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17 Chapter 01... เมื่อดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครองโลก  
ถึงเวลาปฏิวัติการท�าการตลาดเสียที

01

ในยุคก่อนๆ หากพ่อแม่บ้านไหนส่งลูกเข้าเรียนการตลาดถือว่าเป็นสาขาสิ้นคิดมากๆ แต่มาสมัยนี้การ 

ตลาดได้เปลี่ยนไป เพราะหากธุรกิจต่างๆ ขาดซึ่งการท�าการตลาดแล้วละก็ รับรองมีแต่เจ๊งกับเจ๊งครับ  

แถมตอนนี้จะใช้หลักการตลาดแบบเดิมก็คงไม่ได้ เพราะโลกเราเข้าสู่ยุคไซเบอร์แล้ว การท�าการตลาด 

จึงต้องปรับตัวเองให้ทันกระแสด้วย ไม่อย่างนั้น (ภาพลักษณ์ธุรกิจ) เชยแย่

สรุปง่ายๆ ถ้าไม่อยากให้ภาพลักษณ์ธุรกิจดูเป็นอาแปะ อาม่า หรืออาอึ้ม การท�าการตลาดแบบดิจิตอล 

มีส่วนส�าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์อย่างมโหฬาร

เมื่อดิจิตอล 
มาร์เก็ตติ้งครองโลก  
ถึงเวลาปฏิวัติการ
ท�าการตลาดเสียที

ทด
ลอ
งอ
่าน



18 Digital Marketing : 
Concept & Case Study

ถึงคราวปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนไป

การวจิยัชิน้ล่าสดุของส�านกังานพฒันาธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ หรอื สพธอ. 

พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาเพิ่มเป็นเท่าตัวจาก

ปี 2544 โดยมีจ�านวนการใช้งานต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นประมาณ 32 ชม./สัปดาห์ 

เฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 6 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่คนไทยนิยมเล่นอินเทอร์เน็ต

มากที่สุดก็คือช่วงสองทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืน

 

ไม่ต้องสังเกตอื่นไกลเอาแค่ตัวคุณเป็นหลัก ลองนึกดูนะครับว่าใน 24 

ชั่วโมงของคุณ คุณได้ท�ากิจกรรมอะไรบนโลกออนไลน์บ้าง ดูหนัง-ฟังเพลง

ออนไลน์หรือเปล่า เช็คอีเมลหรือไม่ โพสต์สถานะบนเฟสบุ๊ควันละกี่ครั้ง ท�า

ธุรกรรมการเงินผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันต่างๆ บ้างไหม ฯลฯ หากจะบอก

ว่าอนิเทอร์เนต็กลายมาเป็นส่วนหนึง่ในชวิีตของคนไทยและตวัคณุเองไปแล้วกค็ง

ไม่ผิด ดังนั้น สรุปได้ว่า… 

ซึ่งการลงมือท�าการตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี้จะส่งผลดีต่อคุณและธุรกิจได้

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากโลกออนไลน์เป็นสังคมยุคใหม่ที่ผู้เขียนเชื่อ

ว่าไม่น่าจะมีอะไรมาแทนที่ได้อย่างแน่นอนทด
ลอ
งอ
่าน



19 Chapter 01... เมื่อดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครองโลก  
ถึงเวลาปฏิวัติการท�าการตลาดเสียที

1 วัน  1 วัน  

1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

2.5
ชั่วโมง

6
ชั่วโมง

6
ชั่วโมง

32
ชั่วโมง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

ช่วง 20:00-24:00 น.

ช่ว

งเว
ลาท

ี่ ใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตมากที่สุดคอื

ทด
ลอ
งอ
่าน



20 Digital Marketing : 
Concept & Case Study

ซึ่งการลงมือท�าการตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี้จะส่งผลดีต่อคุณ

และธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากโลกออไลน์เป็นสังคม 

ยุคใหม่ที่ ไม่น่าจะมีอะไรมาแทนที่ ได้อย่างแน่นอน

โอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น

ทด
ลอ
งอ
่าน



21 Chapter 01... เมื่อดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครองโลก  
ถึงเวลาปฏิวัติการท�าการตลาดเสียที

ท�าการตลาด 
แบบดิจิตอล 
มาร์เก็ตติ้งมี 
แต่ได้

1ได้กลุ่มลูกค้ากว้างขึ้น การท�าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจะ

ช่วยเพิม่ฐานลกูค้าให้กว้างขึน้จากระดบัประเทศเป็น

ระดับโลก

2ได้สื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลา ท�างานได้ทุกที่ (ที่มี

สญัญาณอนิเทอร์เนต็) ตลอด 24 ชัว่โมง จงึสามารถ

ประชาสัมพันธ์ ขายสินค้าหรือบริการ ช่วยลูกค้าคลาย

ปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่มีขีดจ�ากัดทางด้านเวลา

3ได้ทราบความเคลือ่นไหวของคูแ่ข่งขนัทางธรุกจิ การ

เข้าไปสงัเกตการณ์เวบ็ไซต์ บลอ็ก หรอืหน้าแฟนเพจ

ของคูแ่ข่งขนั ท�าให้คณุคาดเดากลยทุธ์ทางการตลาดทีคู่แ่ข่ง

ก�าลังด�าเนินการอยู่

4ได้วัดและประเมินผล จากจ�านวนการคลิกเข้าชม

เวบ็ไซต์ว่ามจี�านวนเท่าไร ส่วนใหญ่ดเูนือ้หาประเภท

ไหน ใช้เวลาในการอยูท่ีเ่วบ็ไซต์กีน่าท ีฯลฯ ซึง่คณุสามารถ

น�าสถิตินี้ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบอื่นๆ 

ได้อีกมากมาย 

ได้เวลาล้าง 
สมองเรื่องการ
ตลาดแบบเดิมๆ

การตลาดแบบเดมิๆ กค็อืการเน้นขายสนิค้าทีเ่รยีกว่า 

Hard Sale เน้นขายกนัแบบโต้งๆ ไม่อ้อมค้อม ซึง่การท�าการ

ตลาดแบบนี้ส่วนใหญ่จะท�าให้กลุ ่มลูกค้ารู ้สึกอึดอัดใจ  

ซึ่งส่วนใหญ่ฟีดแบ็คไม่ค่อยดีนักทด
ลอ
งอ
่าน
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ตวัอย่างท่ีดขีองการท�าการตลาดยคุดจิติอลทีผู่เ้ขยีนมองว่าเขาท�าได้ดแีละประสบความส�าเรจ็

ก็คือโฆษณาชุด “การให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ของเครือข่ายมือถือยี่ห้อ True

พลอ็ตเรือ่งเกีย่วกบัเดก็ชายทีข่โมยยาไปให้แม่ แล้วได้รบัความช่วยเหลอืจากลงุขายก๋วยเตีย๋ว 

จนสุดท้ายเด็กคนนี้เติบโตมาเป็นคุณหมอที่รักษาคุณลุงให้หายป่วย โดยจ่ายค่าผ่าตัดให้คุณลุง

ทั้งหมด แล้วจบด้วยโลโก้ True โดยไม่มีการมาบอกว่าใช้บริการมือถือชั้นสิ ของชั้นดีนะ ซึ่งนี่ถือ

เป็นการท�าการตลาดดิจิตอลโดยเน้นสร้าง Talk of the town หรือสร้างกระแสปากต่อปากเพื่อให้

แบรนด์เป็นที่จดจ�านั่นเองครับ 

ซึง่โฆษณาชดุนีก้ด็งัเป็นพลแุตก จนก่อให้เกดิกระแสส่งต่อกนัในโลกโซเชยีลเนต็เวร์ิค ผูค้นพา

กันเสิร์ชหาชื่อคุณหมอในโฆษณาว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ที่ส�าคัญคือโฆษณาชุดนี้ได้รับความสนใจ

จนเว็บไซต์เดลิเมลน�าคลิปโฆษณาไปลงในหน้าเว็บไซต์ด้วย 

เรยีนรูไ้ด้จาก “การให้” คอื
การสื่อสารที่ดีที่สุด

ทด
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การท�าการ

ตลาดในอดีต

น่าร�าคาญ ถูกตาต้องใจ

รบกวนชีวิตประจ�าวัน น่าเรียนรู้

ไม่มีความส�าคัญ ให้แง่คิด

หลอกลวง ให้ข้อมูลน่าสนใจ

ไม่ประทบัใจ น่าหลงใหล

การท�าการ

ตลาดยุคดิจิตอล

นีถ่อืเป็นการท�าการตลาด โดยการคดิเนือ้เรือ่งทีเ่ชือ่มโยงกบัพฤตกิรรมและทัศนคตขิองคนไทย ท่ี

เป็นเชือ้ชาตซิึง่ถกูปลกูฝังให้โอบอ้อมอาร ีมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ และกตญัญกูบัผูม้พีระคณุ โฆษณา

ชิ้นนี้จึงเข้าไปอยู่ในใจผู้ชมได้แบบอยู่หมัดเลยครับ

ดังนั้น เราอาจสรุปคร่าวๆ ได้ว่าการตลาดในยุคก่อนและการตลาดในยุคนี้ก่อให้เกิดความรู้สึก

และผลตอบรับที่แตกต่างกันออกไปอย่างสุดขั้วก็ว่าได้
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เมื่อทุก Generation  
อ้าแขนรับโลกไซเบอร์

จากการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย 2556 จาก สพธอ. พบว่า ผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตในยุคต่างๆ เป็นดังนี้

ทด
ลอ
งอ
่าน
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หากแบ่งกลุ่มคนวัยต่างๆ ออก
เป็น 5 Generation ซึ่งต่าง
ความคิด ไลฟ์สไตล์ และการเข้าถึงโลก
ไซเบอร์ก็ต่างไปด้วย จะแบ่งได้เป็น...

ไล่ตัง้แต่ยคุคณุปูค่ณุย่า คณุตาคณุยาย เป็นรุน่สมยัสงครามโลกครัง้

ที่ 2 อยู่ในวัย 65 ปีขึ้นไป ยุคนี้เราเรียกว่า Silent Generation ซึ่งส่วน

ใหญ่จะมีลักษณะของการใช้ชีวิตเรียบง่าย เคร่งครัดในแบบแผน ประเพณี 

และวัฒนธรรม

ยุค Baby Boomer คือรุ่นหลังสงครามโลก มีอายุ

ตัง้แต่ 46-64 ปี ยคุนีย้งัคงใช้ชวีติทีเ่รยีบง่าย แต่มคีวาม

ขยนัและอดทนเป็นอย่างมาก หากอยูต่ามชานเมอืงส่วน

ใหญ่แล้วคนยคุนีจ้ะใช้อปุกรณ์ไอทต่ีางๆ ไม่ค่อยเป็น (ยก

ตัวอย่างคุณแม่ของผู้เขียน เป็นต้น กว่าจะสอนให้ใช้

มาถึงยุค Gen X อายุจะอยู่ประมาณ 33-45 ปีครับ ยุคนี้เริ่มมี

เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาให้เราได้สัมผัสกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพจเจอร์  

โทรศพัท์เครือ่งโตๆ คยุกนัทต้ีองเดนิหาสญัญาณไปด้วย การเข้าถงึเทคโนโลยี

และอินเทอร์เน็ตของคนรุ่นนี้จึงจัดว่าสบายๆ 

คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนได้ เล่นคุยกันจนเมื่อยมือ

เมื่อยปากไปหมด) แต่ถ้าอยู่ในเมืองหลวงและยังไม่เกษียณอายุส่วนใหญ่

จะใช้ได้คล่องปรื๋อ
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ทีนี้ในเรื่องการท�าการตลาดนักการ

ตลาดส่วนใหญ่มกัมุง่ไปท่ี Gen X และ Gen Y 

เป็นหลัก สอดคล้องกับผลส�ารวจพฤติกรรม

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2556 จาก 

สพธอ. ท่ีพบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ตามมา 

ด้วยอายุ 30-34 ปี และ 25-29 ปีตาม

ล�าดับ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกท�าการตลาด

กับกลุ่มที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

อย ่างไรก็ตามเมื่อสังเกตจากผล

ส�ารวจข้างต้น เราจะพบว่ากลุ่มของคนที่อยู่

ในยุค Baby Boomer และ Gen Z นั้นก็มี

การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็อยูด้่วยเช่นกนั ซึง่จาก

ความคิดเห็นส่วนตัวผู้เขียนมองว่านอกจาก

การท�าการตลาดกับคน Gen X และ Gen Y 

แล้ว เราก็สามารถท�าการตลาดกับกลุ่มคน

เจนเนอเรชันอื่นได้ด้วย

ต่อมายุค Gen Y 

อายุประมาณ 17-33 ปี 

กลุ ่มคนวัยท�างานที่วิถี

ชีวิตส่วนใหญ่ผูกพันกับ

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

ยิ่งนัก เรียกได้ว่าถ้าขาด

สัญญาณอินเทอร ์ เน็ต

คนกลุ ่มนี้อาจขาดใจได ้

ล่าสุดกับ Gen Z 

อายุรุ ่นนี้คือ 1–16 ปี

ครบั ถอืเป็นกลุม่ทีม่อีายุ

น้อยที่สุด แต่เรื่องความ

รอบรู ้ในโลกไซเบอร์นั้น

ดถูกูกนัไม่ได้ครบั ยกตวัอย่างทีผู่เ้ขยีนเคยเหน็ๆ 

มาก็เยอะ อาทิ

ไอโฟน ไอพอด ไอแพด แท็บเล็ต กลาย

เป็นของเล่นส�าหรบัเดก็น้อย (ทีผู่เ้ขยีนเคยเหน็

อายุน้อยสุดที่เล่นไอแพดก็คือ 2 ขวบ)

ท�าธุรกิจขายสินค้าพรีออร์เดอร์จากต่าง

ประเทศบนเฟสบุ๊คกันอยู่หลายต่อหลายคน

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกลายเป็นของใช้

ประจ�ากายยามไปโรงเรียน

Wi-Fi
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การท�าการตลาดกับยุค Baby Boomer
ในกลุ่ม Baby Boomer นั้นมีกลุ่มคนบางส่วนซึ่งมีความรู้รอบในเรื่องไอที และคน

ที่พยายามเรียนรู้อยู่ (เช่น คุณแม่ของผู้เขียน เป็นต้น) อีกทั้งกลุ่มนี้จัดว่าเป็นกลุ่มคนที่มี

ก�าลังซื้อ และพร้อมที่จะใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการและเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น

การท�าการตลาดดจิติอลมาร์เกต็ติง้ส�าหรบัคนยคุหลงัสงครามโลกกเ็ป็นสิง่ทีค่ณุควรให้ความ

ส�าคัญไม่แพ้กันครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 

ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ฯลฯ ร่วมด้วย เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และการยอมรับใน

ตัวสินค้าให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย

การท�าการตลาดกับยุค Gen Z
เด็กยุคนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการแสดงความเป็นตัวตนออกมาให้โลกได้

รับรู้ผ่านข้าวของเครื่องใช้ การแต่งกาย และอาหารการกิน ซ�า้ยังมีอัตราการซื้อสูงเพราะวัย

นี้ตัดสินใจซื้อสินค้าง่าย ไม่เหมือนวัยอื่นๆ ที่จะซื้ออะไรสักอย่างต้องคิดแล้วคิดอีก ที่ส�าคัญ

คือแม้เด็กๆ จะมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยน้อยเพราะยังอยู่ในวัยเรียน แต่เมื่อมีความต้องการ 

พวกเขาจะสื่อสารกับผู้ปกครอง และโน้มน้าวให้ผู้ปกครองตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้

อย่างไม่ยากเย็นเลยครับ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการท�าการตลาดสามารถท�าได้กับคนแทบทุกวัย เพราะบางครั้ง

คนซื้ออาจไม่ได้ใช้ และคนที่ตัดสินใจเลือกสินค้าอาจไม่ใช่คนจ่ายเงินก็ได้
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ปัจจบุนัต้องยอมรบัว่าเทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนส�าคัญต่อชวีติคนเราเป็นอย่างยิง่ ซึง่คณุสามารถน�า

เทคนิค กลยุทธ์ด้านการตลาดมาปรับให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่วิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆ จนก่อเกิด 

เป็นการท�าการตลาดที่ทันยุคทันสมัยและโดนใจกลุ่มเป้าหมาย 

ถือก�าเนิดเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย 
โอกาสท�าการตลาดบนสื่อ 

ออนไลน์เพิ่มขึ้น

กระแสการท�าการตลาดบนเว็บไซต์โซเชียล 
มีเดียเพิ่มมากขึ้นร่วมกับการท�าการตลาด

บนเว็บไซต์ Youtube มีมากขึ้น

การท�าการตลาดบนสื่อโทรทัศน์
การส่งอีเมลและเว็บไซต์

นอกจากท�าการตลาดแบบออฟไลน์แล้ว ธุรกิจ
ต่างๆ หันมาท�าการตลาดบนโลกออนไลน์

สร้างสรรค์เนื้อหาที่กระแทกใจกลุ่มเป้าหมาย

โลกเปลี่ยนไป 
วิวัฒนาการทางการตลาด

ต้องเปลี่ยนตาม
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ส�ำหรบัวิวัฒนำกำรของกำรท�ำกำรตลำด

นั้นสำมำรถแบ่งได้คร่ำวๆ ดังนี้

ตัง้แต่ปี 2000 ไล่มาจนถงึปี 2012 จะเหน็

ได้ว่าการท�าการตลาดนั้นค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่โลก

ออนไลน์มากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นการท�าการ

ตลาดแบบ 360 องศา หรือท�าการตลาดทั้งแบบ

ออฟไลน์และแบบออนไลน์ควบคู่กันไป

Offine

Online

ดังนั้น นอกจากคุณจะท�าการตลาดแบบออฟไลน์แล้ว ในยุคนี้การท�าการตลาดแบบออนไลน์ก็มี

ความส�าคญัมากเช่นกนั ประโยคทีว่่า “เข้าเมอืงตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม” ยงัเป็นจรงิอยูเ่สมอในทกุวนั

นี ้เพราะหากผูป้ระกอบธรุกจิรายอืน่ๆ หนัมาใช้เทคโนโลยใีนการท�าการตลาดให้แบรนด์เป็นทีจ่ดจ�าและ

ดงักระหึม่บนโลกออนไลน์กนัแล้ว แต่คณุยงัคงมุง่ไปทีก่ารท�าการตลาดออฟไลน์ โดยไม่สนใจการท�าการ

ตลาดบนโลกออนไลน์เลย นั่นเท่ากับว่าคุณก�าลังตัดขาของคุณทิ้งไปข้างหนึ่งเลยก็ว่าได้ 

Offine

ค.ศ. 2000

Online Offine

ค.ศ. 2012

Online
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