยสามารถค้นหาเพ่ือจัดท�า	 รวบรวม	List	 รายชื่อช่องทางที่
เหมาะสมตามหมวดหมู่	ทั้งในและต่างประเทศ

 Website Marketing Communications
	 การจัดท�าเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่	หรือสร้าง	Blog	แบบ
ไม่เสยีค่าใช้จ่ายเช่น	Blogger	ของ	Google	เป็นอกีหนึง่ช่องทาง
ท่ีจ�าเป็น	ไม่ต่างกับการวางระบบให้เป็นสถานกีลาง	ระหว่างแบรนด์
กับผูบ้รโิภค	ทีส่ามารถเข้าถงึข้อมลูสบืค้นได้ตลอดเวลา	การเขยีน
เรื่องราว	ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	ที่น�าเสนอได้อย่างน่าเชื่อถือ
น่าติดตาม	ย่อมท�าให้ผู้บริโภคเชื่อใจ	นอกจากนั้นยังสามารถ
พูดคุยติดต่อระหว่างกัน	 ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษารูปแบบ
การน�าเสนอของคูแ่ข่งด้วย	ว่ามจีดุเด่น	จดุด้อย	อย่างไรบ้าง

 Video Marketing Communications
	 การจดัท�า	File	Video	เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หา	กิจกรรมต่างๆ
เผยแพร่ผ่าน	YouTube	หรอืช่องทาง	Internet	อืน่ๆ	ของแบรนด์	
ทั้งที่เป็นข้อมูลข่าวสาร	 เนื้อหาสาระ	 นันทนาการ	 บันเทิง	
แนะน�าผลิตภัณฑ์ท้ังแบบตรงๆ	หรือแทรกเนื้อหาแบบอ้อม	
แต่ท�าให้ผู้บริโภคสนใจ	พอใจ	และจดจ�าได้

 Banner 
	 การซื้อพ้ืนที่ลงข้อความโดยใช้	 Banner	 ไปลงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางเช่น	website	ต่างๆ	ให้ตรงกลุ่ม
เป้าหมายของแบรนด์	ตามความสนใจ	เช่น	ท�าอาหาร	ท่องเท่ียว
เรียนพิเศษ

 Online Communications Network
	 การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคม	Online	 ที่
สามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายจ�านวนมาก	และสร้างการบอกต่อ
หรอืการกระจายของเนือ้หา	ทีร่วดเรว็แบบ	Viral		อกีหลายรปูแบบ
และช่องทาง	ทีไ่ม่ควรมองข้าม	ในทางกลบักนั	ควรเลอืกช่องทาง
Social	Network	ทีต่รงกับเป้าหมายของแบรนด์ให้ได้มากท่ีสดุ
ทั้ง	Twitter,	Facebook,	Instagram,	การท�า	Search	Engine	
Optimization	 (SEO)	 การท�าให้เนื้อหาของแบรนด์	 ปรากฏ
ผลในการแสดงผลล�าดับแรกๆ	 ของการค้นหา	 โดยท่ีการ
เลือกรูปแบบ	 เครื่องมือ	 ช่องทางในการสื่อสารการตลาดที่มี
ประสทิธิภาพ	จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผูบ้รโิภคเป้าหมาย
ให้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว	อีกทั้งยังก่อให้เกิดความคุ้มค่า	คุ้มเวลา	
ในการด�าเนินการสื่อสารของแบรนด์
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									แม้ว่าในโลกความเป็นจรงิ	ช่องทางสือ่ออนไลน์มอียู่เป็นจ�านวนมาก
หลายรูปแบบ	มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	และมีรูปแบบใหม่ๆ	
ทีน่่าสนใจเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ		แต่วิธีการสือ่สารการตลาดแบบออนไลน์	ก็ยัง
ไม่มท่ีาทว่ีาจะได้รบัความนยิมทีน้่อยลงกว่าเดิม	และดูจะเป็นภาคบงัคบั
ทีแ่ต่ละแบรนด์ไม่อาจปฏิเสธได้	ท�าให้เนือ้หาเกิดการแข่งขนัอย่างรนุแรง
ของเนื้อหาในการสื่อสารการตลาดในสังคมออนไลน์	 ในส่วนของ
แนวทางเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผูบ้รโิภค		ให้จบัใจกลุม่เป้าหมาย		
ที่แต่ละแบรนด์สามารถท�าได้		มีดังนี้

 Professional  
 สือ่สารแบบมืออาชพี	ในแต่ละแบรนด์	ต้องเข้าใจกระบวนการ
สื่อสารที่เด่นชัด	 ไม่ว่าผู้บริหาร	 ผู้รับผิดชอบในการสื่อสารจะต้อง
ท�าความเข้าใจถึงวิธีการ	เหตุผล	กฎหมาย	จริยธรรมทางการสื่อสาร	
ไปพร้อมๆ	 กับการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารท่ีแยบยล	การเรียนรู้
จากความส�าเร็จ	และความล้มเหลว	ของแบรนด์อื่นบ้าง		การติดตาม
สถานการณ์การตลาด	เทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด

 Trust is important 
 ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งส�าคัญ		การให้ข้อมูลที่เป็นความจริง	
ไม่หลอกลวง	สามารถอ้างองิเชือ่ถือได้นับเป็นความจ�าเป็น	ไม่เพียงแต่
การสือ่สารออนไลน์เท่านัน้	แต่ยังครอบคลมุถึงการสือ่สารทุกช่องทางด้วย	
ถ้าพบข้อผิดพลาดควรแก้ไขโดยเร็วและต้องแสดงความรับผิดชอบ

 Pay attention
 ใส่ใจกับทุกรายละเอยีด	ไม่ว่าจะเป็นงานทีแ่บรนด์ท�ากันเอง	
หรือว่าจ้างผู้ช�านาญจากภายนอก	จะต้องมีระบบ	หรือข้ันตอนการ
ตรวจสอบทีล่ะเอยีด	ทัง้ความถูกต้อง	ความเหมาะสม	และผลกระทบ
ทีอ่าจเกิดขึน้ทัง้ทีต่ัง้ใจหรอืไม่ต้ังใจก็ตาม	ระบบการตรวจสอบท่ีดถืีอเป็น
การบรหิารความเสีย่งของชือ่เสยีง	ข้อมลูข่าวสารของแบรนด์ทีพึ่งระวัง

 Simplified and Advanced
 ประยุกต์ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ต้นทุน	และ
เรื่องราวของแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกัน	 การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์จะต้องสามารถน�าเอาจุดเด่น	ทรัพยากรของแต่ละแบรนด์
อนัเป็นต้นทุนส�าคญัออกมาเล่าเรือ่ง	หรอืต่อยอด	สร้างคณุค่าให้เกิดขึน้
ต่อผู้บริโภคให้ได้	 ซึ่งการค้นหาน้ีอาจใช้วิธีจากการมองเข้าไปข้างใน	
หรือมองออกมาก็ได้	 เพ่ือหาประเด็นท่ีน่าสนใจและเลือกใช้เทคนิค
ออนไลน์ที่ตรงกับเรื่องราวให้มากที่สุด

 Don’t give up
 อย่ากลัว อย่ายอมแพ	้ความส�าเร็จทุกอย่างอาจไม่ได้เกิดขึ้น
ง่ายเสมอไป	การลองผิดลองถูก	ความกล้าที่จะทดลอง	ลงมือท�าใน
รูปแบบใหม่ๆ	ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์	 ถือว่าเป็นสิ่งที่นักส่ือสาร
ออนไลน์ควรน�ามาใช้	แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรบักับผลลพัธ์	ทีเ่กิดขึน้
และต้องสามารถปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมได้ทันที	หลงัจากทีป่ระเมนิแล้ว
เห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง

PROFESSIONAL

TRUST IS IMPORTANT 

PAY ATTENTION

SIMPLIFIED AND ADVANCED

DON’T GIVE UP

STORYYELLING 

LONG-TERM RELATIONSHIPS  

CONTINUOUS LEARNING

 Storytelling 
 ใช้การเล่าเรื่องมีกลยุทธ	์การสื่อสารที่ดี	ไม่เพียงแต่	สื่อสาร
เรือ่งราวทีต้่องการบอกเท่านัน้	แต่ต้องมกีลยุทธ์ในการเล่าเรือ่ง	ให้เกิด
ผลได้ตามที่ต้องการ	เช่น	รู้สึกตื่นตาตื่นใจ	รู้สึกอบอุ่นเป็นมิตร		รู้สึกมี
ความหวัง	หรอืตอบโจทย์จากคนรูใ้จ	ดงันัน้	การวางพลอ็ตเรือ่งจงึเป็น
สิง่ทีต้่องมกีารออกแบบไว้ล่วงหน้า	เพ่ือเรยีงร้อยเรือ่งราวสร้างอารมณ์ร่วม
การท�าให้ผู้บริโภคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ให้ได้	เป็นต้น

 Long-term relationships  
 ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ในระยะยาว	การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์	 ที่ดี	 จะไม่มองความสัมพันธ์ท่ีฉาบฉวย	แต่ควร
สานความสัมพันธ์	ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจการส่งมอบเงื่อนไข
ทีด่ท่ีีสดุมากกว่าทีผู่บ้รโิภคต้องการ	ย่อมเป็นความประทบัใจทีส่ะท้อน	
กลบัมา	ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมลูในรปูแบบใด	แบรนด์ต้องตัง้อยูบ่น
พื้นฐานของความไว้วางใจ	และสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว	

 Continuous learning 
 เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	โลกของการสื่อสารออนไลน์	เป็นโลก
ที่ไม่หยุดนิ่ง	มีเทคนิคใหม่ๆ	และช่องทางเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆ	หรือการ
เกิดความเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ทีต้่องตดิตาม	เตรยีมพร้อมให้สามารถ
รบัได้กับทกุสถานการณ์	นัน่คอืการตืน่ตวัและมกีารเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา
	 ข้อดขีองการสือ่สารการตลาดออนไลน์		คอืสามารถสร้างการรบัรู้
โดยใช้การลงทุนที่มาก	หรือน้อย	ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา	ความคิด
สร้างสรรค์		การออกแบบเนือ้หา	การตดัสนิใจใช้วิธีการ	ช่องทาง	เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์	ในขณะที่แบรนด์ต้องยอมรับความจริงท่ีว่า	
บนโลกออนไลน์มีสื่อและเนื้อหาที่น�าเสนออยู่เป็นจ�านวนมาก	และ
มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพ่ือให้เรื่องราวได้เป็นท่ีรับรู ้		ดังน้ัน	
การสือ่สารทีม่ปีระสทิธิภาพและความเข้าใจในผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย
จึงเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องน�ามาทบทวน	

สื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ให้โดนใจผู้บริโภค  


