บทที2่
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 FACEBOOK คืออะไร
เป็ นเว็บ Social Network ที่ได้รับมอบความนิยมอย่างมาก ซึ่ งมีจุดเริ่ มต้นจาก Mark
Zuckerburg และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด โดยแชร์ เรื่ องราว ภาพ ความคิดเห็น และ
กิจกรรมต่างๆ ให้เพื่อนๆนักศึกาด้วยกันรับทราบ เพียงไม่นานก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ วขยาย
ไปสู่ มหาวิทยาลัยชั้นนาอื่นๆหลังจากนั้นก้ได้พฒั นาเวอร์ ชนั่ มาเรื่ อยๆ จนประสบความสาเร็ จทาให้
Mark Zuckerburg กลายเป็ นมหาเศรษฐีพนั ล้านที่มีอายุเพียว 23 ปี ด้วยการสร้างรายได้จาก
Facebook นัน่ เอง (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์,2555)
2.2 สถิติความนิยมของ Facebook
ในปัจจุบนั Facebook มีผใู ้ ช้งานทัว่ โลกมากกว่า 900 ล้านคน ซึ่ นในจานวนนี้เป็ นผูใ้ ช้งาน
คนไทยจานวน 15 ล้านคน โดยส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ประมาณ 51.5% และผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่มีช่วง
อายุ 18-24 ปี ประมาณ 33% รองลงมาคือ 25-34 ปี ประมาณ 28.5% (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์,2555)

ในปั จจุบนั ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนที่ใช้อินเทอร์ เน็ตจะรู ้จกั Facebook และหลายคนก็เป็ น
หนึ่งในผูใ้ ช้งาน Facebook ด้วยเช่นกัน บางคนอาจจะใช้เพื่อหาเพื่อนใหม่ พูดคุย แชร์ หรื อระบาย
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อะไรก็ตาม แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ใช้ Facebook เพื่อในการนาเสนอแนวคิดหรื อประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาง Facebook ได้มีการสร้างพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ทาให้เราได้มี
โอกาสนาเสนอสิ่ งที่เราต้องการจะนาเสนอให้แก่คนทัว่ ไป ซึ่ งทาง Facebook เรี ยกมันว่า Pages
(หน้า)
2.3 Page หรือ Fanpage คืออะไร?
ถ้าจะสรุ ปง่ายๆ ก็คือ Page เป็ นคุณสมบัติหนึ่งของ Facebook ที่มีไว้เพื่อช่วยให้คุณได้สร้ าง
พื้นที่ๆ หนึ่ง ไว้สาหรับการแสดงความคิดเห็น หรื อรวบรวมคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน หรื อไว้
เป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งให้แก่คนทัว่ ไปได้รับทราบ โดยแยกตัวออกจาก
Profile ปกตินะครับ
2.4Pages หรือ Fanpage มีดีอะไร? ทาไมคนถึงนิยมใช้ กนั ?
ด้วยความที่ มันเป็ นพื้นที่ไว้สาหรับรวบรวมคนที่คิดหรื อทาอะไรเหมือนๆ กัน ทาให้
Fanpage เป็ นช่องทางชั้นเยีย่ มในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนจานวนมากได้รู้ได้เห็น สิ่ งที่เจ้าของ
แฟนเพจได้แสดงออกมา และเมื่อจานวนของผูใ้ ช้งานค่อยๆ เพิ่มขึ้น มันจะกลายเป็ นแรงดึงดูดชั้นดี
ที่ทาให้คนอีกมากมายเข้ามาเจอ
2.5หลักการเบือ้ งต้ นของ Fanpage
เมื่อมีการสร้างแฟนเพจขึ้นมา และมีผใู ้ ช้งาน Facebook เข้ามาเจอหน้านี้แลกด “ถูกใจ” เขา
ก็จะเป็ นสมาชิกของแฟนเพจนี้โดยอัตโนมัติครับ เมื่อมีการอัพเดทใดๆ บนหน้านี้ ผูใ้ ช้งานคนนั้ก็จะ
เห็นสถานะนั้นบนหน้า wall ด้วยครับ
2.6 เพิม่ ช่ องทางการประชาสั มพันธ์ เว็บไซต์
สามารถแจ้ งข่ าวหรื ออัพเดทข้ อมูลต่ างๆ ที่มีอยู่ในเว็บให้ แก่ ผ้ ใู ช้ งาน Facebook เพราะหลายครั้ง
คนใช้งาน Facebook มากกว่าจะเข้าเว็บใดเว็บหนึ่งเป็ นประจา หากทางเว็บมานาคอมทาการอัพเดท
ตลอดเวลา ผูใ้ ช้งาน Facebook นั้นก็จะได้มีโอกาสเห็น และกลับเข้ามาดูเว็บไซต์มาน าคอม ในเรื่ อง
ที่ตนเองสนใจได้
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สร้างโอกาสในการมีกลุ่มผูใ้ ช้งานหน้าใหม่เข้ามาจาการแชร์ หรื อแบ่งปั นหน้านี้ของ
ผูใ้ ช้งานเดิม เช่นนาย A เป็ นผูต้ ิดตามแฟนเพจมานาคอม (ด้วยการกด “ถูกใจ”) เมื่อนาย A ถูกใจ
แฟนเพจมานา นาย B นาย C นาย D นาย E นาย F ซึ่งเป็ นเพื่อนๆ ของนาย A ก็ได้เห็นสถานะนั้น
และมีโอกาสเข้ามาดูและถูกใจแฟนเพจมานาคอมพิวเตอร์ดว้ ย ข้อสาคัญคือมันฟรี แล้วผมจะต้องคิด
มากทาไมFan Page ของ Faebook สามารถช่วยในการแบรนดิ้งธุ รกิจของเราไปในตัว ซึ่ งเราไม่มีทาง
รู ้ได้เลยว่าอาจมีคนอีกมากมายกลายมาเป็ นลูกค้าของเราในอนาคต หรื ออาจเป็ นคนที่อยากร่ วมงาน
กับเรา นักลงทุน ตลอดจนถึงสื่ อที่สนใจในธุ รกิจของเรา ไม่ตอ้ งกลัวว่าการมี Fan Page จะยุง่ ยาก
หรื อจากัดเพราะคนที่มี Facebook เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าชม Fan Page ของเราได้ เพราะ Fan Page
เปิ ดให้ทุกคนเข้ามาอ่านหรื อดูโปรไฟล์ธุรกิจได้โดยที่ไม่ตอ้ งเป็ นสมาชิก ดังนั้นผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ต
จานวนมากจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การที่เราต้องการโปรโมตได้อย่างง่ายดาย เคล็ดลับ :
อัพเดตเนื้อหาจากเว็บไซต์หลักเข้า Fan Page ผ่าน RSS เพื่อเซฟเวลา แต่ระวังอย่าให้มีเนื้อหาที่ช้ ี
ชวนหรื อโฆษณาขายจนเกินไป Facebook อนุญาตให้ใส่ ลิงก์เว็บไซต์บริ ษทั หรื อธุ รกิจได้ ดังนั้นผูท้ ี่
เข้ามาชมหน้า Fan Page ใน Facebook ซึ่ งสนใจและอยากรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ห รื อสิ นค้าบริ การ
ของเรามากขึ้นก็สามารถคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ได้เลยทันที นอกจากนี้ก็
อย่าลืมใส่ Facebook Widget ซึ่ งจะช่วยให้คนที่เข้ามายังเว็บไซต์สามารถคลิกเข้าไปเยีย่ มชมและมา
กด Like เป็ นแฟนในหน้า Fan Page ได้เช่นกัน เมื่อเราทาทั้ง 2 อย่างนี้แล้ว ทั้งงเว็บไซต์และ Fan
Page ก็จะสามารถช่วยโปรโมตกันและกันได้เคล็ดลับ : เปลี่ยนสถานะจากผูใ้ ช้ Facebook เป็ นแฟน
ผลิตภัณฑ์และจากแฟนเป็ นลูกค้า ผ่านการโปรโมตเว็บไซต์ดว้ ย Fan Page และใส่ ลิงก์ Fan Page ลง
ไปในหน้าเว็บไซต์โดยการใช้ Widgetการมีเนื้อหาเกี่ยวกับบริ ษทั ของเีรี ากระจายอยูใ่ นหลายๆ
เว็บไซต์จะช่วยทาให้การค้นหาผ่าน search engine อย่าง Google มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ทาให้คน
ค้นเจอเว็บไซต์ของเราได้มากและเร็ วยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ Social Search บริ การใหม่จาก Google ยัง
ช่วยให้ผคู ้ น้ หาสามารถอ่านความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การของเราได้ทนั ทีจากหน้า
แสดงผลการค้นหา การลิงก์ Fan Page เข้ากับเว็บไซต์หลักจึงเป็ นวิธีที่เปี่ ยมประสิ ทธิ ภาพในการช่วย
ต่อยอดจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้อีกทางหนึ่ง Fan Page ถือเป็ นอีกทางเลือกในการทาให้กลุ่มลูกค้า
เข้ามามีส่วนร่ วมกับเว็บไซต์หลักของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถโพสต์
ข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ ลงบนโปรไฟล์ Facebook เพื่อแชร์ให้บรรดาแฟนๆ ของสิ นค้า
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และบริ การได้ชมอีกด้วย ที่สาคัญเรายังสามารถพูดคุ ยกับลูกค้า ถามคาถาม ความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรื อต่อยอดผลิตภัณฑ์ สิ นค้า หรื อบริ การจาก
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วยถ้าสมาชิกคนนั้นเป็ นแฟนของ Fan Page เราใน Facebook แล้ว
เราก็สามารถส่ งข้อความถึงพวกเขาได้โดยตรง ซึ่ ง เราสามารถเลือกได้วา่ จะส่ งให้ใครบ้าง เช่น หาก
คุณทากิจกรรมในจังหวัดหนึ่ง เราก็สามารถเลือกส่ งข้อความเชิญชวนให้เฉพาะแฟนที่อยูใ่ นจังหวัด
นั้นๆ ให้มาร่ วมกิจกรรมชิงรางวัลกับสิ นค้าหรื อบริ การของเราได้ และไม่่ใช่แค่พ้นื ที่เท่านั้น แต่อายุ
หรื อ เพศ ก็สามารถกาหนดได้เช่ นกันการคุยกันหรื อแสดงความเห็นเล็กๆ น้อยๆ สามารถทาให้
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแกร่ งขึ้น เพราะเป็ นการโต้ตอบกันโดยที่ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าถูกบีบบังคับให้
ซื้ อสิ นค้า แต่เป็ นการคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ ซึ่ งจะทาให้ทศั นคติของลูกค้าต่อแบรนด์ดียงิ่ ขึ้น
แม้วา่ จะไม่มีการซื้ อขายเกิดขึ้นใน Facebook เลยก็ตาม แต่กว่า 90% ของผูใ้ ช้ Facebook คาดหวังจะ
เห็นสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตนเองใช้มี Fan Pageแม้ผใู้ ช้จานวน 25% จะไม่ชอบป่ าวประกาศบอกคน
อื่นๆ ว่าตนเองชอบหรื อใช้ผลิตภัณฑ์อะไร แต่ผใู ้ ช้จานวนที่เหลืออีกมากมายพร้อมจะแนะนาหรื อ
แสดงความชื่นชมสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนเองประทับใจ รวมถึงบอกต่อไปยังเพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ใน
Facebook อีกด้วยฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าชั้นเยีย่ มแบบนี้จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
เพราะคนกลุ่มนี้จะช่วยเป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั สิ นค้าโดยที่เราไม่จาเป็ นต้องเสี ยเงินค่าโฆษณาด้วย
ซ้ าเคล็ดลับ: การโพสต์ข่าวสารข้อมูลในหน้า Fan Page หรื อข้อความต่างๆ ที่เราโต้ตอบกับผูใ้ ช้งาน
Fan Page ก็จะปรากฏบนหน้าอัพเดตของทั้งคุณและแฟนสิ นค้าคนนั้นด้วย ช่วยเพิม่ โอกาสให้มีคน
มาเป็ นแฟน Fan Page เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสังคมออนไลน์แบบ Facebook ลูกค้าและผูบ้ ริ โภคมัก
ไม่ค่อยตั้งป้ อมต่อต้านหรื อแสดงอคติต่อการเข้าไปทาการตลาดของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง พวกเขา
มีแน้วโน้มที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การหรื อประสบการณ์ท้ งั ที่ดีและไม่ดีต่อ
ธุ รกิจของเราหรื อของคู่แข่ง ซึ่ งหากเราให้ความสาคัญหรื อใส่ ใจในรายละเอียดเหล่านี้ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ เราก็จะได้เปรี ยบคู่แข่งรายอื่นๆ โดยปริ ยายเคล็ดลับ : Fan
Page มาพร้อมหน้าถาม-ตอบอยูแ่ ล้ว เราสามารถใช้ส่วนนี้ให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการสนับสนุนให้มี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจ เช่น ส่ วนที่อยากให้ปรับปรุ งสิ นค้า เป็ น
ต้นถ้าอยากรู ้วา่ Fan Page ได้รับการตอบรับมากแค่ไหน Facebook ก็มีบริ การ Page Insights ซึ่งเป็ น
เครื่ องมือรายงานและวัดสถิติ เช่น มีคนเข้ามาคอมเมนต์หรื อโพสต์ขอ้ ความมากน้อยขนาดไหน
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รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแฟนๆ ของ Fan Page ด้วยว่าอายุเท่าไร เพศอะไร ภูมิลาเนาอยูแ่ ถวไหน ซึ่ ง
เครื่ องมือเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถทาการตลาดโดยเน้นไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
เคล็ดลับ : อย่าลืมนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสารที่เหมาะสมและส่ ง ไปยังกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้าหรื อบริ การไดุถ้ ูกต้อง เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายทางการตลาดที่ต้ งั
ไว้ถา้ ยังคิดว่า Fan Page ไม่จาเป็ นสาหรับธุ รกิจอยูล่ ่ะก็ ลองมองด้านการแข่งขันดูบา้ ง อย่าลืมว่าถ้า
คู่แข่งของเราทา Fan Page ซึ่งมีจานวนแฟนๆ มากมายและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับกลุ่มลูกค้า
จนความสัมพันธ์เหนียวแน่นจนไม่เหลือที่วา่ งให้ธุรกิจของเรา แล้วแบบนี้เราจะมัวรออะไรอยูอ่ ีก
เริ่ มทา Fan Page ใน Facebook ตั้งแต่วนั นี้เพื่อความได้เปรี ยบในตลาดและก้าวเป็ นหนึ่งในสังคม
ออนไลน์
2.7 หลักการทาโฆษณา Facebook Fanpage ?
โฆษณา Facebook Fanpage คือ การโฆษณา Facebook ที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตรงตามที่
เรากาหนด และ เป็ นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่ อสาร หรื อ เปิ ดรับลูกค้ารายใหม่ๆ จาก
Social
Media ใช้หน้า Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์ สิ นค้า หรื อบริ การของเรา และเป็ นการขยายฐาน
กลุ่มเป้ าหมายให้โตขึ้นเรื่ อยๆการตลาด Social Marketing การตลาดจะช่วยให้การสื่ อสารและการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มคนในสังคมทาได้อย่างตรงเป้ าหมาย และประสบความสาเร็ จ ดังนั้น
การตลาดแบบ Social Marketing ยังเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยปลุกจิตสานึกที่ดีให้กบั กลุ่มหนึ่ง ไปสู่ สังคม
กลุ่มหนึ่ง เพื่อสร้างสิ่ งทีเป็ นประโยนช์กลับคืนสู่ สังคมบ้าง เช่น เรื่ องเชิญชวนกันบริ จาค เงิน
,
สิ่ งของ เพื่อช่วยผูป้ ระสบภัยต่างๆ หรื อ เรื่ องการขอบริ จาคโลหิ ต เพราะเป็ นช่องทางการติดต่อ
สื อสารที่รวดเร็ ว Viral Marketing คือ สื่ อออนไลน์ หรื อที่เราเรี ยกกันอย่างคุน้ เคยว่า Social Network
เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันมากพอสมควร ซึ่ งก็เข้าทางการตลาดแบบ Viral ที่อาศัยการบอก
ต่อโดยใช้สื่อที่เรี ยกว่า Social Network นี้เองในการเป็ นสื่ อกลาง จะกล่าวได้วา่ การต ลาดแบบ Viral
นัน่ คือ การที่ผสู ้ ่ งสารได้ไปประสบพบเจอแล้วเกิดอยากบอกต่อ ๆหรื อแชร์ ๆให้กบั คนอื่นได้รู้
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2.8 Viral Marketing คือ
สถาปั ตยกรรมทางการตลาดรู ปแบบหนึ่งที่แพร่ กระจายจากคนหนึ่งสู่ อีกหลายๆ คนใน
รู ปแบบโครงข่ายใยแมงมุม หรื อที่เรี ยกว่าการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสในรู ปของข้อมูลข่าวสาร
โดยอาศัยอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการส่ งผ่านข้อมูล ซึ่ งดูเผินๆ แล้วคล้ายคลึงกับการตลาดแบบ
ปากต่อปากมาก แต่แตกต่างกันตรงที่ข่าวสารจาก Viral Marketing ไม่ได้ถูกบอกกล่าวด้วยคาพูด แต่
เป็ นการบอกเล่าด้วยวิธีต่างๆ ผ่านระบบ Social Media อันได้แก่ Facebook, Twitter, Blog ฯลฯ เท่า
นั้นเอง ซึ่ งข้อดีของ Viral Marketing นั้นมีดงั นี้
Viral Marketing ใช่ตน้ ทุนน้อยเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ผปู ้ ระกอบการไม่จาเป็ นต้องใช้เงิน
ลงทุนมากเท่าการทาการตลาดรู ปแบบ อื่นๆ ขอเพียงผูป้ ระกอบการมีทกั ษะในการสื่ อสารบวกกับ
ไอเดียอันบรรเจิดเพียง มีแค่สองอย่างนี้เราก็สามารถใช้กลยุทธ์ Viral Marketing ได้แล้ว เพราะกล
ยุทธ์ Viral Marketing มุ่งเน้นให้คนทาหน้าที่เป็ นสื่ อในการบอกกล่าวโฆษณาสิ่ งที่เราต้องการบอก
ต่อไปยังลูกค้าแทนสื่ อเก่าแบบโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถ
ประหยัดต้นทุนได้อย่างมโหฬาร ขอเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเท่านั้นก็พอ

Viral

Marketing กระจ่ายข่าวได้รวดเร็ วอีกหนึ่งประโยชน์ที่เห็นได้ชดั มากของ Viral Marketing ด้วยความ
ที่กลยุทธ์น้ ีจบั เอาคนมารับบทบาทเป็ นผูส้ ่ งสารบนโลก Social Media แทนที่สื่อแขนงเก่าๆ จึง
สามารถตัดขั้นตอนการสื่ อสารออกนั้นออกไปได้ข้ นั หนึ่ง แถมธรรมชาติของคนเราก็ชอบพูดจา
สื่ อสารระหว่างกันเป็ นเรื่ อ งปกติอยูแ่ ล้ว ยิง่ กับสื่ อ Social Media ซึ่ งทาให้การส่ งต่อง่ายดายมากขึ้น
ยกตัวอย่าง หากเราต้องการส่ งต่อคลิปสักอันผ่าน Facebook เราก็แค่กด Share แล้วคลิปดังกล่าวก็จะ
ปรากฎบนหน้า Wall ของเราเพื่อให้เพื่อนๆ ในบัญชีรายชื่อได้ชมและส่ งต่อได้ การส่ งต่อง่ายอย่างที่
กล่าวไปนัน่ เองทาให้ขอ้ มูลข่าวต่างๆ ที่สร้างมาเพื่อการตลาดสามารถแพร่ กระจายออกไปได้อย่าง
รวดเร็ วมาก หนาซ้ ายังกินวงกว้างอีกด้วย คล้ายกับการกระจายตัวของไวรัสในชั้นบรรยากาศเลยก็วา่
ได้Viral Marketing เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า ส่ วนใหญ่แล้วในทุกครอบครัวจะต้องมีคอมพิ วเตอร์
อย่างน้อยหนึ่งเครื่ องในบ้าน และการดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเรี ยนหรื อการ
ทางานแทบทุกกิจกรรมล้วนพึ่งพาคอมพิวเตอร์ ดว้ ยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิด Big Bang
ใน Social Media ทาให้ทุกคนมี Account ของสื่ อประเภทนี้อย่างน้อยหนึ่งชื่อเป็ นของตนเอง ซึ่งหา
กลองคานวณดูแล้วจะทราบได้ทนั ทีวา่ การทา Viral Marketing เป็ นสิ่ งที่คุม้ ค่ามาก เพราะการ
สื่ อสารเพียงแค่หนึ่งครั้งสามารถสร้างการรับรู ้และเข้าถึงบุคคลได้เป็ นจานวนหลายล้านคน จึงเป็ น
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ประโยชน์ต่อการทาธุ รกิจอย่างมหาศาล แต่ตอ้ งพึงระมัดระวังไว้เสมอเพราะสื่ อประเภทนี้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ทาให้บางครั้งเราอาจให้ขอ้ มูลมากเกินจนเป็ นการยัดเยียดเกินไป อาจก่อ
ความราคาญและสร้างผลกระทบทางลบต่อธุ รกิจก็เป็ นได้
Viral Marketing ส่ งต่อความน่าเชื่อถือ ด้วยความเีี็ ป็ ็ นเพื่อน พี่ น้อ ง หรื อมิตรภาพใน
รู ปแบบต่างๆ ซึ่ งส่ วนประกอบอย่างหนึ่งที่จะทาให้มิตรภาพยัง่ ยืนอยูไ่ ด้คือต้องมีความเชื่อใจในกัน
และกัน ดังนั้นการแนะนาบอกกล่าวสิ นค้าและบริ การจากปากสู่ ปากในหมู่เพื่อนฝูงจึงดูมีราคาความ
น่าเชื่อถือมากเป็ นพิเศษ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการตลาดในลักษณะอื่น ๆ ดังนั้น Viral Marketing จึง
ช่วยทาให้ภาพลักษณ์ของธุ รกิจออกมาดูดีหากข่าวสารส่ งมาจากญาีิติมิตรคนใกล้ตวั
Viral Marketingอิสระทางความคิดที่สื่ออื่นไม่มี มีสมรภูมิอยูบ่ นโลกอินเทอร์ เน็ตที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทัว่ โลกซึ่ งมีลกั ษณะนิสัยและการดาเนินชีวติ ที่ต่างกัน รวมไปถึงความชอบ
ที่ลว้ นเป็ นปั จเจกบุคคล ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องตีโจทย์ให้แตกว่าทาอย่างไรจึงจะชนะใจบุคคล
เหล่านั้นได้ โดยอาจฉี กกฎทางความคิดเดิมๆ และสร้างผลงานที่แหวกแนวหรื อนอกกระแสขึ้นมาก็
ได้ เพราะกฎเกณฑ์จุกจิกบางอย่างที่สื่อทัว่ ไปมีบางครั้งก็ใช้ไม่ได้กบั สื่ อบนอิ
นเตอร์เน็ต การ
สร้างสรรค์งานจึงยังมีอิสระทางความคิดมากกว่า และอิสระทางความคิืดที่วา่ นี้เองที่สามารถใช้เป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่ดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี

หากผูป้ ระกอบการลอง

วิเคราะห์ให้ลึกซึ้ งแล้วจะเห็นได้วา่ การตลาดแบบ Viral Marketingเหมาะสมมากกับการดาเนิน การ
ธุ รกิจในปั จจุบนั เพราะรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูค้ นที่เปลี่ยนไปทาให้พวกเขามีทางเลือกมากขึ้น
ดังนั้น Viral Marketing จึงเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดแห่งศตวรรศที่ 21 ที่ใบหน้าของผูค้ นส่ วน
ใหญ่หนั เข้าสู่ จอคอมพิวเตอร์ มากกว่าที่จะเป็ นจอโทรทัศน์อย่างเช่นในอดีตนัน่ เอง
ข้ อดีของ Viral Marketing
1. กระจายตัวได้อย่างรวดเร็ ว จากสภาพสังคมในปั จจุบนั ที่มี Social Network เป็ นสื่ อกลาง
อยูแ่ ล้วทาให้ไม่ใช่เรื่ องยากที่จะแพร่ กระจายข่าวสารต่างๆ ซึ่ งถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้ว คนหนึ่งคนอาจมี
เพื่อนหลายคนและพอสารได้กระจายไปยังหมู่เพื่อนเหล่านั้น ทาให้ข่าวสารสามารถแพร่ กระจายได้
อย่างรวดเร็ วในระยะเวลาอันสั้นๆ 2. มีน้ าหนักในเรื่ องของความน่าเชื่ อถือมากกว่าโฆษณารู ปแบบ
อื่นๆ ต้องยอมรับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เรื่ องของปากต่อปากนั้น มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจมาก
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พอสมควร 3. ต้นทุนต่า ขอเพียงแต่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะในการคิดและสื่ อสาร เพียง
เท่านี้ เพื่อนๆของคุณกลุ่ม Social Network ก็พร้อมที่Like และ Share กระจายข่าวสารให้คุณได้แล้ว
ข้ อเสี ยของ Viral Marketing
1. เมื่อมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็ ว อาจไม่มีการกรองข่าวสารก่อนที่จะรับ ซึ่ งถ้าเกิดเป็ น
ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องแล้วนั้น ผูไ้ ด้รับข่าวสาร(เป็ นจานวนมาก) ก็จะได้รับทราบข่าวสารหรื อโฆษณา
เหล่านั้นในทางที่ผดิ ๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผูส้ ่ งข่าวสาร ซึ่ งอาจเป็ นการชักนาไปสู่
ความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงได้เช่นกัน 2. มักเป็ นกระแสหรื ออยูใ่ นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เรี ยกว่ามา
เร็ ว ก็มกั จะไปเร็ วเสมอ
การโฆษณา Facebook ทีต่ ้ องการเพิม่ ยอด Like ?
โฆษณา Facebook ที่ตอ้ งการเน้นยอด Like นั้น ในการทาโฆษณาแบบ Facebook เป็ นการ
สร้างฐานลูกค้า ที่ได้เข้ามากกด Like ในหน้าแฟนเพจของการทาโฆษณาแบบ Facebook Fanpage
ยอด Like ที่เพิม่ ขึ้นก็สามารถเก็บสถิติ จานวนผูท้ ี่เห็นโฆษณา Facebook ของเรา ถึงแม้นว่ากลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ได้ซ้ื อสิ้ นค้าของคุณในตอนนี้ แต่คุณจะมีกลุ่มคน กลุ่มนี้มาเพิ่มขยายเป็ นฐาน
ลูกค้าของคุณที่ตรงกลุ่มเป้ าหมายที่คุณต้องการFacebook Fanpage เป็ นช่องทางที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้
คุณเพิ่มยอด Like ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น ในการทาโฆษณา Facebook ได้เจาะกลุ่มเป้ าหมายคนที่เป็ น
Facepage ของคุณได้โดยตรง ข้อดีของการทาโฆษณา Facebook FanpageFacebook Fanpage เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ถ้าสมาชิกคนนั้นเป็ นแฟนของ Fanpage เราในFacebook เราก็สามารถส่ ง
ข้อความถึงพวกเขาได้โดยตรง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ มลูกค้าได้แน่นแฟ้ นยิง่ ๆขึ้น ซึ่ งจะทา
ให้เกิดทัศนคติของลูกค้าต่อแบรนด์ที่ดียงิ่ ขึ้น ช่วยสร้างพื้นที่ให้ผภู ้ กั ดีต่อแบรนด์ได้บอกต่อๆไปยัง
เพื่อนๆหรื อคนรู้จกั ใน Facebookเฝ้ าจับตาดูพฤติกรรมของสมาชิกแฟนเพจ ในสังคมออนไลน์แบบ
เฟสบุค Fanpage มาพร้อมหน้าถาม ตอบ อยูแ่ ล้ว เราสามารถใช้ส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนแชร์ ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของคุณได้ ไล่ตามคู่แข่งขันทันท่วงที เริ่ มทา
Fanpage ใน Facebook ตั้งแต่วนั นี้เพื่อความได้เปรี ยบในตลาดออนไลน์ และก้าวเป็ นส่ วนหนึ่งใน
สังคม Onlineการ Want ยอด Like ที่สูงๆเกินกว่าความเป็ นจริ ง มันก็แค่ สร้างตัวเลขที่โชว์ บนหน้า
Facebook Fanpage ซึ่ งอาจจะไม่ได้มาจากความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ งก็เป็ นไปได้ค่ะ
การแชร์หน้า fanpage การเข้าถึงเพื่อนๆของคุณ ทาได้ง่ายๆ โดยการ คัดลอกข้อความนี้ และ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของกลุ่มคนรุ่ นใหม่ เพียงแค่คนเข้าไปกด LIKE เป็ นแฟนเพจ เข้าไปในLink
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ที่แชร์ไว้ให้ แล้วเข้าไปกด LIKE ทางด้านขวามือเลยคะ ช่วยเป็ นกาลังใจให้ดว้ ยนะคะ เพื่อนที่คุณที่
ชื่นชอบกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ฝากด้วยนะคะ ช่วยส่ งต่อกันเยอะๆ และสมาชิกกลุ่มคนรุ่ นใหม่ให้มี
กาลังใจมากยิง่ ๆขึ้นไป เพียงแค่น้ ีขอ้ ความต่างๆที่คุณต้องการให้ Share Fanpage ก็กระจายไปได้
อย่างรวดเร็ วค่ะ
2.9 การตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )
การตลาดยุคปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลาการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าใดสิ่ งสาคัญที่สุดคือการทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
และมัน่ ใจใคุณสมบัติของสิ นค้าการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ขาดไม่ได้
สาหรับผู้ ประกอบการเพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้วยังเป็ นการ
กระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้น
ได้รับการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมให้เป็ นที่สนใจและเป็ นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาสิ นค้าเพื่อตอกย้าความเหนียวแน่นกับลูกค้าเพื่อบอกกล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงของกิจการฯลฯเป็ นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (EvenMarketing)ที่นบั วันจะ
ได้รับความนิยมมากยิง่ ขึ้นกิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่
เป็ นจุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมาก
ยิง่ ขึ้นตามความหมายของนักการตลาดการตลาดเชิงกิจกรรมคือเครื่ องมือทางการตลาดในรู ปแบบ
กิจกรรมที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้าและบริ ษทั
สามารถสร้างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทากิจกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น การ
จัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น ในมุมของเกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน นักบริ หารผูค้ ว่าหวอดในงานการตลาดเชิงกิจกรรม คาว่า Event marketing นั้น
หมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม ” ส่ วนคาจากัดความของ Event marketing คือ “เครื่ องมือที่
ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผา่ นประสบการณ์ตรงของกลุ่มเป้ า หมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของ
เขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตราสิ นค้านั้นเป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้านั้น จะ
ถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้และจดจาผ่าน สัมผัสทั้งห้า คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ยงั ให้ความหมาย
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ขององค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม ว่าประกอบด้วย 1) Brand experience คือ เครื่ องมือที่
ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า 2) Deliver any messages คือ การสื่ อสารถ่ายทอดผ่าน
กิจกรรม 3) Gain more attention from niche targets คือ การเลือกกลุ่มเป้ าหมายศึกษาลงไปในแนว
ลึก และ4) Lead, support, amplification for any IMC tools คือ เครื่ องมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (บิสิเนสไทย ,2550)การทาการตลาดเชิงกิจกรรมนับว่าเป็ น
ภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาดในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายดังจะเห็น
ได้วา่ กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กบั ผู ้

บริ โภคและแวดวง

โฆษณาเป็ นระยะๆทาให้เกิดกระแสของการแข่งขันการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อฉี กแนวออกจากการ
จัดกิจกรรมแบบเดิมๆหรื อบางครั้งก็ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆแต่ได้ผลอาทิวนั สาคัญต่างๆงานเปิ ดตลาด
งานวัดหรื องานประจาปี หรื อการออกบูธใน ที่แหล่งชุมชนแต่ในความเป็ นจริ งนั้นการจัด กิจกรรม
ทางการตลาดที่ดีน้ นั ไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณหากแต่ตอ้ งมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์
(CreationIdea)ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางเอาไว้เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งจานวน
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการดึงผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทา งการตลาดเพื่อ
สร้างความรู ้จกั หรื อประทับใจในตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น ปั จจุบนั สิ นค้าจานวนไม่นอ้ ยใช้การตลาดเชิง
กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ของตนเอง โดยเฉพาะตรายีส่ ิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั ดี ที่ปรกติมกั ใช้
เงินทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ

เริ่ มให้ความสนใจจัดสรรงบก ารตลาดในการตลาดเชิง

กิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ า หมายมากยิง่ ขึ้น สาหรับตราสิ นค้าที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั การจัดอีเว้นท์หรื อ
กิจกรรมการตลาด เป็ นช่องทางที่ดีที่ทาให้ตราสิ นค้าเหล่านี้สามารถแจ้งเกิดได้โดยไม่ตอ้ งใช้
เงินทุนมากนักซึ่งในความเป็ นจริ ง การจัดกิจกรรมพิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
แต่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าเป้ าหมายและบุคคลทัว่ ไปได้มีส่วนร่ วมและ
เกิดการทา กิจกรรมร่ วม หรื อดาเนินการส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันด้วย ทาให้สามารถวัดผลทาง
การตลาดได้ชดั เจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทวั่ ไปเหตุผลสาคัญที่ทาให้การตลาดเชิงกิจกรรม แจ้งเกิด
และทวีบทบาทในการจัดสรรงบ ประมาณการตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพง
ขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคาแพงขยับราคาสู งขึ้นเฉลี่ย 10-15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุ่ม
เงินประมูลเช่าคลื่น เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วสื่ อเหล่านี้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ใกล้ชิด แต่
ปั ญหาของนักการตลาดคือประชาชนบางส่ วนอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธีการวัดผลเพื่อการ
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ศึกษาว่าสื่ อเจาะเข้ากลุ่มที่ตอ้ งการหรื อไม่จึงไม่สามารถ ทาได้ชดั เจน การโฆษณาอย่างไร้ทิศทาง
อาจจะเกิดความสู ญเปล่าตามมา เจ้าของสิ นค้าจึงวางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่
เพื่อทาให้การใช้เงินทุกบาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ งการใช้การตลาดเชิงกิจกรรมบางครั้ง
สามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การ ได้ไม่แพ้การนาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวาง
แผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้างกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจ จะทาให้เลือกเผยแพร่ ข่าวสารในมุม
ต่างๆ ได้ ทั้งก่อนหน้าการจัดกิจกรรม ระหว่างกิจกรรม และหลังจากกิจกรรม ทาให้สินค้านั้นได้
เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และสร้างความจดจาได้ดีกว่าก ารใช้สื่อหลักที่หากต้องการสร้างความ
ต่อเนื่อง ขนาดนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล จากเหตุผลข้างต้นปั จจุบนั สิ นค้าต่างๆ จึงให้
ความสนใจหันมาทาการตลาดเชิงกิจกรรมแบบ integrated marketing communication หรื อใช้การ
โฆษณาร่ วมกับการทาตลาดแบบถึงตัวลูกค้า ทาให้ตราสิ นค้า เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้มี
หลากหลายเหตุผลที่สินค้าหันมาให้ความสนใจกับการทาตลาดแบบประชิด ตัว
กล่าวคือ
1.สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลของตราสิ นค้าที่การ โฆษณาไม่
สามารถให้ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบ การร่ วมกัน เป็ นต้น )
2.สามารถใช้ขอ้ มูลในการทาการตลาดเชิงกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของตน เองได้
3. สามารถผสานการทาการตลาดเชิงกิจกรรมไปกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดต่างๆ เช่น โปรโมชัน่
การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์,การเล่นเกมชิงรางวัลเป็ นต้น
ข้อดีของการทาการตลาดเชิงกิจกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ไม่วา่ วันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า การ
แข่งขัน การมอบรางวัล การจัดขอบคุณลูกค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชัน่ โชว์ คอนเสิ ร์ต ละคร
การกุศล การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย โดยเข้ามาแทนที่การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้อาจเพิ่มเติม
สี สันด้วยการแสดงบนเวที กิจกรรมบันเทิง การเล่นเกม การจัดมุมโปรโมชัน่ ในงาน โดยดึงดูดให้
คนมาสนใจและร่ วมกิจกรรมให้มากที่สุด กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนาเฉพาะด้าน
หรื อเปิ ดประเด็นสามารถเชื่อมโยงไปยังสิ นค้าหรื อบริ การได้ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การ
แสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดแสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความหลากหลาย
ของการจัด การตลาดเชิงกิจกรรมทั้งสิ้ น อีกทั้งการตลาดเชิงกิจกรรมในปั จจุบนั สามารถกระจายการ
จัดไปตามสถานที่ ต่า งๆ หลายจุดพร้อมกันได้ ทั้งแหล่งชุมชนใหญ่ๆ ในกทม . และเมืองสาคัญๆ
รวมไปถึงพื้นที่ขนาดเล็ก
การตลาดเชิงกิจกรรมจึงกลายมาเป็ นสิ่ งที่ควบคู่ไปกับการโฆษณาใน
ปั จจุบนั อย่างขาดเสี ยไม่ได้เลยทีเดียวการดาเนินการตลาดเชิงกิจกรรมจะสามารถใช้ให้ผลอย่างดียงิ่
ต้องควบคู่ไปกับการทาโปรโมชัน่ ที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง กลยุทธ์ใช้
การตลาดเชิงกิจกรรมมีประโยชน์มีหลายประการเช่น
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1. ทาให้เกิดการเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ โดยไม่เสี ยเงิน ทั้งนี้กิจกรรมนั้นต้องน่าสนใจมีจุดให้สื่ออยาก
นาเสนอ
2. ทาให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายชัดเจน เนื่องจากสามารถเลือกกิจกรรมที่อยูใ่ นความสนใจของลูกค้า
เป้ าหมายสร้างโอกาสให้เขารู้จกั และชอบ“ตราสิ นค้า”มากขึ้น
3. สาหรับสื่ อมวลชนกลยุทธ์น้ ีนอกจากสื่ อมวลชนจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ฟรี แล้ว ยังช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือได้ดีอีกด้วย หากเชิญสื่ อมวลชนไปเยีย่ มชมงานหรื อโรงงานหรื อกิจกรรม

ดังนั้น

หลักสาคัญในการทาการตลาดเชิงกิจกรรมคือ“แปลกใหม่ใหญ่ดงั ”ไม่ซ้ าใครกิจกรรมที่จดั อย่าง
ต่อเนื่องย่อมช่วยสร้าง “บุคลิกภาพของตราสิ นค้า” (Brand Personality) กรณี การสร้างตราสิ นค้าให้
โดดเด่น อาทิ “กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ” ที่เลือกจัดการแข่งขันกีฬาผาดโผน “Extreme Games” เช่น
จักรยานผาดโผน สเก็ตบอร์ ด เจ็ตสกี ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างบุคลิกภาพใหม่ให้ตรา
สิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การตลาดเชิงกิจกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการ

สร้างการรับรู ้ ของตราสิ นค้าและการสร้างยอดขายหากมีการจัดการส่ งเสริ มการขายพร้อมกันด้วย
จึงเป็ นการใช้งบประมาณด้านการตลาดที่ได้ผลกว่าการทาประชาสัมพันธ์ หรื อการโฆษณา

โดย

สรุ ปการจัดทากิจกรรมพิเศษต้องพิจารณาหลักการต่อไปนี้
1.กิจกรรมที่เลือกจัดต้องมีลกั ษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้า
2.ชื่อของกิจกรรมที่จดั ต้องมีชื่อของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
3.เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรมต้องมีโลโก้ของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
4.ต้องมีป้ายหรื อโลโก้ของตราสิ นค้าในบริ เวณงานอย่ างทัว่ ถึง
5.ควรมีสัญลักษณ์ประจางาน(Mascot)เพื่อสร้างความสะดุดตาคึกคักเป็ นที่น่าสนใจ
6.ควรเชิญสื่ อมวลชนมาร่ วมงานมากๆ
7.ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
8. ควรเชิญผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อผูท้ ี่สังคมส่ วนใหญ่รู้จกั มาร่ วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา
ที่มีชื่อเสี ยง
9.ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้การตลาดเชิงกิจกรรม
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ วเนื่อง มาจากการที่ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ทั้งในรสนิยม กิจกรรม รวมถึงวิ ธีการรับสื่ อ ทาให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการหรื อ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปมาก ขึ้น อีเว้นท์หรื อกิจกรรมจึงเข้ามาทาหน้าที่ตรงนี้แทน เพื่อเจาะ
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ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม สนองความต้องการได้อย่างแท้จริ ง ถึงแม้วา่ กลุ่มลูกค้าจะเล็กลงแต่การเข้าถึงลูกค้า
ตัวจริ งได้ ก็ยอ่ มเพิ่มโอกาสในการขายได้ดีกว่า ดังการศึกษาของ ที่ดาเนินการศึกษาการมีส่วนร่ วม
ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้ อ ความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อสิ นค้า
ความเกี่ยวพันสู งและสิ นค้าความเกี่ยวพันต่า ที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่าการมี
ส่ วนร่ วมกับการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การศึกษา
ดังกล่าวจึงยิง่ สะท้อนความสาคัญและประสิ ทธิ ผลของการตลาดเชิงกิจกรรม ต่อการตลาดเชิงรุ กใน
ปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้นหากแต่การทาการตลาดเชิงกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดไม่ใช่เ พียงความ
เหมาะสม หรื อสอดคล้องกับรสนิยมหรื อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น แต่ยงั จะต้องเป็ น
กิจกรรมที่โดดเด่น และน่าสนใจด้วย เพื่อผลในการประชาสัมพันธ์ สามารถดึงดูดสื่ อมวลชนให้
นาเสนอเป็ นข่าว

การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนด้ว ย

ตัวอย่างเช่น การตลาดเชิงกิจกรรมของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องประดับแห่งหนึ่งอาจจะจัดงานภาค เช้าให้
มีการประกวดหรื อแข่งขัออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ช่วงบ่ายอาจจะมีการเสวนาเรื่ องการลงทุน
ในอัญมณี หรื อเสวนากับนักวิชาการ

ส่ วนภาคค่าเป็ นการจัดปาร์ ต้ ีเพื่อเป็ นข่าวในเชิงสั งคมและ

บันเทิง จึงจะเห็นว่าการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมงานหนึ่งๆ มีความจาเป็ นจะต้องวางกลยุทธ์ให้ดี
เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์กลับมาในเชิงการเข้าถึกลุ่มเป้ าหมายได้ดีที่สุด
การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านับวันจะแพร่ หลาย
พิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ

แต่ปัญหาที่จะต้อง

คือการสร้างการตลาดเชิงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้าและสามารถ เผยแพร่ ข่าวสารแก่คนส่ วนใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การทา

กิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ “ตราสิ นค้า” (Brand Awareness) เพียงอย่างเดียวหรื อ
เพื่อส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันก็ได้ ที่สาคัญคือต้องเตรี ยมพนักงานผูร้ ับผิดชอบไปให้พร้อมและ
พอเพียง

การตลาดเชิงกิจกรรมที่ดีจะต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ ายการตลาด และฝ่ าย

ประชาสัมพันธ์ ต้องวางขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลัง
งานเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความจดจาในตราสิ นค้าต่อผู ้ บริ โภคอย่างยัง่ ยืน

และใน

ขณะเดียวกันต้องบรรลุเป้ าหมายของการจัดงานที่วางไว้ตอนต้นจึงจะถือได้ ว่าเป็ นการทาการตลาด
เชิงกิจกรรมอย่างเหมาะสม
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2.10 การโปรโมทโพส คือ
การโปรโมทโพสตเป็ นการเข้าถึงผูค้ นที่ถูกใจหน้าเพจ และเพื่อนของผูค้ นเหล่านั้น ในฟี ด
ข่าวของตัวเอง บนเดสก์ทอป และมือถือได้มากขึ้น การโปรโมทโพสต์จะช่วยดันโพสต์น้ นั ให้
ปรากฏสู งขึ้นกว่าปกติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มแนวโน้มที่ผคู ้ นจะดูขอ้ ความในฟี ดข่าวของพวกเขา รับรู ้ถึง
ธุ รกิจ ตอบรับการส่ งเสริ มการขาย
1. แสดงแท็บข้อมูลเชิงลึก ถูกใจ การเข้าถึง จานวนผูค้ นที่กาลังพูดถึงสิ่ งนี้ ด้วยจานวนคน
ที่ไม่ซ้ า
2. แสดงตัวการวัดประสิ ทธิ ภาพ ขนาดและการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับชม
3. กราฟแสดงประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะแสดงว่าแต่ละโพสต์มีอิทธิ พลต่อกลุ่มคนที่พดู ถึงหน้า
เพจอย่างไร
4. แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโพสต์ของหน้า การวิเคราะห์เกี่ยวกับแต่ละโพสต์บนหน้า
เพจ
ขั้นตอนการสร้ างการมีส่วนร่ วมของ Fan page
1. สร้างการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ โดยการโพสต์ขอ้ มูลอัพเดตที่
มีความน่าสนใจ
2. โปรโมทโพสต์โดยการกดปุ่ มโปรโมทให้โพสต์ แสดงได้บ่อยขึ้น เพิม่ โพสต์ใหม่อย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้ง
3. กาหนดให้โพสต์ที่สาคัญที่สุดอยูด่ า้ นบนของเพจโดยการคลิกปั กหมุด ไฮไลค์เพื่อให้
โพสต์น้ นั โดดเด่น
4. สร้างกิจกรรมถามคาถามชิงรางวัล หรื อแชร์ ข่าวสารพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
5. โต้ตอบกับคนที่โพสต์ หรื อแสดงความคิดเห็นบนเพจ
6. นอกจากการสร้างโพสต์แบบข้อความแล้ว ยังสามารถอัพเดตรู ปภาพ วิดีโอ และลิงค์
ต่างๆ ได้

