“ความสาเร็จของการสร้ าง Brand Engagement บนโซเชียลมีเดีย”
“โซเชียลมีเดีย” เข้ ามามีผลกระทบอย่างมากในการดาเนินชีวิตของคนในปั จจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้ ว่า
วันทังวั
้ นเราได้ รับข้ อมูลจานวนมากผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทงั ้ หลายในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ น Facebook,
Twitter หรื อ Instagram และเมื่อสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็ นช่องทางที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการเข้ าถึง
ผู้บริโภค แล้ วนักการตลาดหรื อแบรนด์ตา่ งๆ จะใช้ ชอ่ งทางนี ้อย่างไรให้ เกิดประโยชน์ได้ มากที่สดุ
จากข้ อ มูล เกี่ ย วกับ สถิ ติแ ละพฤติก รรมการใช้ ง านโซเชี ย ลมี เ ดี ย 1 ในปั จ จุบัน ประเทศไทยมี ค นใช้
Facebook มากเป็ นอันดับ 9 ของโลก โดยมีจานวนผู้ใช้ มากถึง 28 ล้ านราย คิดเป็ น 42% ของประชากรทัง้
ประเทศ และเมื่อรวมกับโซเชียลมีเดียอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ น Instagram, Youtube, Twitter หรื อ Line ก็อาจพูดได้
ว่าประเทศไทยเป็ น ประเทศที่นิยมการใช้ โซเชียลมี เดีย มากที่ สุดประเทศหนึ่งของโลก หากเจาะลึกลงไปใน
รายละเอียดการใช้ งานโซเชียลมีเดีย พบว่าคนไทยมีการใช้ Facebook อย่างเดียวประมาณร้ อยละ 35 ใช้ ทงั ้
Facebook, Twitter และ Instagram ประมาณร้ อยละ 33 และใช้ Facebook และ Instagram ร้ อยละ 24 ซึ่ง
เหตุผลของการใช้ โซเชียลมีเดียที่หลากหลายเป็ นเพราะว่า แต่ละโซเชียลมีเดียนันมี
้ ความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
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เมื่อวิทยาการสมัยใหม่ของการสื่อสาร ได้ สร้ างโซเชียลมีเดียขึ ้นมาเขย่าวงการเครื่ องมือทางการตลาด
ในการสร้ าง Customer Engagement แบรนด์ต่างๆ มีความตื่นตัวในการทาการตลาดดิจิตอลผ่านโซเชียล
มีเดีย เพื่อให้ สามารถสื่อสารกับผู้บริ โภคได้ อย่างทันท่วงที เข้ าถึง Insight ของผู้บริ โภค และเป็ นการสร้ างความ
ผูกพันระหว่างแบรนด์กบั ผู้บริโภคให้ ดียิ่งขึ ้นได้ อีกด้ วย
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ข้ อมูลจาก Thailand Zocial Award 2014 เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกโซเชียล

สิ่งสาคัญในการสร้ างความผูกพันกับแบรนด์ เริ่มต้ นด้ วยการเลือกคอนเทนต์ที่จะสื่อสารกับผู้บริ โภค ให้
สามารถเข้ าใจได้ ง่าย และเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์จริ งๆ การโพสต์เรื่ องทัว่ ไปที่ไม่เกี่ยวข้ องกับแบรนด์
เพื่อให้ เกิดการรับรู้ในกลุ่มแมส และก่อให้ เกิดการกด Like จานวนมาก อาจไม่ช่วยให้ เกิดความผูกพันใดๆ กับ
แบรนด์ นอกจากการเลือกคอนเทนต์ แล้ ว ปั จจัยที่ขาดไม่ได้ ในการสร้ างความผูกพันกับแบรนด์ก็คือ การใช้
เครื่ องมือเพื่อให้ เกิดการ Engagement ได้ ง่ายขึ ้น เช่น การกด Like คอมเม้ นต์ แชร์ หรื อสร้ างแคมเปญกิจกรรม
ต่างๆ ที่ให้ ประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภค และจะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่ว มกับแบรนด์ โดยใช้ โปรโมชัน่ ต่างๆ มา
เป็ นตัวช่วยในการโน้ มน้ าว ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนยอดการกด Like ให้ กลายเป็ นการแชร์ หรื อบอกต่อคนรอบข้ าง
นอกจากนี ้แบรนด์จะต้ องอย่าลืมว่าความสาเร็ จของการสร้ าง Engagement กับผู้บริ โภคไม่ได้ เกิดขึ ้นแค่จาก
ช่องทางโซเชียลมีเดียเพียงช่องทางเดียว การนาโซเชียลมีเดียมาผนวกกับสื่อหลักก็มีความสาคัญ การเชื่อมโยง
เนื ้อหาเพื่อให้ การสื่อสารของแบรนด์ผกู เป็ นเรื่ องเดียวกันทังหมดจะท
้
าให้ เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
100 PIPERS เป็ นตัวอย่างหนึ่งของแบรนด์ที่ประสบความสาเร็ จในการใช้ โซเชียลมีเดียเพื่อเข้ าใกล้
กลุ่มเป้าหมาย และสร้ างความผูกพันกับแบรนด์ จากการที่ โฆษณาสินค้ าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มี กฎหมาย
ควบคุมที่เข้ มงวด ทาให้ แบรนด์หนั มาใช้ สื่อออนไลน์มากขึ ้น เนื่องจากสามารถใส่ลกู เล่นทางการตลาดลงไปได้
มากกว่าสื่อทีวีและสิ่งพิมพ์ 100 PIPERS เริ่มต้ นด้ วยการใช้ สื่อออนไลน์ผา่ นทางเว็บไซต์หลักของแบรนด์ โดยใช้
คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวของเพื่อนและฟุตบอลเป็ นหลัก ต่อมาเมื่อกระแสโซเชียลมีเดียมาแรง และ
ได้ รับความนิยมอย่างสูง ก็ยิ่งส่งผลให้ ชอ่ งทางการสื่อสารระหว่างแบรนด์กบั ผู้บริ โภคมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ยิ่ง
100 PIPERS เป็ นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียซึง่ ถือเป็ นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายไป
แล้ ว จึงช่วยให้ เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และเกิดการ Engagement ระหว่างกันได้ ง่าย
อย่างไรก็ตามความสาเร็จในการสร้ างความผูกพันกับแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียนันก็
้ อยู่บนพื ้นฐานที่ว่า
แบรนด์ของเรากาลังพูดภาษาเดียวกับผู้บริโภคอยูห่ รื อไม่ ถ้ าเราพูดในสิ่งที่เขาสนใจหรื อเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ พูด
ภาษาเดียวกับเขา ต่อไปก็จะเกิดการบอกต่อไปเอง เท่ากับว่าคอนเทนต์ที่เราสื่อเพียงครัง้ เดียวอาจะมีผ้ ไู ด้ เห็น
และชื่นชอบเป็ นพันเป็ นหมื่นคน
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