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บทคัดย่อ

	 การตลาดผ่านข้อความสัน้	(SMS	Marketing)	เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดทางตรง	(Direct	Marketing	Communication)	
ที่มีประสิทธิภาพและยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน		นักการตลาดสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคได้ไม่ยากนัก	ทั้งนี้
การใช้การตลาดทางตรงผ่านข้อความสั้น	(SMS)	ที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้ความส�าคัญกับ	“ประโยชน์”	ที่ลูกค้าจะได้รับโดยแท้จริง	จึง
จะท�าให้วธิกีารสือ่สารการตลาดช่องทางนีม้คีณุค่าในสายตาผูบ้รโิภค	ในขณะเดยีวกนับรษิทัผูส่้งสารกจ็ะได้รบัการตอบรบัทีด่จีากกลุม่เป้า
หมาย	ท�าให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนทางการตลาดนั่นเอง

Abstract

	 SMS	marketing	is	one	of	the	most	effective	and	popular	direct	marketing	communication	tools	today.	Marketers	
can	use	such	a	tool	to	easily	influence	consumers.	However,	an	effective	SMS	must	communicate	“benefits”	and	“value”	
to	the	consumers.	At	the	same	time,	SMS	senders	can	also	receive	positive	responses	worth	the	investment.

บทน�ำ

	 เป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดเจนว่า	โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยที่	5	ของชีวิตผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบัน	เนื่องจากการสื่อสารไม่ใช่
เรื่องยากอีกต่อไป	ราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มลดลง	มีหลากหลายราคาให้เลือกใช้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาท	วิธีการ
ใช้ง่ายขึ้น	ผู้บริโภคใช้กันมากขึ้นไม่จ�ากัดเพศ	วัย	รายได้	สถานะ	อาชีพ	และภูมิล�าเนา	ประกอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	
(Mobile	Operator)	 ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นพร้อมกับลดค่าใช้บริการลง	 จึงถือเป็นโอกาสให้ธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้น�าเสนอสิ่งใหม่ๆ	 แก่ผู้บริโภค	 เมื่อโทรศัพท์จ�าหน่ายออกมากขึ้น	คนใช้กันมากขึ้น	 การน�าเสนออุปกรณ์เสริมต่างๆ	
จึงมากขึ้นและได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นกัน	นอกจากนี้	บริการต่างๆ	ที่ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค	ไม่ว่า
จะเป็นการดาวน์โหลดภาพและเสียง	การส่งข้อความ	การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น	ฯลฯ	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	ซึ่งหนึ่งในบริการ
ที่ผู้บริโภคยังคงนิยมใช้อยู่ก็คือการส่งข้อความสั้นหรือที่เราเรียกทับศัพท์กันว่า	SMS	(Short	Messages	Service)	ซึ่งผู้บริโภคเจ้าของเครื่อง
สามารถเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ในเวลาเดียวกัน	ดังนั้นถ้า	SMS	อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	และโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็อยู่ติดตัวผู้บริโภค
ตลอดเวลาแล้ว	นักการตลาดก็จะเข้ามาท�าตลาดในช่องทางนี้แน่นอน
	 นกัการตลาดยคุใหม่นัน้เชือ่ว่า	โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นเครือ่งมอืสือ่สารหรอือปุกรณ์สือ่สารชนดิเดยีวในโลกทีต่ดิตวัผูบ้รโิภคอยูต่ลอด
เวลา	 ดังนั้นการสื่อสารการตลาดใดที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคนั้น	 ทางการตลาดจะรวมว่าเป็น	 “การตลาดทางตรง”	
(Direct	Marketing)	นั่นเอง	เนื่องจากเป็นการสื่อสารหรือส่งข้อความที่ผ่านสื่อตรงไปยังผู้บริโภค
	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์ทีจ่ะเสนอเรือ่งราวของการตลาดทางตรงผ่าน	SMS	(SMS	Marketing)	เพือ่ให้นกัการตลาด	นกัธรุกจิ	หรอื
ผู้ที่สนใจได้เข้าใจถึงการตลาดโดยการส่ง	SMS	อย่างมีประสิทธิภาพ	และในฐานะผู้บริโภคที่สนใจการตลาด	ท่านจะได้เข้าใจถึงหลักการ
การท�าการตลาดผ่าน	SMS	

SMS Marketing เครื่องมือสื่อสำรกำรตลำด
ทำงตรงที่ยังคงนิยมในปัจจุบัน

SMS Marketing: A Popular Communication Tool of Today 
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รู้จักกับกำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing) กันก่อน

	 การตลาดทางตรง	(Direct	Marketing)	นัน้		เป็นการตดิต่อ
สื่อสารส่วนตัวระหว่างนักการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย	โดยใช้การ
ส่งจดหมายตรง	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส	์ โทรศัพท์	 ข้อความสั้น	
หรอืวธิกีารอืน่ๆ	ผ่านสือ่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืร่วมกนั	โดยนกัการ
ตลาดสามารถวดัผลการตอบสนองจากผูบ้รโิภคได้	ดงันัน้	SMS	ถอื
เป็นการตลาดทางตรงที่ชัดเจนมาก	 เพราะเข้าถึงผู ้บริโภคได้
โดยตรง	และสามารถวัดผลจากการตอบสนองได้นั่นเอง

SMS Marketing เป็นหนึง่ใน Mobile Marketing ทีท่�ำหน้ำที่

เป็นสื่อกำรตลำดทำงตรงได้ดี

	 SMS	Marketing	 เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่	 หรือ	Mobile	Marketing	 การท�ากลยุทธ์การ
ตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Mobile	Marketing)	 หมายรวมถึง
การตลาดทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัโทรศพัท์เคลือ่นที่	ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งภาพ	ข้อความ	สัญญาณ	เสียง	คลิป	ฯลฯ	เข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ซึง่โดยรวมเราเรยีกว่าการตลาดไร้สาย	(Wireless	Marketing)	จาก
นิยามคร่าวๆ	 ของการตลาดผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที	่ (Mobile	
Marketing)	นัน้	จะเหน็ได้ว่าเป็นหนึง่ในการตลาดทางตรงผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์	(E-Direct	Marketing)	ซึ่งนักการตลาดจากหลาก
หลายธุรกิจได้ใช้โอกาสนี้ด�าเนินกลยุทธ์อย่างเต็มที่	 ไม่ว่าจะเป็น
ธรุกจิดาวน์โหลดเพลง	(Ringtone)	ดาวน์โหลดภาพพร้อมข้อความ	
(Picture	Message)	 ดาวน์โหลดคลิป	 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น	
หรือดาวน์โหลดเสียงเพลงรอรับสาย	(Caller	Ring)	 เป็นต้น	 โดย
ธุรกิจที่กล่าวมาแล้วนั้นได้เคยมีอัตราการเติบโตในช่วงป	ี2545-
2548	สูงถึง	200-300%	ยอดขายในรายวันส�าหรับบางบริษัทสูงถึง
หลักแสนบาทเลยทีเดียว	 บางครั้งธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจไร้สาย	
(Wireless	Business)	ก็ยังมีการท�าตลาดโดยการใช้การตลาดผ่าน
โทรศพัท์เคลือ่นที	่(Mobile	Marketing)	ด้วยเช่นเดยีวกนั	อาท	ิร้าน
สกุี	้MK	เปิดให้ลกูค้าได้ดาวน์โหลดเพลงของสกุี้	MK	ลงในโทรศพัท์
เคลือ่นที	่หรอืสาหร่ายทอดตราเถ้าแก่น้อย	กไ็ด้จดัโปรแกรม	“โหลด
แล้วเฮง”	ซึ่งเป็นการเปิดให้ลูกค้าดาวน์โหลดภาพมาสคอตเถ้าแก่
น้อยน่ารักๆ	ในอิริยาบถต่างๆ	แล้วน�ามาชิงโชคต่อไป	เป็นต้น
	 การตลาดผ่านทางข้อความสั้น	(SMS	Marketing)	ถือเป็น
หนึ่งในการตลาดไร้สายที่ดีมาก	 เนื่องจากจะสามารถสร้างการ			
รบัรูผ่้านโทรศพัท์เคลือ่นทีโ่ดยตรงแล้ว	ยงัสามารถช่วยแจ้งข่าวสาร
ได้	 และที่ส�าคัญยังสามารถสื่อสารได้สองทาง	 (Two-way	
Communications)	

ข้อดีของ SMS Marketing

	 ข้อดีของกลยุทธ์การตลาดผ่านทาง	SMS	 นั้น	 มีหลาย
ประการ	อาทิ
	 1.	ส่งได้ตลอดเวลา	 ไม่จ�ากัดจ�านวนข้อความ	(เพียงแต่
จ�ากดัจ�านวนตวัอกัษรในแต่ละครัง้ทีส่่ง)	บรษิทัสามารถส่ง	SMS	ไป
ยังกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายข้อความ
	 2.	 เป็นสื่อทางตรงที่ถึงมือผู ้บริโภคแน่นอนกว่า	 90%	
เนือ่งจากสือ่ทีร่บัสารนัน้เป็นโทรศพัท์ทีอ่ยูต่ดิตวักบัผูบ้รโิภคตลอด
เวลา	ดังนั้นอัตราในการรับสื่อค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อ
อื่นๆ	
	 3.	 เป็นสื่อทางตรงที่สามารถเรียกกลับมาดูได้หลายครั้ง		
กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียกข้อความนั้นกลับมาดูรายละเอียดที่
สนใจ	หรือรายการที่ส�าคัญๆ	อีกครั้ง	
	 4.	 เป็นสือ่ทางตรงทีส่ามารถส่งข้อมลูป้อนกลบั	หรอืตดิต่อ
กลับได้โดยทันที	(Real	Time	Marketing)	ผู้บริโภคสามารถร่วม
สนุกกับบริษัทผู้ส่งเนื้อหา	(Content)	 ได้โดยทันที	 และหากส่ง
หมายเลขโทรศพัท์มา	ผูบ้รโิภคกส็ามารถโทรศพัท์กลบัไปสอบถาม
ได้ทันที	 ถือว่าเป็นสื่อที่มีการตอบโต้อย่างทันที	(Real	Time)	 ได้
มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ	
	 5.	 เป็นสือ่ทางตรงทีส่ามารถมอบคณุค่า	(Value	Delivery)	
ถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง	 ผู้ส่งหรือบริษัทสามารถสร้างความ
ประทับใจด้วยคุณค่า	ในรูปแบบสิทธิพิเศษต่างๆ	รายการส่งเสริม
การขายพิเศษ	ส่วนลด	ฯลฯ	ให้กับผู้บริโภคได้	ท�าให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจกับแบรนด์
	 6.	 เป็นสือ่ทางตรงทีส่ามารถระบชุือ่ผูร้บัได้	สร้างความเป็น
เอกลกัษณ์รายบคุคลแก่ผูร้บั	(Exclusive)	โดยมากผูร้บัจะรูส้กึดแีละ
เป็นส่วนตัวกับแบรนด์	 หากมีการระบุชื่อผู้รับในข้อความ	 จึง
สามารถสร้างความประทับใจแรกพบกับข้อความได้ไม่ยาก
	 7.	 เป็นสือ่ทางตรงทีส่ามารถลบได้	หากเนือ้หา	(Content)	
ไม่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจ	เมื่อผู้บริโภคไม่สะดวกที่
จะรบับรกิาร	หรอืไม่สนใจในรายการส่งเสรมิการขาย	หรอืไม่สนใจ
ในเนือ้หา	(Content)	ทีส่่งมา	ผูบ้รโิภคอาจลบได้ทกุเวลาทีต้่องการ
	 8.	เป็นสือ่ทางตรงทีส่ามารถคดัเลอืกจากฐานข้อมลูแล้วส่ง
ได้ตามวิถีการด�าเนินชีวิต	(Lifestyle)	ของแต่ละคน	โดยบริษัทผู้ส่ง	
สามารถคัดเลือกจากฐานข้อมูลของตนเองแล้วส่งข้อความที่
สอดคล้องกบัวถิกีารด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	ของลกูค้าในแต่ละราย
	 9.	เป็นสือ่ทางตรงทีส่ามารถวดัผลได้	(Measurability)	จาก
การวัดการตอบรับและร่วมสนุก	 หรือการน�า	SMS	 มาแสดงใน
กิจกรรมการตลาดของบริษัท	หากมีผู้ได้รับข่าวสารทาง	SMS	แล้ว
น�ามาแสดงเป็นจ�านวนมาก	 นั่นหมายความว่าการส่ง	SMS	 นั้น
ประสบความส�าเร็จและเกิดคุณค่าแก่ผู้รับ
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	 กล่าวโดยสรุปแล้วการตลาดผ่านทางข้อความสั้น	(SMS	
Marketing)	สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจได้ดี	เนื่องจากเป็นเครื่อง
มือทางการตลาดทางตรงที่ต้นทุนต่�า	(Low	Cost	Marketing	Tool)	
แต่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งนักธุรกิจ	 นักการตลาด	 ก็นิยมใช้กลยุทธ์นี้
เป็นเครื่องมือที่เน้นในการให้ความส�าคัญกับลูกค้า	 เป็นการรักษา
ฐานลูกค้าเก่าเพื่อให้คงยอดขายที่มีอยู่กับธุรกิจ	 เช่น	 การให้ข้อ
เสนอพิเศษแก่ลูกค้ามากขึ้น	 เช่นให้ส่วนลด	 สะสมยอดกับสินค้า
ปัจจุบันที่เคยใช้อยู่	(โชติรส	กมลสวัสดิ์,	2552)		
	 จากประสบการณต์รงของผูเ้ขยีน	พบวา่องคก์รทีน่ยิมใช้
กลยุทธ์การตลาดผ่านทางข้อความสั้น	(SMS	Markerting)	นั้น	มัก
จะเป็นองค์กรที่นิยมนวัตกรรม	 หรือที่เรียกว่านวัตกรรมองค์กร	
(Innovative	Organization)	ซึง่เปน็องคก์รทีน่�าความรู	้ทกัษะ	และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถทางด้าน
การบริหารจัดการ	(ศศิประภา	ชัยประสิทธิ์,	2553)	ซึ่งจะท�าให้เกิด
การประหยดัตน้ทนุการสง่เสรมิการตลาดตอ่ผูบ้รโิภค	(Promotional	
Cost	Per	Head)	ในระยะยาวนั่นเอง	นอกจากนี้องค์กรยังสามารถ
ใช้การตลาดผ่านทางข้อความสั้น	(SMS	Marketing)	มาใช้ในการ
สื่อสารภายในองค์กรได้อีกด้วย	
	 แต่ในขณะเดยีวกนั	กเ็กดิข้อถกเถยีงและข้อโต้แย้งเกีย่วกบั
การใช้	SMS	ในการท�าการตลาด	ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสได้เข้าร่วม
ประชมุกบักระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศหรอืไอซทีหีลายครัง้
ในขณะทีท่�างานในต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดไร้สาย	(Wireless	
Marketing	Manager)	ในบริษัทป๊อป	เนทเวิร์ค	(ในเครือเซ็นทรัล	
กรุ๊ป)	ซึ่งถือเป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อหา	(Content	Provider:	CP)	ราย
ใหญ่	 ซึ่งจากการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย	 (Mobile	
Operator)	 ผู้ให้บริการเนื้อหา	(Content	Provider)	 ข้าราชการ
กระทรวงไอซที	ีและตวัแทนประชาชน	พบว่าการท�าการตลาดผ่าน
ทาง	SMS	นั้น	มีข้อที่รบกวนประชาชนหรือผู้รับสารอยู่บ้าง	จึงขอ
สรุปประเด็นที่เป็นการรบกวนผู้บริโภคและข้อเสียบางรายการ	ดัง
ต่อไปนี้
	 1.	บริษัทผู้ส่งหลายราย	ส่ง	SMS	ไปรบกวนเวลาพักผ่อน	
และรบกวนความเป็นส่วนตัว	 เป็นความจริงในประเด็นที่	 SMS	
สามารถส่งได้ทุกวัน	ทุกโอกาส	ทุกเวลา	แต่ผู้ส่งบางรายส่ง	SMS	
ไปรบกวนในเวลาที่ไม่เหมาะสม	เช่น	ตอนค�่า	ตอนเช้าตรู่	หรือวัน
เสาร์	อาทิตย์	เป็นต้น
	 2.	บริษัทผู้ส่งหลายราย	 ส่งเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความต้อง	
การของผู้บริโภค	 ผู้รับมีความสนใจหรือต้องการรับเนื้อหาอีก
ประเภทหนึ่ง	แต่ผู้ส่งส่งข้อมูลไปยังลูกค้าที่ไม่มีความต้องการ	ผล
เสยีคอืผูส่้งสิน้เปลอืงงบประมาณ	ในขณะเดยีวกนัผูร้บักไ็ม่ประสงค์
ที่จะรับ	และเกิดความไม่ชอบในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมาได้

	 3.	บริษัทผู้ส่งหลายราย	 ส่งเนื้อหาที่ไม่เกิดคุณค่าแก่ผู้
บริโภค	 หลายครั้งที่ผู้รับได้รับ	SMS	 แต่เพื่อแจ้งข่าวสารหรือแจ้ง
ข้อมูลที่ไม่ส่งผลถึงประโยชน์แก่ตัวผู้รับเอง	ท�าให้	SMS	ที่ส่งมานั้น
ไม่เกิดคุณค่าใดๆ	ทั้งสิ้น
	 4.	บริษัทผู้ส่งหลายราย	ส่ง	SMS	ให้กับผู้บริโภค	ในขณะ
ทีผู่บ้รโิภคไม่ต้องการรบัเนือ้หาใดๆ	ทัง้สิน้	ประเดน็สดุท้ายนี	้ค่อน
ข้างส่งผลกระทบถึงวงการผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์	 (Mobile	
Operator)		และผู้ผลิตเนื้อหา	(Content	Provider)	ค่อนข้างมาก	
เนื่องจากผู้รับสารไม่ประสงค์จะรับ	 แต่บริษัทผู้ส่งสารจะพยายาม
ผลักและยัดเยียดข้อความต่างๆ	 เข้าสู่ระบบส่วนตัวของผู้รับ	 ซึ่ง
เกิดขึ้นในปริมาณมากทั่วประเทศ	ท�าให้กระทรวงไอซีที	ได้เข้ามา
ก�ากับดูแลประเด็นนี้อย่างเคร่งครัด
 
	 ข้อเสียทั้ง	4	กรณีข้างต้นส่งผลให้เกิดความสูญเสียหลักๆ	
ซึ่งสามารถสรุปได้	2	ประเด็นคือ	
	 1.	บริษัทสิ้นเปลืองงบประมาณในการส่งแต่ละครั้ง	
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการส่งข้อความไม่ต�่ากว่า	2	 บาท
ต่อหนึ่งข้อความ	 และส่งในปริมาณมาก	(บางรายส่งถึงแสนครั้ง)	
แต่เมื่อการกระท�าตกอยู่ใน	4	ข้อข้างต้น		SMS	ที่ส่งไป	ก็ไม่เกิด
คุณค่าและสูญเสียงบประมาณไปโดยใช่เหตุ
	 2.	ผู้บริโภคสูญเสียความรู้สึกเชิงบวกกับการส่ง	SMS	และ
จะเหมารวมว่าการรับ	SMS	นั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ	น่าร�าคาญ	ท�าให้
หลายบรษิทัทีม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะส่งข้อความหรอืรายการส่งเสรมิการ
ขายที่เกิดประโยชน์นั้นเกิดผลกระทบไปด้วย	เมื่อผู้บริโภคสูญเสีย
ความรู้สึกกับแบรนด์แล้ว	 โอกาสที่แบรนด์จะเข้าถึงผู้บริโภคก็จะ
น้อยลงไปด้วย

	 ประเดน็เชงิลบ	4	ประการข้างต้น	ถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีท่�าให้
วงการการตลาดผ่านทาง	SMS	นั้น	มีความระมัดระวังกันมากขึ้น	
และให้ค�าแนะน�ากบับรษิทัหรอืแบรนด์ต่างๆ	ผูว่้าจ้างมากขึน้	ท�าให้
เกิดกลยุทธ์การตลาดที่ต ้องเน้นการยอมรับจากลูกค้าก่อน	
(Permission	Marketing)	 ขึ้นมา	 เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิส่วนตัว
ของผู้บริโภค	 ในขณะเดียวกันก็เป็นผลดีกับเจ้าของสินค้าหรือ
แบรนด์ต่างๆ	เนื่องจากว่าผู้บริโภคจะระบุหรือแจ้งความจ�านงเอง
ว่าจะขอรับข่าวสารผ่านทาง	SMS	ดังนั้นแบรนด์ต่างๆ	จะส่ง	SMS	
ข่าวสารหรือเนื้อหาใดๆ	 ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้
โดยแท้จริง
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ท�ำ SMS Marketing อย่ำงไร ให้เกดิประสทิธภิำพอย่ำงแท้จรงิ

	 การตลาดผ่านทาง	SMS	ที่ถูกต้องโดยหลักการนั้น	ถือว่า
เป็นการตลาดที่ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล	(Database	Marketing)	
ทั้งนี้	 หากต้องการประหยัดงบประมาณและให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น	ผู้ส่งควรระบุและจ�ากัดขอบเขต	(Focus)	ของการส่งสาร
ให้ชัดเจนดังนี้
	 1.	จ�ากัดขอบเขตด้านกลุ่มผู้รับ:	 จะต้องพิจารณาถึงกลุ่ม
เป้าหมายให้ชัดเจน	 ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร	 และจะต้องมีการ
ยอมรับในเนื้อหาที่จะส่งโดยแท้จริง
	 2.	จ�ากัดขอบเขตด้านเนื้อหา:	 จะต้องพิจารณาถึงเนื้อหา	
(Content)	ทีจ่ะส่งว่ามคีณุค่าอย่างไร	หรอืมสีทิธพิเิศษใดๆ	ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
	 กล่าวโดยสรุป	การท�า	SMS	Marketing	ให้มีประสิทธิภาพ
นัน้	ไม่ต่างจากหลกัการตลาดโดยทัว่ไป	นัน่คอืน�าส่งคณุค่าให้ตรง
กับสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการ	 แล้วน�ามาประเมินความชอบ	
จากนั้นจึงน�าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
	 การจ�ากดัขอบเขตของผูร้บันัน้	บรษิทัจะต้องจ�ากดัขอบเขต
โดยการใช้หลักการตลาดที่อิงกับวิถีการด�าเนินชีวิต	 (Lifestyle	
Marketing)	 ของผู้บริโภคด้วย	 ซึ่งนอกจากจะส่งข้อความให้กับ			
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่ยอมรับแล้ว	บริษัทจะต้องสืบหาหรือ
ได้รับข้อมูลอื่นๆ	ของลูกค้าอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทอีกด้วย	สิ่ง
ที่บริษัทหรือผู้ส่งสารควรทราบก่อนท�าการตลาดผ่าน	SMS	มีดังนี้
 1. ทราบข้อมลูเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ของลูกค้าหรือผู้รับ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 1.1)	เพศ:	เพศต่างกัน	จะมีผลต่อความสนใจในการรับรู้
ในผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่แตกต่างกัน	 เช่น	 เพศหญิง	 ชอบสินค้า
แบรนด์เนม	ชอบรายการส่งเสริมการขาย	เป็นต้น
	 1.2)	อายุ:	อายุของลูกค้าที่แตกต่างกัน	จะมีผลต่อความ
สนใจในการรบัรูเ้ช่นเดยีวกนั	กลุม่เดก็และเยาวชน	จะสนใจในการ
รบัรูท้างด้านกจิกรรมทางการตลาดประเภทบนัเทงิ	เช่น	คอนเสร์ิต	
จัดประกวด	 ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่อาจสนใจรายการส่งเสริมการขายที่
คุ้มค่า	มีสิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิก	เป็นต้น
	 1.3)	รายได้:	รายได้ทีแ่ตกต่างกนั	กจ็ะมผีลต่อความสนใจ
ในกิจกรรมที่แตกต่างกัน	 อาทิ	 กลุ่มบุคคลที่มีรายได้สูงจะสนใจ
การรับบริการในรูปแบบพิเศษที่เหนือกว่า	 เช่น	 สิทธิพิเศษในการ
จองทีจ่อดรถในห้าง	หรอืสทิธพิเิศษส�าหรบัสมาชกิในการใช้บรกิาร
สถานที่ต่างๆ	เป็นต้น
	 1.4)	อาชีพ:	อาชีพข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	นาย
ธนาคาร	นกัธรุกจิ	นกัเรยีน	นกัศกึษา	จะมคีวามสนใจแตกต่างกนั
ตามอาชีพของตนเอง	

	 1.5)	สถานภาพ:	กลุ่มคนโสด	หรือกลุ่มคนสมรสแล้ว	จะ
มีความสนใจลึกๆ	ในประเด็นบางประเด็นที่ต่างกัน	อาทิ	กลุ่มคน
มีครอบครัว	จะสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวแบบครอบครัว	หากมี
บุตรแล้วจะสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรของตนเอง	 เช่น	 การศึกษา	
เรียนพิเศษ	การสัมมนาเลี้ยงดูลูก	สัมมนาจิตวิทยาเด็ก	เป็นต้น	
	 1.6)	ภูมิล�าเนา:	ภูมิล�าเนาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความ
สนใจในกิจกรรมต่างๆ	ที่แตกต่างกันเช่นกัน	

 2. ทราบข้อมลูเกีย่วกบัด้านจติวทิยา (Psychological) ของ
ลูกค้า	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 2.1)	 บุคลิกภาพ	(Personality):	 หากเจาะถึงบุคลิกภาพ
อย่างชัดเจน	 จะท�าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน�าเสนอ	 เช่น	
ผู้รับเป็นผู้ที่ชอบแต่งตัว	ชอบแต่งหน้า	ชอบท�าผม	ค�านึงถึงบุคลิก
ของตนเองเป็นส�าคัญ	ก็จะมีความสนใจที่เป็นบวกต่อธุรกิจเครื่อง
ประดับ	เครื่องส�าอาง	เป็นต้น
	 2.2)	 วิถีการด�าเนินชีวิต	(Lifestyle):	 หากเจาะถึงวิถีการ
ด�าเนนิชวีติแล้วจะยิง่ชดัเจนมากยิง่ขึน้		ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมทีก่ลุม่
เป้าหมายชอบท�า	ชอบเข้าร่วม	ความสนใจของกลุม่เป้าหมาย	รวม
ถึงความชอบ	ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	ที่ชัดเจน	เช่น	ชอบ
เข้าวัดฟังธรรม	หากมีกิจกรรมหรือมีข้อความใดๆ	ที่ส่งไปยังกลุ่ม
นี้ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางศาสนา	 ก็จะได้รับการตอบรับ	
เป็นต้น

กระบวนกำรกำรท�ำ SMS Marketing อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 1.	 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะส่ง:	 เป็นโจทย์การตลาด
จากบรษิทัเอง	เช่น	บรษิทัต้องการเจาะตลาดกลุม่ผูม้รีายได้สงู	หรอื
จะกระตุ้นตลาดกลุ่มวัยรุ่น	 หรือต้องการรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่	
เป็นต้น	 นอกจากนี้ควรวิเคราะห์วิถีการด�าเนินชีวิตของลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน
	 2.	ออกแบบเนือ้หาทีเ่หมาะสมและเกดิคณุค่า:	เมือ่ได้กลุม่
เป้าหมาย	 และวิถีการด�าเนินชีวิตแล้ว	 ควรน�าเสนอข้อความและ
สิทธิพิเศษหรือกิจกรรม	โปรแกรมทางการตลาดที่จะส่ง	เช่น	การ
ท�าลูกค้าสัมพันธ์	 (CRM)	 พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ท�ารายได้ให้กับ
บรษิทัสงูเป็นเพศหญงิ	รายได้ไม่ต�า่กว่า	50,000	บาท	ชอบฟังดนตรี
ออเคสตราเหมือนกัน	จ�านวนถึง	2,000	คน		ดังนั้นทางบริษัทควร
จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตออเคสตรา	เป็นต้น
	 3.	ติดตามผล:	การส่ง	SMS	สามารถวัดผลได้	ว่าประสบ
ความส�าเร็จอย่างไรและมีการตอบรับเท่าใดบ้างจากการเข้าร่วม
กิจกรรม	 โดยผู้ส่งหรือบริษัทผู้จัดควรส่งข้อความ	 เช่น	 กรุณาน�า
ข้อความนี้แสดงที่เคาน์เตอร์หน้างาน	และได้รับเครื่องดื่มฟรีทันที	
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เป็นต้น	 แล้ววัดจากจ�านวนผู้ที่น�าข้อความมาแสดง	 และ
น�าผลทีไ่ด้มาประเมนิในการท�ากจิกรรมทางการตลาดครัง้
ต่อไป	

ตัวอย่ำงข้อควำมที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้ำหมำย

	 “เชิญร่วมงาน	SupersportsSuperShow	22-31	
ต.ค.	Sky	Hall	ชั้น	3	เซ็นทรัลลาดพร้าว	แสดง	SMS	รับฟรี	
หมวก	Supersports	1	 ใบ	มูลค่า	390	บาท”	กรณีนี้ถือ
เป็นการแจ้งข่าวสารพร้อมแจ้งสิทธิพิเศษของผู้ถือ	SMS	
ด้วย
	 “เรยีนเชญิคณุนราธปิและภรรยา	ลกูค้าผูม้อีปุการ
คุณของเรา	 เข้าร่วมงานเปิดสาขาของ	 ISIS	Spa	 สาขา
ทองหล่อ	รับบริการ	Swedish	Massage	ฟรี	2	ชม.	2	ท่าน	
มูลค่า	8,340	 บาท	 ที่สาขาใดก็ได้	 ติดต่อคุณฝน	 โทร.	
0-2354-xxxx”	กรณีนี้ระบุชื่อลูกค้า	โดยทราบรายละเอียด
ว่ามีภรรยาแล้ว	และชอบเข้าสปา	จึงเชิญเข้าร่วมเปิดงาน	
พร้อมกับรับสิทธินวด	Swedish	Massage	ซึ่งได้ชอบนวด
เมนนูีเ้ป็นประจ�าเกอืบทกุครัง้ทีเ่ข้ารบับรกิาร	ส�าหรบัลกูค้า
ท่านอื่นๆ	 ที่ชอบสปาเมนูอื่นๆ	 ข้อความก็จะเปลี่ยนชื่อ
พร้อมน�าเสนอเมนูที่สอดคล้องกับความชอบของแต่ละ
ลูกค้าแต่ละคนนั่นเอง	

บทสรุป

	 การส่ง	SMS	นั้นถือได้ว่าเป็นสื่อการตลาดทางตรง
ที่	“ตรง”	สู่ผู้บริโภคทันที	และสร้างคุณค่าหลายประการ
หากมีการใช้อย่างถูกวิธีและพิถีพิถันในการเสาะหา	 กลุ่ม
เป้าหมายหรือความชอบของกลุ่มเป้าหมาย	 หากส่งตรง
กลุม่และตรงความชอบแล้ว	คณุค่าจะเกดิขึน้เนือ่งจากตรง
ใจของผูร้บัสาร	นอกจากนี	้SMS	Marketing	ยงัเป็นกลยทุธ์
ที่วัดผลได้มากกว่าสื่อทางตรงอื่นๆ	 อีกด้วย	 ดังนั้นหาก
นักการตลาดจะใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพ	
จะต้องให้ความส�าคัญกับข้อมูลที่มี	 รวมถึงโยงกับโจทย์
ทางการตลาดของบริษัทเป็นส�าคัญ


