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ค าน า 
 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต แขนงวชิาการส่ือสารดิจิทลั (Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication) 
ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้มีความทนัสมยัและทนัต่อสถานการณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเน้ือหา
ของชุดวชิาท่ีเปิดสอนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและมีความทนัสมยัเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงใน
ชุดวิชาการส่ือสารการตลาดยุคดิจิทลั รหัสวิชา 16353 ได้มีการปรับปรุงมาจากชุดวิชาหลกัการส่ือสาร
การตลาด รหัสชุดวิชา 16353 โดยนักศึกษาสามารถใช้เทียบแทนกนัได้ส าหรับนักศึกษาท่ีสมคัรเรียนใน
หลกัสูตรก่อนปีการศึกษา 2565 โดยไดมี้การเพิ่มเติมเน้ือหาอยู่ในส่วนของเอกสารการสอนฉบบัเพิ่มเติม 
(Supplement) จ านวน 7 ตอน ประกอบดว้ย 1) แนวคิดการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั เป็นเน้ือหาส่วนเพิ่มเติม
ของหน่วยท่ี 1 แนวคิดหลกัการส่ือสารการตลาด  2)  การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลั เป็น
เน้ือหาส่วนเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 3 การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค  3) การรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการ
ส่ือสารการตลาดยคุดิจิทลั เป็นเน้ือหาส่วนเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 5 การวจิยัการส่ือสารการตลาด 4) คอนเทตม์าร์
เกต็ต้ิงกบัการสร้างและการส่ือสารแบรนด ์ เป็นเน้ือหาส่วนเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 2 การส่ือสารตราสินคา้ 5) การ
ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั เป็นเน้ือหาเพิ่มเติมใหม่ 6) การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการในยุคดิจิทลั เป็นเน้ือหาเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 4 การวางแผนและการบูรณาการ
ส่ือสารการตลาด และ 7 ) จริยธรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั เป็นเน้ือหาเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 15 
จริยธรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ทั้งน้ีใหน้กัศึกษาท าการศึกษาเอกสารทั้ง 15 หน่วยในเอกสารประกอบการสอนชุดวชิาหลกัการ
ส่ือสารการตลาด รหสัชุดวชิา 16353 ร่วมกบัเอกสารการสอนฉบบัเพิ่มเติมอีก 7 ตอน ประกอบการเรียนการ
สอนในชุดวชิาคอนเทนตเ์ชิงสร้างสรรค ์ 
 
           คณะผู้จัดท า 
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ตอนที ่1 

แนวคดิการส่ือสารการตลาดในยุคดจิิทัล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตพิฒัน์  เอีย่มนิรันดร์ 
 

ตอนที ่1 แนวคดิการการส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั 
  เน้ือหาส่วนเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 1 แนวคิดหลกัการส่ือสารการตลาด 
หัวเร่ือง  

1.1 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีารส่ือสารยคุดิจิทลั 
1.2 การส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั 

 
แนวคิด 

1. พฒันาการของยคุดิจิทลัมี 4 ยุค  ไดแ้ก่ ยคุดิจิทลั 1.0 ยคุของการเปิดโลกอินเทอร์เน็ต  ยุคดิจิทลั 
2.0 ยคุของโซเชียลมีเดีย ยคุดิจิทลั 3.0 ยคุแห่งขอ้มูลและบ๊ิกดาตา้ และยคุดิจิทลั 4.0 ยคุปัจจุบนัท่ีมี
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอียา่งครบครันและมี เอไอ และถูกน าใชใ้นการด าเนินธุรกิจ การตลาด และการ
ส่ือสารการตลาด  

2.  การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
การตลาดโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ อินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมหรือโซเชียลมีเดีย หรือ การใช้
ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ รวมทั้งเทคโนโลยอีจัฉริยะอยา่งบูรณาการ 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษา ตอนท่ี  1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีารส่ือสารยคุดิจิทลัได ้
2. อธิบายความหมายและความส าคญัของการตลาดดิจิทลัได้ 
3. อธิบายการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัได ้ 
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ตอนที ่1 แนวคดิการการส่ือสารการตลาดในยุคดจิทิัล 
 

เร่ืองที ่1.1 การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยกีารส่ือสารยุคดิจิทลั 
การส่ือสารหมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยผา่นส่ือเพื่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละแสดงพฤติกรรมไดต้รงกนั กระบวนการส่ือสารผา่นการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 
เพื่อการพฒันาตนเอง การท างาน สังคม ในระดบัโลกาภิวตัน์ 

ผู้ส่งสาร บุคคล องคก์ร ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์รไม่แสวงหาก าไร 
สาร ประเด็นการพฒันา หรือ กิจกรรมการตลาด 
ส่ือ ในยคุดิจิทลั 
ผู้รับสาร ประชาชน หรือ ผูบ้ริโภค 
ผลย้อนกลบัของการส่ือสาร คือการพฒันาสังคม หรือ กิจกรรมการตลาดในยคุดิจิทลั 

 

วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
1) การใหข้่าวสาร ประเด็นของการพฒันาสังคม หรือ กิจกรรมการตลาดในยคุดิจิทลั 
2)  การแสดงความคิดเห็น ประเด็นของการพฒันาสังคม หรือ กิจกรรมการตลาดในยคุดิจิทลั 
3)  การใหก้ารศึกษา  ประเด็นของการพฒันาสังคม หรือ กิจกรรมการตลาดในยคุดิจิทลั 
4)  การใหค้วามบนัเทิง ประเด็นของการพฒันาสังคม หรือ กิจกรรมการตลาดในยคุดิจิทลั 

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์ 
มนุษย์พฒันาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละยุคสมัยและท าให้ชีวิตมีคุณภาพดีข้ึน

ประวติัศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยเ์กิดการเปล่ียนแปลง
อย่างมาก เช่นท าให้เกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรม  เทคโนโลยี มีคุณประโยชน์มหาศาลแต่ในทางตรงขา้ม
เทคโนโลยีก็มีโทษมหันต์ หากน าไปใช้โดยขาดจริยธรรม รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของคน
เพียงบางกลุ่มโดยไม่ค  านึงถึงส่วนรวม  ดงันั้นการสร้างและใช้เทคโนโลยีจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาอยา่งรอบ
ดา้น เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความหายนะต่อส่ิงแวดลอ้มและชีวติมนุษย ์

ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มาท างานแทนมนุษยม์ากข้ึน ส่งผลใหห้ลายอาชีพถูกท างานแทนท่ีดว้ย
เทคโนโลยผีา่นคอมพิวเตอร์ ก่อนหนา้น้ีคอมพิวเตอร์จะท างานแทนมนุษยเ์ก่ียวกบัในเร่ืองการคิดค านวณ
เป็นหลกั แต่ดว้ยการพฒันา เทคโนโลยเีกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ตลอดเวลา ท าให ้แมแ้ต่งานขายหรืองานบริการ
บางอยา่งไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ท าแทน ดงันั้นพลเมืองในยคุต่อไปจึงตอ้งพยายามสร้างทกัษะใหก้บัตวัเองใน
ส่วนท่ีคอมพิวเตอร์ยงัท าไม่ไดม้ากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อเป็นการพฒันาตวัเองเพิ่มทกัษะและความรู้สามารถหนีการ
แข่งขนัจากคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตนเอง 
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การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21มีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาคอมพิวเตอร์
ใหมี้ ความสามารถใกลเ้คียงกบัมนุษย ์หรือเรียกกวา่เทคโนโลย ีเช่น การเขา้ภาษาส่ือสารของมนุษย ์
โครงข่ายประสาทเทียม ระบบจ าลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากข้ึนลด
ขอ้ผดิพลาดและป้องกนัไม่ใหน้ าไป ใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้งหรือผดิกฎหมาย 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีจะช่วยในการประมวลขอ้มูล(data) เป็น
สารสนเทศ(information) จ านวนมาก (big data) ดว้ยระบบอจัฉริยะ (artificial intelligence) การพฒันาการ
ท างานเร่ิมตน้จาก การท างานระหวา่งคนกบัคน คนกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรกบัเคร่ืองจกัร(หุ่นยนต)์ 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ท าให้ผูบ้ริโภคจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการ
ด าเนินชีวติ การท างาน และการพฒันาสังคมทุกระดบั จะเป็นระดบัโลก 
  
 พฒันาการของยุคดิจิทลักบัการตลาดดิจิทลั 

ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีอิทธิพลกบัการใชชี้วติแทบจะ
ทุกช่องทาง ท าใหโ้ลกกา้วหนา้ไปไกลมากข้ึนตามเทคโนโลย ีและพฤติกรรมการใชง้าน สะทอ้นใหเ้ห็นใน
แต่ละช่วงปีท่ีผา่นมา มีการพฒันาและเดินหนา้ไปอยา่งสม ่าเสมอ รูปแบบการด าเนินชีวิต วถีิชีวติ ของคน
ในสังคมมีการเปล่ียนแปลงยพร้อมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ปัจจุบนัโลกไดอ้ยูใ่นยคุดิจิทลั แต่
กวา่ท่ีมนัจะเติบโตมาไดจ้นถึงขณะน้ีลว้นแลว้แต่ตอ้งมีการเดินทาง พฒันาการของยคุดิจิทลั และถูกน าใช้
ในการด าเนินธุรกิจ การตลาด และการส่ือสารการตลาดแบ่งออกเป็นพฒันาการของยคุดิจิทลั 4 ยคุ  ดงัน้ี  

 
ยุคดิจิทลั 1.0 (Digital 1.0) ยุคของการเปิดโลกอนิเทอร์เน็ต  
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง ยคุของการเปิดโลก

อินเทอร์เน็ต ถือวา่เป็นจุดเปล่ียนของพฤติกรรมการใชชี้วิตของคนในสังคม เพราะหลายส่ิงไดเ้ร่ิมปรับ
บทบาทใหเ้ขา้ถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน มีการเปล่ียนวถีิชีวติจากโลกออฟไลน์เป็นโลกออนไลน์มากข้ึน เป็น
ช่วงตน้ก าเนิดของการมีเวบ็ไซตท่ี์สามารถท าใหเ้ราเขา้ถึงทุกอยา่งได ้ช่วยใหก้ารด าเนินชีวติรวมไปถึง
กิจกรรมต่างๆ ไมว่า่จะเป็นธุรกิจหรืออ่ืนๆ ก็ช่วยใหอ้ านวยความสะดวกไดง่้ายข้ึน 

 
ยุคดิจิทลั 2.0 (Digital 2.0) ยุคของโซเชียลมีเดียหรือส่ือสังคมออนไลน์ 
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชโ้ซเชียลมีเดียหรือส่ือสังคมออนไลน์  ยคุของโซเชียล

มีเดีย เม่ืออินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาสู่สังคมเป็นวงกวา้ง คนในสังคมไดมี้การปรับตวั ใชง้านอินเทอร์เน็ตเขา้มาอยู่
ในชีวติประจ าวนั เช่นมีการส่ือสารโดยผา่นส่ือโซเชียล จึงเกิดการผสมผสานผนวกเขา้กบัการท าธุรกิจ อีกทั้ง
นกัธุรกิจไดมี้การมองวา่ ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตวัเช่ือมต่อระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค ช่วยท าใหผู้บ้ริโภคได้
เห็นและรู้จกัแบรนด ์รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนออีกดว้ย เคร่ืองมือโซเชียลมีเดียสามารถเป็นอ านาจต่อรอง
ของผูบ้ริโภคในการเลือกรับสินคา้และบริการ 
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ยุคดิจิทลั 3.0 (Digital 3.0) ยุคแห่งข้อมูลและบิ๊กดาต้า  
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชข้อ้มูลและบ๊ิกดาตา้  ยคุแห่งขอ้มูลและบ๊ิกดาตา้ มี

สาเหตุมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทีล 2.0 และ ยคุดิจิทลั 3.0  ส่งผลใหมี้ขอ้มูลต่างๆ มากข้ึน เกิด
เป็นการขยายขอ้มูลท่ีเยอะจนน่าท่ึง แพลตฟอร์มทางธุรกิจแต่ละชนิดก็ไดมี้การขยายออกไปเป็นมุมกวา้ง 
และไดมี้การน าขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับใชก้บัธุรกิจมากข้ึน จากการประมวล วเิคราะห์ เก่ียวกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บ๊ิกดาตา้ สามารถน ามาวเิคราะห์ ต่อยอด คิดคน้และน ามาพฒันาเป็นแอปพลิเคชัน่
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชง้านผา่นสมาร์ทโฟน แทป็เล็ต เป็นตน้ 

ยุคดิจิทลั 4.0 Digital 4.0 ยุคปัจจุบันทีม่ีความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีย่างครบครันและมี AI 
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยอียา่งครบครัน และมี AI   ถือไดว้า่ยคุดิจิทลั 

4.0 คือ ยคุปัจจุบนัน้ี โดยมีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอียา่งครบครัน และมี AI เขา้มาเก่ียวขอ้งมากข้ึน และ
มีการคาดว่าจะมากข้ึนอีกในอนาคตอันใกล้ การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดเวลา สะทอ้นใหเ้ห็นเด่นชดัทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรม เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการประดิษฐ์ของ
มนุษย ์เพื่อขา้มขีดจ ากดัต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ิงใหม่ หรือจะเรียกยุคน้ีวา่ ยคุ Machine 
to Machine เช่น เราสามารถเปิด-ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นของตวัเองโดยผา่นแอปพลิเคชัน่ เป็นตน้  

ความรวดเร็วของเทคโนโลย ีความคิดอนักา้วล ้าของมนุษย ์และการไม่หยดุท่ีจะพฒันาส่ิงต่าง 
ๆ ใหดี้ข้ึน ท าใหเ้ห็นแนวโนม้วา่หลายส่ิงหลายอยา่งอาจจะมีการพฒันาไปไดดี้ข้ึนและไกลมากข้ึน ส่วนใน
ฐานะผูบ้ริโภคหรือเจา้ของธุรกิจ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเรียนรู้การปรับตวัให้เท่าทนั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผล
กระทบจากเทคโนโลยหีรือบุคคลผูไ้ม่หวงัดี ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย เดือดร้อนไดใ้นอนาคต อีกทั้ง
ธุรกิจทั้งหลายก็จะมีมาตรฐานและศกัยภาพท่ีสูงข้ึน เพื่อใหธุ้รกิจมีความมัน่คงและย ัง่ยนื 

ประเภทของการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทลั 
1) การท าการตลาดผา่นระบบคน้หาผา่นเพจ หรือ เวบ็ไซด ์(Search Engine Optimization หรือ 

SEO) ดว้ยการท าอนัดบัขอ้มูลทางการตลาดท่ีคน้หาผา่นเพจ หรือ เวบ็ไซด ์ให้เด่นสุด พบเป็นอนัดบัตน้ๆ 
2) การท าการตลาดผา่นระบบคน้หา (Search Engine Marketing หรือ SEM) ดว้ยการท าอนัดบั

ขอ้มูลทางการตลาดท่ีคน้หาค าส าคญัใหเ้ด่นสุด พบเป็นอนัดบัตน้ๆ 
3) ป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต ์(Banner/Display Ads) 
4) การตลาดออนไลน์ดว้ยอีเมล ์(Email Marketing) 
5) การตลาดออนไลน์ดว้ยส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) 
6) การตลาดออนไลน์ผา่นมือถือ สมาร์ทโฟน (Mobile Marketing) 
7) การตลาดออนไลน์ผา่นการเขียนบทความบนเวบ็ไซต ์(Blogging) 
8) การตลาดผา่นผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเซียลมีเดีย (Influencer Marketing) 
9) การตลาดผา่นการแนะน าต่อ (Affiliates/Referral Marketing) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization
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กจิกรรมที ่1.1 
 พฒันาการของยคุดิจิทลัมีอะไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรมที ่1.1 
 ยคุดิจิทลัมีพฒันาการ ดงัน้ี  

ยคุดิจิทลั 1.0 (Digital 1.0) ยคุของการเปิดโลกอินเทอร์เน็ต  
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง 

ยคุดิจิทลั 2.0 (Digital 2.0) ยคุของโซเชียลมีเดีย  
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชโ้ซเชียลมีเดีย  

ยคุดิจิทลั 3.0 (Digital 3.0) ยคุแห่งขอ้มูลและบ๊ิกดาตา้  
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชข้อ้มูลและบ๊ิกดาตา้  

ยคุดิจิทลั 4.0 Digital 4.0 ยคุปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอียา่งครบครันและมี AI  
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยอียา่งครบครัน และมี AI   

 
 

เร่ืองที ่1.2 การส่ือสารการตลาดดิจิทลั 
  

เราจะไดย้ินค าว่า ดิจิทลัดิสรัปชัน่ (Digital disruption)  กนัจนคุน้หู นัน่คือการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของยุคดิจิทลัท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว พร้อมกบัมีการใชเ้ทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจ
แบบใหม่ ส่งผลกระทบต่อกิจการ ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ความทา้ทาย และวธีิรับมือ
การเปล่ียนแปลง ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งลอง ท าต่าง ให้ต่างไปจากเดิม เพราะถา้ทุกคนคิดเหมือน กนัก็คงไม่มี 
อะไรแปลกใหม่ ไม่เกิดนวตักรรมเหมือนทุกวนัน้ีการท่ีลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในโลกธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนไปบน
ความ ตอ้งการของลูกคา้ จึงเป็นเร่ืองส าคญั และจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจ และหาความต้องการของลูกคา้ และ
ส าคญัยิ่งกว่าคือ ปรับตวัให้ทนักบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกวนัของลูกคา้ สามารถคิดโจทย ์และ
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างเหมาะสมและเหนือความ
คาดหมายของลูกคา้ (สรกล อดุลยา นนท์, 2562) การปรับตวัของธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการดิสรัปชัน่ 
อธิบายความเหมาะสมไดด้ว้ยอิทธิพลเชิง สาเหตุจ านวน 6 องคป์ระกอบคือ 1) การปรับตวัสู่องคก์ารดิจิทลั 
2) การใชเ้ทคโนโลยทีดแทนแรงงานคน 3) การ สร้างนวตักรรม 4) ขบัเคล่ือนทุกส่ิงเขา้สู่อินเทอร์เน็ต 5) การ
พฒันาตลาดออนไลน์ และ 6) การจดัการ ประสบการณ์ลูกคา้ (โกศล จิตวรัิตน์, 2561) 
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ปัจจุบนัโลกเราน้ีอยูใ่นยคุดิจิทลั 4.0 ซ่ึงเป็นยคุดิจิทลัดิสรัปชัน่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายส่ิงบน
โลกน้ีอยา่งรวดเร็วแบบกา้วกระโดด เน่ืองจากมีปัจจยัหรือองคืประกอบอ่ืน ๆ มีผสมผสานกบัความกา้วหนา้
ทางเทคโนโ,ยี เช่นจากสถาณการณ์การแพร่ระบายของเช้ือไวรัสโคโรน่า – 19 ไดส่้งผลในทางบวกท่ีท าให้
พลเมืองโลกเปิดรับ เรียนรู้และยอมรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยเีพิ่มมากข้ึนอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการ
ประชุมออนไลน์ การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์  และการท า
การตลาดดิจิทลั หรือการท าการตลาดออนไลน์ ก็เป็นอีกประเด็นหลกัของโลกธุรกิจท่ีมีการปรับแต่งแปลง
โฉมให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว  อยา่งไรก็
ตามเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้นในการท าการตลาดจะเลือกเพียงช่องทางดนัในการ
ช่องทางเดียวดงัเช่นในอดีตไม่ไดอี้กต่อไป ดงันั้นในการวางแผนการตลาด และแผนการส่ือสารการตลาดใน
ยุคดิจิทลันั้น จ  าเป็นตอ้งมีการท าการศึกษาความจอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การ
เลือกใชค้อนเทนตใ์นการน าเสนอ เผยแพร่ประเด็นสารหลกัท่ีตอ้งการส่ือสารให้มีความเหมาะสมกบัแต่ละ
แพลตฟอร์มท่ีใชท้ั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ พร้อมทั้งตอ้งการบูรณาการการส่ือสารการตลาดใน
ทุกแพลตฟอร์มให้มีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนัโดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว ้แต่ในยุคน้ีก็มิอาจปฏิเสธไดว้า่ในการส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลันั้น จะเนน้มาทางรูปแบบการ
ส่ือสารออนไลน์มาก เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อญุ่บนโลกออนไลน์ ใช้ตน้ทุนไม่สูง มีการเขา้ถึงกลุ่ม
หมายไดท้ั้งฉพาะกลุ่มและแบบมวลชน  

การตลาดแบบดั้งเดิม จะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย จะไม่เนน้ท ากบับุคคลใดบุคคลหน่ึง 
และมกัจะใชว้ธีิการแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) โดย ใชเ้กณฑส์ภาพประชากร สภาพ
ภูมิศาสตร์ และสามารถครอบคลุมไดบ้างพื้นท่ีความหมาย หรือ ใชจิ้ตวทิยา 

การตลาดดิจิทลัคือ การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ 
และอินเทอร์เน็ต ในการสร้างและส่งเสริมการตลาด  

การส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาด
โดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ อินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมหรือโซเชียลมีเดีย หรือ การใชข้อ้มูลบ๊ิก
ดาตา้ รวมทั้งเทคโนโลยอีจัฉริยะอยา่งบูรณาการ 
  

ความหมายและความส าคญัการตลาดดิจิทลั  
การตลาดดิจิทลั (Digital Marketting) เป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์หรือแบรนด์โดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรือinternet นอกจากน้ียงัรวมถึงการส่งขอ้ความ การส่งขอ้ความทนัที วีดิโอ (Video) พอด
แคสท ์(Podcast) ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ โทรทศัน์ดิจิทลั และสถานีวิทยุ ฯลฯ การตลาดดิจิทลัใชห้ลายช่องทาง 
และเทคโนโลยีท่ีช่วยให้องค์กรวิเคราะห์เน้ือหาและกลยุทธ์แคมเปญเพื่อท าความเขา้ใจว่าอะไร ท างาน
อยา่งไร โดยทัว่ไปในเวลาจริง 
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การท าการตลาดดิจิทลั เป็นหน่ึงในทกัษะท่ีส าคญัแห่งยคุท่ีนกัการตลาดตอ้งมี หลายคนสับสน
กบั การท าการตลาดผา่นโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) วา่เป็นส่ิงเดียวกนักนักบัการท าการตลาด
ดิจิทลั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจผดิ ดงันั้นเราจะมาท าความเขา้ใจกนัอีกมุมมอง 

การท าการตลาดดิจิทัล คือ กลยุทธ์การใช้ส่ือดิจิทัลทั้ งออนไลน์และออฟไลน์ในการท า
การตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า หรือสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า ซ่ึงส่ือท่ีใช้ครอบคลุมตั้งแต่ป้ายดิจิทลั
บิลบอร์ด เอสเอ็มเอส (SMS) ทีวีดิจิทลั อีเมล แอปสโตร์ เอสอีโอ (SEO) เอสอีเอ็ม (SEM) ไปจนถึงหน้า
เวบ็ไซต ์โดยมีจุดประสงค์คือการ “เขา้ถึง” ลูกคา้ให้ไดจ้  านวนมาก และตรงกลุ่มเป้าหมาย ให้ลูกคา้ไดรู้้จกั
กบัผลิตภณัฑโ์ดยท่ีจะเนน้น าเสนอส่ิงท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ และเกาะกบักระแสท่ีเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะนั้น ดว้ย
รูปแบบท่ีน่าสนใจ 

การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) ประกอบไปดว้ย 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ การท าการตลาด
ออนไลน ์(Online Marketing) การท าการตลาดผา่นมือถือ (Mobile Marketing) และ การท าการตลาดโซเชียล
มีเดีย (Social Media Marketing) 
 

การท าการตลาดโซเชียลมีเดีย  
การตลาดโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) เป็นส่วนประกอบหน่ึงของการตลาดดิจิทลั 

( Digital Marketing) มีบทบาทส าคญัมากในปัจจุบนัเป็นช่องทางท่ีมีความเป็นธรรมชาติสูง เป็นช่องทางท่ี
คนวิง่เขา้มาหาและจ าแนกกลุ่มยอ่ย ๆ และปัจจุบนัแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไดก้ลายเขา้มาเปรียบเสมือนเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัในการด าเนินชีวิตของทุกคน พิจารณาจากเม่ือเราต่ืนนอนมา ส่ิงแรกท่ีหลายคน
ท าก็คือหาสมาร์ทโฟนแลว้ตรวจดู ไลน์ (LINE) เฟซบุก๊ (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) ต๊ิกตอ๊ก (TikTok) 
เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี องคก์รหรือแบรนด ์และ นกัการตลาดจึงไดห้นัมาใหค้วามส าคญั ในการท าการตลาดบน
ช่องทางโซเซียลมีเดีย และนิยมใชช่้องทางโซเชียลมีเดียเหล่าน้ีเพื่อส่ือสารและสร้างปฏิสัมพนัธ์กบั
กลุ่มเป้าหมาย 

โดยรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน บนโซเซียลมีเดีย (Social Media) มีอยู ่3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1) บล็อก (Blogs) คือ การโพสตข์อ้ความ รูป วดิีโอ เพื่ออปัเดตขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งเช่น 

โพสตน้ี์ท่ีทุกคนอ่านอยู ่
2) โซเซียลเน็ตเวร์ิค (Social Network) คือ การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น การคอมเมนต ์

กด ไลค ์(Like) กดแชร์ (Share) หรือการไลฟ์พูดคุยกนั 
3) ฟอร่ัม (Forums) คือ ชุมชนออนไลน์ ท่ีเปิดพื้นท่ีใหก้ลุ่มคนท่ีมีความสนใจเดียวกนัเขา้มา

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น เช่น เฟซบุก๊กลุ่ม (Facebook Group), LINE Group, LINE OpenChat 
วธีิการท าการตลาดโซเชียลมีเดีย  
1)  การจ่ายเงินซ้ือ “Sponsors Ads” หรือการซ้ือพื้นท่ีโฆษณากบัแพลตฟอร์ตโดยตรง วธีิน้ี

สามารถท าไดง่้าย และเขา้ถึงคนจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็วท่ีสุด  
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2) การท าคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิง (Content Marketing) คือการใช ้Content เป็นตวัน า วธีิน้ีคน
จ านวนมากมกัคิดวา่ปัจจุบนัใครก็สร้างคอนเทนตไ์ด ้ดงันั้นตน้ทุนนอ้ย แต่ความเป็นจริงการท่ีจะสร้างคอน
เทนตใ์ห้โดนใจกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะตอ้งสามารถส่งไปยงักลุ่มเป้าหมาย มีการกดไลค ์แชร์ แสดงความคิดเห็น 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยง่าย ซ่ึงในทางปฏิบติัก็จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินในการด าเนินการส่ือสารเพื่อใหเ้กิด
ความส าเร็จตามเป้าหมาย   

3) การท าการตลาดโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) ใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
ไดจ้ริง คือตอ้งพยายามสร้างชุมชุน (Community) ใหส้มาชิกเขา้มาแชร์คอนเทนตต่์างๆ กนัไดด้ว้ยตวัเอง เช่น 
Facebook Group ท่ี Active มีคนพูดคุยแลกเปล่ียนกนัอยูต่ลอด มีการสร้างคอนเทนต ์มาแชร์กนัเองอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยท่ีแบรนดไ์ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนผลิตคอนเทนตเ์พียงฝ่ายเดียว 
 

 
กจิกรรมที ่1.2 

1. การตลาดดิจิทลั หมายถึงอะไร 
2. การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั หมายถึงอะไร 

 
แนวตอบกจิกรรมที ่1.2 

1. การตลาดดิจิทลัคือ การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซอฟตแ์วร์ และอินเทอร์เน็ต ในการสร้างและส่งเสริมการตลาด  

2. การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
การตลาดโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ อินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมหรือโซเชียลมีเดีย หรือ การใช้
ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้ รวมทั้งเทคโนโลยอีจัฉริยะอยา่งบูรณาการ 
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ตอนที ่2 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในยุคดจิทิัล 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยฉตัร  ลอ้มชวการ 
 
ตอน 2  การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทลั 

ส่วนเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 3  การวเิคราะห์ผูบ้ริโภค 
หัวเร่ือง 

2.1 เฟซบุก๊ (Facebook)   
2.2 ทวติเตอร์ (Twitter)   
2.3 อินสตราแกรม (Instagram)  
2.4 ยทููป( YouTube)  
2.5 ต๊ิกตอก( TikTok 

แนวคิด 
1. เฟซบุก๊ ( Facebook) เป็นแพลตฟอร์ม( Platform) ขนาดใหญ่ ท าใหมี้ความสามารถในการ

รองรับเน้ือหา (Content) ท่ีหลากหลาย ทั้งขอ้ความ รูปภาพ วดีีโอ รวมถึงเน้ือหาจากภายนอก  
2. ทวติเตอร์ (Twitter ) น าเสนอ "ความง่าย” ใหติ้ดต่อส่ือสารอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการใหผู้ใ้ชบ้ริการ

เขียนขอ้ความสั้น เพียงแค่ 280 ตวัอกัษร  
3. อินสตราแกรม(Instagram) มีความโดดเด่นในการปรับแต่งรูปภาพ ผูใ้ช ้ Instagram ก าหนดให้

ผูใ้ชต้อ้งมีอายมุากกวา่13 ปี  
4. ยทููป(YouTube) น าเสนอวดีิโอซ่ึงความหลากหลายของเน้ือหา เช่น วดีิโอจากท่ีถ่ายท าเองโด

ผูใ้ชซ่ึ้งเป็นเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอข้ึน ยทููป (Youtube ) มากท่ีสุด มิวสิกวดีิโอ รายการโทรทศัน์ โฆษณาทาง
โทรทศัน์  

5. ต๊ิกตอก(TikTok )คือวีดีโอสั้นๆ มีความแตกต่างจาก Platform อ่ืนๆ คือส่วนใหญ่เป็นวดีีโอ
แนวตั้งเตม็จอ ท าใหเ้หมาะสมการใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน( Smartphone ) 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเก่ียวกบัเฟซบุก๊( Facebook) ได ้
2. อธิบายเก่ียวกบัทวติเตอร์ (Twitter)ได ้ 
3. อธิบายเก่ียวกบัอินสตราแกรม( Instagram)ได ้
4. อธิบายเก่ียวกบัยทููป(YouTube) ได ้
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ตอนที ่2 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในยุคดจิทิัล  
 

ในตอนน้ีจะกล่าวถึงการใชเ้ฟซบุก๊ (Facebook)  ทวติเตอร์ (Twitter)  อินสตราแกรม 
(Instagram) ยทููป (YouTube)  ต๊ิกตอก (TikTok) และการใชส่ื้ออ่ืนๆ ร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทาง
ในการน าเสนอเพื่อการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั 
 

เร่ืองที ่2.1 เฟซบุ๊ก  
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ขนาดใหญ่ ท าให้มีความสามารถในการรองรับ

เน้ือหา (Content) ท่ีหลากหลาย ทั้งขอ้ความ รูปภาพ วีดีโอ รวมถึงเน้ือหาจากภายนอก การใชป้ระโยชน์ใน
การส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั  จึงเปิดกวา้ง ข้ึนกบัความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของ เฟซบุ๊กเพจ 
(Facebook Page) คือ การมีเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช ้ในการส่ือสาร เช่น การอนุญาต
ให้ติดตั้งแอปพิเคชัน่     (Application)ท่ีท าข้ึนบน เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) เป็นตน้ และการวิเคราะห์
หรือประเมินผลดว้ยเพจอินไซต์ (Page Insight ) ท่ีช่วยวิเคราะห์และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนเฟ
ซบุก๊เพจ (Facebook Page) ไดส้ะดวกมากข้ึน  

การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั  สามารถแยกออกไดใ้น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  
1. การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั  โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายให ้เฟซบุก๊ (Facebook) โดยตรง 
2. การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั  โดยเสียค่าใชจ่้ายใหเ้ฟซบุก๊ ( Facebook) โดยตรง 
ขอ้ไดเ้ปรียบของการใช้เฟซบุ๊ก แอดส์ ( Facebook Ads) คือ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่าการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัมากข้ึน  
 

 
กจิกรรมที ่2.1 

จงอธิบายเก่ียวกบัเฟซบุก๊ (Facebook ) 
 
แนวตอบกจิกรรที ่2.1 

เฟซบุก๊ (Facebook) เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ขนาดใหญ่ ท าใหมี้ความสามารถในการรองรับ
เน้ือหา (Content) ท่ีหลากหลาย ทั้งขอ้ความ รูปภาพ วดีีโอ รวมถึงเน้ือหาจากภายนอก 
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เร่ืองที ่2. 2 ทวติเตอร์  
ทวิตเตอร์ (Twitter)น าเสนอ “ความง่าย” ให้ติดต่อส่ือสารอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการให้ผูใ้ชบ้ริการเขียน

ขอ้ความสั้ นๆ เพียงแค่ 280 ตวัอกัษร หรือน้อยกว่านั้น เพื่อปรับปรุง (Update) สถานะของตวัเองให้ผูอ่ื้น
ทราบ สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดอ้ยา่งง่ายดายทวิตเตอร์จดัไดว้า่เป็นส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีอตัราการ
เติบโตสูงท่ีสุดในโลก (Snyder, 2008, as cited in Keenan & Shiri, 2009)  
 การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั  บนทวติเตอร์ถูกจ ากดัดว้ยคุณลกัษณะพื้นฐาน คือ การใชต้วัอกัษร
เป็นหลกั (Text-Based) คร้ังละไม่เกิน 280 ตวัอกัษร โดยอาจมีการใช้รูปประกอบและวีดีโอได้บา้ง จึงไม่
เหมาะกบัการใช้ขอ้มูลจ านวนมากบนทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์มีบริการเพื่อการส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั  
โดยเฉพาะเช่นกนั เรียกว่า โปรโมททวิต โปรโมทแอคเคาน์ (Promoted Tweets, Promoted Accounts) เป็น
การแสดงทวติ (Tweet) ขององคก์ร หรือ แบรนด ์(Brand) ท่ีตอ้งการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั  ใหป้รากฏ
ในไทมไ์ลน์ (Timeline) ของผูใ้ช ้ 
 
 
กจิกรรมที ่2.2 

จงอธิบายเก่ียวกบัทวติเตอร์(Twitter ) 
 
แนวตอบกจิกรรที ่2.2 

ทวติเตอร์ (Twitter) น าเสนอ "ความง่าย” ใหติ้ดต่อส่ือสารอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการใหผู้ใ้ชบ้ริการเขียน
ขอ้ความสั้นเพียงแค่ 280 ตวัอกัษร 

 

 
ร่ืองที ่2.3 อนิสตราแกรม  

อินสตราแกรม (Instagram) มีความโดดเด่นในการปรับแต่งรูปภาพ ผูใ้ชอิ้นสตราแกรม (Instagram )
ก าหนดใหผู้ใ้ชต้อ้งมีอายมุากกวา่ 13 ปี เช่นเดียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ หลาย ๆ แพลตฟอร์ม (Platform) และ
ไม่อนุญาตให ้โพสต ์(Post )ภาพความรุนแรงทั้งดา้นเพศและภาพโป๊เปลือย  
 การใชอิ้นสตราแกรม( Instagram) ในการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัในไทยนั้น เป็นท่ียอมรับได้
อยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นไทย ซ่ึงช่ืนชอบกบัดูรูปภาพและวดีีโอ มากกวา่
การอ่านขอ้ความ  
 อินสตราแกรม (Instagram) ใหบ้ริการการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัเฟ
ซบุก๊ (Facebook ) เรียกวา่ สปอนเซอร์ โฟโตแ้ละวดีิโอ (Sponsored Photos and Videos ซ่ึงเป็นรูปภาพหรือ
วดีีโอท่ีจะปรากฏใน ฟีด (Feed) ของผูใ้ช ้ 
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กจิกรรมที ่2.3 

จงอธิบายเกีย่วกบัอนิสตราแกรม (Instagram ) 
 
แนวตอบกจิกรรที ่2.3 

อินสตราแกรม (Instagram) มีความโดดเด่นในการปรับแต่งรูปภาพ ผูใ้ชอิ้นสตราแกรม( Instagram) 
ก าหนดใหผู้ใ้ชต้อ้งมีอายมุากกวา่ 13 ปี  
 

 
เร่ืองที ่2.4 ยูทูป  

ยทููป (YouTube) น าเสนอวิดีโอซ่ึงความหลากหลายของเน้ือหา เช่น วิดีโอจากท่ีถ่ายท าเองโดยผูใ้ช ้ 
ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอข้ึนยทููป (YouTube) มากท่ีสุด มิวสิกวดีิโอ รายการโทรทศัน์ โฆษณาทางโทรทศัน์ 
เป็นตน้  

การใชย้ทููป (YouTube )เพื่อการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลันั้น มกัอยูใ่นลกัษณะใชร่้วมกบัส่ือ
สังคมออนไลน์ อ่ืนๆ เน่ืองมาจากคุณลกัษณะท่ีเปิดกวา้งใหส้ามารถน าวดีีโอไปแสดงผลภายนอกยทููป ( 
YouTube )เองได ้และมีบริการส าหรับการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั  โดยตรงอีกดว้ย โดยในปัจจุบนัมีอยู ่
2 ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การแสดงป้าย (Banner) โฆษณา ซ่ึงปรากฏไดท้ั้งทางดา้นขวาของหนา้จอการ
แสดงผล และดา้นล่างของวดีีโอท่ีผูใ้ชก้  าลงัรับชม ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงคือ การเล่นวีดีโอโฆษณาก่อนท่ีจะเขา้
สู่วดีีโอ หรือแทรกระหวา่งท่ีผูใ้ชรั้บชมวดีีโอ ซ่ึงทั้งสองบริการเป็นบริการท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใหก้บัทางยทููป( 
YouTube )โดยตรง  

 
 

 
กจิกรรมที ่2.4 

จงอธิบายเก่ียวกบัยทููป (YouTube) 
 
แนวตอบกจิกรรที ่2.4 

YouTube น าเสนอวดีิโอซ่ึงความหลากหลายของเน้ือหา เช่น วดีิโอจากท่ีถ่ายท าเองโดยผูใ้ช ้ซ่ึงเป็น 
เน้ือหาท่ีถูกน าเสนอข้ึน ยทููป(Youtube) มากท่ีสุด มิวสิกวดีิโอ รายการโทรทศัน์ โฆษณาทางโทรทศัน์ 
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เร่ืองที ่2.5 ติ๊กตอก 
 
ต๊ิกตอก (TikTok) คือวดีีโอสั้นๆ มีความแตกต่างจากแพลตฟอร์ม (Platform) อ่ืนๆ คือส่วนใหญ่เป็น

วดีีโอแนวตั้งเตม็จอ ท าใหเ้หมาะสมการใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน( Smartphone)  
 ต๊ิกตอก (TikTok) มีรูปแบบการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัหลกัเป็นวดีีโอสั้นท่ีแสดงผลระหวา่ง
การรับชมวีดีโออยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้น้ือหาโฆษณาท่ีใชบ้นต๊ิกตอก (TikTok) มกัจะมีความสั้น กระชบั 
รวดเร็ว และมีขอ้แตกต่างคือมกัจะมีการใชเ้สียงเพลงเขา้มาประกอบโฆษณาเพื่อสร้างการจดจ า โดยการคิด
ค่าบริการจะอยูใ่นลกัษณะตามจริง คือ ตามการแสดงผล (Cost per Thousand Impressions Bid: CPM) หรือ 
ตามการกด (Cost per Click Bid: CPC)  
 
กจิกรรมที ่2.5 

จงอธิบายเก่ียวกบัTikTok  
 
แนวตอบกจิกรรที ่2.5 
  TikTok คือวดีีโอสั้นๆ มีความแตกต่างจาก Platform อ่ืนๆ คือส่วนใหญ่เป็นวีดีโอแนวตั้งเตม็จอ ท า
ใหเ้หมาะสมการใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือ Smartphone 
 
 

 
กรณศึีกษา 

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารโฆษณายงัมีการใช้ช่องทางดิจิทลั (Digital channel) 
อ่ืนๆ เขา้มาช่วยในการวางแผนงานโปรแกรมสนทนาแชท อินสแตนเมสเสจ (Chat, Instant message) เช่น ไลน์ (Line)  
เฟซบุก๊(Facebook) เมสเซนเจอร์ (Messenger) เป็นตน้ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการวางแผนการส่ือสารการตลาดใน
ยคุดิจิทลั    

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภคนกัโฆษณาควรศึกษาขอ้มูลดา้นการบริโภคส่ือของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง 
สามารถศึกษาไดจ้ากการวิเคราะห์คสัทูเมอร์ เจอร์นี (Customer Journey) คือ เส้นทางของผูบ้ริโภค หรือการเดินทาง
ของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ท่ีเขา้สู่กระบวนการรับรู้ถึงตวัตนของแบรนด์เป็นคร้ังแรก  จนตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือใช้บริการ ขอ้มูลการบริโภคส่ือท่ีควรน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ Daily Touch Point คือ จุดหรือช่อง
ทางการส่ือสารท่ีกลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ส่ือในแต่ละวนั ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้ส่ือสาร เพื่อความบนัเทิง หรือเพื่อ
คน้หาขอ้มูลท่ีตนเองตอ้งการโดยไม่เจาะจงว่าตอ้งเป็นช่องทางท่ีใช้เพื่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น  หาก
พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเลือกใชเ้ฟซบุก๊เป็นช่องทางการสั่งซ้ือสินคา้และบริการมากกวา่ส่ืออ่ืน      และตดัสินใจ
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เลือกรับขอ้มูลสินคา้จากการไลฟ์สดของอินฟลูเอนเซอร์ทางเฟซบุก๊ (Facebook Live) ในช่วงเวลา 8.00-10.00 น. และ
ช่วงเวลา 20.00-22.00 น.  

ดงันั้น นกัโฆษณาก็สามารถก าหนดจุดเช่ือมต่อ (Contact Point) หรือเรียกว่า จุดสัมผสัแบรนด์ โดยส่ือสาร
ขอ้มูลสินคา้และบริการ หรือเน้ือหาข่าวสารท่ีจะโฆษณา (Content) ของเราตาม Contact Point นั้น ซ่ึงก็คือ เฟซบุ๊ก 
โดยเลือกช่วงเช้า ช่วงหัวค ่าและก่อนนอน ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงเวลาหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท่ีกลุ่มเป้าหมายจะ
เปิดรับส่ือ และเลือกรับขอ้มูลของสินคา้เรา (Context)  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า (Repurchase) เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 2 1 ภาพแสดงช่องทางการใชส่ื้อออนไลน์ภายใน 1 วนัของกลุ่มเป้าหมาย (Daily Digital Touch Point)  
ท่ีมา: STEPS Academy. https://docs.stepstraining.co/fm02-customer-analysis-ebook/, สืบค้นเม่ือ 25 มีนาคม 
2565. 

บรรณานุกรม 
สุจิน  สังวาลยม์ณีเนตร., อโศก  ไทยจนัทรารักษ.์, สรรเพชร  เพียรจดั., ทรงเกียรติ  สมญาติ., ประภาส  ไชย

เขตร. และ พูก่นั  เจก๊ไธสง. (2562). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา สุนทรียศาสตร์และ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต (ทศันศิลป์). สาขาวชิาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย.์ สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2565. จาก http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/bp-
attachments/3287/0001401.pdf 

http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/bp-attachments/3287/0001401.pdf
http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/bp-attachments/3287/0001401.pdf
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 ตอนที ่3 
การรับฟังและการตดิตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาดในยุคดจิทิัล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตพิฒัน์  เอีย่มนิรันดร์ 
 

ตอนที่ 3  การรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด 
         เน้ือหาเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 5  การวจิยัการส่ือสารการตลาด 
 
หัวเร่ือง 

3.1 ความหมายการรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด 
3.2 การใชก้ารรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด 

 
แนวคิด 

1. การรับฟังเสียงของสังคม หมายถึง เคร่ืองมือการรับฟังเสียงส่ือสังคม ดว้ยคน้หา เก็บรวบรวม
ขอ้มูล จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย แลว้น ามาการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจากทุกแพลตฟอร์ม เพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันาธุรกิจและสังคม และการติดตามเสียงของสังคม หมายถึง การติดตามหรือเฝ้าระวงัผลกระทบเสียงของ
สังคมท่ีมีการพูดถึงแบรนด ์ในส่ือสังคม เพื่อระวงัการเกิดปัญหา หรือ ภาวะวกิฤต ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ผูบ้ริโภค หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. การใชก้ารรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึก 
พฒันากลยทุธ์การท าการตลาด พฒันาคอนเทนต ์วดัผลลพัธ์แผนรณรงคก์ารส่ือสารทั้งการตลาดและสังคม
บนโซเชียลมีเดีย วเิคราะห์คู่แข่ง การท าวจิยัหรือส ารวจเพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกเชิงประเด็นท่ีตอ้งการ 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายการรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาดได ้
2. อธิบายการใชก้ารรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาดได ้
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ตอนที่ 3 การรับฟังและการติดตามเสียงของสงัคมในการส่ือสารการตลาด 
เร่ืองที ่3.1 ความหมายการรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด 

ความหมายและความส าคัญการรับฟังเสียงสังคม 
การรับฟังเสียงของสังคม (Social Listening) หมายถึง การฟังเสียงโซเชียลมีเดียจากทุก

แพลตฟอร์มท่ีครอบคลุมขอ้ความทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นโพสตส์าธารณะบนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิต
เตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instagram) และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ การคอมเมนตบ์นโพสตต่์างๆ 
รวมถึงการตอบ “Reply” บน ทวติเตอร์ (Twitter) และคอมเมนตว์ดีิโอบนยทููป (YouTube) ขอ้ความท่ีติดแฮช
แทก็ (#Hashtag) การแทก็เพื่อนโดยการเมนชนั (@mention) เป็นตน้ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีก าหนดโดย
น าข้อความเหล่าน้ีมาสกัดออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือ
หน่วยงานได ้โดยปัจจุบนัการรับฟังเสียงของสังคม(Social Listening) จะมีหลกัการท างานอยู ่2 รูปแบบ คือ 

1) การหาประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีสนใจจากค า Keyword เช่น หากนกัการตลาดสนใจค าวา่ KFC 
ก็จะเก็บขอ้มูลจากทุกช่องทางโซเชียลมีเดียท่ีพูดถึงค าวา่ ‘KFC’ 

2) การหาประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีสนใจจากการติดตามบญัชีผูใ้ช ้(Track By Account) เช่น ตั้งค่า
ใหติ้ดตามบญัชีของคู่แข่ง เพื่อดูวา่คู่แข่งก าลงัพูดถึงเร่ืองอะไรบา้ง 

 เคร่ืองมือการรับฟังเสียงสังคม (Social Listening Tool)  คือ เคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลบนส่ือ
สังคมออนไลน์หรือโซเซียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter)  
ต๊ิกตอ๊ก (TikTok) และแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เป็นการเฝ้าดูความเคล่ือนไหว หาขอ้มูลเชิงลึก (Insight) หรือใชท้  า
การวิจยัตลาด (Market Research) ซ่ึงหลากหลายอกค์กรจะมีการพฒันาเคร่ืองมือการรับฟังเสียงสังคมข้ึน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเห็บรวบรวมขอ้มูลบนโลกออนไลน์  น าขอ้มูลมาประมวลจดักระท าขอ้มูลให้
เป็นขอ้มูลเชิงลึก และด าเนินการวิเคราะห์ผลให้สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูท่ี้จะน าขอ้มูลไป
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศไทย) พฒันา “ZOCIAL EYE”  ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการรับฟังเสียงสังคม (Social Listening Tool) ช่วยใหส้ามารถคน้หาและเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก ถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการของแต่ละธุรกิจ (Wisesight., 2022). 

       ความส าคัญของการรับฟังเสียงสังคม แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 
1) การสร้างการตระหนักรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) เม่ือองค์กร หรือแบรนด์สามารถ

ส่ือสารไดเ้ขา้ถึงการถูก Mention หรือการสนทนาพูดคุยท่ีเก่ียวกบัแบรนด์ ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ เป็นส่ิงท่ี
แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าน้ีองคก์ร หรือ แบรนด์สามารถน าไปวิเคราะห์ใชใ้นการสร้างการตระหนกัรู้ใน
แบรนด ์(Brand Awareness) ด าเนินการปรับแต่งหรือเพิ่มกลยทุธ์ทางการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด
ใหมี้ความชดัเจนและมีประสิทธิภาพในการสนองตอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเราไดม้าจากการใช้
เคร่ืองมือการรับฟังเสียงสังคม  
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ตัวอย่างเช่น การเข้าไปความสีสันความสนุกด้วยการคอมเมนต์กับลูกค้า หรือคู่แข่งก็ได้
เช่นเดียวกนั เพื่อใหค้นภายนอกมองภาพลกัษณ์ของแบรนดว์า่เป็นมิตร สามารถเขา้ถึงไดง่้าย เป็นตน้ 

2) การรับฟังข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์หรือสร้างแคมเปญทางการตลาด  

ตัวอย่างเช่น การท่ีมีลูกค้า Mention ไปถึงธุรกิจโรงแรมโดยตรง เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหา
บางอยา่งให ้จากนั้นทางโรงแรมก็ติดต่อกลบัไปเพื่อสอบถามรายละเอียด ดูแล ติดตามเร่ือง และแกปั้ญหาให้
ลูกคา้คนนั้นไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงลองคิดดูวา่ถึงแมว้า่ลูกคา้จะ Mention มาหาโรงแรมโดยตรง แต่ถา้หากโรงแรมไม่
มีการโตต้อบกลบัไปหาหรือละเลยพวกเขา ลูกคา้ก็อาจจะเกิดความไม่พอใจ จนท าใหเ้ขาอาจกลายเป็นลูกคา้
ของคู่แข่งในท่ีสุดก็ได ้

3) การรับฟังหรือค้นหาค าส าคัญ (Keyword) จากช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อติดตามดูวา่
คนมกัพูดถึงเราในช่องทางไหนมากท่ีสุด แลว้พูดถึงแบรนด์ในเร่ืองอะไร จากนั้นก็น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน  

ตัวอย่างเช่น ร้านไก่ทอด KFC ท า Social Listening แลว้พบวา่ ลูกคา้มีความทรงจ าดี ๆ กบัแบ
รนด ์KFC ก็ไดน้ า Twitter นั้นไปสร้างเป็นโฆษณาท่ีสามารถถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งน่าประทบัใจมาก ๆ ซ่ึง 
KFC กล่าววา่การเปล่ียนขอ้ความใหเ้ป็นภาพหรือวดีิโอท่ีจบัตอ้งได ้นั้นสามารถจบัใจผูบ้ริโภคไดจ้ริงอีกดว้ย 

 
การติดตามเสียงของสังคม (Social Monitoring)  คือ การเน้นไปท่ีการเก็บขอ้มูลเป็นหลกั ใน

ดา้น การติดตามและดูแลภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และความเรียบร้อยของแบรนด์ อย่างการเขา้ไปแสดงความ
คิดเห็นกบัลูกคา้ การสอบถามเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการ หรือแมก้ระทัง่การตอบปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัลูกคา้ และตอบค าถามท่ีลูกคา้สงสัยระหว่างการใชง้านสินคา้หรือบริการของแบรนด์ ซ่ึงการติดตาม
หรือเฝ้าระวงัผลกระทบเสียงของสังคมท่ีมีการพูดถึงแบรนด์ในส่ือสังคม เพื่อระวงัการเกิดปัญหา หรือ ภาวะ
วกิฤต ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผูบ้ริโภค หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (The Growth Master Team., 2022). 

ตัวอย่างเช่น Instacart ร้านขายของช าออนไลน์ท่ีให้คนในพื้นท่ีสามารถสั่งสินค้าท่ีตัวเอง
ตอ้งการแลว้บริการส่งถึงบา้น (คลา้ย ๆ Food Delivery แต่เป็นร้านขายของช า) ซ่ึงก็มีผูใ้ช้งาน Twitter คน
หน่ึงได้สั่งของจาก Instacart ไปแล้วพบว่า กว่าท่ีคนจะมาส่งอาหารแช่แข็งท่ีเขาสั่งมา สินคา้ก็ละลายไป
หมดแล้ว โดยพนักงานจากร้านขายของอา้งว่าเธอได้ไปส่งของให้อีกคนหน่ึงมา ซ่ึงบา้นอยู่คนละฝ่ังกบั
ผูใ้ช้งานท่ีเขา้มาร้องเรียน เขาจึงตดัสินใจติดต่อเขา้ไปยงั Twitter ของ Instacart โดยตรง และทางทีมงานก็
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึง ช่ือ  อีเมล เบอร์โทรศพัท์ เพื่อท าการตรวจสอบ หาวิธีแก้ปัญหา หรือวิธี
ชดเชยให้กบัผูใ้ช้งานคนน้ีต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีเสียหายต่อแบรนด์ของตวัเอง  (The Growth 
Master Team., 2022). 
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กจิกรรมที ่3.1 
จงอธิบายความหมายการรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด 

 
แนวตอบกจิกรรมที ่3.1 

 การรับฟังเสียงของสังคม หมายถึง เคร่ืองมือการรับฟังเสียงส่ือสังคม ดว้ยคน้หา เก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย แลว้น ามาการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจากทุกแพลตฟอร์ม เพื่อน ามาใช้
ในการพฒันาธุรกิจและสังคม และการติดตามเสียงของสังคม หมายถึง การติดตามหรือเฝ้าระวงัผลกระทบ
เสียงของสังคมท่ีมีการพูดถึงแบรนด ์ในส่ือสังคม เพื่อระวงัการเกิดปัญหา หรือ ภาวะวิกฤต ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากผูบ้ริโภค หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

 
เร่ืองที ่3.2 การใช้การรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด 
  

การใช้การรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด  
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท าการตลาดในยคุดิจิทลัได ้ดงัน้ี  
1) ใช้เพื่อพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ช่องทางการจัด

จ าหน่าย การส่งเสริมการรตลาด ราคา  
2) ใช้เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกในการวางแผนกลยุทธ์การท าการตลาด เช่น การก าหนดกลุลยุทธ์

จากส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
ราคา รวมทั้งผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3) ใชเ้พื่อวดัผลลพัธ์แผนรณรงคก์ารส่ือสารทั้งการตลาดและสังคมบนโซเชียลมีเดีย 
4) ใช้เพื่อท าการวิเคราะห์คู่แข่ง ในมิติต่างๆ ของการบริหารจดัการการตลาด รวมทั้ง การ

ส่ือสารการตลาด  
5) ใชเ้พื่อพฒันาคอนเทนตใ์นการส่ือสารการตลาด 
6) ใช้ส าหรับการพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship) รวมทั้งผูมี้ส่วนได้

เสีย (stakeholder) 
7) ใชเ้พื่อการท าวจิยัหรือส ารวจเพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกเชิงประเด็นท่ีตอ้งการ 
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การประยุกต์การรับฟังเสียงสังคมใช้กบัหน่วยงานหรือธุรกจิ  
1) การน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือหาอนิไซต์ในการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั 

การหาขอ้มูลเชิงลึกแบบมีประสิทธิภาพและเป็นขอ้มูลในเชิงลึกท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นส่ิงท่ียุง่ยาก
แต่มีความส าคญัอบยา่งสูงไม่วา่จะน าไปใชก้ารการท าการวจิยัทางการตจลาดในประเด็นต่าง ๆ การวเิคราะห์
แบรนด์มิติต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นแก่นหลกัและมีความส าคญัยิ่ง คือ ขอ้มูลเชิงลึกภายในใจขของผูบ้ริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหากมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพการวางแผนการส่ือสารการตลาดจะน าไปสู่การ
ประสบผลส าเร็จอย่างแน่นนอน  เน่ืองจากการรับฟังเสียงสังคม (Social Listening)  เป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้
องค์กรหรือแบรนด์ รับรู้และเข้าใจส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการท่ีแท้จริงในมิติต่าง ๆ เช่น  
ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร ความตอ้งการของอุตสาหกรรมคืออะไร ใครก าลงัมองหาสินคา้หรือบริการของเรา 
และใครพูดถึงองคก์รหรือแบรนด์ของเราบา้ง และยงัช่วยหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาด ช่วยลดความเส่ียงในการ
ท าธุรกิจ รวมถึง ท าใหมี้โอกาสเอาชนะคู่แข่ง ในตลาดได ้ 

การท าการรับฟังเสียงสังคม (Social Listening) เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาขอ้มูล
เชิงลึกเพื่อพฒันาต่อเป็นแผนกลยทุธ์ทางการตลาดหรือยทุธศาสตร์ทางธุรกิจท่ีมีการใชข้อ้มูลสนบัสนุนอยา่ง
แม่นย  าและเท่ียงตรง 

 
2) การน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือวดัผลลพัธ์ของแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย 

จากมุมมองขององค์กรหรือแบรนด์ และมุมมองของเอเจนซี ในปัจจุบนัเล็งเห็นตรงกนัวา่
ในการด าเนินการส่ือสารการตลาดและการท าการตลาด จ าเป็นตอ้งมุ่งเนน้ให้น ้าหนกัมาอยูบ่นโลกออนไลน์
และโซเซียลมีเดียมาก โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายและเกิดการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการจะท าการวดัผลลพัธ์การท าการตลาดของแต่ละแคมเปญนั้นอาจจะท าให้
เสียเวลาอยูไ่ม่นอ้ย รวมถึงอาจจะไม่ไดป้ระสิทธิภาพมากนกั เพราะตอ้งท าการรวบรวมขอ้มูลจากทุกแพลต
ฟอร์มาเพื่อวเิคราะห์ผลร่วมกนั 

การใชก้ารรับฟังเสียงสังคม (Social Listening) ในการวดัผลลพัธ์ของแคมเปญ ไม่วา่จะเป็น
การวิเคราะห์เสียงตอบรับของลูกค้า (Sentiment Analysis) การวดักระแสความนิยมบนโซเชียลมีเดีย 
(Engagement Trends) การวิเคราะห์หาช่องทางท่ีเกิดผลตอบรับดีท่ีสุด (Channel Performance Analysis), 
การวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวของกระแสขอ้ความบนโซเชียลมีเดีย (Voice Movement Analysis) และการ
วิเคราะห์หาอินฟลูเอนเซอร์ท่ีไดรั้บความสนใจจากลูกคา้มากท่ีสุด (Influencer Analysis) เป็นเคร่ืองช่วยทุ่น
แรงใหน้กัการตลาดท างานไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน  
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3) การน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือท าการวเิคราะห์คู่แข่ง 
พื้นท่ีโซเชียลมีเดียเป็นพื้นท่ีอนัทรงอิทธิพลท่ีองค์กรหรือแบรนด์ ลว้นต่อสู้แข่งขนักนัใน

การโนม้นา้วให้ผูบ้ริโภครู้จกั ตดัสินใจซ้ือ และกลายเป็นลูกคา้ประจ าขององคก์รหรือแบรนด์ ดว้ยเหตุน้ีจึง
ท าใหโ้ซเซียลมีเดียกลายมาเป็นช่องทางการท าการส่ือสารการตลฃาดและการท าการตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง 
และจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ท่ีโดดเด่นและเด็ด เพื่อมดัใจลูกคา้ การรับฟังเสียงสังคม (Social Listening) จึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ ารวจและศึกษาเน้ือหาของคู่แข่ง วเิคราะห์หาเทคนิค กลยทุธ์ จุดอ่อน จุดแขง็ และโอกาส
ทางการตลาดท่ีจะท าใหแ้บรนดข์องคุณเหนือกวา่คู่แข่งอยูเ่สมอ 

โดยนกัการตลาดสามารถเลือกวิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็นผลสรุปในหลายดา้น เช่น Trends 
Analysis, Influencer Analysis, Product Analysis, Brand Analysis หรือท าการเปรียบเทียบกันระหว่างแบ
รนด์ทั้งหมด นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้ Social Listening Tool ในการ Track by Channel หรือ การติดตามดู
คู่แข่งในแต่ละช่องทาง เพื่อวิเคราะห์วา่พวกเขามีความเคล่ือนไหวอยา่งไร ใชว้ิธีการท าการตลาดแบบไหน 
รวมถึง ผูค้นพูดถึงแบรนดคู์่แข่งอยา่งไร 

4) การน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพฒันาคอนเทนต์หรือผลติภัณฑ์ 
การรับฟังเสียงสังคม (Social Listening) สามารถใชเ้พื่อพฒันาคอนเทนตห์รือผลิตภณัฑไ์ด ้

โดยด้านมิติของการผลิตคอนเทนต์จะใช้เคร่ืองมือการรับฟังเสียงสังคม (Social Listening Tool) ในการ
จดัล าดบัคอนเทนตท่ี์ไดรั้บการมีส่วนร่วมในแต่ละช่องทางโซเชียลมีเดีย (Engagement) วา่ ผูบ้ริโภคในแต่ละ
แพลตฟอร์มชอบคอนเทนต์แบบไหน พวกเขาชอบมีส่วนร่วมกบัคอนเทนตไ์หนมากเป็นพิเศษ และเพราะ
อะไรจึงท าใหค้อนเทนตน้ี์ไดรั้บการมีส่วนร่วมสูง  

ด้านมิติการพฒันาผลิตภัณฑ์ (Product Development) สามารถใช้การรับฟังเสียงสังคม 
(Social Listening) ในการพฒันาผลิตภณัฑไ์ดจ้ากการท าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลจากเสียงผูบ้ริโภค  

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณท าธุรกิจน ้าอดัลม แต่ยงัไม่แน่ใจวา่ควรท ารสชาติใดออกมาจ าหน่าย 
ก็สามารถใช ้เคร่ืองมือการรับฟังเสียงสังคม (Social Listening Tool) ในการหาวา่ ผูบ้ริโภคเรียกร้องรสชาติ
อะไรมากท่ีสุด หรือมีรสชาติอะไรท่ีก าลงัเป็นกระแสและน่าจะหยบิมาท าเป็นน ้าอดัลมได ้เป็นตน้ 

5) การน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า (Customer Relationship) 
การรับฟังเสียงสังคม (Social Listening) ใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างแบรนด์

กบัลูกคา้ (Customer Relationship) จากการท างานในหลายรูปแบบ เช่น ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
มีการโพสตผ์า่นช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นการสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว
และตรงกบัความตอ้งการ นอกจากน้ียงัน าไปใช้เพื่อรับมือกบัวิกฤตของแบรนด์ (Crisis Management) ใน
การคดักรองและประเมินประเด็นท่ีเกิดข้ึนแบบเรียลไทม ์หลงัจากนั้นก็จะตอ้งท าการประเมินความรุนแรง
ของปัญหาจากหลากหลายปัจจัย เช่น จ านวนของประเด็นเชิงลบท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง (Negative 
Movement) ส่ิงน้ีแสดงวา่มีผูไ้ดรั้บผลกระทบจากวกิฤตดงักล่าวเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 
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กจิกรรมที ่3.2 

การใชก้ารรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด เพื่ออะไรบา้ง 
 

แนวตอบกจิกรรมที ่3.2 
การใชก้ารรับฟังและการติดตามเสียงของสังคมในการส่ือสารการตลาด เพื่อ 
 1) ใช้เพื่อพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมการรตลาด ราคา  
2)ใช้เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกในการวางแผนกลยุทธ์การท าการตลาด เช่น การก าหนดกลยุทธ์จากส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ราคา 
รวมทั้งผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

3) ใชเ้พื่อวดัผลลพัธ์แผนรณรงคก์ารส่ือสารทั้งการตลาดและสังคมบนโซเชียลมีเดีย  
4) ใช้เพื่อท าการวิเคราะห์คู่แข่ง ในมิติต่างๆ ของการบริหารจดัการการตลาด รวมทั้ง การส่ือสาร

การตลาด  
 5) ใชเ้พื่อพฒันาคอนเทนตใ์นการส่ือสารการตลาด  
6) ใช้ส าหรับการพฒันาความสัมพนัธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) รวมทั้งผูมี้ส่วนได้เสีย 

(stakeholder)  
7) ใชเ้พื่อการท าวจิยัหรือส ารวจเพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกเชิงประเด็นท่ีตอ้งการ 
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ตอนที ่ 4 คอนเทต์มาร์เกต็ติง้กบัการสร้างและการส่ือสารแบรนด์ 

อาจารย์ ดร.หัสพร  ทองแดง 
ตอนที ่4 คอนเทต์มาร์เกต็ติง้กบัการสร้างและการส่ือสารแบรนด์ 
 เน้ือหาเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 2  การส่ือสารตราสินคา้ 

หัวเร่ือง 

4.1 แนวคิดคอนเทนตม์าร์เกตต้ิง 

4.2 กลยทุธ์การเล่าเร่ืองราวแบรนด ์

4.3 การใชอิ้นฟลูเอน็เซอร์สร้างแบรนด์ 

แนวคิด  

1. คอนเทนตม์าร์เกตต้ิง คือ การท าคอนเทนตเ์ชิงกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเนน้การสร้างสรรค ์

น าเสนอ เผยแพร่ ส่ิงท่ีมีคุณค่า เป็นประโยชน์ ท าการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกคา้เพื่อใหเ้กิดผล

ตามจุดประสงคท์างการตลาดต่าง ๆ โดยปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ส าหรับการท าการตลาด

ออนไลน์ในยคุดิจิทลัท่ีมีอิทธิพลหลกัมาจากส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียท่ีมีส าคญัในการขบัเคล่ือน

ความคิด ดึงดูดความสนใจ สร้างความจดจ าของผูค้นในสังคม ไม่วา่จะเพื่อส่งมอบคุณค่าหรือความรู้ ดึงดูด

โนม้นา้วใจเปล่ียนใหผู้อ่้าน ผูช้ม หรือผูฟั้ง กลายมาเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สร้างการจดจ าแบรนด ์กระตุน้

การตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2. การเล่าเร่ืองแบรนดเ์ป็นการบอกเล่าเร่ืองราวความรู้ต่างๆ ท่ีอยูก่บัตวับุคคล จากประสบการณ์

การด าเนินชีวติ เร่ืองท่ีซาบซ้ึง ประทบัใจ หรือไดจ้ากการศึกษา การท างานท่ี สั่งสมเป็นทกัษะแนวปฏิบติัท่ีดี

หรือจากพรสวรรค ์ใหบุ้คคลอ่ืนฟัง เพื่อใหผู้ฟั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการไดอ้ยา่งเหมาะสมของ

ตนเอง โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเร่ิมตน้ศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ ใหม่  

3. อินฟลูเอ็นเซอร์ แปลวา่ ผูท้รงอิทธิพล  ส าหรับความหมายทางดา้นการส่ือสารการตลาดในยคุ

ดิจิทลั หมายความถึง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีใช ้“ผูท้รงอิทธิพล” เป็นผูท้  าการส่งต่อเน้ือหา ขอ้มูล

ข่าวสารหรือคอนเทนตข์องแบรนดส่ื์อสารไปสู่ผูค้นทัว่ไปและกลุ่มเป้าหมายของแบรนด ์ซ่ึงสามารถท าได้

ทั้งในรูปแบบทางแบรนดก์ าหนดรูปแบบและวธีิการแลว้ให ้อินฟลูเอ็นเซอร์ท่ีแบรนดเ์ลือกเป็นผูส่ื้อสารตาม

ส่ิงท่ีก าหนดไว ้หรือ แบรนด์กบัอินฟลูเอ็นเซอร์ร่วมกนัก าหนดรูปแบบและวธีิการส่ือสาร หรือ แบรนดเ์พียง

บอกแนวคิดหลกัและเป้าหมายท่ีแบรนด์ตอ้งการกบัอินฟลูเอน็เซอร์แลว้อินฟลูเอน็เซอร์เป็นผูคิ้ด ผลิตและ

ส่ือสารคอนเทนต ์ 
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วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดคอนเทนตม์าร์เกตต้ิงกบัแบรนดใ์นการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัได ้

2. อธิบายการเล่าเร่ืองราวแบรนดใ์นการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัไดไ้ด ้

3. อธิบายการใชอิ้นฟลูเอน็เชอร์สร้างแบรนดใ์นการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัได ้
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ตอนท่ี 4 คอนเทต์มาร์เกต็ติง้กบัการสร้างและการส่ือสารแบรนด์ 
 

เร่ืองที ่4.1 แนวคดิคอนเทนต์มาร์เกตติง้กบัการส่ือสารแบรนด์ 
 

ความหมายคอนเทนต์มาร์เกตติง้ 

คอนเทนตม์าร์เกตต้ิง (Content Marketing) คือ กลยทุธ์การตลาดดว้ยคอนเทนต ์มาจาก 2 ค า 

ไดแ้ก่ ค  าวา่ คอนเทนต ์(Content) ท่ีหมายถึง เน้ือหาหรือสาร (Message) รวมกบัค าวา่ มาร์เก็ตต้ิง 

(Marketing) ท่ีหมายถึง การตลาด ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ คอนเทนตม์าร์เกตต้ิง (อาอุน ไทย, มปป.; Awanafan 

มปป.; Content Shifu. มปป.) คือ การท าคอนเทนตเ์ชิงกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเนน้การสร้างสรรค ์น าเสนอ 

เผยแพร่ ส่ิงท่ีมีคุณค่า เป็นประโยชน์ ท าการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกคา้เพื่อใหเ้กิดผลตาม

จุดประสงคท์างการตลาดต่าง ๆ โดยปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ส าหรับการท าการตลาดออนไลน์ใน

ยคุดิจิทลัท่ีมีอิทธิพลหลกัมาจากส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียท่ีมีส าคญัในการขบัเคล่ือนความคิด 

ดึงดูดความสนใจ สร้างความจดจ าของผูค้นในสังคม ไม่วา่จะเพื่อส่งมอบคุณค่าหรือความรู้ ดึงดูดโนม้นา้ว

ใจเปล่ียนใหผู้อ่้าน ผูช้ม หรือผูฟั้ง กลายมาเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สร้างการจดจ าแบรนด ์กระตุน้การ

ตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย  

โดยคอนเทนตม์าร์เกตต้ิง (Content Marketing) ประกอบไปดว้ย การวางกลยทุธ์ การวางแผน 

ความเป็นแบรนด ์(Brand Identity) ซ่ึงการส่ือความของ คอนเทนต ์ก็คือ แบรนดท่ี์ก าลงัเล่าเร่ืองราว เก่ียวกบั

องคก์ร ผลิตภณัฑสิ์นคา้ หรือประสบการณ์ในมุมมองของแบรนดแ์ละมุมมองของลูกคา้ ใหก้บัผูค้นทัว่ไปท่ี

รู้จกัและยงัไม่รู้จกัแบรนด ์ผูค้นท่ีเป็นผูส้นใจ ผูติ้ดตาม หรือเป็นลูกคา้ของแบรนดน์ั้น ๆ ซ่ึงความหมายของ

คอนเทนตจึ์งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขอ้ความ เน้ือหาหรือขอ้มูลความสารเท่านั้น แต่มีความหมายเพิ่มเติมในเชิง

ความรู้สึกและการสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์หรือตวัตนของแบรนดท่ี์คอนเทนตน์ั้น ๆ ก าลงัเล่าหรือส่ือสารออกมา  

 

ความส าคัญของคอนเทนต์มาร์เกต็ติง้ต่อแบรนด์และการส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทลั 

ค าวา่ “คอนเทนตคื์อราชา หรือ คอนเทนตอี์สเดอะคิง (Content is the King)” เป็นค าท่ีไดย้นิกนั

จนคุน้หูและเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในโลกของการส่ือสารยคุดิจิทลั คอนเทนต ์เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั

อยา่งยิง่ โดยคอนเทนตไ์ดถู้กน ามาใชเ้ป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดดผา่นรูปแแบบต่าง ๆ 

ผา่นแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย หรือ ผา่นกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของเรา ตั้งแต่ต่ืนนอน จนเขา้นอน เช่น 

การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีเราสนใจแลว้ท าการเปรียบเทียบทั้งดา้นราคา คุณสมบติั พร้อม

การอ่านรีววิท่ีเขียนจากประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใช ้หรือจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขียนแนะน าใหข้อ้มูล หรือ 
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รับขอ้มูลข่าวสาร ความเป็นไปในแต่ละวนัในรูปแบบของเน้ือหาท่ีเป็ฯแบบขอ้ความตวัอกัษร รูปภาพ เสียง 

หรือวดิีโอ โดยปัจจุบนัมีคอนเทนตเ์กิดข้ึนมากหมายมีความหลากหลาย ผูรั้บสารปรับเปล่ียนบทบทจากเดิม

ท่ีเป็นเพียงฝ่ายตั้งรับท่ีเลือกวา่จะเปิดรับหรือไม่เปิดรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึน แต่ดว้ยความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยกีารส่ือสารและระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนเปล่ียนแปลงโลกแห่งการ

ส่ือสารเขา้สู่ยคุการส่ือสารดิจิทลัผูรั้บสารมีส่ิงใหเ้ลือกมากมายหลากหลายและกลายเป็นผูเ้สพคอนเทนต ์ท่ีมี

ความสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลห์รือวถิิชีวิตของตน และเพิ่มบทบาทจากแต่เป็นเพียงผูรั้บสารกลายเป็นทั้ง

ผูรั้บสารและผูส่้งสารในเวลาเดียวกนัหรือท่ีเราเรียกวา่ User Generate Content : UGC ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบ

ของการแสดงความคิดเห็น การรีวิวประสบการณ์และการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ผา่นในแพลตฟอร์มส่ือสังคม

ออนไลน์  

การท าคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงและการโปรโมตหรือส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายมุ่งใหมี้ความ

เช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัการพฤติกรรมและไลฟ์สไตลข์องผูท่ี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งตอบจุดประสงค์

ทางการตลาดและทางธุรกิจของแบรนดห์รือองคก์ร เป็นส าคญั โดยสรุปความส าคญัของคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิ

ท่ีมีต่อการสร้างแบรนดท่ี์เช่ือมโยงกบัหลกัการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัไดด้งัน้ี  

1) คอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงช่วยสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั (Awareness) เป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยง

ระหวา่งแบรนด ์องคก์รกบักลุ่มเป้าหมาย การท าคอนเทนตอ์อกมา ไม่วา่จะเป็นคอนเทนตใ์หค้วามรู้บน

เวบ็ไซต ์บนโซเชียลมีเดีย หรือการท าคอนเทนตไ์วรัล เปรียบเสมือนเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด ์

(Awareness) ท าใหค้นรู้จกัแบรนดม์ากข้ึน เขา้ใจวา่แบรนดมี์อตัลกัษณ์แบบไหน เขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากแบรนด ์แบรนดเ์หมาะกบัใคร รวมถึงเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัแบรนด์ดว้ย 

2) คอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงช่วยส่งเสริมการขาย แบรนดห์รือองคก์รใชค้อนเทนตม์าช่วยในการ

ขาย ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ บอกส่วนลด แจง้แคมเปญต่าง ๆ ใหผู้ค้น

ทัว่ไปและลูกคา้เป้าหมายไดท้ราบ นอกจากน้ีคอนเทนตย์งัมีส่วนส าคญัในช่วง “Pre Sales” หรือก่อนเกิดการ

ขาย ท่ีมีบทบาทช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ยกตวัอยา่ง แบรนดท่ี์ท าคอนเทนตใ์หค้วามรู้คน

เก่ียวกบัการออกก าลงักาย เม่ือกลุ่มเป้าหมายเร่ิมมีความคุน้เคยและติดตามคอนเทนต ์หากเวลาท่ีเจอสินคา้

หรือบริการของแบรนด ์ก็ช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากมีความคุน้เคยและไวว้างใจ 

และเทคนิค การท าคอนเทนตรู์ปแบบการรีววิและการท าคอนเทนตร่์วมกบัอินฟลูเอน็เซอร์ (Influencer) เป็น

กลยทุธ์คอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากความรู้สึกคุน้เคยและความเช่ือมนัท่ีเกิดข้ึนจากการอ่าน ติดตามรีววิและอินฟลูเอน็เซอร์  
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3) คอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและน่าติดตาม ดว้ยการท าคอนเทนตอ์ยา่ง

สม ่าเสมอและมีทิศทางท่ีชดัเจน จะช่วยเป็นส่ิงท่ี แบรนดก์ลายเป็น “Top of Mind” หรือตวัเลือกแรกๆ ท่ีผูค้น

นึกถึง คนอยากติดตาม (Follow) แบรนด ์ และเม่ือผูค้นเช่ือถือในแบรนด ์การตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการจะ

ง่ายข้ึนเพราะมีความไวว้างใจแบรนด ์นอกจากน้ีหากกลุ่มเป้าหมายมีการกล่าวถึง หรือการเมนชัน่(Mention) 

หรืออา้งอิงความรู้เก่ียวกบัแบรนด ์หรือแบรนดมี์การส่ือสารเร่ืองใดซ ้ าๆ เป็นประจ า พร้อมท าคอนเทนตท่ี์

ตอบโจทย ์ตอบขอ้สงสัยของผูค้นไดม้าก แบรนดน์ั้นจะยิง่ไดรั้บความเช่ือถือและจะมาอยูใ่นล าดบัตน้ ๆ ใน

ใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ข้ันตอนการสร้างกลยุทย์คอนเทนต์มาร์เกต็ติง้ให้แบรนด์ 

สรุปขั้นตอนในการสร้างกลยทุธ์คอนเทนตม์าร์เกตต้ิงใหแ้บรนดใ์นงานทางดา้นการส่ือสาร

การตลาด มี 7 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

1) ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) วธีิการตั้งเป้าหมายของการท าคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงเป็นการ

ตั้งเป้าหมายการตลาดดว้ยการใชค้อนเทนตใ์นการผลกัดนัใหเ้ป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ป็นจริง โดยเป้าหมายท่ีดีมี

หลกัการ SMART ดงัน้ี 

S – Specific หมายถึง เจาะจง ตวัอยา่งการตั้งเป้าหมาย เช่น มีคนเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต ์ 

M – Measurable หมายถึง สามารถวดัผล ตวัอยา่งการตั้งเป้าหมาย เช่น จ านวนยอดววิ 10,000 คร้ัง  

A – Attainable หมายถึง เป็นไปไดจ้ริง ตวัอยา่งการตั้งเป้าหมาย เช่น  มี Follower สะสม 3,000 คน  

R – Relevant หมายถึง มีความเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการตลาด/ธุรกิจ 

T – Time-bound หมายถึง มีระยะเวลาก ากบั ตวัอยา่งการตั้งเป้าหมาย เช่น มี Follower สะสม 3,000 

คน ภายใน 3 เดือน เป็นตน้ 

ตวัอยา่งตวัช้ีวดั (Metrics) ส าหรับกรวางเป้าหมายท าคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงท่ีน่าสนใจบน
แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถน าไปปรับใช ้เช่น  

 Pageview / Page visit ยอดคนเยีย่มชมเวบ็ไซต์   
 Follower / Subscriber จ านวนผูติ้ดตาม  
 Social Engagement; like, share, comment, tweet etc.  
 Mentions การพูดถึงแบรนด์ 
 Page Ranking อนัดบับนหนา้เสิร์ช 
 Leads จ านวนวา่ท่ีลูกคา้ 
 Return on Investment (ROI) รายไดท่ี้ไดต่้อการลงทุน 
 Cost per Acquisition ค่าใชจ่้ายต่อ 1 Action ของกลุ่มลูกคา้ 



32 
 

2) การวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัแบรนด์ ลูกค้าและคู่แข่ง (Landscape Research) 

ขั้นตอนท่ีสองน้ี เป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีแบรนดจ์ าเป็นตอ้งรู้เพื่อใชค้วบคู่กบัการตั้งเป้าหมายใหส้ามารถ

เกิดข้ึนไดจ้ริง โดยเป็นการส ารวจ วิจยั รวบรวมขอ้มูลและท าการวเิคราะห์เก่ียวกบั แบรนด ์ลูกคา้ และคู่แข่ง 

หรือปัจจุบนัเรียกวา่ Landscape Research หรืออาจกล่าวไดว้า่ใหห้าค าตอบของ 3 ค าถามส าคญัคือ 1 

2.1)   เราคือใคร  แบรนด์ตอ้งรู้จกัและเขา้ใจตนเองวา่มีอตัลกัษณ์หรือตวัตนอะไร ขายหรือ

ใหบ้ริการอะไร คุณค่าของแบรนด์อยูท่ี่ไหน มีจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และ อุปสรรค ์(SWOT) อะไรบา้ง ส่ิง

ใดคือความแตกต่างท่ีโดดเด่นของแบรนด ์และการวางต าแหน่งแบรนดในใจลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายวางไว้

อยา่งไร 

2.2) ใครคือลูกค้าของเรา แบรนด์หรือผูส่้งสาร ซ่ึงเป็นผูท้  าคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิง ตอ้งตอบ

ค าถามใหไ้ดว้า่กลุ่มเป้าหมายท่ีเราจะท าการส่ือสารดว้ย บุคลิกภาพและต าแหน่งของแบรนดท่ี์ก าหนดไวน้ั้น 

(Brand Personality & Position) พร้อมทั้งในดา้นคุณลกัษณะของคุณภาพของสินคา้หรือบริการของแบรนด์

เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายแบบไหน กลุ่มเป้าหมายมีวถีิชีวติ พฤติกรรม ลกัษณะประชากรศาสตร์ ค่านิยม 

ความคิด ความในใจส่วนลึก (Consumer Insight) เส้นทางในการตดัสินใจ (Consumer Journey) เป็นอยา่งไร 

ซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่การวเิคราะห์ “Persona” หรือการก าหนดลูกคา้ในอุดมคติ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการ

ออกแบบวธีิ ก าหนดกลยทุธ์ สร้างสรรคค์อนเทนตม์าเก็ตต้ิงและท าการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดผ้ล

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

2.3) ใครคือคู่แข่งของเรา คู่แข่งหมายถึง แบรนด ์องคก์รอ่ืนท่ีเป็นทางเลือกของ

กลุ่มเป้าหมายหรือ Persona ของเรา ซ่ึงแบรนดค์วรท่ีจะรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ศึกษากลยทุธ์ท่ีคู่แข่งใชเ้พื่อน ามา

พฒันากลยทุธ์เราและหาทางดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม้าติดตามแบรนดเ์รามากข้ึน วธีิในการเรียนรู้คู่แข่งท่ีง่าย

และดีท่ีสุดคือการสัมภาษณ์กบักลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่ม Persona ท่ีเป็นลูกคา้เรา ในเนร่ืองความสนใจและ

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความสนใจในส่ิงท่ีติดตามเสพคอนเทนต ์และมีการหาขอ้มูลความรู้ในการเลือกเสพคอน

เทนตใ์นแนวทางเดียวกนัน้ีจากแหล่งไหนบา้ง และท าการศึกษาขอ้มูลจากเคร่ืองมือต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ 

เช่น Google trend หรือ Social Listening  เป็นตน้ 

3) การก าหนดน า้เสียงทีส่ะท้อนท่าทีข่องแบรนด์ (Brand Voice)  น ้าเสียงและท่าทีในการ

ส่ือสารของแบรนด ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัภาษาท่ีใชพู้ดและเขียน รวมถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีบ่งบอกลกัษณะ 

การสะทอ้นอตัลกัษณ์หรือความเป็นตวัตนของแบรนด ์ซ่ึงส่ือสารออกมาในรูปแบบของ  สีท่ีใช ้โลโก ้เสียง

ประกอบ แนวทางการใชรู้ปภาพ แนวคิดทางการตดัต่อเสียงและวดีิโอ รวมถึงผูพู้ด ผูเ้ขียน ผูน้ าเสนอแบรนด์

เรียกรวม ๆ วา่ อตัลกัษณ์แบรนด ์(Brand Identity) 
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4) การวเิคราะห์ตัวตนของผู้ซ้ือและเส้นทางหรือข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ ( Buyer Persona 

& Buyer Journey)  ขั้นตอนน้ี เป็นการท าความเขา้ใจเร่ืองของ “Buyer’s Journey” ซ่ึงเก่ียวกบั ระยะหรือ

ขั้นตอนการตดัสินใจของลูกคา้ ท าความเขา้ใจในส่วนลึกในใจลูกคา้วา่ก าลงัเผชิญกบัปัญหาอะไร มีความ

กลวั ความกงัวลในเร่ืองใด มีความตอ้งการ ความสนใจประเด็นใด  อยากเสพคอนเทนตอ์ะไร แบบใด แลว้

ท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์และสร้างคอนเทนตใ์หต้อบสนองกบัความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย  หากเราเขา้ใจ Journey ของกลุ่มลูกคา้เรา แลว้ท าการตั้งเป้าหมายพร้อมท าคอนเทนตต์อบ

โจทยมี์ความสอดคลอ้งกบัระยะการตดัสินใจของเขา ซ่ึงในแต่ละช่วงการตดัสินใจมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

4.1) ข้ันการตระหนักรู้ปัญหา (Awareness) กลุ่มเป้าหมายยงัไม่รู้หรือเพิ่งรับรู้วา่มีปัญหา มี

ความตอ้งการ คอนเทนตท่ี์ควรท าจะเป็นคอนเทนตป์ระเภทใหค้วามรู้ท่ีช่วยให้เขาตระหนกัถึงความส าคญั

ของปัญหา คอนเทนตท่ี์กระตุน้ความตอ้งการ ท าใหเ้ขาอยากได ้อยากเป็นเจา้ของ  

4.2) ขั้นการเข้าใจปัญหาและพจิารณาทางเลือก (Consideration) เป็นช่วงท่ีเขา้ใจปัญหา

แลว้ และก าลงัพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ควรท าคอนเทนตท่ี์ช่วยใหเ้ขาพิจารณาเลือกแบรนด์เราไดง่้ายข้ึน เช่น 

ใหร้ายละเอียดสินคา้ เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสีย แสดงความคุม้ค่า ใหล้องใชฟ้รี  

4.3) ขั้นการตัดสินใจ (Decision) การท่ีคนตดัสินใจเลือกทางเลือก ซ่ึงอาจเป็นตวัแบรนด ์

สินคา้ หรือบริการแลว้ ส่ิงท่ีเราตอ้งท าก็คือการเสิร์ฟคอนเทนตท่ี์ช่วยใหเ้ขาซ้ือ (Deal) ไดส้ าเร็จ เช่น บอก

วธีิการซ้ือ ช่องทางช าระ แจง้สถานท่ีท่ีซ้ือท่ีสะดวก เป็นตน้ 

5) การก าหนดกลยุทธ์คอนเทนต์ (Content Strategy) เป็นขั้นท่ีน าเอาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดมี้การ

เก็บรวบรวมไวใ้นขั้นตอนก่อนหนา้มาสรุปวิเคราะห์ร่วมกนัเป็นตวัช่วยในการพิจารณากลยทุธ์ในการ

วางแผนคอนเทนตว์า่จะท าอะไร รูปแบบไหน ท าปริมาณเท่าไร เพื่อใหส้นองตอบความตอ้งการกบัเป้าหมาย

ทางการตลาดและธุรกิจ โดยสามารถแบ่งคอนเทนตต์ามจุดประสงคข์องคอนเทนตไ์ด ้4 แบบไดแ้ก่ 

5.1) Entertain คอนเทนตเ์พื่อมอบความบนัเทิง มอบความสุข สนุกสนาน 

5.2) Inspire คอนเทนตแ์นวสร้างแรงบนัดาลใจหรือกระตุน้ให้อยากซ้ือ อยากลงมือท า 

5.3) Educate คอนเทนตใ์หค้วามรู้ สร้างความน่าเช่ือถือ 

5.4) Convince คอนเทนตเ์พื่อชกัชวน เชิญชวนให้เขา้มาใช ้เขา้มาลอง 

6) การสร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content Creation) เป็นขั้นตอนการผลิตคอนเทนตโ์ดยน า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และตดัสินในเลือกกลยทุธ์และรูปแบบในการท่ีจะสร้างสรรคค์อนเทนต ์มา

วางแผนการด าเนินการผลิตคอนเทนต ์ซ่ึงประกอบดว้ย Task หรือคอนเทนตท่ี์จะท า รวมทั้งหวัขอ้ 

รายละเอียดงาน บรีฟ หรือไอเดีย  วนัท่ีงานตอ้งเสร็จ (Due Date) วนัเผยแพร่ผลงาน (Publish Date) 
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ผูรั้บผดิชอบ เช่น Author,  Designer, Video Creator แคมเปญและจุดประสงคข์องผลงาน ตลอดจนช่องทาง

ท่ีเผยแพร่ เช่น เวบ็ไซต,์ อีเมล, Social Media, YouTube 

7)  การเผยแพร่และการโปรโมตคอนเทนต์ (Content Promotion) เม่ือผลิตคอนเทนตอ์อกมา

เป็นผลงานท่ีพร้อมเผยแพร่ จะตอ้งท าการวางแผนและน าคอนเทนตส์ร้างสรรคเ์ผยแพร่ในช่องทางหรือ

แพลตฟอร์มตามท่ีวางแผนไว ้ไม่วา่จะเป็นบล็อก วิดีโอ หรือ Social Post ซ่ึงขั้นคอนการวางแผนเผยแพร่

ควรมีการคิดควบคู่ไปขั้นตอนในการผลติคอนเทนต ์โดยพิจารณารูปแยบบคอนเทนตใ์หเ้หมาะสมกบั

แพลตฟอร์มท่ีท าการเผยแพร่ ก าหนดช่วงเวลา ความถ่ีในการเผยแพร่  

ขั้นตอนในการสร้างกลยทุธ์คอนเทนตท่ี์สรุปน้ีเป็นเพียงการแนะน าเพื่อให้เห็นวา่ควรด าเนินการ

อยา่งไรเป็นล าดบัขั้นตอน ซ่ึงในการปฏิบติัจริงอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มลดในแต่ละขั้นตอนไดต้าม

ความเหมาะสม ความเช่ียวชาญ และ ปัจจยัประกอบต่าง ๆ ของแบรนดห์รือองคก์รและใหพ้ิจารณาในเร่ือง

เป้าหมายในการสร้างคอนเทนตเ์ป็นส าคญั 

 

 

กจิกรรม 4.1  

 ใหน้กัศึกษาอธิบายขั้นตอนการสร้างกลยทุยค์อนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงใหแ้บรนด์ 

  

 

แนวตอบกจิกรรม 4.1 

ขั้นตอนการสร้างกลยทุยค์อนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงให้แบรนด์ประกอบดว้ย 

1) ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 

2) การวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแบรนด ์ลูกคา้และคู่แข่ง (Landscape Research) 

3) การก าหนดน ้าเสียงท่ีสะทอ้นท่าท่ีของแบรนด ์(Brand Voice) 

4) การวเิคราะห์ตวัตนของผูซ้ื้อและเส้นทางหรือขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ( Buyer Persona & 

Buyer Journey) 

5) การก าหนดกลยทุธ์คอนเทนต ์(Content Strategy) 

6) การสร้างสรรคค์อนเทนต ์(Content Creation) 

7) การเผยแพร่และการโปรโมตคอนเทนต ์(Content Promotion) 
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เร่ืองที ่4.2 การเล่าเร่ืองราวแบรนด์ 
ความหมายการเล่าเร่ืองแบรนด์ 

การเล่าเร่ือง (Story telling) เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวความรู้ต่างๆ ท่ีอยูก่บัตวับุคคล (Tacit 

knowledge) จากประสบการณ์การด าเนินชีวิต เร่ืองท่ีซาบซ้ึง ประทบัใจ หรือไดจ้ากการศึกษา การท างานท่ี 

สั่งสมเป็นทกัษะแนวปฏิบติัท่ีดีหรือจากพรสวรรค ์ใหบุ้คคลอ่ืนฟัง เพื่อให้ผูฟั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั

การไดอ้ยา่งเหมาะสมของตนเอง โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเร่ิมตน้ศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ ใหม่ โดยกระบวนการเล่า

เร่ืองจดัเป็นเคร่ืองมือ ดา้นการจดัการความรู้ท่ีสามารถจดัเป็นทรัพยสิ์นทาง ปัญญาท่ีสัมผสัไม่ไดซ่ึ้งการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวสามารถท าได ้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการเขียนเร่ืองเล่า การเล่าเร่ือง ผา่นส่ือต่างๆ เช่น

คลิปเสียง คลิปวดีิโอ สไลดน์ าเสนอ หรือ ภาพ เป็นตน้ 

 

หลกัการส าคัญของการเร่ืองเล่า  

เร่ืองท่ีเล่าถา้มีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น เร่ืองเล่านั้นจึงจะน่าสนใจ ท าใหผู้อ่้าน ผูช้ม ผูฟั้งเขา้ถึง

เร่ืองราว เขา้ใจประเด็นของเร่ืองเล่านั้นตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่มีค  าถามเกิดข้ึนโดยองคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง

มี 4 ประการหลกั ไดแ้ก่  

1) การปูพื้น ท าใหเ้ร่ืองเล่ามีพลงัในการน าเสนอโดยมี 2 ลกัษณะใหญ่ คือ การเกร่ินน า

เป็นการ บอกวา่เร่ืองท่ีเล่าน้ีจะเก่ียวกบัอะไร และการสร้างฉาก เป็นการใหฉ้ากของเร่ืองราววา่เร่ืองเกิดข้ึน ท่ี

ไหน สถานการณ์เช่นใดก่อนการน าเสนอตวัละคร 

2) แนะน าตวัละคร ตวัละครไม่ควรเปิดตวัพร้อมกนั ควรเปิดทีละตวั จะท าใหเ้ร่ืองน่า

ติดตาม ซ่ึงการ เปิดตวัละครนั้นไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั โดยหลกัการส าคญัคือ แนะน าตวัละครแต่พอสมควร

แลว้ เดินเร่ืองไปเร่ือยๆ ท่ีส าคญั เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีตวัละครพบเจอตอ้งมีความส าคญั หรือมีปม 

ขดัแยง้ ซ่ึงมกัใส่เขา้มาตอนกลางเร่ือง หลงัจากปูเร่ืองราว และแนะน าตวัละครเสร็จแลว้  

3) จุดเด่นของเร่ือง (Highlight) หรือปมขดัแยง้ (Tension) มีความส าคญัต่อเร่ืองเล่ามาก 

เป็นส่วนท่ีท าใหค้นอ่าน คนดู คนฟัง ชวนติดตามหรือลุน้เป็นระยะ และเอาใจช่วยตวัละครใหฟั้นฝ่า

อุปสรรคไป ไดใ้นทา้ยเร่ือง แต่ไม่ควรมีมาก และไม่ควรเกิน 2 – 3 เหตุการณ์ส าคญั  

4) ส่วนสรุป หรือคล่ีคลายเหตุการณ์ ไม่จ  าเป็นตอ้งสรุปทา้ยเร่ืองเสมอไป หรือสรุปเป็น

ขอ้ๆ แต่ตอ้ง หาบทสรุปท่ีรับกบัหวัใจของเร่ือง โดยการสรุปท่ีดีควรสรุปดว้ยเร่ืองราวสั้นๆ แสดงใหเ้ห็นการ 

คล่ีคลายของเหตุการณ์หรือปมขดัแยง้ท่ีไดข้มวดปมไว ้และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ตอ้งสรุปใหเ้ป็น

บทเรียนของชีวติ เพื่อใหผู้อ่้านน าไปใชเ้ป็นกรณีศึกษาได ้
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วธีิการเล่าเร่ืองแบรนดในน่าจดจ า 

การเล่าเร่ืองราวกระตุน้ใหส้มองตอบสนองต่อประสบการณ์เหล่านั้น ในขณะท่ีขอ้เท็จจริงเป็น

เพียงส่ิงท่ีสมองใชท้  าเขา้ใจเท่านั้น เป็นเหตุผลท่ีเราจดจ าขอ้มูลไดก้วา่ 70% ผา่นการเล่าเร่ือง แต่มีเพียง 10% 

จากขอ้มูลและสถิติ ซ่ึงหมายความวา่เราใชค้วามรู้สึกมากกวา่ขอ้เทจ็จริงในการประเมินแบรนด ์และ

ความรู้สึกเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อความภกัดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจท่ีจะซ้ือจากแบรนด์นั้น ดงันั้นการท่ี

จะเล่าเร่ืองแบรนดใ์ห้น่าจดจ ามีหลากหลายวธีิสรุปวธีิหลกั ๆ 5 วธีิ  (CHAWANTHAWAT, 2021) ดงัน้ี  

1) การเล่าเร่ืองแบบ HERO’S JOURNEY  การเล่าเร่ืองแบบ Hero’s Journeyเป็นวธีิหน่ึง

ท่ีนิยมใชโ้ดยองคป์ระกอบหลกัแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การวางโครงเร่ือง การเล่าเร่ือง การยนืหยดัในการเล่า

เร่ืองแบบคลาสสิกรูปแบบน้ีเรียกวา่ การเดินทางของฮีโร่ (Hero’s Journey) ซ่ึงเม่ือน ามาปรับใชก้บัการเล่า

เร่ืองแบรนดมี์หลกัคือ พระเอก คือ ลูกคา้เป้าหมายของแบรนด ์ออกจากบา้นเพื่อเดินทางไปสู่การแกปั้ญหา 

เอาชนะการทดลอง และกลบัมาพร้อมกบัรางวลั หมายถึงผลิตภณัฑห์รือบริการของแบรนด ์เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคร้อยละ 92  เช่ือมัน่ในค าแนะน าของส่ือและเพื่อนร่วมงานมากกวา่โฆษณา นกัส่ือสารการตลาดจึง

ท าใหลู้กคา้เป็นฮีโร่เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มและแบรนด์ดงันั้นน่ีคือส่วนผสมของการเดินทาง

ของฮีโร่ท่ีน่าดึงดูดท่ีจะใชเ้ทคนิค การเปล่ียนลูกคา้ใหเ้ป็นตวัเอกของเร่ืองราวของแบรนด ์ การเชิญคนดงั

หรือผูน้ าความคิดเห็นมาบอกเล่าเร่ืองราวของแบรนด ์หรือการท าใหเ้ร่ืองราวของแบรนดย์ากท่ีจะลืมและไม่

สามารถเพิกเฉยได ้

2) การเน้นเน้ือเร่ืองทีด่ึงดูดอารมณ์ เป็นวธีิการเล่าเร่ืองโดยยดึหลกัตามแนวคิดของ

อริสโตเติลท่ีเช่ือวา่สามส่วนประกอบของเร่ืองท่ีดี คือ ความสงสาร ความเจบ็ปวด และความทุกขท์รมาน 

พวกเขาเปล่ียนเร่ืองราวใหเ้ป็นเร่ืองเล่าท่ีน่าสนใจ และน่าจดจ า โดยดึงดูดอารมณ์พื้นฐานของมนุษย ์เช่น 

ความกลวั ความโกรธ ความเศร้า และความประหลาดใจ ในทางการตลาดแบรนดต่์างๆ ใชเ้พื่อสร้างขอ้ความ

ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบสนองการแข่งขนั 

3) ใช้การเล่าเร่ืองแบบ ANTI-STORYTELLING ปัจจุบนัพบวา่แบรนดแ์ละองคก์รมี

ความจริงใจนอ้ยกวา่เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ ดงันั้นความพยายามส่ือสารแนวคิดผา่นการเล่าเร่ืองมากแค่ไหนก็ตาม 

ผูบ้ริโภคทัว่ไปมกัสงสัยวา่ เป็นแบรนดห์รือองคก์รระดบัโลกท่ีมีนกัการตลาดหลายสิบคนคอยแต่โฆษณา

ผลิตภณัฑข์องพวกเขาค่านิยมของเราต่างกนัเกินไป พวกคนเหล่านั้นไม่มีวนัเขา้ใจฉนัเลย มนัห่างไกลจาก

ความเป็นจริงท่ีฉนัเจออยูม่ากเกินไป เพื่อท าลายก าแพงของการเขา้ใจผดิ เอาชนะใจของผูบ้ริโภค และ

ใกลชิ้ดกบักลุ่มเป้าหมายมากข้ึน แบรนดจึ์งจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบ Anti-branding การเล่าเร่ือง

ท่ีตรงกนัขา้มกบัความคิดของกลุ่มเป้าหมาย 
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4) การรวมตัวของเร่ืองราวทีไ่ม่เข้ากนั เป็นการรวมส่วนผสม 2 อยา่งของเน้ือหาแบรนดท่ี์

แตกต่างกนัโดยส้ินเชิงอยา่งคาดไม่ถึง แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องแบรนดม์าใชใ้นการเล่าเร่ือง ซ่ึง

รูปแบบการเล่าเร่ืองน้ีมีความแปลกตาและจดจ าไดง่้ายดว้ยเน้ือหาท่ีชวนสะดุดตาสะดุดใจ เพราะความต่าง

สุดขัว่ของเน้ือหาท่ีน ามาใชบ้อกเล่าเร่ืองราวของแบรนด์ 

5) การสะท้อนคุณค่าของมนุษย์ผ่านแบรนด์ของคุณ เป็นวธีิการเล่าเร่ืองโดยใชเ้ร่ืองราวท่ี

น่าจดจ าทั้งหมดจากแบรนดต่์าง ๆ รวมถึงองคป์ระกอบท่ีแบรนด์ตอ้งตรวจสอบความเจ็บปวด ความ

หลงใหล ความกลวั และค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นในเร่ืองราวของแบรนด ์ดงันั้นจึงควร

ท าความเขา้ใจ  ก าหนดเป้าหมายของแบรนด ์และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม

เป้าหมานย 

 

เทคนิคการเล่าเร่ืองแบรนด์ 

เร่ืองราวต่าง ๆ มีความส าคญัสามารถปล่ียนความคิดของมนุษยไ์ด ้สามารถเปล่ียนจากคน

ธรรมดาให้เป็นฮีโร่หรือตวัร้ายได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีถูกเล่าออกไปดงันั้นเทคนิคการเล่าเร่ืองจึงมี

ความส าคญัโดยไดส้รุปไว ้9 เทคนิคหลกั (CT Team, 2020)  ไดแ้ก่ 

1)  เกีย่วข้องกบัผู้ฟัง (Related) ผูฟั้ง ผูส้มจะสนใจและติดตามในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเขาหรือ

ส่ิงท่ีเขาสนใจเท่านั้น ดงันั้นในฐานะคนเล่าเร่ือง ถา้เราอยากจะเล่า ตอ้งรู้ก่อนวา่ใครคือคนฟังของเรา และเขา

ชอบฟังเร่ืองแบบไหน 

2) เส้นทาง (Journey) เวลาเล่าเร่ือง คนไม่ค่อยสนใจผลลพัธ์มากนกั แต่สนใจท่ีมาหรือ

เร่ืองราวระหวา่งทางก่อนถึงผลลพัธ์มากกวา่ เหมือนเวลาเราจะไปเชียงใหม่ ถา้เรานัง่เคร่ืองบิน 1 ชัว่โมง ก็ถึง 

แต่ถา้เราเดินทางเอง เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งทางเราจะจ าได ้ไม่วา่จะเป็นยางแตก โบกรถ หรืออ่ืน 

ๆดงันั้น การเล่าเร่ืองจะช่วยสร้างและเสริมคุณค่าใหสิ้นคา้หรือบริการของแบรนดไ์ด ้โดยการเล่าเร่ืองไม่

จ  าเป็นตอ้งพูดออกมา เช่น MK มีหอ้งครัวกระจกท่ีเห็นพอ่ครัวท าอาหาร เป็นการบ่งบอกวา่ท่ีมาของอาหาร

นั้นสดและสะอาด หรือเวลาไปกินเทปันยากิแลว้พอ่ครัมาท าอาหารให้ดู ท าใหเ้ห็นวา่อาหารสะอาด ถูกปรุง

อยา่งมีคุณภาพ 

3) น่าส่งต่อหรือแบ่งปัน (Sharable) เร่ืองราวของแบรนด์ตอ้งรู้สึกวา่กลุ่มเป้าหมายอยากบอก

ต่อ เร่ืองราวท่ีน่าบอกต่อนอกจากจะน่าสนใจแลว้ ตอ้งสามารถสะทอ้นมาถึงตวัคนเล่าและก่อใหเ้กิด

ภาพลกัษณ์ท่ีดีได ้ถา้ไม่ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี คนก็จะไม่เล่าต่อ 

4) สร้างจินตนาการ (Imaginate) กลุ่มเป้าหมายตอ้งนึกภาพตามได ้เช่น ผมมีโอกาสไดไ้ป

สัมภาษณ์คุณนะ Polycat วา่เขามีขั้นตอนในการแต่งเพลงอยา่งไร เพราะเน้ือร้องของเขาท าใหค้นฟัง
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จินตนาการตามได ้เช่นท่อนท่ีวา่ “ไม่รู้วา่ตอ้งโตท่ามกลางหมู่ดอกไมม้ากมายขนาดไหน เธอจึงได้

ครอบครองรอยยิม้ท่ีสวยงามขนาดน้ี” มนัท าใหเ้ราจินตนาการไปวา่เธอจะตอ้งสวย งดงามมาก 

5)  เรียบง่าย (Simple) ตวัอยา่ง โฆษณาของ WWF ท่ีมีสาเหตุมาจากการท่ีฉลามถูกล่ามาตดั

ครีบเพื่อน าไปท าหูฉลามและปล่อยลงทะเล แต่ในทางตรงกนัขา้มสัตวท่ี์เราเอ็นดูมาก ๆ คือ หมีแพนดา้ ถึง

ขนาดท่ีเราสามารถดู Live หมีแพนดา้ 24 ชัว่โมง ไดห้ลายปี โฆษณาตวัน้ีน าเสนอในรูปของปลาฉลามใส่

หนา้กากรูปหมีแพนดา้ พร้อมขอ้ความเสริมวา่ “Would you care more if I was a panda” หรือ คุณจะแคร์

ฉลามมากข้ึนมั้ย ถา้ฉลามหนา้ตาเหมือนหมีแพนดา้ 

6) สร้างอารมณ์ (Emotion) จากตวัอยา่งภาพยนตร์เร่ือง Finding Nemo ดูแลว้รู้สึกถึงพอ่ท่ีตา

มหาลูก หรือดูหนงัแอคชัน่แลว้รู้สึกลุน้ระทึก หรือตวัอยา่งจากโฆษณา  “Miss Called” ของบริษทั KCG ท่ี

ครบรอบ 60 ปี โฆษณาน้ีเป็นโฆษณาท่ีเศร้ามาก เป็นเร่ืองราวของผูช้ายคนหน่ึงท่ีอยูดี่ ๆ ก็ตาย แต่เม่ือไปถึง

นรกแลว้ยมบาลบอกวา่เกิดความผดิพลาดทางขอ้มูลจริง ๆ แลว้เขาไม่สมควรตาย แต่จะใหก้ลบัไปเกิดก็ไม่

ทนัแลว้ ยมบาลจึงขอทดแทนโดยการอนุญาตให้โทรศพัทห์าใครก็ไดบ้นโลกได ้1 Phone Call เขาเลยโทรหา

แฟน ตอนแรกแฟนไม่เช่ือ แต่หลงัจากเล่าเร่ืองต่าง ๆ หรือถามถึงส่ิงท่ีรู้กนัสองคนก็เร่ิมเช่ือ ความเศร้าอยูท่ี่มี

หลาย ๆ ประโยคท่ีเรามกัชอบคุยเล่นกนัเองและไม่คิดวา่จะเกิดข้ึนจริง เช่น คิดวา่ระหวา่งเราสองคนใครจะ

ตายก่อน 

7) เกนิความคาดหมาย (Unexpected) จากกรณีท่ี บิล เกตส์ พูดในงาน TED Talks เก่ียวกบัไข้

มาลาเรียท่ีระบาดในแอฟริกา โดยมียงุเป็นพาหะน าโรคท าใหค้นแอฟริกนัตายเป็นจ านวนมาก พร้อมกบัส่ิงท่ี 

บิล เกตส์ ท าคือการน าโหลอนัหน่ึงมาและเขาบอกวา่มียงุอยูใ่นนั้น และเปิดโหลปล่อยยงุออกมา ทุกคนใน

หอ้งตกใจวา่ยงุจะมากดัมั้ย จะตายหรือเปล่า สุดทา้ยแลว้ บิล เกตส์ ก็เฉลยวา่จริง ๆ ในโหลน้ีไม่มียงุอยู ่ซ่ึง

การท าแบบน้ีท าใหค้นตระหนกัมากข้ึนและกระตือรืนร้นกบัเร่ืองน้ีมากข้ึน ท าให้รู้สึกวา่มนัดูใกลต้วัมากกวา่

การบอกวา่ไขม้าลาเรียหรือยงุอนัตรายเฉย ๆ 

8) การเปรียบเทยีบ (Compare) การเล่าเร่ืองใหน่้าสนใจหรือมีพลงัตอ้งมีการเปรียบเทียบ เช่น 

ซมัซุงกบัไอโฟนเอาภาพท่ีถ่ายมาเปรียบเทียบ วา่ถ่ายดว้ยเคร่ืองไหนดูดีกวา่กนั เป็นตน้ 

9) ท าให้เกดิขึน้จริง (Just Do It ) ไม่วา่เร่ืองเล่าจะเป็นอยา่งไร แบรนด ์สินคา้หรือบริการดี

ขนาดไหน แต่ถา้ไม่ท าตามท่ีพูดหรือท่ีเล่าไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ร้านอาหารร้านหน่ึงมีช่ือมาจากอ าเภอท่ีเคย

รับรองทหารญ่ีปุ่น และร้านจะดูแลลูกคา้เป็นอยา่งดี แต่เอาเขา้จริงพนกังานท างานไม่ดี ไม่ท าตามท่ีพูด 

เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญักวา่ค าพูด นัน่คือการกระท าท่ีปสดงออกใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
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กจิกรรม 4.2 

 ใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัส าคญัของการเล่าเร่ืองโดยละเอียด 

 

 

แนวตอบกจิกรรม 4.2 

หลกัส าคญัของการเล่าเร่ืองนั้นเร่ืองท่ีเล่าถา้มีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น เร่ืองเล่านั้นจึงจะน่าสนใจ ท าใหผู้อ่้าน 

ผูช้ม ผูฟั้งเขา้ถึงเร่ืองราว เขา้ใจประเด็นของเร่ืองเล่านั้นตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่มีค  าถามเกิดข้ึนโดย

องคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองมี 4 ประการหลกั ไดแ้ก่  

1) การปูพื้น ท าใหเ้ร่ืองเล่ามีพลงัในการน าเสนอโดยมี 2 ลกัษณะใหญ่ คือ การเกร่ินน าเป็นการ 

บอกวา่เร่ืองท่ีเล่าน้ีจะเก่ียวกบัอะไร และการสร้างฉาก เป็นการใหฉ้ากของเร่ืองราววา่เร่ือง

เกิดข้ึน ท่ีไหน สถานการณ์เช่นใดก่อนการน าเสนอตวัละคร 

2) แนะน าตวัละคร ตวัละครไม่ควรเปิดตวัพร้อมกนั ควรเปิดทีละตวั จะท าใหเ้ร่ืองน่าติดตาม ซ่ึง

การ เปิดตวัละครนั้นไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั โดยหลกัการส าคญัคือ แนะน าตวัละครแต่พอสมควร

แลว้ เดินเร่ืองไปเร่ือยๆ ท่ีส าคญั เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีตวัละครพบเจอตอ้งมีความส าคญั 

หรือมีปม ขดัแยง้ ซ่ึงมกัใส่เขา้มาตอนกลางเร่ือง หลงัจากปูเร่ืองราว และแนะน าตวัละครเสร็จ

แลว้  

3) จุดเด่นของเร่ือง (Highlight) หรือปมขดัแยง้ (Tension) มีความส าคญัต่อเร่ืองเล่ามาก เป็นส่วนท่ี

ท าใหค้นอ่าน คนดู คนฟัง ชวนติดตามหรือลุน้เป็นระยะ และเอาใจช่วยตวัละครใหฟั้นฝ่า

อุปสรรคไป ไดใ้นทา้ยเร่ือง แต่ไม่ควรมีมาก และไม่ควรเกิน 2 – 3 เหตุการณ์ส าคญั  

4) ส่วนสรุป หรือคล่ีคลายเหตุการณ์ ไม่จ  าเป็นตอ้งสรุปทา้ยเร่ืองเสมอไป หรือสรุปเป็นขอ้ๆ แต่

ตอ้ง หาบทสรุปท่ีรับกบัหวัใจของเร่ือง โดยการสรุปท่ีดีควรสรุปดว้ยเร่ืองราวสั้นๆ แสดงให้

เห็นการ คล่ีคลายของเหตุการณ์หรือปมขดัแยง้ท่ีไดข้มวดปมไว ้และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง

คือ ตอ้งสรุปใหเ้ป็นบทเรียนของชีวติ เพื่อใหผู้อ่้านน าไปใชเ้ป็นกรณีศึกษาได ้
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เร่ืองที ่4.3 การใช้อนิฟลูเอน็เชอร์สร้างแบรนด์ 
ความหมายอนิฟลูเอ็นเซอร์  
อินฟลูเอ็นเซอร์ (Influencer Marketing) แปลตามความหมายไดว้า่ ผูท้รงอิทธิพล  ส าหรับ

ความหมายทางดา้นการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลั หมายความถึง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีใช ้“ผู ้
ทรงอิทธิพล” เป็นผูท้  าการส่งต่อเน้ือหา ขอ้มูลข่าวสารหรือคอนเทนตข์องแบรนดส่ื์อสารไปสู่ผูค้นทัว่ไป
และกลุ่มเป้าหมายของแบรนด ์ซ่ึงสามารถท าไดท้ั้งในรูปแบบทางแบรนดก์ าหนดรูปแบบและวธีิการแลว้ให ้
อินฟลูเอ็นเซอร์ท่ีแบรนด์เลือกเป็นผูส่ื้อสารตามส่ิงท่ีก าหนดไว ้หรือ แบรนดก์บัอินฟลูเอน็เซอร์ร่วมกนั
ก าหนดรูปแบบและวธีิการส่ือสาร หรือ แบรนดเ์พียงบอกแนวคิดหลกัและเป้าหมายท่ีแบรนด์ตอ้งการกบัอิน
ฟลูเอน็เซอร์แลว้อินฟลูเอน็เซอร์เป็นผูคิ้ด ผลิตและส่ือสารคอนเทนต ์โดยทุกรูปแบบจะมีเป้าหมายหวงัผล
ในเชิงการตลาดของแบรนดเ์ป็นส าคญั อาจเป็นในรูปแบบแบรนดเ์ลือก Influencer มาท าแคมเปญดว้ย หรือ
ติดต่อเพื่อใหต้วั Influencer เป็นผูคิ้ดและผลิตคอนเทนตเ์พื่อส่ือสารแบรนดใ์ห้เอง โดยหวงัผลในเชิง
การตลาด 
 

ประเภทของอนิฟลูเอ็นเซอร์  
อินฟลูเอ็นเซอร์ หรือ ผูท้รงอิทธิพล หรือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจของผูค้น มีวธีิการแบ่ง

ประเภทไดห้ลากหลาย ซ่ึงจะน าการเป็นท่ีนิยมใชก้นั 2 แนวทาง คือ อินฟลูเอ็นเซอร์แบ่งตามจ านวน
ผูติ้ดตาม (Follower Volume) และ อินฟลูเอน็เซอร์แบ่งตามลกัษณะการส่งอิทธิพล (Influential 
Impact) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1)    ประเภทของ Influencer แบบแบ่งตามจ านวนผู้ติดตาม 
1.1)   Macro Influencer (ผูติ้ดตาม 100,000 – 1,000,000 คน) คือ คนกลุ่มคนท่ีมีผูติ้ดตาม

ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 คน โดยมากจะเป็นคนมีช่ือเสียง ดารา คนในวงการบนัเทิง หรือ อินฟลูเอน็เซอร์
มืออาชีพ เป็นผูท่ี้หารายไดด้ว้ยอาชีพอินฟลูเอน็เซอร์ เป็นหลกั ซ่ึงตวั อินฟลูเอ็นเซอร์อาจจะไม่ไดมี้ความ
เช่ียวชาญในดา้นอะไรเป็นพิเศษการร่วมงานกบัคนกลุ่มน้ี จะเนน้เร่ืองการรับรู้แบรนด ์(Brand Awareness)
มากกวา่ หวงัผลเชิงการตลาดในมุมอ่ืน  

1.2)  Micro Influencer (ผูติ้ดตาม 10,000 – 100,000 คน) คือ กลุ่มคนท่ีมีผูติ้ดตาม 10,000 – 
100,000 คน ส่ิงท่ีแตกต่างจาก อินฟลูเอ็นเซอร์ในกลุ่มแรกนอกจากจ านวนผูติ้ดตามแลว้ คือ ความเฉพาะดา้น
และการมีลกัษณะของผูน้ าความคิด (KOL: Key Opinion Leader) ในดา้นนั้น ๆ เช่น การเงิน-การลงทุน 
แฟชัน่ เคร่ืองส าอาง กีฬา เกม ฯลฯ การร่วมงานท ากบัคนกลุ่มน้ี แบรนดจ์ะมุ่งผลลพัธ์ (Conversion) ได้
มากกวา่กลุ่มแรก เพราะผูติ้ดตามหรือ มีความสนใจในเร่ืองนั้นๆ อยูแ่ลว้ และติดตาม อินฟลูเอน็เซอร์กลุ่มน้ี 
เพราะเช่ือมัน่ในความรู้ ความคิดเห็น  ดงันั้น ส่ิงท่ีอินฟลูเอ็นเซอร์พูด แชร์ แนะน า ผูติ้ดตามก็มีแนวโนม้ท่ีจะ
เช่ือและท าตาม  
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1.3)  Nano Influencer (ผูติ้ดตาม 1,000 – 10,000 คน) คือ กลุ่มคนท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่ 1,000 – 
10,000 คน ซ่ึงโดยมากแลว้จะเป็นคนทัว่ไป ท าอาชีพอะไรก็ได ้ผูติ้ดตามรู้สึกใกลชิ้ด อาจเป็นเพื่อน/คนรู้จกั
ในชีวติจริงหรือบนโซเชียลมีเดีย ขอ้เด่นของคนกลุ่มน้ี คือกลุ่มเป้าหมายมีแนวโนม้เช่ือถือค่อนขา้งมาก 
เพราะเหมือนมีเพื่อนมาการันตี คนธรรมดาท่ีบอกต่อส่ิงดี ๆ การเลือกใช ้อินฟลูเอน็เซอร์กลุ่มน้ีส่วนมากเป็น
เป็นแบรนด ์B2C (Business to Customer) เป็นบริการ สินคา้ท่ีซ้ือง่าย ใชเ้วลาศึกษาไม่เยอะ ของอุปโภค/
บริโภค  
 

2) ประเภทของ Influencer แบบแบ่งตามลกัษณะการส่งอิทธิพล 

นอกจากการแบ่งตามจ านวนผูติ้ดตามแลว้ ซ่ึงใหค้วามส าคญักบั “Reach” หรือการเขา้ถึงผูค้น

มากกวา่ จุดประสงคใ์นการท าแคมเปญการตลาด การแบ่งอีกประเภทของอินฟลูเอ็นเซอร์โดยการพิจารณา

ตามลกัษณะการส่งอิทธิผลและรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์กบัแบรนดแ์ละผูติ้ดตาม มีรายละเอียดดงัน้ี 

   2.1)   เซเลป ดารา คนดงั (The Celebrity) คนกลุ่มน้ีจะเป็นเซเลป ดารา คนดงั คนมีช่ือเสียง 

แน่นอนวา่ให ้Reach หรือเขา้ถึงผูค้นไดม้ากซ่ึงอาจตรงกบั Macro Influencer ส่วนความเก่ียวขอ้งกบัแบรนด์

และ Engagement อาจจะไม่ดีกบัแบรนด์เท่าไหร่  

2.2)  ผูน้ าความคิด (The Authority – KOL) เป็นคนท่ีผูติ้ดตามเช่ือถือ เช่ือมัน่ในความรู้และ

ขอ้คิดเห็น เป็นคนท่ีพูดถึงประเด็นใดประเด็นหน่ึงอยา่งชดัเจน เขา้ถึง Audience ท่ีสนใจในเร่ืองนั้นๆ อยูแ่ลว้ 

ถือเป็น Quality Audience และยงัให ้Engagement ท่ีดีอีกดว้ย 

2.3)  คนหรือเพจท่ีแชร์คอนเทนตห์ลายประเด็น (The Connetor) กลุ่มน้ีเป็นเพจท่ีกลายเป็น

ชุมชนส าหรับผูติ้ดตามท่ีชอบคาแรคเตอร์ของเพจ มกัเป็นเพจท่ีไม่ไดพู้ดประเด็นใดประเด็นหน่ึงเป็นพิเศษ 

แต่หยบิเร่ืองราวต่างๆ มาแชร์กบัผูค้น ซ่ึงผูติ้ดตามติดตามพวกเขาเพราะชอบลีลาการเล่าเร่ือง ชอบวธีิส่ือสาร 

หรือรู้สึกวา่เป็นพวกเดียวกนั ในไทยมีเพจเหล่าน้ี ค่อนขา้งเยอะ ส่วนใหญ่เป็นเพจลอ้เลียน บ่น หรือตลก แต่

วา่มีแทรกพูดประเด็นต่างๆ ในสังคม และรับ Sponsorship งานรีววิบา้ง ดงันั้น เร่ือง Relevance อาจจะไม่

ค่อยได ้แต่ Engagement กบั Reach ค่อนขา้งดี 

2.4)  คนท่ีป้ันตวัเองเป็นแบรนด์ (The Personal Brand) กลุ่มน้ีเป็นคนท่ีป้ันตวัเองจนมีช่ือเสียง

ข้ึนมาจนตวัเขากลายเป็นแบรนด ์วธีิท่ีจะร่วมงานมกัจะเป็นไปเพื่อช่วยใหแ้บรนดข์องเขาเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

2.5) คนหรือเพจท่ีชอบวเิคราะห์ข่าวหรือขอ้มูล (The Analyst) กลุ่มน้ีเป็นคนท่ีชอบรวบรวม

ขอ้มูลเชิงลึกและแชร์ Insight ต่างๆ ซ่ึงผูติ้ดตามจะติดตามคนกลุ่มน้ีเพราะตอ้งการอปัเดตข่าวสาร ทนั

สถานการณ์เป็นหลกั จึงอาจไม่ไดป้ฏิสัมพนัธ์กบั Influencer มากนกั ทั้งน้ี กลุ่มน้ีจะมีประเด็นคอนเทนตท่ี์

ชดัเจน หากแบรนดเ์ลือกใชไ้ดเ้หมาะสมก็สามารถหวงัผลลพัธ์ในเชิงบวกได ้เช่น การสร้าง Brand Authority 

ความน่าเช่ือถือ ผา่นการให ้Insight ใหข้อ้มูลกบั Influencer 
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2.6)  นกัเคล่ือนไหวทางสังคม นกักิจกรรม (The Activist) กลุ่มน้ีคือกลุ่มนกัเคล่ือนไหว กลุ่ม

คนท่ีจดัหรือท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเช่ือหรืออุดมการณ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเช่ือของผูติ้ดตามจนอยาก

ท าตาม หากแบรนดห์รือโปรดกัตส์ามารถเขา้ไปอยูใ่นวงสนทนาของคนกลุ่มน้ีได ้ก็สามารถหวงั 

Engagement เชิงบวกไดเ้ลย  

2.7) ผูเ้ช่ียวชาญ (The Expert) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญคือคนท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือในดา้นท่ีท างาน

หรือศึกษาอยู ่พูด แชร์ หรือเขียนถึงประเด็นท่ีเช่ียวชาญ ซ่ึงคนเช่ือถือหรืออา้งถึง กลุ่มน้ีเป็นอีกกลุ่มท่ีมี 

Quality Audience เม่ือท า Influencer Marketing กบักลุ่มน้ี โดยมากเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัแบรนด์

หรือผลิตภณัฑ ์เช่น ทนัตแพทยพ์ูดเก่ียวกบัผลิตภณัฑดู์แลฟันและช่องปาก นกักีฬาพูดถึงรองเทา้กีฬา  

2.8) วงใน (The Insider) กลุ่มคน “วงใน” ท่ีรู้เร่ืองและมีช่ือเสียงในวงการนั้นๆ ซ่ึงอาจไม่ได้

เป็นคนมีช่ือเสียงมากมาย ผูติ้ดตามก็จะติดตามเพราะสนใจและตอ้งการรู้ความเคล่ือนไหวในวงการ ลกัษณะ

อาจจะคลา้ยกบั The Expert แต่เขา้ถึงไดง่้ายกวา่ และมีความเฉพาะดา้น 

2.9) คน/เพจท่ีชอบถกประเด็นต่างๆ (The Agitator) กลุ่มน้ี คือ กลุ่มท่ีมกัตั้งประเด็นถกเถียงให้

เกิดกระแส ซ่ึงจะท าใหเ้กิด Engagement หรือการมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคมท่ีติดตามเขา ในไทยกลุ่มน้ีมกัจะ

เป็นเพจท่ีวพิากษว์จิารณ์เร่ืองต่างๆ และอาจเป็น The Connector ไดด้ว้ย การร่วมมือท าการตลาดกบักลุ่มน้ี 

สามารถหวงั Reach ได ้หรือใชเ้พื่อจุดกระแสไดเ้ช่นกนั แต่ก็มีเงาท่ีตอ้งระวงั คือ อาจมีกระแสสวนกลบัได ้

2.10) คน/เพจท่ีมีคนติดตามเขาในฐานะส่ือ (The Journalist) กลุ่มคนหรือเพจท่ีชอบแชร์ความรู้ 

แชร์ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแหล่งท่ีผูติ้ดตามติดตามไวเ้พื่อตามข่าว ตามกระแส เหมาะส าหรับการสร้างการ

รับรู้ (Awareness) กลุ่มน้ีอาจเป็นไดท้ั้ง The Authority และ The Insider ไดด้ว้ย 
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กจิกรรมที ่4.3 

อธิบายประเภทของ Influencer แบบแบ่งตามจ านวนผูติ้ดตาม 

  

 

แนวตอบกิจกรรม 4.3 

ประเภทของ Influencer แบบแบ่งตามจ านวนผูติ้ดตาม แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1)   Macro Influencer (ผูติ้ดตาม 100,000 – 1,000,000 คน) คือ คนกลุ่มคนท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่ 100,000 – 

1,000,000 คน โดยมากจะเป็นคนมีช่ือเสียง ดารา คนในวงการบนัเทิง หรือ อินฟลูเอน็เซอร์มืออาชีพ 

เป็นผูท่ี้หารายไดด้ว้ยอาชีพอินฟลูเอน็เซอร์  

1.2)  Micro Influencer (ผูติ้ดตาม 10,000 – 100,000 คน) คือ กลุ่มคนท่ีมีผูติ้ดตาม 10,000 – 100,000 คน ส่ิงท่ี

แตกต่างจาก อินฟลูเอ็นเซอร์ในกลุ่มแรกนอกจากจ านวนผูติ้ดตามแลว้ คือ ความเฉพาะดา้นและการ

มีลกัษณะของผูน้ าความคิด (KOL: Key Opinion Leader) ในดา้นนั้น ๆ เช่น การเงิน-การลงทุน 

แฟชัน่ เคร่ืองส าอาง กีฬา เกม ฯลฯ การร่วมงานท ากบัคนกลุ่มน้ี แบรนดจ์ะมุ่งผลลพัธ์ (Conversion) 

ไดม้ากกวา่กลุ่มแรก เพราะผูติ้ดตามหรือ มีความสนใจในเร่ืองนั้นๆ อยูแ่ลว้ และติดตาม อินฟลูเอ็น

เซอร์กลุ่มน้ี เพราะเช่ือมัน่ในความรู้ ความคิดเห็น   

1.3) Nano Influencer (ผูติ้ดตาม 1,000 – 10,000 คน) คือ กลุ่มคนท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่ 1,000 – 10,000 คน ซ่ึง

โดยมากแลว้จะเป็นคนทัว่ไป ท าอาชีพอะไรก็ได ้ผูติ้ดตามรู้สึกใกลชิ้ด อาจเป็นเพื่อน/คนรู้จกัในชีวิต

จริงหรือบนโซเชียลมีเดีย ขอ้เด่นของคนกลุ่มน้ี คือกลุ่มเป้าหมายมีแนวโนม้เช่ือถือค่อนขา้งมาก 

เพราะเหมือนมีเพื่อนมาการันตี คนธรรมดาท่ีบอกต่อส่ิงดี ๆ การเลือกใช ้อินฟลูเอน็เซอร์กลุ่มน้ี

ส่วนมากเป็นเป็นแบรนด ์B2C (Business to Customer) เป็นบริการ สินคา้ท่ีซ้ือง่าย ใชเ้วลาศึกษาไม่

เยอะ ของอุปโภค/บริโภค 
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ตอนที ่5 การใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาด 
ผศ.ดร.ณฐัสุพงศ ์สุขโสต 
 

ตอนที ่5 การใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาด 
   เน้ือหาเพิม่เติมใหม่ 
หวัเร่ือง 

 5.1 เทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาด 
 5.2 นกัเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาด 

แนวคิด 
1. การน าเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดไปใชจ้ะมีความครอบคลุม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร

จดัการ และวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้นการขาย ดา้นการสร้างสรรคค์อนเทนต ์และประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้ ดา้น
ส่ือสังคมออนไลน์ และการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และดา้นการโฆษณา และการท าโปรโมชัน่  

2. นกัเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดเป็นต าแหน่งงานท่ีตอ้งมีความรู้และทกัษะส าคญัอยา่งนอ้ย 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการตลาด ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นความเป็นนกัส่ือสาร 
 
วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 5 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายและยกตวัอยา่งเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดได ้
2.  อธิบายความรู้และทกัษะส าคญัของนกัเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดได ้
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เร่ืองที่ 5.1 เทคโนโลยส่ืีอสารการตลาด 
 ดว้ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้องค์กร บริษทั ธุรกิจ สินคา้ และบริการต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับตวัขนานใหญ่ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์สินคา้ บริการ และขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และท่ี
ส าคญัสามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทางมากข้ึน ธุรกิจต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัดว้ยการขยบัขยายช่องทางการ
ส่ือสารไปยงัส่ือใหม่ๆ อย่างส่ือดิจิทลั ส่ือออนไลน์ส่ือสังคมออนไลน์ โดยการเพิ่มช่องทางให้ผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 หากยอ้นกลับไปเม่ือราวทศวรรษท่ี 2550 หรือประมาณ 10 กว่าปีท่ีแล้ว โลกของธุรกิจและ
การตลาดเกิดค าใหม่ท่ีว่า การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) ซ่ึงเป็นการตลาดท่ีด าเนินการผ่านเคร่ืองมือ
ดิจิทลั แพลตฟอร์มดิจิทลัต่าง ๆ เช่น การท าการตลาดออนไลน์ (Search Engine Marketing: SEM) การท า
การตลาดบนสังคมออนไลน์หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) การติดตามรวบรวมขอ้มูล 
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค (Social Monitoring) กระทัง่พฒันาไปสู่ยุคแห่งขอ้มูลปริมาณมากมายมหาศาล 
(Big Data) และ ปัญญาประดิษฐ ์(AI) ท าใหเ้จา้ของสินคา้ ผลิตภณัฑ ์แบรนด ์หรือบริการต่าง ๆ นกัการตลาด 
นกัส่ือสาร รวมไปถึงบุคคล บริษทั และองค์กรท่ีอยูใ่นแวดวงธุรกิจการคา้ การตลาดต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัอยู่
ตลอดเวลา 
 ทั้ งน้ีเราอาจอธิบายความหมายของค าว่าเทคโนโลยีทางการตลาดอย่างง่าย ๆ ได้ว่าเป็นการ
ผสมผสานกนัระหว่าง 3 องค์ประกอบส าคญัคือ การตลาด เทคโนโลยีต่าง ๆ และขอ้มูล เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึง
เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการด าเนินการดา้นการตลาดท่ีมีมาตรฐาน และมีระบบการท างานท่ีเช่ือมโยง
กนั โดยท่ีตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองเทคโนโลยี (Technology) และเร่ืองของขอ้มูล (Data) ซ่ึงขอ้มูลเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งน ามาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั 
 ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับลักษณะของผูบ้ริโภค เช่น ความต้องการ ทศันคติ วิถีชีวิต ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ การใช้สินคา้ ผลิตภณัฑ์ และบริการ ฯลฯ เหล่าน้ี ลว้นแต่เป็น
ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นในการวิเคราะห์ผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะน าผลการวิเคราะห์ดกัล่าวไปประยุกตใ์ช้
ในการส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การบูรณาการการตลาด เทคโนโลยี และขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั ท าให้นกัการตลาดสามารถตอบสนอง
ต่อผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ีเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อช่วยเจา้ของ
สินคา้ผลิตภณัฑ์ แบรนด์ต่าง ๆ สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เช่น ส่ิงท่ีตอ้งการจากลูกคา้
หรือผูบ้ริโภค (Conversion) ไปจนถึงเป้าหมายในระดบัท่ีซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน เช่น การสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดี
หรือบริหารความสัมพนัธ์ของลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) จากหลายวิธีการและ
หลากหลายช่องทางเพื่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อสินคา้ ผลิตภณัฑ ์แบรนด ์บริษทั องคก์ร  โดยท่ีลูกคา้ไดรั้บ
ประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในแต่ละช่องทางท่ีเขา้ไปใชบ้ริการ 
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 เทคโนโลยีทางการตลาดก่อให้เกิดการเปล่ียนแปงโฉมหน้าด้านการตลาดจากธุรกิจไปสู่การ
ส่ือสารท่ีเรียกวา่เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารการตลาด ในอนัท่ีจะมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ผูบ้ริโภค 
ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหา (Content) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อส่ือสารกบัลูกคา้เฉพาะบุคคล ไปจนถึงซอฟทแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึน
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนนั้น ก็เป็นไปเพื่อสร้างสรรคก์ารให้บริการและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและสามารถเช่ือมต่อแต่ละช่องทางได ้
 นอกจากนั้นเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดท าให้นกัการตลาดและนกัส่ือสารการตลาดสามารถท่ี
จะเอนเกจ (Engage) ลูกค้าได้โดยตรงและลงลึกหมายความว่าทุกบริษัท ทุกองค์กร ทุกผลิตภัณฑ์มี
ความสามารถท่ีจะศึกษาเรียนรู้และท าความเขา้ใจในตวัลูกคา้และผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนผา่นกระบวนการสร้าง
เอนเกจเมน้ท์ (Engagement) ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการประเมินค่าเอนเกจเมน้ท์ (Engagement) จะท าให้บริษทั
พฒันาผลิตภณัฑ ์สินคา้และบริการท่ีเจาะจงตลาดเฉพาะกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ขณะเดียวกนั เทคโนโลยีการส่ือสารการตลาดยงัมีเทคโนโลยีการท าให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง (Machine Learning) ท่ีท าให้เกิดการประมวลผลภาษา เช่น สิริ (Siri) การรับฟังค าสั่งดว้ยเสียง  
เป็นตน้ ซ่ึงสร้างแรงดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได้ในระดับปัจเจกบุคคลเลยทีเดียว และท่ีส าคญัใน
ช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการส่ือสารการตลาดยงัเป็นศูนยก์ลางของการสร้างสรรค์ และส่งมอบ
ความแตกต่าง และประสบการณ์จากการท่ีแบรนด ์ผลิตภณัฑ ์สินคา้ บริการ หรือองคก์รนั้น ๆ ท่ีมีขอ้มูลของ
ลูกคา้ และหากมีปริมาณขอ้มูลท่ีมากเพียงพอท่ีจะท าให้แบรนด์ ผลิตภณัฑ์ สินคา้ บริการต่าง ๆ สามารถได้
ลูกคา้ใหม่ๆ จากการน าเสนอสินคา้ ผลิตภณัฑ์ บริการใหม่ และทา้ยท่ีสุดก็ยงัช่วยบริหารการขาย และการ
รักษาลูกคา้ใหอ้ยูต่ลอดทั้งวงจรการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Customer Lifecycle)  
 
 

การใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาด 
หากกล่าวโดยเฉพาะถึงภาพรวมของการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดจะครอบคลุมใน 5 

ดา้น ดงัน้ี 
1. เทคโนโลยด้ีานการบริหารจัดการ และวเิคราะห์ข้อมูล ส าหรับขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคนั้นเปรียบประดุจขุมทรัพยท่ี์สร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์ร บริษทั หรือแบรนด์นั้นๆ แต่ทวา่
หวัใจส าคญัไม่ใช่อยูท่ี่การมีคลงัขอ้มูลมหาศาล หากแต่อยูท่ี่ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ  
และน าขอ้มูลท่ีมีมาท าการวเิคราะห์ และตีความอยา่งแม่นย  าไดม้ากนอ้ยเพียงใด (เช่น รู้วา่ขอ้มูลส่วนไหนท่ี
ส าคญัหรือไม่ส าคญั ขอ้มูลใดจะส่งผลลพัธ์ไดต้ามท่ีตอ้งการ) และเพื่อประเมินผลถึงส่ิงท่ีไดท้  ามาแลว้ 
รวมถึงพยากรณ์ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีเองปัจจุบนัเกิดเทคโนโลยท่ีีใชต้อบโจทยห์รือ
แกปั้ญหาดา้นขอ้มูลผูบ้ริโภคอยูม่ากมาย เช่น เทคโนโลยกีารวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics), เทคโนโลยี
การแปลงขอ้มูลเป็นภาพ (Data Visualization), เทคโนโลยีการจดัระเบียบขอ้มูล (Data Management 
Platform), เทคโนโลยกีารจดัเก็บ จดักลุ่ม และรวบรวมขอ้มูลของลูกคา้ (Customer Data Platform) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 5.1 เทคโนโลยกีารวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics) 
ท่ีมา:  https://www.123rf.com/photo_125733402_stock-vector-business-data-analysis-development-

illustration-internet-research-character-flat-cartoon-vector-team.html 
 

2. เทคโนโลยด้ีานการขาย เป็นการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ-ขาย
สินคา้ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยรีะบบการขายอตัโนมติั (Sale Automation)  เทคโนโลยอีีคอมเมิช (E-
Commerce Marketing)  เทคโนโลยแีชทบอท (Chat Bot) ฯลฯ 

 

  
 

ภาพท่ี 5.2 เทคโนโลย ีe-Commerce Marketing และ เทคโนโลย ีChat Bot 
ท่ีมา:  https://www.logicinbound.com/9-tips-improve-e-commerce-marketing-strategy-seo-examples-

templates-digital-email-mobile/ 
https://www.istockphoto.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B
8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%97%E
0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%97-gm1181432670-331356829 

https://www.123rf.com/photo_125733402_stock-vector-business-data-analysis-development-illustration-internet-research-character-flat-cartoon-vector-team.html
https://www.123rf.com/photo_125733402_stock-vector-business-data-analysis-development-illustration-internet-research-character-flat-cartoon-vector-team.html
https://www.logicinbound.com/9-tips-improve-e-commerce-marketing-strategy-seo-examples-templates-digital-email-mobile/
https://www.logicinbound.com/9-tips-improve-e-commerce-marketing-strategy-seo-examples-templates-digital-email-mobile/
https://www.istockphoto.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%97-gm1181432670-331356829
https://www.istockphoto.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%97-gm1181432670-331356829
https://www.istockphoto.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%97-gm1181432670-331356829
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3. เทคโนโลยด้ีานการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และประสบการณ์ให้กบัลูกค้า เทคโนโลยใีนกลุ่ม
น้ีแตกออกไปอีกหลายแขนง เช่น เทคโนโลยเีพื่อการพฒันา Mobile Application   เทคโนโลยกีารสร้าง 
Interactive Content, Content Marketing, เทคโนโลยกีารตลาดเฉพาะบุคคล (Personalization) ฯลฯ 

  
ภาพท่ี 5.3 เทคโนโลยเีพื่อการพฒันา Mobile Application 

ท่ีมา:  https://www.freepik.com/free-vector/mobile-application-development-programming-languages-css-
html-it-ui-male-programmer-cartoon-character-developing-website-coding_11669139.htm 

4. เทคโนโลยด้ีานส่ือสังคมออนไลน์ และการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า เช่น เทคโนโลยดีา้น 
การตลาดโซเซียลมีเดียและการตรวจสอบ (Social Media Marketing & Monitoring) เทคโนโลยท่ีีช่วยสร้าง 
Advocacy, Loyalty  เทคโนโลยท่ีีน ามาใชท้  าการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ (Influencers)  เทคโนโลยดีา้น 
Conversational Marketing & Chat  เทคโนโลยกีารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) เป็นตน้ 

5.  เทคโนโลยด้ีานการโฆษณา และการท าโปรโมช่ัน เทคโนโลยใีนกลุ่มน้ี สามารถแยกยอ่ย
เทคโนโลยไีดห้ลายดา้น เช่น Mobile Marketing เทคโนโลย ีDisplay,  Programmatic Advertising, Search & 
Social Advertising, Native Advertising, Video Advertising เป็นตน้ 

 

  
ภาพท่ี 5.5 เทคโนโลยดีา้นการโฆษณา และการท าโปรโมชัน่ 

 ท่ีมา: https://www.freepik.com/vectors/mobile-marketing 
         https://www.freepik.com/free-photos-vectors/50-off 

https://www.freepik.com/free-vector/mobile-application-development-programming-languages-css-html-it-ui-male-programmer-cartoon-character-developing-website-coding_11669139.htm
https://www.freepik.com/free-vector/mobile-application-development-programming-languages-css-html-it-ui-male-programmer-cartoon-character-developing-website-coding_11669139.htm
https://www.freepik.com/vectors/mobile-marketing
https://www.freepik.com/free-photos-vectors/50-off
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กจิกรรมที ่5.1  
 จงอธิบายถึงการน าเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดไปใชพ้ร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
 
 
แนวค าตอบกจิกรรมที ่5.1 

 การน าเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดไปใชจ้ะมีความครอบคลุม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. เทคโนโลยีด้านการบริหารจดัการ และวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น เทคโนโลยีในการวิเคราะห์

ขอ้มูลต่าง ๆ  
 2. เทคโนโลยีดา้นการขาย เช่น เทคโนโลยี e-Commerce Marketing, เทคโนโลยีตอบค าถาม

อตัโนมติั (Chat Bot)  
 3. เทคโนโลยีดา้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และประสบการณ์ให้กบัลูกคา้ เช่น เทคโนโลยี

เพื่อการพฒันา Mobile Application เทคโนโลยกีารตลาดเฉพาะบุคคล 
 4. เทคโนโลยีดา้นส่ือสังคมออนไลน์ และการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เช่น เทคโนโลยี

การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) 
 5. เทคโนโลยีดา้นการโฆษณา และการท าโปรโมชัน่ เช่น เทคโนโลยี Display, Programmatic 

Advertising, การแจง้สิทธิพิศษต่าง ๆ 
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เร่ืองที ่5.2 นักเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาด 
 ในวนัน้ีการด าเนินธุรกิจ การคา้ การตลาด และการขายก าลงักา้วไปสู่ยุคสมยัแห่งเทคโนโลยีทาง
การตลาด (Marketing Technology) ท่ีก าลงัจะเป็นกลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในการท าธุรกิจ การตลาดและ
การคา้ขายกบัลูกคา้ผูท่ี้บริโภคสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการต่างๆ ซ่ึงในยคุของเทคโนโลยทีางการตลาดน้ีเอง
เราจะไดเ้ห็นการเพิ่มข้ึนของผูท่ี้ท  างานในสายวชิาชีพผูเ้ช่ียวชาญเทคโนโลยแีละการตลาดหรือนกัเทคโนโลยี
ด้านการตลาด (Marketing Technologist) และกลายมาเป็นนักเทคโนโลยีการส่ือสารการตลาด  ซ่ึงเป็น
ต าแหน่งงานท่ีตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 4 ดา้น คือ  

 1. ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยี (Technologist) ทกัษะความรู้ ความเขา้ใจและใชค้อมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทลัต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานดิจิทลัเพื่อความมัน่คงและปลอดภยั อนัเป็น
พื้นฐานส าคญัของนกัเทคโนโลยีการส่ือสารการตลาดท่ีจะเป็นตวัช่วยในการปฎิบติังาน พฒันากระบวนการ
ท างานใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

 2. ความรู้และทกัษะดา้นการตลาด (Marketer) นกัเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดจ าเป็นตอ้งมีการ
ฝึกฝน และพฒันาทกัษะอยู่เสมอเพื่อให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีมกัมีส่ิงท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา ตอ้งเป็นผูน้ า และเป็นผูส้ร้างกระแสการตลาดออนไลน์ มีความสามารถในการวเิคราะห์แนวโนม้
การตลาดวา่เป็นอยา่งไร เพื่อท่ีจะสามารถขายสินคา้ ผลิตภณัฑ ์บริการต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกท่ีถูกเวลา 

 3. ความรู้และทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์(Creative) นกัเทคโนโลยีการส่ือสารการตลาดควรมี
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัแผนการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี มีความสามารถใน
การคิด ผลิตเน้ือหาได้อย่างสร้างสรรค์ และท าการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเคร่ืองมือดิจิทลัท่ี
หลากหลาย รวมถึงมีความสามารถในการสร้างกลยทุธ์การตลาดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากคู่แข่งขนั 

 4. ความรู้และทกัษะด้านความเป็นนักส่ือสาร (Communicator) จากนิยามของการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีหมายถึง การแบ่งปันขอ้มูล แนวคิด ความมุ่งหมายของผลิตภณัฑ์ การบริการ และองค์กรท่ี
ตอ้งการขาย โดยมีการส่งสารและรับสาร (Olujimi, 2014) สะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทของผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีนกั
เทคโนโลยีการส่ือสารการตลาดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารอย่างมาก ทั้งน้ีการท่ีนกัเทคโนโลยีการ
ส่ือสารการตลาดจ าเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีดีนั้น เน่ืองจากจะตอ้งมีความสามารถใน
การอธิบายเร่ืองท่ีซบัซ้อน เขา้ใจยาก ให้เขา้ใจง่าย ให้กบัคนในองคก์ร บริษทั เช่น เทคโนโลยีท่ีน ามาใชก้บั
งานดา้นการตลาด เทคโนโลยีดา้นการขาย ช่วยนกัการตลาดเช่ือมโยงระบบการท างานระหวา่งวซอฟทแ์วร์ 
(Software) และขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อให้การด าเนินการโปรแกรมทางการตลาด การส่ือสารท่ีดีจะน ามาสู่การ
ท างานร่วมกนัเป็นทีมท่ีดี นอกไปจากนั้นการท าความเขา้ใจลูกคา้ ในอนัท่ีจะน าไปสู่การสร้างประสบการณ์
ท่ีดีให้กบัลูกคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเป็นตวัประสานเช่ือมโยงการท างานระหว่าง
องคก์ร เอเยนซี ลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 5.6 ความรู้และทกัษะของนกัเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาด 

ท่ีมา:  https://favpng.com/png_view/animated-brain-creativity-vector-graphics-clip-art-image-
png/FwkXMBVU 

 กล่าวโดยสรุป การตลาดในปัจจุบันได้ถูกขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี  น าไปสู่การเกิดข้ึนของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยี ทั้งการออกแบบ และลงมือปฏิบติัการด้าน
เทคโนโลยี ซ่ึงไม่ใช่แค่ต าแหน่งในส่วนงานไอทีในองค์กร/บริษทั เพราะคนท่ีจะเป็นนักเทคโนโลยีการ
ส่ือสารการตลาดท่ีดี ตอ้งเขา้ใจบริบทดา้นเทคโนโลยี ขณะเดียวกนัตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์แสวงหาแรง
บนัดาลใจในการสร้างจินตนาการดา้นการตลาดใหม่ ๆ ท่ีสามารถท าไดใ้นโลกดิจิทลั พร้อมกบัตอ้งเป็นผูท่ี้
สามารถส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี โดยท่ีนกัการตลาดก็ตอ้ง “ปรับตวั” คร้ังใหญ่ ไม่ไดเ้ป็น
เพียงผูว้างกลยุทธ์ หรือผูคิ้ดแคมเปญการตลาดเท่านั้ น แต่นักการตลาดยุคน้ีต้องเรียนรู้ เข้าใจ และใช้
เทคโนโลยีด้วยเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจของตน 
  
 
 
 
 

นกัเทคโนโลยี 

สือ่สารการตลาด 

https://favpng.com/png_view/animated-brain-creativity-vector-graphics-clip-art-image-png/FwkXMBVU
https://favpng.com/png_view/animated-brain-creativity-vector-graphics-clip-art-image-png/FwkXMBVU
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กจิกรรมที ่5.2  
 นกัเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดควรมีความรู้และทกัษะส าคญั ๆ อะไรบา้ง  
 
 
แนวค าตอบกจิกรรมที ่5.2 

 ความรู้และทกัษะส าคญัของนกัเทคโนโลยกีารส่ือสารการตลาดท่ีพึงมีอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่  
1. ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลย ี 
2. ความรู้และทกัษะดา้นการตลาด  
3. ความรู้และทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 
4. ความรู้และทกัษะดา้นความเป็นนกัส่ือสาร  
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ตอนที ่6 การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
อาจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกลู 

 
ตอนที ่6 การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  เน้ือหาเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 4 การวางแผนและการบูรณาการการส่ือสารการตลาด 
หัวเร่ือง 
 6.1  การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั 
 6.2  การวางแผนส่ือในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดิจิทลั   
  
แนวคิด 

1. การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส่ือดิจิทลั หมายถึง การด าเนินการวางแผนงาน
ดา้นการส่ือสารบนช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการวางแผนการส่ือสารการตลาดอยา่งเป็นระบบท่ีจะ
สามารถส่ือใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนเกิดพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ 
หรือผลิตภณัฑ ์  

2. การวางแผนการใชส่ื้อเพื่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ผูว้างแผนจะตอ้งมี

การปรับเปล่ียนรูปแบบการใชส่ื้อในการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั การขายโดยใช้

พนกังานผา่นส่ือดิจิทลั  การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั 

และการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั โดยการวางแผนการส่ือในการสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือ

ดิจิทลัท่ีอาศยัส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด เช่น การสร้างแบรนดสิ์นคา้บนเฟ

ซบุก๊ การน าเสนอสินคา้หรือผลิตภณัฑบ์น    ยทููปตอ้งมีการวางแผนการใชส่ื้อท่ีหลากหลายและเหมาะสม

กบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  

 

วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาตอนท่ี 6  จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั 
2. อธิบายการวางแผนการใชส่ื้อเพื่อการตลาดแบบบูรณาการดิจิทลั  
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เร่ืองที่ 6.1  การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดจิทิัล  
 
การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั การวางแผนงานดา้นการส่ือสารบน 

ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ปัจจุบนัการส่ือสารการตลาดบูรณาการมีการพฒันาเคร่ืองมือและช่องทางในการ
ส่ือสารผา่นส่ือดิจิทลัโดยอาศยัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเคร่ืองมือช่องทางในการท าการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ  เช่น การส่ือสารผา่นเฟซบุค (Facebook)  ยทููป (YouTube) ทวติเตอร์ (Twitter)  
   

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดิจิทลั   
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการท่ีผูผ้ลิตสินคา้ เจา้ของสินคา้หรือเจา้ของ

แบรนด์ท าการส่ือสารข้อมูบข่าวสารของสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการส่ือสารใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย (McArthur & Griffin, 1997)  มีวตัถุประสงค์ส าคญัของการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการคือตอ้งสร้างแรงกระตุน้ความสนใจให้แก่ตราสินคา้และสร้างทศันคติของผูบ้ริโภคให้เกิดข้ึน
ในเชิงบวก ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีการด าเนินการตดัสินใจปฏิบติังานอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง
เพื่อท่ีจะบริหารจดัการภาพลกัษณ์และขอ้ความหลกัขององคก์าร สินคา้ ผลิตภณัฑ์และบริการเขา้ถึงการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมายผา่นช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีผสมผสานเป็นหน่ึงเดียว  รวมทั้งมีการก าหนดตวัช้ีวดั
ผลการด าเนินงานตามแผนงานเพื่อน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงแผนการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการต่อไป  

 
การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การพฒันาแผนงานดา้นการ

ส่ือสารท่ีมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองท่ีมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้ผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและมีความเช่ือมัน่ในสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของ
แบรนดใ์ดแบรนดห์น่ึง เช่น โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตลาดตรง การส่งเสริมการขาย การจดัการความสัมพนัธ์
กับลูกค้า การตลาดเน้นกิจกรรม ซ่ึงปัจจุบนัการส่ือสารการตลาดบูรณาการมีการพฒันาเคร่ืองมือและ
ช่องทางในการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัโดยอาศยัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเคร่ืองมือช่องทางใน
การท าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  เช่น การส่ือสารผา่นเฟซบุค (Facebook) ยูทูป (YouTube) ทวิต
เตอร์ (Twitter) เวยโป๋ (Weibo) QQ  เป็นตน้ 
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การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั (Digital Integrated Marketing 
Communication: DIMC)  หมายถึง การด าเนินการวางแผนงานด้านการส่ือสารบนช่องทางส่ือสังคม
ออนไลน์ซ่ึงการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัตอ้งมีการทกัษะดา้นความคิด
สร้างสรรคก์ารสร้างเน้ือหาสารท่ีจะสามารถส่ือให้กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจน
เกิดพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์  ซ่ึงผูว้างแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การดิจิทลัตอ้งเขา้ใจหลกัพื้นฐานของการวางแผนกลยทุธ์ 5 ประการ ไดแ้ก่ (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554)   

1. เขา้ใจถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้องคก์าร สินคา้หรือบริการของเราไดรั้บผลประโยชน์
สูงสุด  เช่น  สถานท่ีจดัจ าหน่าย    

2. ผูว้างแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจุดอ่อน จุดแข็งของ องคก์าร สินคา้
หรือบริการอยา่งชดัเจนไม่เขา้ขา้งตนเอง   

3. วิเคราะห์ศกัยภาพของคู่แข่งและสถานการณ์ในการด าเนินงานและกลยุทธ์ในการแข่งขนั
ได ้ 

4. รู้จกัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายขององคก์าร สินคา้หรือบริการ  
5. สามารถคาดการณ์ ควบคุมและเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ 
 

การการวางแผนกลยทธ์ุการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัมีบทบาทส าคญั ดงัน้ี  
 ช่วยในการก าหนดเป้าหมายโปรโมชัน่ 
 ก าหนดแนวทางในการเลือกช่องทางการส่ือสาร และช่วยให้เห็นภาพรวมของการ

ด าเนินงานดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีครอบคลุมทุกช่องทาง  
 ก าหนดลกัษณะกลุ่มเป้าหมายหรือผูซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีแทจ้ริงในตลาด 
  สร้างสาร เน้ือหาข่าวสาร ขอ้ความท่ีส่ือถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผูซ้ื้อไปในทิศทางเดียวกนั  

 
ปัจจุบนัท่ีผูผ้ลิตสินคา้หรือเจา้ของสินคา้ ผลิตภณัฑส์ามารถเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาสารผา่นการส่ือสาร

ส่ือดิจิทลัท่ีตอ้งมีการสร้างสรรคเ์น้ือหาสารใหต้รงกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการดา้นการส่ือสารการตลาด 
 คาดการณ์และวางแผนงบประมาณในการส่ือสารการตลาด 
 สามารถวดัและประเมินผลการด าเนินงานได ้
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กจิกรรมที ่6.1 
 จงอธิบายการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั 
 
แนวค าตอบกจิกรรมที ่6.1  

การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั หมายถึง การพฒันาแผนงานดา้นการ
ส่ือสารท่ีมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ท่ีมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้ผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและมีความเช่ือมัน่ในสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของ    
แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงผา่นการส่ือสารการตลาดบูรณาการมีการพฒันาเคร่ืองมือและช่องทางในการส่ือสาร
ผ่านส่ือดิจิทลัโดยอาศยัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเคร่ืองมือช่องทางในการท าการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ   

 
 
 

เร่ืองที ่6.2  การวางแผนส่ือในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดิจิทลั   
 
       การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัล ผู ้วางแผนจะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชส่ื้อในการส่ือสารการตลาดให้หลากหลายมากข้ึน และท่ีส าคญัตอ้งเหมาะสมกบั
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการยคุดิจิทลั        ท่ีอาศยัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด เช่น 
การสร้างแบรนด์สินคา้บน Facebook  การน าเสนอสินคา้หรือผลิตภณัฑ์บน YouTube โดยการบูรณาการส่ือ
ดิจิทลัมาใชใ้นการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  ไดแ้ก่ (อฐัพล วุฒิศกัดิสกุล, 2560 ภิเษก ชยั
นิรันดร์, 2551) 

1. การโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั (Digital Advertising) 
การส่ือสารสินค้า ผลิตภณัฑ์หรือบริการของผูผ้ลิตหรือเจ้าของสินค้าผ่านส่ือดิจิทลั ท่ี

สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ  โดยเป็นการโฆษณาออนไลน์ท่ีแสดงอยูบ่นเคร่ืองมือคน้หาออนไลน์และในส่ือ
สังคมออนไลน์ ท่ีสามารถท าไดห้ลายหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  

1.1 แบนเนอร์ (Banner Ads) ปรากฎอยูบ่นเวบ็ไซตท่ี์จะเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวมี
เป้าหมายในการกระตุน้ใหผู้พ้บเห็นเกิดความสนใจในสินคา้   

1.2 สนบัสนุนเวบ็ไซต์ (Site Sponsorships) เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
สินคา้หรือแบรนด ์
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1.3 การตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหา (Search Engine Marketing: SEM) เช่น  การท าให้
เว็บไซต์อยู่ในล าดับต้น ๆ ของการค้นหา (Search Engine Optimization: SEO) และการลงโฆษณากับ
เคร่ืองมือคน้หา  Paid Search Engine 

2. การขายโดยใช้พนักงานผ่านส่ือดิจิทลั (Digital Personal Selling) 
การมีพนกังานหรือบุคลากรท่ีม าหนา้ท่ีในการขายหรือสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย

ผา่นการส่ือสารในรูปแบบดิจิทลัผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยม เช่น การส่ง
ขอ้ความด่วน (Instant Messaging) หรือผา่นแชทรูม เช่น Messenger Facebook  

3. การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั (Digital Sale Promotion) 
การส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตสินคา้ หรือเจา้ของสินคา้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้

ข้อมูล ย  ้าเตือนความจ า ผ่านช่องทางการส่ือดิจิทลั เช่น การโฆษณาผ่านทางอีเมล์โฆษณาด้วยการเสีย
ค่าใชจ่้ายกบัเวบ็ไซดต่์าง ๆ การโฆษณาบนเคร่ืองมือคน้หา (Search Engine) หรือ Web Directory เป็นตน้ 

4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลั (Digital Publicity and Public  
Relations) 

 การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาธารณะชนต่าง ๆ เพื่อสร้างทศันคติหรือภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ  
แบรนด์ในระยะยาวผา่นการส่ือสารดิจิทลั  ซ่ึงรูปแบบการการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ผา่นโซเซียลมีเดีย 
(Deirdre Breckenridge, 2008) แบ่งไดด้งัน้ี  

4.1 การประชาสัมพนัธ์ผา่นบล๊อก (Blog) ประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพ ลิงค ์
4.2 การประชาสัมพนัธ์ผา่นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้  (Data/ Knowledge) อาจเป็นการ

รวบรวมขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการผา่นเวบ็ไซต ์(Website) 
4.3 การประชาสัมพนัธ์ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) การใหข้อ้มูล แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกนัในประเทศไทยการประชาสัมพนัธ์ผา่นชุมชนออนไลน์ท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ เฟสบุก๊ 
4.4 การประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือ (Media) หมายถึง การแบ่งปัน (Sharing) คลิปวดีิโอ ท่ี

นิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ ยทููป (YouTube) ท่ีท  าใหเ้กิดการบอกต่อกนั 
5.   การตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั (Digital Direct Marketing)   

กิจกรรมการส่ือสารท่ีท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของสินคา้และบริการระหวา่ง
ผูซ้ื้อกลุ่มเป้าหมายกบัผูข้ายผา่นการใชส่ื้ออยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งผา่นเคร่ือมือการตลาดต่างๆในรูปแบบ
ของดิจิทลั เช่น การส่ือสารออนไลน์ E-mail Blog หรือ Line หรือ Line official เป็นการโฆษณาแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารสินคา้และบริการผา่นโซเชียลมีเดียในรูปแบบของขอ้ความสั้น ๆ 
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กจิกรรมที ่6.2 

จงอธิบายส่ือในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดิจิทลั   
 
แนวค าตอบกจิกรรมที ่6.2 
 ส่ือดิจิทลัท่ีน ามาใชใ้นการวางแผนการใชส่ื้อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่  

1. การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั  
2. การขายโดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั   
3. การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั  
4. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั  
5. การตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั 

 
 

บรรณานุกรม 
 
ณฐัพล วฒิุศกัดิสกุล. (2560). การส่ือสารการตลาดดิจิทลักบัการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งออนไลน์ (Online  

Messengers) ผา่นแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (วทิยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบณัฑิต). กรุงเทพๆ:มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ภิเษก ชยันิรันดร์. (2551). บนัทึกความส าเร็จธุรกิจดอทคอม e-Commerce Success Case Study  
มุมมองการตลาดและกรณีศึกษาเวบ็ไซตไ์ทย. กรุงเทพฯ: พงษว์รินการพิมพ.์ 

ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ. (2554).  การวางแผนและการประเมินผลการส่ือสารเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพฯ: 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อฐัพล วฒิุศกัดิสกุล. (2560). การส่ือสารการตลาดดิจิทลักบัการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งออนไลน์ (Online  
Messengers) ผา่นแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (วทิยานิพนธ์ปริญญา 

  มหาบณัฑิต). กรุงเทพๆ:มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
 McArthur, D. N., & Griffin, T. (1997). A Marketing Management Views of Integrated Marketing 
  Communication. Journal of Advertising Research, 37, 19-26. 

 
 
 

 
 



60 
 

ตอนที ่7 จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดจิทิัล 
อาจารย์ ดร.หัสพร ทองแดง 
 

ตอนที ่7 จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดจิิทลั 
   เน้ือหาเพิ่มเติมของหน่วยท่ี 15 จริยธรรมและการคุมครองผูบ้ริโภค 
หวัเร่ือง 

7.1 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 
7.2 ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561 
7.3 พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
แนวคิด 

1. พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มีบทบญัญติับางประการท่ียงั
ไม่เหมาะสมกบัการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคในสถานการณ์ปัจจุบนัสมควรปรับปรุงบทบญัญติัในส่วนท่ี
เก่ียวกบัองคป์ระกอบและอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อเช่ือมโยงการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่ใหข้ดัแยง้กนั ปรับปรุงมาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยัโดย
ก าหนดใหมี้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองดา้นความปลอดภยัของสินคา้และบริการและกระบวนการเก่ียวกบั
การคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นความปลอดภยั ก าหนดใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจ
ด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภค และก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บค่าปรับจากการเปรียบเทียบใน
ส่วนท่ีเกิดจากการด าเนินงานของตน ตลอดจนปรับปรุงอตัราโทษปรับให้เป็นปัจจุบนัเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บ
ความคุม้ครองอยา่งเหมาะสม จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

2. ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561
เพื่อใหก้ารโฆษณาอาหารมีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีความชดัเจน และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงมาตรา 40 หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อนัเป็นเทจ็หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือโดย
ไม่สมควร และมาตรา 41 ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทาง
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพอ่ื์น หรือดว้ย
วธีิการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวนั้น
ใหผู้อ้นุญาตตรวจพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงโฆษณาได ้
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3. พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data 
Protection Act) จะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์บญัชีธนาคาร อีเมล ลายน้ิวมือ ขอ้มูลสุขภาพ เป็นตน้ และยงัใหสิ้ทธิ
ประชาชนในการขอใหล้บ ท าลาย หรือระงบัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้กฎหมายน้ีไม่เพียงครอบคลุมในระดบั
ประชาชน แต่ยงัมีรายละเอียดการบงัคบัใชก้บัหน่วยงานรัฐ ส่ือมวลชน ท่ีแตกต่างกนั 
 
วตัถุประสงค ์

เม่ือศึกษาตอนท่ี 7 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ได ้
2. อธิบายประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร  

พ.ศ.2561 ได ้
3. อธิบายพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได ้
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ตอนที ่7 จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดจิทิัล 
สภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนัท่ีเรียกวา่ Disruption อนัเป็นผลมาจากความกา้วหน้า

ทางเทคโนโลยีดิจิทลั ส่งผลให้บริบทในการปฏิสัมพนัธ์หรือเช่ือมต่อระหว่างกนัแตกต่างจากในอดีตอย่าง
ส้ินเชิง อาทิ Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IOTs)ท าให้อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ท างาน
แทนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลสูงกว่าอย่างกา้วกระโดด FinTech ท าให้ระบบการเงินโลก
เปล่ียนไปอยู่บนมือถือ เทคโนโลยี Blockchain จะท าให้การบริการต่าง ๆ รวมถึงระบบการตรวจสอบทุก
อยา่งเป็นไปไดง่้าย ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าให้การรับข่าวสารขอ้มูลเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ระบบการ
บริหารจดัการของหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ร็วข้ึน แม่นย  าข้ึน มี
คุณภาพมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความคาดหวงัจากประชาชน/ภาคเอกชนต่อการบริหารจดัการและการบริการท่ี
ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐมากข้ึน และภาคราชการมีความจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแบบ Disruption ได้ส่งผล
กระทบต่อประชาชน สังคม และททุกภาคส่วน ซ่ึงจริยธรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโคในยุคดิจิทลัก็เป็นอีก
ดา้นท่ีมีผลกระทบดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีควรเรียนรู้และท าความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหท้นั
ยุคทนัสมยั ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพระราชัญญติั กฎกระทรวง กฎหมาย หรือ ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกับด้านการโฆษณา ด้านการส่ือสาร และการคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีมีความทันสมยั ดังต่อไปน้ี 
(สามารถเขา้สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี http://www.adassothai.com/index.php/main/law_regulation) 

 
เร่ืองที ่7.1 พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 มีบทบญัญติับางประการท่ียงัไม่เหมาะสมกับการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภคในสถานการณ์
ปัจจุบนัสมควรปรับปรุงบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบและอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อเช่ือมโยงการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่ใหข้ดัแยง้กนั ปรับปรุงมาตรการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านความปลอดภยัโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองด้านความปลอดภยัของ
สินคา้และบริการและกระบวนการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นความปลอดภยั ก าหนดใหเ้ลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคมีอ านาจด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภค และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดรั้บค่าปรับจากการเปรียบเทียบในส่วนท่ีเกิดจากการด าเนินงานของตน ตลอดจนปรับปรุงอตัรา
โทษปรับให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู ้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม จึงจ า เป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้กไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(ฉบบัท่ี 4) พศ. 2562 ใหเ้หมาะสมกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสถานการณ์ปัจจุบนัซ่ึงไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
ในส่วนการคุม้ครองในดา้นการโฆษณา มาตรา 27 มาตรา 28 บทก าหนดโทษ มาตรา 47 มาตรา 48  และ
มาตรา 62 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 69ก/ 27 พฤษภาคม 2562) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.
2562  

โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (2562) ไดจ้ดัท าสรุปพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของส่ือโฆษณา ผูป้ระกอบการกิจการโฆษณา ซ่ึงอาจเกิด
ผลกระทบในการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจโฆษณา เพื่อท าความเขา้ใจในพระราชบญัญติัฉบบัท่ีปรับปรุงใหม่ 
ดงักล่าว ดงัน้ี 

1. ใหอ้ านาจในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีค าสั่งใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจให้
โฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการวา่
ดว้ยโฆษณาก าหนด และผูป้ระกอบการธุรกิจไม่ปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าวคณะกรรมการวา่ดว้ยโฆษณาอาจ
เขา้ด าเนินการแทนผูป้ระกอบธุรกิจ และใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีหนา้ท่ีชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการแทน 

2. ใหอ้ านาจในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีเหตุสงสัยวา่ ขอ้ความใดท่ีใชใ้นการ
โฆษณาเป็นเท็จหรือเกิดความจริง คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาอาจออกค าสั่งใหผู้ก้ระท าโฆษณาพิสูจน์
เพื่อแสดงความจริงได ้และในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนคณะกรรมการวา่ดว้ยโฆษณาจะออกค าสั่งระงบัการ
โฆษณาดงักล่าวเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะทราบผลพิสูจน์ 

3. มีการเพิ่มอตัราปรับใหสู้งข้ึนเท่าตวั ในกรณีผูป้ระกอบธุรกิจมีเจตนาก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ผดิในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคญั อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการโฆษณาหรือใช้
สลากท่ีมีขอ้อนัเป็นเทจ็หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้วา่อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับถา้กระท าผดิซ ้ าตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณา โฆษณาใชข้อ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือ
โดยออ้ม ใหมี้การกระท าผดิกฎหมายหรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ และ
ขอ้ความท่ีท าใหเ้กิดความแตกแยกและเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชนหรือขอ้ความอยา่งอ่ืนท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการวา่ดว้ยโฆษณาตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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กจิกรรมที ่7.1 
 กรณีท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณา โฆษณาใชข้อ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือ
โดยออ้ม ใหมี้การกระท าผดิกฎหมายหรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ และ
ขอ้ความท่ีท าใหเ้กิดความแตกแยกและเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชนหรือขอ้ความอยา่งอ่ืนท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ตอ้งระวางโทษอยา่งไร 
 
 
 
แนวค าตอบกจิกรรม 7.1 

กรณีท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณา โฆษณาใชข้อ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือโดย
ออ้ม ใหมี้การกระท าผดิกฎหมายหรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ และ
ขอ้ความท่ีท าใหเ้กิดความแตกแยกและเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชนหรือขอ้ความอยา่งอ่ืนท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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เร่ืองที ่7.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร  
           พ.ศ.2561 

เพื่อใหก้ารโฆษณาอาหารมีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีความชดัเจน และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงมาตรา 40 หา้มมิใหผู้ใ้ด
โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อนัเป็นเทจ็หรือเป็นการหลอกลวงใหเ้กิดความ
หลงเช่ือโดยไม่สมควร และมาตรา 41 ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหารทางวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพอ่ื์น 
หรือดว้ยวธีิการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณา
ดงักล่าวนั้นใหผู้อ้นุญาตตรวจพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงโฆษณาได ้

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติั
อาหาร พ.ศ.2522 จึงไดอ้อกประกาศไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิก 
(1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.

2551 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2551 
(2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ี

ผสมกาเฟอีน ลงวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2555 
(3) ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร (ฉบบัท่ี 

2) ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
(4) ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร (ฉบบัท่ี 

3) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559  
ขอ้ 2 ในประกาศฉบบัน้ี  

“การโฆษณาอาหาร” หมายความถึง การกระท าดว้ยวธีิการใดๆ ใหป้ระชาชนเห็นหรือทราบ
ขอ้ความเก่ียวกบัอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางการคา้ 

“ขอ้ความ” หมายความรวมถึง ขอ้ความ ขอ้ความเสียง เสียง ภาพ รูปภาพ รอยประดิษฐ ์
เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีเขา้ใจไดใ้นความหมาย 

ขอ้ 3 การโฆษณาอาหารตอ้งไม่ใชข้อ้ความในลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค หรือขอ้ความท่ี
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอ้ความท่ีท าใหเ้ขา้ใจวา่มีวตัถุใดในอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร ซ่ึงความจริง
ไม่มี หรือมีแต่ไม่เท่าท่ีท าให้เขา้ใจตามท่ีโฆษณา 

(2) ขอ้ความท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหรือไม่เขา้ใจลกัษณะหรือวธีิการบริโภคอาหาร 
(3) ขอ้ความท่ีอาจก่อใหเ้กิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน  
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(4) ขอ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มให้มีการกระท าผดิกฎหมายหรือ
ศีลธรรมหรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของชาติ 

(5) ขอ้ความท่ีอาจก่อใหเ้กิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบท่ีจะน ามาซ่ึงอนัตรายหรือความรุนแรง 
(6) ขอ้ความท่ีเป็นการแนะน า รับรองหรือยกยอ่งคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของ

อาหารโดยบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขหรือผูท่ี้อา้งตนหรือแสดงตนหรือท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็น
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

(7) ขอ้ความท่ีเป็นการเปรียบเทียบหรือทบัถมผลิตภณัฑข์องผูอ่ื้น 
ขอ้ 4 การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีเป็นเทจ็หรือ

หลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร ซ่ึงอาจเขา้ข่ายตามมาตรา 40 ดงัน้ี  
(1) ขอ้ความท่ีเป็นเทจ็หรือเกินความจริง 
(2) ขอ้ความท่ีส่ือหรือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค ความ

เจบ็ป่วย หรืออาการของโรค 
(3) ขอ้ความท่ีส่ือหรือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หนา้ท่ี

การท างานของอวยัวะ หรือระบบการท างานของร่างกาย 
(4) ขอ้ความท่ีส่ือหรือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่บ ารุงกาม บ ารุงเพศ หรือเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ 
(5) ขอ้ความท่ีส่ือหรือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่เพื่อบ ารุงผวิพรรณหรือเพื่อความสวยงาม 
(6) ขอ้ความท่ีส่ือหรือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่มีผลต่อการลดน้าํหนกัหรือลดความอว้น เวน้แต่กรณี

อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 121 (พ.ศ.2532) เร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุม
น้าํหนกั ท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(7) ขอ้ความท่ีส่ือหรือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่มีผลต่อการกระชบัสัดส่วน ดกัจบัไขมนั หรือขอ้ความ
อ่ืนใดในท านองเดียวกนั 

(8) การโฆษณาท่ีมีการใชห้รืออา้งอิงรายงานทางวชิาการ สถิติ ท่ียงัไม่ผา่นการประเมินการ
กล่าวอา้งทางสุขภาพจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งน้ี ตวัอยา่งการโฆษณาในลกัษณะขา้งตน้ 
แสดงไวต้ามบญัชีหมายเลข 1แนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 5 การโฆษณาในลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งน ามาใหพ้ิจารณาอนุญาตก่อน 
(1) การใหข้อ้มูลทางวชิาการท่ีไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในทางการคา้ และไม่มีความ

เช่ือมโยงท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารใดๆ แต่ทั้งน้ีการให้
ขอ้มูลทางวชิาการดงักล่าวตอ้งมีการใหข้อ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ มีหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือ
ได ้เช่น แสดงทั้งขอ้ดี-ขอ้เสีย ขอ้ควรระวงั เป็นตน้ 

(2) การโฆษณา เฉพาะท่ีเป็นลกัษณะการโฆษณาท่ีเป็นการใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัอาหาร อาจใช้
ขอ้ความตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2 แนบทา้ยประกาศน้ีขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงหรือหลาย
ขอ้ความไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีระบุเท่านั้น 
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ทั้งน้ี การโฆษณาตามวรรคหน่ึง หากมีขอ้ความอ่ืนท่ีเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ
หรือสรรพคุณของอาหารร่วมอยูด่ว้ย ตอ้งยืน่ค  าขออนุญาตโฆษณาอาหารพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาการกล่าวอา้งขอ้ความโฆษณาทั้งหมด เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได ้

ขอ้ 6 การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารดงัต่อไปน้ี ตอ้งยืน่ค  าขออนุญาต
โฆษณาอาหารเพื่อใหพ้ิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได ้ 

(1) การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารท่ีปรากฏบนฉลากท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหากตอ้งการกล่าวอา้งคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณ
อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดรั้บอนุมติั ตอ้งไดรั้บการประเมิน และตอ้งไดรั้บอนุมติัฉลากก่อน 

(2) การโฆษณากล่าวอา้งทางโภชนาการ หรือใชคุ้ณค่าของสารอาหารในการส่งเสริมการขาย 
ตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 182) พ.ศ. 2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ  

(3) การกล่าวอา้งทางสุขภาพ (Health Claim) ท่ีนอกเหนือจาก (2) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้ 

(4) การโฆษณาตามขอ้ 5 ท่ีมีการแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารถือวา่
เป็นการโฆษณาท่ีตอ้งน ามาขออนุญาต 

(5) การโฆษณานอกเหนือจากขอ้ 5 
 ทั้งน้ี การโฆษณาตามวรรคหน่ึง อาจใชข้อ้ความโฆษณาในบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 3 แนบ

ทา้ยประกาศน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ขอ้ 7 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการยืน่ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ดูรายละเอียดในคู่มือส าหรับ

ประชาชน : การขออนุญาตโฆษณาอาหาร) 
(1) ลกัษณะของส่ือโฆษณาจ าแนกออกเป็น 3 แบบตามลกัษณะการโฆษณา ไดแ้ก่ 

(1.1) ส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออ่ืนใดท่ีมีเฉพาะภาพไม่มีเสียง 
(1.2) ส่ือวทิยกุระจายเสียงหรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีเฉพาะเสียง 
(1.3) ส่ือวทิยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ วดิิทศัน์ หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีทั้งภาพและเสียง 

(2) การยืน่ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร ประกอบดว้ย 
(2.1) ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (แบบ ฆอ.1) 

(ก) ใน 1 ค  าขอ จะตอ้งมีลกัษณะของส่ือโฆษณาแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น และตอ้ง
สอดคลอ้งกบัส่ือใดๆ ท่ีระบุไวใ้นค าขออนุญาตดว้ย 

(ข) กรอกเลขสารบบอาหารและช่ืออาหารภาษาไทย รวมทั้งเคร่ืองหมายการคา้
หรือช่ือตรา (ถา้มี) ใหถู้กตอ้งตรงตามท่ีไดรั้บอนุญาตไวอ้าจกรอกช่ืออาหารภาษาองักฤษท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้
กรณีอาหารท่ีไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่ตอ้งกรอกเลขสารบบอาหาร 

(ค) ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ท่ีระบุในค าขอใหถู้กตอ้งก่อนส่งค าขอ 
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(2.2) เอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาตโฆษณา (แบบ ฆอ.3) ใหจ้ดัท าเน้ือหาโฆษณาใหมี้
ความสอดคลอ้งตามลกัษณะส่ือโฆษณา ดงัน้ี 

(ก) ส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออ่ืนใดท่ีมีเฉพาะภาพไม่มีเสียง :  
 - ใหส่้งเป็นภาพถ่ายจริงท่ีมีตวัอกัษรประกอบการโฆษณาท่ีมีสี รูปแบบและขนาด

ท่ีอ่านไดง่้าย ชดัเจน หรือ 
- ส่งเป็นภาพร่างท่ีคมชดัตามรูปแบบท่ีจะโฆษณา พร้อมทั้งแสดงขอ้ความบรรยาย

ลกัษณะของภาพใหช้ดัเจน การใชต้วัอกัษรประกอบการโฆษณาใหใ้ชต้วัอกัษรท่ีมีสี รูปแบบและขนาดท๋ี
อ่านไดง่้าย ชดัเจน 

(ข) ส่ือวทิยกุระจายเสียงหรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีเฉพาะเสียง แสดงในลกัษณะ  
 - ขอ้ความบรรยายเสียงท่ีจะใชพู้ดในโฆษณา พร้อมบรรยายเสียงประกอบหรือ

บรรยากาศในการโฆษณา หรือ 
- ขอ้ความบทสนทนา (Dialog) โดยแสดงใหช้ดัวา่ใคร พูดอะไร พร้อมบรรยาย

เสียงประกอบหรือบรรยากาศในการโฆษณา 
(ค) ส่ือวทิยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ วิดิทศัน์ หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีทั้งภาพและเสียง  
 - ส่งเป็นภาพร่างหรือสตอร่ีบอร์ด (Story board) แสดงรายละเอียดเน้ือหาการ

โฆษณาท่ีชดัเจนพร้อมทั้งแสดงภาพ, ขอ้ความบรรยายลกัษณะของภาพ กราฟฟิค เอฟเฟ็กซ์  เสียง เพลง
ประกอบ และอ่ืนๆ ใหช้ดัเจน (เช่น ผูแ้สดง 1 ผูแ้สดง 2 อิริยาบถผูแ้สดง สถานท่ี เวลา บรรยากาศ เป็นตน้) 
การใชต้วัอกัษรประกอบการโฆษณาใหใ้ชต้วัอกัษรท่ีมีสี รูปแบบและขนาดท่ีอ่านไดง่้าย ชดัเจน 

- จ านวนซีนในสตอร่ีบอร์ด ใหมี้ความละเอียด เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีโฆษณา 
สามารถท าใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาและการด าเนินเร่ืองท่ีจะโฆษณาได ้

(2.3) เอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณาท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การกล่าวอา้งโฆษณา 

(3) การโฆษณาท่ีไดรั้บอนุญาต ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีผูอ้นุญาตก าหนด ไดแ้ก่ 
(ก) ใหจ้ดัท าส่ือโฆษณาตรงตามท่ีไดรั้บอนุญาตตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ย

ค าขออนุญาตโฆษณา โดยใหต้ดัขอ้ความท่ีมีการขีดฆ่าหรือเพิ่มเติมขอ้ความตามก าหนด 
(ข) ขอ้ความท่ีโฆษณาตอ้งมีขอ้ความครบถว้นตรงตามท่ีไดรั้บอนุญาต ถา้โฆษณา

แตกต่างหรือไม่ครบถว้นหรือมีบางส่วนขาดหายไปจากท่ีอนุญาต ถือวา่ขอ้ความโฆษณาทั้งหมดไม่ไดรั้บ
อนุญาต 

(ค) ใหแ้สดงขอ้ความเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาในส่ือท่ีไดรั้บอนุญาต ยกเวน้ทางส่ือ
วทิยกุระจายเสียง ไม่ตอ้งแสดงเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณา 

(ง) ระยะเวลาการอนุญาตโฆษณาใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีอนุญาต 
(จ) เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาตโฆษณา (ถา้มี) 
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ขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไปในการโฆษณาอาหาร 
(1) อาหารท่ีจะโฆษณาตอ้งมีรายละเอียดถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงัน้ี 

(ก) คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑต์อ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเร่ือง
และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์ยืน่ขออนุญาต 

(ข) รายละเอียดสูตรส่วนประกอบตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะ
เร่ืองและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์ยืน่ขออนุญาต 

(ค) การใชว้ตัถุเจือปนอาหารตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง 
วตัถุเจือปนอาหาร  

(ง) ไม่มีการใชว้ตัถุท่ีหา้มใชใ้นอาหาร และ /หรืออาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง  

(จ) ฉลากอาหารแสดงรายละเอียดถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(2) ขอ้ปฏิบติัในการโฆษณาอาหาร 

(2.1) การแสดงช่ืออาหารในส่ือโฆษณา  
(ก) อนุโลมไม่ตอ้งแสดงช่ือเตม็ของอาหาร หากเน้ือหาโฆษณาไดก้ล่าวหรือแสดง

ใหเ้ขา้ใจแลว้วา่อาหารท่ีโฆษณานั้น เป็นอาหารชนิดหรือประเภทใดอยา่งชดัเจนแลว้  
(ข) การแสดงช่ืออาหารเพียงบางส่วน หรือน าช่ืออาหารบางส่วนมาโฆษณา 

จะตอ้งไม่ท าใหเ้ขา้ใจผดิในคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณหรือสาระส าคญัของอาหาร 
(2.2) การแสดงขอ้ความ/ ค าเตือนในส่ือโฆษณา ใหแ้สดงขอ้ความ/ ค าเตือนตามบญัชี

หมายเลข 4 แนบทา้ยประกาศน้ี และใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(ก) ส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออ่ืนใดท่ีมีเฉพาะภาพไม่มีเสียง แสดงค าเตือนดว้ยตวัอกัษรท่ี

มีสี รูปแบบและขนาดท่ีอ่านไดง่้ายชดัเจน โดยก าหนดขนาดความสูงของตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่ 1 ส่วนใน 25 
ส่วนของขนาดความสูงของพื้นท่ีโฆษณา 

(ข) ส่ือวทิยกุระจายเสียงหรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีเฉพาะเสียง แสดงค าเตือนในส่วนเสียง
โฆษณาท่ีฟังไดช้ดัเจนทุกพยางค ์

(ค) ส่ือวทิยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ วิดิทศัน์ หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีทั้งภาพและเสียง  
อาจแสดงค าเตือนในส่วนเสียงโฆษณาท่ีฟังไดช้ดัเจนทุกพยางค ์หรือแสดงเป็นอกัษรลอย (SUPER) เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนิาที (หรือตามความเหมาะสมกบัเวลาโฆษณา) ดว้ยตวัอกัษรท่ีมีสี รูปแบบและขนาดท่ี
อ่านไดง่้ายชดัเจน โดยก าหนดขนาดความสูงของตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่ ๑ ส่วนใน ๒๕ ส่วนของขนาดความ
สูงของพื้นท่ีโฆษณา 

ขอ้ 9 หลกัเกณฑเ์ฉพาะในการโฆษณาอาหารในการโฆษณาอาหารนั้น นอกจากตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการโฆษณาแลว้ ยงัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ฉพาะส าหรับอาหารแต่ละประเภทดว้ย 
แลว้แต่กรณี 
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(1) อาหารส าหรับทารก อาหารทารกสูตรต่อเน่ืองท่ีระบุอาย ุ6-12 เดือน และอาหารเสริม
ส าหรับทารก  

(1.1) หา้มโฆษณา 
(1.2) การใหข้อ้มูลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขตามพระราชบญัญติัควบคุมการ

ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยไม่ตอ้งยืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาใหพ้ิจารณา 

(2) อาหารส าหรับเด็กเล็ก  
(2.1) หา้มผูใ้ดโฆษณาอาหารส าหรับเด็กเล็กโดยใชข้อ้ความเก่ียวกบัทารกหรือเด็กเล็กใน

ส่ือโฆษณาท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงหรือท าให้เขา้ใจไดว้า่เป็นอาหารส าหรับทารกหรือเหมาะสมส าหรับใช้
เล้ียงทารก  

(2.2) การใหข้อ้มูลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขตามพระราชบญัญติัควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยไม่ตอ้งยืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาใหพ้ิจารณา 

(3) อาหารเสริมส าหรับเด็กเล็กหมายถึง อาหารเสริมส าหรับเด็กอาย ุ12 เดือนข้ึนไปจนถึง 3 ปี  
(3.1) ตอ้งไม่ส่ือใหเ้ขา้ใจวา่ ทารก (แรกเกิด ถึง 12 เดือน) สามารถรับประทานได ้
(3.2) ตอ้งไม่ท าใหเ้ขา้ใจวา่ มีคุณค่าครบถว้นเพียงพอต่อความตอ้งการของเด็กเล็ก  
(3.3) ผูแ้สดงแบบมีอาย ุ12 เดือนข้ึนไปจนถึง 3 ปีท่ีมีรูปร่างลกัษณะและพฒันาการท่ีสมวยั 

(4) นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภณัฑข์องนม นมเปร้ียว เคร่ืองด่ืมนม และน้าํนมถัว่เหลือง 
(4.1) ตอ้งไม่ส่ือใหเ้ขา้ใจวา่เป็นผลิตภณัฑเ์ฉพาะกลุ่ม  
(4.2) ใหใ้ชข้อ้ความ “ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเป็น

ประจ า” หรือขอ้ความในท านองเดียวกนั 
(4.3) ผูแ้สดงแบบตอ้งมีอายเุกิน 3 ปี และการพูดตอ้งใหอ้อกเสียงอยา่งชดัเจน 

(5) วุน้ส าเร็จรูปและขนมเยลล่ี 
(5.1) ใหแ้สดงขอ้ความ “เด็กควรบริโภคแต่นอ้ย” ในกรณีท่ีเป็นวุน้ส าเร็จรูป 
(5.2) ผูแ้สดงแบบโฆษณาตอ้งมีอายเุกิน 3 ปี 

(6) วุน้ส าเร็จรูปและขนมเยลล่ีท่ีมีส่วนผสมของกลูโคแมนแนน หรือแป้งจากหวับุก 
(6.1) มีขอ้ความท่ีแสดงวา่ “เด็กไม่ควรกิน ระวงัการส าลกั” 
(6.2) ผูแ้สดงแบบโฆษณาตอ้งมีอายเุกิน 12 ปี 

(7) อาหารทางการแพทย(์Medical Food) 
(7.+) โฆษณาสรรพคุณของอาหารและกลุ่มผูบ้ริโภค เฉพาะท่ีปรากฏบนฉลากท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา แต่หากตอ้งการกล่าวอา้งสรรพคุณอ่ืนใดนอกจากท่ี
ไดรั้บอนุมติั อาจตอ้งไดรั้บการประเมินและตอ้งไดรั้บอนุมติัฉลากก่อน 
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(7.2) ตอ้งแสดงขอ้ความ “อาหารทางการแพทย”์ และ“ใชต้ามค าแนะน าของแพทย”์ 
(8) อาหารก่ึงส าเร็จรูปการแสดงภาพอาหารก่ึงส าเร็จรูปบางชนิด เช่น ก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊ บะหม่ี 

เส้นหม่ีและวุน้เส้นท่ีปรุงแต่งรวมทั้งขา้วตม้และโจก๊ท่ีปรุงแต่ง อาจแสดงไดด้งัน้ี 
(8.1) ภาพผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเป็นลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
(8.2) ในกรณีท่ีภาพผลิตภณัฑท่ี์ปรุงพร้อมรับประทานและมีการเติมเน้ือสัตวผ์กัไข่หรือ

อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารตอ้งแสดงขอ้ความ “เพื่อคุณค่าทางโภชนาการควรเติม....” ความท่ีเวน้ไว้
ใหร้ะบุชนิดของอาหารท่ีเติมซ่ึงตอ้งตรงตามภาพและเห็นไดช้ดัเจน 

(9) เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ใหแ้สดงคุณประโยชน์เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสียเหง่ือจากการออก
ก าลงักายเท่านั้น 

(10) ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 (10.1) ตอ้งแสดงขอ้ความหรือเสียงทางส่ือโฆษณาวา่ 

 - “ไม่มีผลในการป้องกนัหรือรักษาโรค”  
 - “อ่านค าเตือนในฉลากก่อนบริโภค” (กรณีมีส่วนประกอบท่ีตอ้งแสดงค าเตือนอ่ืนๆ) 
 - “เด็กและสตรีมีครรภไ์ม่ควรรับประทาน” 
 - “ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเป็นประจ า” หรือ

ขอ้ความในท านองเดียวกนั 
  (10.2) ผูแ้สดงแบบตอ้งมีอายุ 15 ปีข้ึนไปและไม่ใช่สตรีมีครรภ ์
(11) อาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลงังานน้าํตาลไขมนัและโซเดียมแบบจีดีเอ 

(Guideline Daily Amounts; GDA) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓๗๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแ้ก่  
(ก) อาหารขบเค้ียว : มนัฝร่ังทอดหรืออบกรอบ ขา้วโพดคัว่ทอดหรืออบกรอบขา้วเกรียบ

ทอดหรืออบกรอบ หรืออาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง ถัว่หรือนตัทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือหรือเคลือบ
ปรุงรส สาหร่ายทอดหรืออบกรอบหรือเคลือบปรุงรส และปลาเส้นทอดหรืออบกรอบหรือปรุงรส 

(ข) ช็อกโกแลตและผลิตภณัฑใ์นท านองเดียวกนัน้ี 
 (ค) ผลิตภณัฑข์นมอบ : ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์หรือบิสกิต เวเฟอร์สอดไส้คุกก้ีเคก้

และพายเพสตร้ีทั้งชนิดท่ีมีและไม่มีไส้ใหแ้สดงขอ้ความ “บริโภคแต่นอ้ยและออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ” ใน
การโฆษณา 

(12) เคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน 
(12.1) ไม่โฆษณาในลกัษณะเขา้ข่ายเชิญชวนใหบ้ริโภคหรืออวดอา้งสรรพคุณของ

เคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน โดยทางตรงหรือทางออ้ม ดงัน้ี 
(ก) การโฆษณาท่ีท าใหเ้กิดทศันคติวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีนจะท าใหเ้พิ่ม

ก าลงังาน มีพลงั ท างานไดม้ากข้ึนโดยไม่รู้จกัเหน่ือย ต่ืนทนัทีไม่ง่วงนอน ต่ืนอยูต่ลอดเวลา หรือท าให้
ประสบความส าเร็จทางสังคมและทางเพศ 
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(ข) การโฆษณาท่ีใชน้กักีฬา ผูใ้ชแ้รงงาน เป็นผูแ้สดงแบบโฆษณานกักีฬา 
หมายถึง ผูท่ี้เป็นนกักีฬาในปัจจุบนั ผูท่ี้เป็นนกักีฬาในอดีตแต่ยงัคงอยูใ่นวงการเก่ียวกบักีฬา นกักีฬาท่ีเคยมี
ช่ือเสียงและยงัเป็นท่ีรู้จกั บุคคลท่ีเคยแข่งขนักีฬาและน ารางวลัมาใชใ้นการโฆษณา ผูท่ี้แต่งกายเป็นนกักีฬา
ผูใ้ชแ้รงงาน หมายถึง ผูท่ี้ท  าอาชีพท่ีตอ้งใชแ้รง และก าลงัมากในการประกอบอาชีพ เช่น กรรมกรก่อสร้าง 
เป็นตน้  

(ค) โฆษณาท่ีใชด้ารานกัร้องนกัแสดงท่ีมีอายตุ่าํกวา่ 18 ปีเป็นผูแ้สดงแบบโดยถือ
สถานภาพการเป็นดารานกัร้องนกัแสดง ณ วนัท่ีออกอากาศเป็นคร้ังแรก 

(ง) โฆษณาท่ีชกัจูงหรือโนม้นา้วใหซ้ื้อหรือบริโภคเพื่อน ารายไดไ้ปบริจาคเป็นสา
ธารณกุศล 

(12.2) การโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีนทางส่ือต่างๆ ตอ้งแสดงค าเตือนวา่“หา้มด่ืมเกิน
วนัละ ๒ ขวด เด็กและสตรีมีครรภไ์ม่ควรด่ืม” 

(13) อาหารอ่ืนใดท่ีไดรั้บอนุญาตโดยมีขอ้จ ากดัต่างๆ เป็นการเฉพาะ ใหผู้อ้นุญาตก าหนดให้
แสดงขอ้ความตามท่ีเห็นสมควรในการโฆษณาได ้

ขอ้ 10 ผูอ้นุญาตสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกใบอนุญาตโฆษณาอาหารหากมีเหตุผลอนัควรหรือมีความ
จ าเป็น เช่น กรณีท่ีใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาตน าเขา้ ใบข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร ใบจดทะเบียน/แจง้
รายละเอียดอาหารถูกยกเลิก โดยใหอ้ายุใบอนุญาตโฆษณาส้ินสุดลงนบัจากวนัท่ีเอกสารดงักล่าวถูกยกเลิก 
เป็นตน้ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการโฆษณาอาหารตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ให้
ผูอ้นุญาตมีอ านาจออกค าสั่งระงบัการโฆษณาอาหารนั้น 
 

 
กจิกรรมที ่7.2  

การโฆษณาอาหาร มีความหมายวา่อยา่งไร  
 

 
แนวค าตอบกจิกรรม 7.2 

การโฆษณาอาหาร” หมายความถึง การกระท าดว้ยวธีิการใดๆ ใหป้ระชาชนเห็นหรือทราบขอ้ความ
เก่ียวกบัอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางการคา้ 
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เร่ืองที ่7.3   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data 
Protection Act) จะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์บญัชีธนาคาร อีเมล ลายน้ิวมือ ขอ้มูลสุขภาพ เป็นตน้ และยงัใหสิ้ทธิ
ประชาชนในการขอใหล้บ ท าลาย หรือระงบัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้กฎหมายน้ีไม่เพียงครอบคลุมในระดบั
ประชาชน แต่ยงัมีรายละเอียดการบงัคบัใชก้บัหน่วยงานรัฐ ส่ือมวลชน ท่ีแตกต่างกนั 
 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไป ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดช้ี้แจงถึงกฎหมายฉบบัน้ีวา่ สามารถท าอะไรไดบ้า้ง
และไม่ไดบ้า้ง ดงัน้ี 

1. การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดภาพคนอ่ืนโดยเจา้ตวัไม่ยนิยอมจะผดิ PDPA กรณีการถ่ายรูป-ถ่าย
คลิปโดยติดบุคคลอ่ืนโดยผูถ่้ายรูป-ถ่ายคลิปไม่เจตนา และการถ่ายรูปถ่ายคลิปดงักล่าวไม่ไดก่้อใหเ้กิดความ
เสียหายกบัผูถู้กถ่าย สามารถท าได ้หากเป็นการใชเ้พื่อวตัถุประสงคส่์วนตวั 

2. ถา้น าคลิปหรือรูปถ่ายท่ีติดคนอ่ืนไปโพสตใ์นโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอ่ืนไม่ยนิยอมจะผดิ 
PDPA สามารถโพสตไ์ด ้หากใชเ้พื่อวตัถุประสงคส่์วนตวั ไม่ใชแ้สวงหาก าไรทางการคา้และไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.  ติดกลอ้งวงจรปิดแลว้ไม่มีป้ายแจง้เตือนผิด PDPA การติดกลอ้งวงจรปิดภายในบา้น ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีป้ายแจง้เตือน หากเพื่อป้องกนัอาชญากรรม และรักษาความปลอดภยักบัตวัเจา้ของบา้น 

4. เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใหค้วามยนิยอมทุกคร้ังก่อนน าขอ้มูลไปใช ้ในทางปฏิบติัไม่
จ  าเป็นตอ้งขอความยนิยอม หากการใชข้อ้มูลดงักล่าว (1) เป็นการท าตามสัญญา (2) เป็นการใชท่ี้มีกฎหมาย
ใหอ้ านาจ (3) เป็นการใชเ้พื่อรักษาชีวติและ/หรือ ร่างกายของบุคคล (4) เป็นการใชเ้พื่อการคน้ควา้วิจยัทาง
สถิติ (5) เป็นการใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ (6) เป็นการใชเ้พื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตนเอง 
ทั้งน้ี หลกัการขา้งตน้ อาจเปล่ียนแปลงตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนเป็นกรณี ๆ ไป 
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิอะไรบ้าง 

 สิทธิในการถอดถอนความยินยอม ในกรณีท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไว  ้
 สิทธิในการไดรั้บการแจง้ให้ทราบรายละเอียด (Privacy Notice) 
 สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล 
 สิทธิขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคล 
 สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 สิทธิขอใหล้บหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้
 สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
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 สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล 
 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิฺบติัตาม

กฎหมายหรือประกาศท่ีออกตามกฎหมาย PDPA 
 นอกจากน้ี หากมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะกระทบสิทธิเสรีภาพของ
เจา้ของ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีแจง้เหตุการละเมิดใหเ้จา้ของส่วนบุคคลทราบ และมีแนวทางการ
เยยีวยาโดยไม่ชกัชา้ 

ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ส าหรับกจิการส่ือมวลชน 
 กรณีกิจการส่ือมวลชน มาตรา 4(3) เป็นขอ้ยกเวนิเชิงเน้ือหาท่ีไม่ใชบ้งัคบัตาม พ.ร.บ. แต่มี
รายละเอียดอ่ืน ดงัน้ี 

 เป็นขอ้ยกเวน้เฉพาะกิจกรรมประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันั้น การประมวลผลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบักิจการส่ือมวลชน กฎหมายไม่ไดย้กเวน้ เช่น การใชข้อ้มูลพนกังาน การท า
ระบบสมาชิก 

 การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกิจการส่ือมวลชนจะตอ้งเป็นไปตาม
จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ยงัคงตอ้งจดัใหมี้การรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดว้ย 

 
กจิกรรมที ่7.3 

ขอ้ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมาย PDPA ส าหรับกิจการส่ือมวลชน มีอะไรบา้ง 
 
 
แนวค าตอบกจิกรรม 7.3 
 กรณีกิจการส่ือมวลชน มาตรา 4(3) เป็นขอ้ยกเวนิเชิงเน้ือหาท่ีไม่ใชบ้งัคบัตาม พ.ร.บ. แต่มี
รายละเอียดอ่ืน ดงัน้ี 

 เป็นขอ้ยกเวน้เฉพาะกิจกรรมประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันั้น การประมวลผลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบักิจการส่ือมวลชน กฎหมายไม่ไดย้กเวน้ เช่น การใชข้อ้มูลพนกังาน การท าระบบสมาชิก 

 การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกิจการส่ือมวลชนจะตอ้งเป็นไปตาม
จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ยงัคงตอ้งจดัใหมี้การรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดว้ย 
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