
Thailand Zocial Awards 2016 
 

งานประกาศผลและรางวลัครัง้ยิ่งใหญ่ของเหล่าคนออนไลน์ทกุสาขา ไมว่า่คณุจะเป็นใคร แคเ่พียงคณุ
โดดเดน่และโดง่ดงับน Social Network อยา่งถึงท่ีสดุ ทีมงาน Thoth Zocial ท่ีรวบรวมข้อมลูของคณุจากทกุหน
แหง่บนโลก Social Network ผา่นเว็บไซต์ ZocialRank.com และเคร่ืองมือการวดัผลท่ีมีช่ือว่า ZocialEye.com 
เพ่ือวดัผลและเฟ้นหาบคุคลออนไลน์คณุภาพในสาขานัน้ๆ 
 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

 
1. กระตุ้นพร้อมสร้างพืน้ฐานและความเข้าใจในเร่ืองของอตุสาหกรรมออนไลน์และการวดัผล 
2. อพัเดทข้อมลู Social Media แบบ Insight ของคนออนไลน์ในปัจจบุนั เทรนและแนวโน้มพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
3. เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจและธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมผู้ บริโภคออนไลน์ ประยุกต์ใช้ Social Media ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
 

และให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในปีนีไ้ด้เพิ่มรางวัลคุณภาพส าหรับคนท างานในวงการออนไลน์เพ่ือ
สนบัสนุน และกระตุ้นให้เกิดผลงานท่ีสร้างสรรค์และมีคณุภาพในโลก Social Network ท่ีต้องมีไอเดียสุดเจ๋ง 
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนออนไลน์ รวมถึงการเลือกใช้ช่องทาง Social Media 
อย่างชาญฉลาด และสามารถวดัผลได้อย่างชดัเจน เราเปิดเวทีสาหรับวงการดิจิตอลเอเจนซ่ีได้ร่วมส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด The Best Zocial Awards 2016 ทัง้หมด 8 สาขา 
 
The Best Zocial Awards 2016 

 
1. The Best Social Media Campaign จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ที่ท ากิจกรรมบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
  รางวลัท่ีมอบให้กบัแบรนด์ท่ีได้สร้างสรรค์กิจกรรมบนส่ือสงัคมออนไลน์และเป็นท่ีช่ืนชอบ 
 ประทบัใจได้รับความนิยมและกลา่วถึงจากผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก 
  ผู้ ท่ีได้รับรางวลันีจ้ะเป็นผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานท่ีโดดเดน่และแตกตา่ง
 จากงานอ่ืนๆทั่วไป มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างชาญฉลาด ผสมผสานบูรณาการไปในทิศทาง
 เดียวกนั และผลงานท่ีออกมานัน้สามารถชว่ยให้แบรนด์บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้ใจไว้ 



2. The Best Branded Content on Social Media จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ที่ท าเนือ้หาบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
  รางวลัท่ีมอบให้กบัแบรนด์ท่ีสร้างสรรค์เนือ้หาของผลงานได้อยา่งสร้างสรรค์ ตรงประเดน็ 
   ผู้ ท่ีได้รับรางวลันีจ้ะต้องมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยสอดแทรกเนือ้หาได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
  ของผลงานท่ีตัง้ใจไว้ สามารถส่ือสารได้ออกมาอยา่งชดัเจนเดน่ชดัและสร้างสรรค์ ในทกุชอ่งส่ือสงัคม 
  ออนไลน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3. The Best Customer Service on Social Media จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ท่ีดูแลและให้บริการบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
   รางวลัท่ีมอบให้กบัแบรนด์ท่ีดแูลเอาใจใสส่ร้างความประทบัใจให้ลกูค้าได้ยอดเย่ียมท่ีสดุบน 
  ส่ือสงัคมออนไลน์ 
   ผู้ ท่ีได้รับรางวลันีจ้ะต้องมีความสมัฤทธ์ิผลในเร่ืองของการให้บริการท่ีประทบัใจลกูค้าท่ีมาใช้ 
  บริการในทกุชอ่งทางการส่ือสารท่ีมีตนเองมีอยูบ่นส่ือสงัคมออนไลน์ และมีการใช้วิธีการท่ีสร้างสรรค์ 
  หรือแปลกใหมจ่ากวิธีการเดมิๆเพ่ือสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคมากท่ีสดุ 
 
4. The Best Social Media Application จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ท่ีท ากิจกรรมรูปแบบแอพลิเคช่ันบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
  รางวัลท่ีมอบให้กับแบรนด์ท่ีมีการใช้แอพพลิเคชั่นในการส่ือสารหรือท ากิจกรรมไปยัง
 กลุม่เปา้หมายของแบรนด์ได้ดีท่ีสดุ 
  ผู้ ท่ีได้รับรางวลันีจ้ะต้องมีการออกแบบแอพพลิเคชัน่และมีการท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์หรือ
 แปลกใหม่ให้สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความนิยม และใช้
 แอพพลิเคชัน่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดีท่ีสดุ 
 
5. The Best Social Commerce Campaign จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ที่ใช้ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขายได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
  รางวลัท่ีมอบให้กบัแบรนด์ท่ีสามารถใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายให้กบัแบรนด์ได้
 มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
  ผู้ ท่ีได้รับรางวลันีจ้ะต้องมีการท าการตลาดท่ีสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ในการเพิ่มยอดขายให้กับ
 แบรนด์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูท่ีสุด และต้องมีการบูรณาการส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
 ชาญฉลาดและกลมกลืน 



 
6. The Best Online Crisis Management จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ที่บริหารจัดการวิกฤตบนออนไลน์ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
  รางวลัท่ีมอบให้กบัแบรนด์ท่ีสามารถจดัการกบัวิกฤติปัญหาท่ีเกิดขึน้บนส่ือออนไลน์ได้อยา่งมี
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ 
  ผู้ ท่ีได้รับรางวลันีจ้ะต้องเป็นผู้ ท่ีมีการจดัการกับวิกฤตปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้กับแบรนด์บนส่ือ
 ออนไลน์ด้วยวิธีการท่ีชาญฉลาด สร้างสรรค์ และผลลพัธ์ในการจดัการออกมาสมัฤทธ์ิผล  
 ตรงตามท่ีแบรนด์และผู้ ท่ีเก่ียวเน่ืองคาดหวงัไว้ 
 
7. The Best Social Media CSR จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ที่จัดแคมเปญเพื่อสังคมบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 
  รางวลัท่ีมอบให้กบัแบรนด์ท่ีมีการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมบนส่ือสงัคมออนไลน์ได้ดีท่ีสดุ 
  ผู้ ท่ีได้รับรางวัลนีจ้ะต้องมีการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมบนส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบท่ี
 สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีการผสมผสานส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆเข้าด้วยกันแบบบูรณาการ และได้
 ผลลพัธ์ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
8. The Best Brand Social Media Viral Campaign จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลแบรนด์ที่สร้างกระแสบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย   
  รางวลัท่ีมอบให้กบัแบรนด์ท่ีมีการสร้างกระแสบนส่ือสงัคมออนไลน์ได้ดีท่ีสดุ 
  ผู้ ท่ีได้รับรางวลันีจ้ะต้องมีการท าการตลาดบนส่ือสงัคมออนไลน์ในรูปแบบท่ี ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
แปลกใหม่ มีการผสมผสานส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆเข้าด้วยกันแบบบรูณาการ จนเกิดเป็นกระแสโดง่ดงัเป็นท่ี
รู้จกั และได้ผลลพัธ์ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
 
เกณฑ์การตัดสินจากทางคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน 
  
 ความส าคญัของการตดัสิน อยูบ่นพืน้ฐานความคดิ 3 ประการ คือ 

1. Work: ผลลพัธ์ท่ีได้จากผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้ เชน่ ยอดขายเพิ่มขึน้, ลดเวลาการท างานลง, 
การสร้างการรับรู้ และ KSFs (Key Success Factors) 

2. Wow: ความคดิสร้างสรรค์ หรือ นวตักรรมใหม่ๆ  
3. Smart used of Media: กลยุทธ์การวางแผนส่ืออย่างชาญฉลาด หรือแผนงานท่ีสร้าง

มาตรฐานใหมใ่ห้วงการส่ือการตลาด 



รายละเอียดและเง่ือนไขการส่งผลงาน 
 
ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานท่ีเคยผ่านสายตาสาธารณชนแล้ว ตัง้แต ่1 มกราคม 2558 

ถึง 31 ธนัวาคม 2558 
1. ผู้ เข้าร่วมประกวดสามารถสง่ผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิน้ตอ่ประเภทรางวลั 
2. รูปแบบของผลงานทกุประเภทท่ีสง่เข้าชิงรางวลั 
โดยสามารถเลือกสง่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือทัง้ 2 อยา่ง 

○ วีดีโอแนะน าผลงานความยาวไมเ่กิน 3 นาที 
○ Presentation ในรูปแบบ Power Point ความยาวไมเ่กิน 10 หน้า 

3.รายละเอียดท่ีต้องมีในการน าสง่ผลงาน 

 วีดีโอแนะน า 
o ช่ือผลงาน 
o วตัถปุระสงค์ของผลงาน 
o กลยทุธ์ท่ีใช้ในงาน 
o ผลลพัธ์ของงาน 

  ● Presentation 
○ แนะน าบริษัทท่ีสง่ผลงานเข้าชิง 

○ ช่ือผลงาน 
○ วตัถปุระสงค์ของผลงานพร้อมระบกุลุม่เปา้หมาย 
○ กลยทุธ์ท่ีใช้ในงาน 
○ ผลลพัธ์ของงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 



โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากที่เป็นตัวแทนในสาขาต่างๆ รวมทัง้สิน้ 6 ท่านได้แก่  
 รายช่ือคณะกรรมการ  

1. คณุอภิศลิป์ ตรุงกานนท์ ตวัแทนชมุชนออนไลน์ จาก Pantip 
2. คณุธนเดช กลุปิตวินั ตวัแทนส่ือสิ่งพิมพ์ จาก BrandAge 
3. ตวัแทนธุรกิจส่ือสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแหง่ประเทศไทย 
4. คณุศวิตัร เชาวรียวงษ์ ตวัแทนจากผู้ เช่ียวชาญส่ือดจิิตอลและการตลาดออนไลน์  
5. รศ.วิทวสั รุ่งเรืองผล ตวัแทนด้านวิชาการ จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
6. คณุอดศิกัดิ ์อมรฉตัร ตวัแทนด้านโฆษณา จาก สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

 
ระยะเวลาการตัดสิน 
รางวลัประเภท The Best Zocial Awards 2016 

○ ผู้ เข้าประกวดสง่ผลงานได้ตัง้แตว่นันี ้ถึง วนัท่ี 21 เมษายน 2559 
○ คณะกรรมการตดัสินผลงาน วนัท่ี 25 เมษายน 2559 
○ ประกาศและรับรางวลัในงาน วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ : marketing@thothzocial.com , 088-267-4516 (คณุนทั) 
 


