สรุปประเด็นการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กลยุทธการสื่อสารการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลน”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ
ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ผานระบบ Microsoft Teams
………………………………………….
1.แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคยุคดิจิทัล ที่สงผลตอการจัดการตลาดสมัยใหม
1. มีการเชื่อมโยงถึงกัน ติดตอกันได (Interconnectivity)
2. มีความสามารถเขาถึง/จัดการกับขอมูลสารสนเทศได(Information playing field)
3. ใหความสำคัญกับสิ่งที่เกี่ยวของหรือสิ่งที่สนใจเทานั้น (Relevance focus)
4. มุงตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมมากขึ้น (Growing Niche)
5. ตองการมีพื้นที่เผยแพรเนื้อหา/เรื่องราวสวนตัว(Personal Micropublishing)
6. กาวสูความเปนลูกคามืออาชีพ(Rising Prosumer : Professional Consumer)
7. ตองการไดรับการตอบสนองโดยทันที (On demand)
2.เทคโนโลยีสังคม(Social Technology) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคมหรือปฏิสัมพันธ
ในสังคม ที่มีการนำมาใชในการตอตอสื่อสารทางสังคม เชน ขอความ โทรศัพท อีเมล และเครือขายสังคม
ออนไลนเปนตน โดยมีองคประกอบ คือ ผูสงสาร สื่อ ชองทางการสง/รับ และผูรับสาร
3.เครือขายสังคมออนไลน(Social Network) คือ เครือขายทางสังออนไลนทเี่ ชื่อมตอบุคคล กลุมบุคคล เพื่อ
แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูล ขาวสาร ในรูปแบบตางๆ รวมถึงตามกิจกรรมหรือ ความสนใจความตองการคลายๆ
กัน เชน Facebook, Twitter. Line, Instagram, Youtube เปนตน
4.แนวทางการออกแบบการสื่อสารในยุคดิจิทัล
4.1 สรางการรับรู ทำใหรูจักและสนใจ
4.2 มุงเนนประโยชนและการแกปญหา
4.3 กระตุนการมีปฏิสัมพันธ
4.4 รักษาความผูกพัน
4.5 เปลี่ยนสูพฤติกรรมเปาหมาย
5.การสื่อสารการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลน Digital Marketing การตลาดดิจิทัล คือ การนำเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาประยุกตใชในการสื่อสารดวยการสรางสรรคเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพจนเกิดเปนคุณคาที่
จับตองได และสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาหรือ ผูบริโภค ทำใหเขาถึงภาพลักษณ หรือ บุคลิกภาพของ
แบรนด จนเกิดการรับ รู  รับสัมผัส และ ผูกพันกับ สิ น คาและบริการนั้น ๆ โดยที่สามารถวัด และประเมิ น
ประสิทธิภาพในการทำการตลาดไดอยางเปนรูปธรรม
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6. แนวคิดที่เกี่ยวของกับกลยุทธการตลาดดิจิทัล ดังนี้
6.1 การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เปนกระบวนการทางการตลาดและธุรกิจในการ
สราง กระจาย เนื้อหาที่เกี่ยวของและมีคุณคาแกกลุมเปาหมายเพื่อดึงดูด เขาถึง สรางความผูกพัน และสงผล
ตอการกระทำที่เกี่ยวของกับธุรกิจตอไป
1) เนื้อหาตองมุงเนนความเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย (Relevance)
2) เนื้อหาใหคุณคาแกกลุมเปาหมาย (Value)
3) เนื้อหามีความสม่ำเสมอ (Consistence)
ประโยชนของการตลาดเชิงเนื้อหา
1) สรางการตระหนักรูแบรนดหรือตราผลิตภัณฑ
2) สรางความผูกพันกับผูบริโภค
3) สรางความภักดีและภาพลักษณตอสังคม
4) เพิ่มคุณคาธุรกิจเพื่อสรางรายได
6.2 การตลาดเชิงประสบการณ (Experiential Marketing) การพัฒนาการรับรู และการบริโภค
ผลิตภัณฑ (สินคาหรือบริการ) ของลูกคาภายหลังการไดรับการกระตุน และเขารับประสบการณจากกิจกรรม
ของผลิตภัณฑ
ความคิดสรางสรรค (Creativity)
การมีสวนรวม (Participation)
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจริง (Live Interaction)
ประโยชนของการตลาดเชิงประสบการณ
1) สรางการเผยแพรผานสื่อฟรี
2) สรางความสัมพันธและความชอบพอในแบรนด หรือ ตราผลิตภัณฑ
3) สรางการบอกตอ
4) เพิ่มการแชรในเครือขายสังคม
6.3 การตลาดเชื่อมตอทุกชองทาง (Omnichannel Marketing) การบูรณาการชองทางการตลาด
ทั้งหมดเพื่อสรางความสัมพันธสูงสุดกับลูกคา ใหเกิดกระบวนการซื้อที่ราบรื่นซึ่งประกอบดวย 2 กิจกรรม
สำคัญ คือ 1) กิจกรรมการคนหาขอมูล และ 2) กิจกรรมการสั่งซื้อและตอบสนองการสั่งซื้อ
ประโยชนการตลาดเชื่อมตอทุกชองทาง
1) สรางประสบการณและความภักดีของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สรางการตระหนักถึงแบรนด
3) สามารถวิเคราะหธุรกิจไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.4 การตลาดผ า นผู  มี อิ ทธิ พลโนมนา ว (Influencer Marketing) การใชผ ูน ำความคิดในการ
สงเสริมการตลาดใหแกผลิตภัณฑ ผูมีอิทธิพลโนมนาวระดับโลก (Global Influencer) ผูมีอิทธิพลโนมนาว
ระดับทองถิ่น (Local Influencer) และผูมีอิทธิพลโนมนาวระดับเล็ก (Micro Influencer)
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ประโยชนการตลาดผานผูมีอิทธิพลโนมนาว
1) สรางความไววางใจใหแกผลิตภัณฑ
2) สรางตระหนักรูปในแบรนดหรือตราผลิตภัณฑ
3) เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สรางความสัมพันธแบบหุนสวนธุรกิจ
7. การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
แนวทางการออกแบบการสื่อสารในยุคดิจิทัล
1) สรางการรับรู
2) มุงเนนประโยชนการแกปญหา
3) กระตุนการมีปฏิสัมพันธ
4) รักษาความผูกพัน
5) เปลี่ยนสูพฤติกรรมเปาหมาย
8. การทำแผนการตลาด
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8.1 การวางแผนกลยุทธการตลาดดิจิทัล SOSTAC
1) S – Situational Analysis การวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยการทำ SWOT Analysis
2) O – Objective การตั้งวัตถุประสงค ดังนี้
- เฉพาะเจาะจง (Specific)
- วัดได (Measurable)
- ระบุเวลาชัดเจน (Time Defined)
- ตั้งอยูบนพื้นฐานที่เปนจริง (Realistic)
- สอดคลอง (Consistent)
3) S – Strategy การวางกลยุทธ
- Segmentation/Targeting/Positioning
- Online Value Proposition
4) T – Tactics การวางยุทธวิธี
- ทำอะไร
- ทำอยางไร ขั้นตอน
- เครื่องมือมีอะไร ?
5) A – Actions การปฏิบัติ
- ระบุ
- ใคร?
- หนาที่อะไร ?
- ที่ไหน ?
- งบประมาณเทาไหร ?
6) C – Control การควบคุม
- ติดตามที่ไหน?
- วิเคราะหอะไร ?
- วิเคราะหยังไง ?
- ผลลัพธเปนอยางไร ?

คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู สำนักบรรณสารสนเทศ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

