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EXPERT
COMMUNICATIONS

	 การส่งข้อมลู	เนือ้หา	โฆษณา	ประชาสมัพันธ์	เรือ่งราวของแบรนด์
ผลติภณัฑ์	ไปยังลกูค้า	หรอืกลุม่เป้าหมาย	เพ่ือมุง่สร้างการรบัรู	้พอใจ	
และหวังผลทางด้านการตลาด	ล้วนใช้ด้วยเครื่องมือ	 และเครือข่าย
ออนไลน์	 ดิจิทัล	 โดยการออกแบบ	หรือผสมผสานเนื้อหา	 เรื่องราว	
ข้อมลูข่าวสาร	ผ่านสือ่เทคโนโลย	ี	อนิเทอร์เนต็	ทีอ่าจกล่าวได้ว่ามวีธีิการ
ที่หลากหลาย	 	 ไม่มีรูปแบบ	หรือสูตรส�าเร็จที่แน่นอน	 รวมถึงการท�า
แคมเปญการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลด้วย

 หากจะกล่าวได้ว่า ในการตลาดปัจจุบันนี้ การสื่อสารการตลาดดิจิทัลได้กลายเป็นรูปแบบที่ส�าคัญส�าหรับ
การขบัเคลือ่นผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้รโิภค กค็งไม่ผดิ เพราะส่วนใหญ่แล้ว การสือ่สารการตลาดในรูปแบบเดมิ แบรนด์จะเป็น
ผูส่ื้อความอยูเ่พยีงฝ่ายเดยีว ต่างจากการสือ่สารการตลาดออนไลน์ เป็นการสือ่สารที ่แบรนด์และผูบ้รโิภค ต่างโต้ตอบ
ระหว่างกนัไปมา เป็นรปูแบบการสือ่สารผ่านทางช่องทางออนไลน์ทีห่ลากหลาย แบบสองทาง (Two Way Communication)
และกระจายได้อย่างรวดเร็ว ความเป็นดจิทิลั นอกจากจะเป็นการใช้เครอืข่าย Internet แล้ว ประเดน็ของการเข้าถงึ
ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สื่อสารตรงไปยังผู้บริโภค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้อย่างไม่จ�ากัด

การบริหารจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล

 DIGITAL MARKETING CAMPAIGN
 Digital Marketing Campaign	หรอื	แคมเปญการตลาดดจิทิลั	
เป็นสิง่จ�าเป็น	ทีแ่ทบทกุๆ	ธุรกิจต่างให้ความสนใจและลงมอืท�า	เพราะ
เป็นวิธีการส�าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้ได้	ไม่ว่า
เป้าหมายนัน้จะเพือ่สร้าง	Awareness,	สร้าง	Engagement,	สร้างยอดขาย
หรอืเป้าหมายทางธุรกิจอืน่ๆ	ด้วยการสร้างแคมเปญผ่านช่องทางดจิทิลั
การท�าความเข้าใจองค์ประกอบส�าคัญ	และรูวิ้ธีการน�าไปใช้ให้เหมาะสม
ย่อมก่อให้เกิดผลส�าเร็จ

 แนวทางส�าคัญส�าหรับแบรนด์ 
 ที่จะท�าให้ดิจิทัลแคมเปญ ประสบผลส�าเร็จ 
 1.แคมเปญต้องมีแนวคดิหลกั กลยทุธ์การสร้างสรรค์ และ
เน้ือหาทีช่ดัเจน 	แนวคดิหลกั	ความคดิสร้างสรรค์	และกลยุทธ์	นบัว่า
เป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญ	ในการจดัท�าแคมเปญ	แคมเปญจะประสบ
ความส�าเรจ็ได้ต้องเริม่ต้นจากแนวคิดหลกัท่ีมคีวามโดดเด่น		กลยุทธ์
การสร้างสรรค์ท่ีท้าทาย	แปลกใหม่	กระตุน้เร้าให้สนใจ		และเน้ือหาท่ี
ชัดเจนเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์	และเชื่อมโยงเป้าหมายทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑ์
 2.บูรณาการการสื่อสารอย่างครบวงจร	หรือมีการเชื่อมโยง
กับวิธีสื่อสารอื่นๆ	ได้อย่างน่าสนใจ	และส่งเสริมให้แคมเปญหลัก
มคีวามโดดเด่น	จะเหน็ได้ว่าการใช้วิธีการทีห่ลากหลาย	ผ่านสือ่หลาย
ช่องทาง	ท�าให้โอกาสของการพบเห็น	จดจ�า	คนจะจดจ�าแคมเปญ
ได้ง่ายขึน้	เพราะสือ่และวิธีการแต่ละอย่าง	ทัง้ทีเ่ป็นช่องทางปกตแิละ
ดิจิทัล	หากน�ามาใช้ร่วมกันได้		ก็จะท�าให้แคมเปญนั้นทรงพลังขึ้น		

 3.การท�าให้ทุกองค์ประกอบต่างๆ ของแคมเปญมีความ
โดดเด่น :	แคมเปญที่ดี	จะไม่ได้ถูกออกแบบแยกย่อยหรือเน้นท่ี
ข้ันตอนใด	 ข้ันตอนหน่ึง	 แต่แคมเปญที่ดีต้องมีความสอดคล้อง
กลมกลนืกัน	การท�าให้ทุกองค์ประกอบมคีวามน่าสนใจ	ย่อมมโีอกาส
ประสบความส�าเร็จทั้งด้านการตลาด	และการส่งเสริมแบรนด์	
 4.การออกแบบเน้ือหา หรือ Content เหมาะสมส�าหรับ
แต่ละช่องทาง :	ภาพ	 เนื้อหา	ภาษา	ที่มีความพอดี	ลงตัวระหว่าง
กิจกรรมและเน้ือหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	มีความเฉพาะตัวเป็น
เอกลกัษณ์	สามารถสร้างความแตกต่างไปจากผลติภณัฑ์ชนดิเดยีวกัน
ของแบรนด์อื่นได้อย่างชัดเจน
 5.การให้ความส�าคัญกับการวางแผนและนวัตกรรม 
การขับเคลื่อนการสื่อสารการตลาดดิจิทัลท่ีมีความสัมพันธ์กับ
งบประมาณ	หรอืการลงทุนกับการสือ่สารท้ังกระบวนการ	รวมถงึการ
ก�าหนดช่วงเวลา	ช่องทางทีส่่งผลต่อบทบาททีช่ดัเจนส�าหรบัแคมเปญนัน้ๆ
เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ				

 กลยุทธ์การสื่อสารแคมเปญเชิงดิจิทัล
 ให้ตอบความต้องการของผู้บริโภค 
	 ในส่วนของการสื่อสารที่โดนใจผู้บริโภคน้ัน	 จะต้องพยายาม
ค้นหาส่ิงที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค	 ในแต่ละขั้นตอนของ
การตัดสินใจว่า	เขาเหล่าน้ันมีกระบวนการคิดอย่างไร	ซึ่งความรู้สึก
นกึคดิน้ันๆ	อาจได้รบัอทิธิพลจากคณุลกัษณะเฉพาะตวั	ฐานะ	การศกึษา
ความเป็นอยู่	 รสนิยม	 สุขภาพ	 รวมถึงผลจากสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	
เช่น	ด้านสังคม		ด้านวัฒนธรรมและลักษณะการใช้ชีวิต		
	 นอกจากนี้	ยังมีสิ่งกระตุ้นท่ีส�าคัญที่เกิดจาก	การส่ือสารทาง
การตลาดการส่ือสารแคมเปญเชงิดจิิทลัให้ตอบความต้องการของผูบ้รโิภค
ทีเ่ป็นการสือ่สาร	ให้เกิดความต้องการ	และกระตุน้พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
										โดยกลยุทธ์ในการสื่อสารแคมเปญเชิงดิจิทัล	ที่น�ามาใช้	เช่น		
การส่ือสารท่ีแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็น,	 การส่ือสารเพ่ือกระตุ้น
ความสนใจ,	การสือ่สาร	ให้เกิดการเปรยีบเทยีบ,	การสือ่สารทีก่ระตุน้
ให้เกิดการตัดสินใจบริโภค,	และ	การสื่อสารที่รองรับพฤติกรรมหลัง
การบริโภค	เป็นต้น

CAMPAIGN MANAGEMENT IN DIGITAL INNOVATION
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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

Campaign Goal
เป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจน 

Content Needed
เนื้อหาที่เหมาะสม 

Traffic Source           
แหล่งผู้คนที่ต้องการเข้าถึง 

Style to action          
รูปแบบในการสร้างแรงกระตุ้น

Media selection         
สื่อที่เลือกใช้

Customer Journey and Touch Point   
การเข้าถึงผู้บริโภค

Campaign Management    
ความสามารถในการจัดการแคมเปญ

DIGITAL MARKETING CAMPAIGN PROCESS

 
BACKGROUND & ANALYSIS OF MARKET SITUATION
ชื่อแคมเปญ “  …...................................................... ”

ความเป็นมา / เรื่องราว /ความส�าคัญ / หรือแรงบันดาลใจ เหตุผล 
รายละเอียดของแคมเปญ  

สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตลาดปัจจุบัน อนาคต 
เชื่อมโยง Digital Campaign

การวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค โอกาส และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

OBJECTIVE
ระบุวัตถุประสงค์ ที่เลือกท�าแคมเปญเพราะอะไร   ต้องการอะไร 

ประโยชน์ที่จะได้รับ ต้องการให้เกิดขึ้นจากการท�าแคมเปญ 

ROLE MODEL & CREATIVE
การศึกษา ต้นแบบ หรือรูปแบบแคมเปญที่ใกล้เคียง 

หรือ Product ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในประเทศ  ต่างประเทศ 
ทั้งที่ส�าเร็จ หรือล้มเหลว / การใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่  

การออกแบบ ดึงดูด น่าสนใจ

TARGET AUDIENCE
กลุ่มเป้าหมาย หลัก  -  รอง    ของการท�าแคมเปญ

วิเคราะห์หาเหตุผลว่าท�าไมถึงเลือก
ระบุ Life Style พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

วิเคราะห์ ความต้องการ  ความสนใจ ต�าแหน่ง   
วิธีที่จะเข้าถึงแต่ละกลุ่ม  ที่ไหน  อย่างไร 

CONTENT – THEME
ประเด็น-เนื้อหา ที่จะบอกเล่า กับแต่ละกลุ่ม

เรื่องราว  เพื่อสร้างการจดจ�า และกระตุ้นการบริโภค จากการท�า
แคมเปญ 

DIGITAL STRATEGIES 
ระบุกลยุทธ์หลักที่จะใช้  ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ผลิตภัณฑ์
ก�าหนดสื่อ Digital ที่ใช้ในแคมเปญ 

DIGITAL CAMPAIGN  – ACTIVITIES, TIMING, OUTCOME, 
EVALUATION

กิจกรรมอื่น สื่ออื่น ที่ใช้ในแคมเปญนี้
ระบุแนวทาง รูปแบบ  ขั้นตอนในการด�าเนินการ 

แผนงาน ระยะเวลา การด�าเนินการ 
สื่อดิจิทัล เนื้อหา ประเด็น    ที่เผยแพร่  ช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ  เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู้ขับเคลื่อน รับผิดชอบ แนวทางการติดตามผลการประเมินผล และ

พิจารณาความคุ้มค่า

	 กลยทุธ์เพ่ือสือ่สารกับเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้รโิภคนัน้นอกจาก
ต้องค�านงึถงึคณุลกัษณะของแต่ละผลติภณัฑ์แล้ว	ยังต้องค�านงึถงึ
ผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน	อีกด้วย			
	 ในการขบัเคล่ือนแคมเปญน้ัน	นอกจากการมแีคมเปญท่ีดแีล้ว
ต้องไม่ลืมว่าการรู้จักผู้บริโภคอย่างดีถือเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมาก		
การพิจารณาเลอืกรปูแบบ	วิธีการ	เครือ่งมอื	และการใช้สือ่ดจิทิลั
ทีเ่หมาะสมท่ีจะใช้สือ่สาร	เพ่ือให้เกิดการบรโิภคให้ประสบความ
ส�าเร็จน้ัน	นับเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการขยายของตลาด	
และการสื่อสารแบรนด์ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ	


