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ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เราเรียกยุคนี้กันติดปากว่า

ยุคดิจิตอล ได้เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในยุคนี้ไปจากอดีตมากมายนัก ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ การค้นหา

ข้อมลูท่ีเราต้องการ ยุคสมัยนีเ้ราสามารถค้นหาข้อมูลทีต้่องการได้อย่างง่ายดายและรวดเรว็ ข่าวสารทีเ่คย

มีให้ติดตามทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ (สื่อออฟไลน์) ถูกแทรกด้วยข่าวสารทางสื่อออนไลน์ที่รวดเร็ว

และทันเหตุการณ์กว่า เราจะพบเห็นว่าเมื่อข่าวสารถูกอัพเดตขึ้น จะถูกแชร์และบอกต่อๆ กันอย่างรวดเร็ว

บนสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่างเฟสบุ๊ค

ก้าวเข้าสู ่ยุคดิจิตอล อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น จึงไม่แปลกที่

หลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเพิ่มช่องทางบนอินเทอร์เน็ตไว้ให้ผู ้บริโภคได้เข้าถึง โลกของการตลาด

ก็เช่นกัน แต่เดิมที่มีเฉพาะส่วนของออฟไลน์ จ�าเป็นจะต้องน�าพาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ ยิ่งหาก

ใครขยับช้าก็อาจจะโดนคู ่แข่งทางธุรกิจน�าหน้าไปหลายช่วงตัว ดังนั้น ธุรกิจของคุณจ�าเป็นต้อง

มีช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และต้องท�าการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของการตลาดในยุคนี้ที่เป็นยุคของดิจิตอล  น�าเอาเนื้อหาการ

ตลาดเดมิๆ มาเปลีย่นให้น�ามาใช้กบัยคุดจิติอลเปลีย่นให้เป็นการตลาดออนไลน์ แม้ท่านผูอ่้านจะไม่มคีวามรู้ 

ในเรื่องการตลาดเลยก็ตาม ถ้าโจทย์ของผู้อ่านคือ ต้องการท�าการตลาดในยุคดิจิตอลยุคนี้ หนังสือเล่มที่

เปิดอ่านอยู่นี้ไม่ท�าให้ท่านผิดหวังแน่นอน

สดุท้ายน้ี หนังสือเล่มน้ีเป็นเล่มท่ีปรับปรุงอพัเดตเนือ้หาให้เป็นไปตามกระแสการตลาดยคุดิจติอลที่

ต้องเปลีย่นแปลงไปตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การตลาดบางอย่างทีเ่คยใช้ได้ผลแต่ปัจจบุนัมนัเอาต์ไปแล้ว

ก็ถูกปรับออก บางสิ่งที่เป็นกระแสก�าลังมา ผู้เขียนก็น�ามาเสนอเพื่อให้น�าไปใช้แล้วได้ผลในทันที 

 

ยินดีต้อนรับสู่การตลาดยุคดิจิตอล 2015 ครับ 

ชนะ เทศทอง

บทบรรณำธิกำร
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หากพดูถงึเครือ่งมอืในการท�างานของสาขาอาชพีต่างๆ นัน้แน่นอนว่าต้องแตกต่างกนัออก

ไป เครือ่งมอืของช่างตดัเสือ้ผ้าคงหนไีม่พ้นจกัรเยบ็ผ้า เครือ่งมอืของช่างแกะสลกัคอื สิว่และค้อน 

เครื่องมือของนักข่าวภาคสนามคือ เครื่องบันทึกเสียง เช่นกันครับ นักการตลาดก็มีเครื่องมือ 

ทางการตลาดเป็นอาวธุประจ�ากายเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิ 

การขาย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นทฤษฎีท่ีมีอยู่ในต�าราการ

ตลาดมาช้านานแล้ว ที่ผมกล่าวถึงเครื่องมือของอาชีพต่างๆ เพราะอยากจะบอกว่าไม่ว่าอาชีพ

ไหนก็ตาม หากไม่รู้จักดูแลเครื่องมือของตัวเองให้ดี ปล่อยให้ทื่อหรือบิ่น งานที่ได้ก็จะขาดซึ่ง

คุณภาพที่ดีตามไปด้วย ยิ่งการท�าการตลาดในยุคสมัยนี้ด้วยแล้ว เรายิ่งต้องหมั่นพัฒนาทักษะ

ทางการตลาดให้มากยิ่งข้ึน ไม่ใช่ว่าเคยเรียนมาแบบนี้ เคยท�ามาแบบนี้ก็ใช้จ�าเจมันอยู่อย่าง

นั้น ด้วยเหตุที่ว่ามันเคยได้ผลดี โดยไม่มองว่าตอนนี้โลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลโดยสมบูรณ์แล้ว 

อนัทีจ่รงิแล้วผูเ้ขยีนเองกไ็ม่ใช่นกัการตลาดทีจ่บเลศิจบหรมูาจากเมอืงนอกเมอืงนา เพยีง

แต่เป็นคนทีค่ดิเสมอว่า หากเราท�างานในแบบเดมิๆ ใช้เพยีงทฤษฎกีารตลาดแบบทีเ่คยเรยีนในต�ารา

สุดท้ายการท�าการตลาดนัน้กจ็ะขาดซึง่ความคดิสร้างสรรค์ ไม่ทนัโลก ไม่ทนัสมยั นานวนัไปงานที่

เราท�ากจ็ะกลายสภาพเป็นโคลนดดู ทีก่ว่าจะรูต้วัอกีทเีรากก็ลายเป็นนกัการตลาดทีจ่มโคลนดดูจน

ไม่เหลอืหทูีจ่ะฟัง และดวงตาทีจ่ะเปิดรบักระแสการท�าการตลาดใหม่ๆ เพือ่พฒันางานของเราแล้ว  

และเพราะไม่อยากเป็นนักการตลาดที่พึ่งแต่ทฤษฎีเดิมๆ เพียงอย่างเดียว ผมจึงพยายามศึกษา

หาความรู้เกี่ยวกับเทรนด์การท�าการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับการน�าทฤษฎีและความรู้ใน

การท�าการตลาดมาเล่าสู่ให้คุณได้รับทราบกัน 

ค�ำน�ำ
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ซึ่งในปีนี้รวมถึงปีต่อๆ ไปนั้น สิ่งที่นักการตลาดต้องให้ความส�าคัญกันมากก็คือ การท�าการตลาด

แบบ Digital Marketing ที่มีกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พิสูจน์แล้วว่าการท�าการตลาด 

รปูแบบนีส่้งผลให้หลายต่อหลายธรุกจิประสบความส�าเรจ็มานบัไม่ถ้วนแล้ว อ้อ แล้วไม่จ�าเป็นนะว่าผูอ่้าน 

หนังสือเล่มนี้จะต้องเป็นนักการตลาดเท่านั้น เพราะหากคุณเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ และต้องการทราบวิธี

ด�าเนินธุรกิจให้ไปรุ่งไปรอดและปลอดภัย หนังสือเล่มนี้ถือว่าช่วยให้แง่มุมทางการท�าการตลาดสมัยใหม่

ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ป.ล. อย่าเผลอด�าดิ่งลงในโคลนดูดกันนะครับ

ด้วยความปรารถนาดี

      ณัฐพล ใยไพโรจน์

Special Thanks

การคิด การวิเคราะห์ และการน�าไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น นอกจากตนเองและ

องค์กรจะประสบความส�าเร็จแล้ว ยังจะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง...  

น่ีคือส่ิงท่ีผู้เขียนคิดไว้อยู่ในใจเสมอ แต่ก็เป็นแค่คิดอยู่ในใจของตนเอง จนมาพบกับคุณชนะ เทศทอง  

บรรณาธิการ ผู้ให้โอกาสผมได้น�าความคิดที่คิดอยู่ในใจนั้น กลั่นกรองออกมาเป็นหนังสือที่ท่านก�าลังถืออยู่

ในมือ ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 แล้ว

นอกจากขอบคุณคุณชนะแล้ว ยังมีองค์กรต่างๆ ที่ผลิตสื่อในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจให้ผมน�า

มาเป็น Case Study ในหนังสือเล่มนี้

ทั้งนี้ผู้ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ผู้อ่านทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ โดยผู้เขียนมีความหวังอย่าง

ยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของผู้อ่านทุกท่าน ให้ทันยุคทันสมัย และตอบโจทย์

ยุคดิจิตอลอย่างในปัจจุบัน

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ณัฐพล ใยไพโรจน์
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“Happening = Happiness”

ผมเชือ่เสมอว่าสิ่งใดเกดิขึน้แล้วย่อมดีเสมอ ถึงแม้บางเรือ่งอาจประสบปัญหา แต่ 

ในท่ีสุดแล้วปัญหานั้นก็จะท�าให้เราเกิดปัญญาและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไม่มาก

ก็น้อย

การท�าการตลาดดิจิตอลก็เช่นเดียวกัน

“ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง”  

หมากเด็ดบนกระดานธุรกิจ 
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เข้าสูปี่ 2015 ปีนีก้ารแข่งขนัด้านดจิติอล

มาร์เก็ตติ้งในทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีความรุนแรง

เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ส�าหรับใครที่เคยท�าการ

ตลาดในรปูแบบดจิติอลมาแล้วกจ็ะเพิม่กลยทุธ์

ด้านเนื้อหาและการดีไซน์ที่ตรงใจลูกค้า เพื่อน�า

ไปสู่การบอกต่อหรือ Word of Mouth ในด้าน

ดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ส่วนใครทีไ่ม่เคยท�ามาก่อน เพราะมองว่า 

การท�าการตลาดดิจิตอลเป็นเพียงแค่กระแสที่ 

ในทีส่ดุกจ็ะหายไปพร้อมกบัคณุมาร์ก ซกัเคอร์เบร์ิก  

ก็คงต้องหันมาท�าความเข้าใจกับการตลาด

ดิจิตอลเสียใหม่ เพราะนี่หมายถึงความอยู่รอด

ของธุรกิจกันเลยทีเดียว

ถึงตรงนี้หลายๆ คนอาจเห็นต่างและ

ย้อนแย้งว่า “หากธรุกจิตดิลมบนเป็นเจ้าตลาด

แล้ว กไ็ม่เหน็จ�าเป็นจะต้องท�าการตลาดรปูแบบ 

ใหม่นี้ก็ได้ ยังไงก็ขายได้” จริงอยู่ว่าเจ้าตลาด

ก็คือเจ้าตลาด แต่อย่าลืมครับว่า อันดับ 1 

ก็สามารถตกชั้นมาอันดับ 2 และ 3 ได้ พูด

ไปแล้วก็เหมือนกับทีมฟุตบอลท่ีครั้งหนึ่งอาจ

เคยอยู่พรีเมียร์ลีก แล้วต้องตกมาอยู่ดิวิชัน 

1 นั่นเอง 

 

หากไม่พัฒนา อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ
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ยอดขายถ้าไม่ท�าการตลาด

ออนไลน์

ยอดขายเมื่อท�าการตลาด 

ออนไลน์
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โลกเปลี่ยน วิวัฒนาการ
ทางการตลาดเปลี่ยนตาม
“ย�่ำอยู่กับที่”

คงไม่ใช่นิยามที่ดีนักส�าหรับการท�าการตลาด ดังนั้น เมื่อ

โลกเปลีย่นไปการท�าการตลาดแบบทีเ่รยีกว่า Modern Marketing 

ก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน

พฒันาขึน้ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายความว่าเมือ่ปี ค.ศ. 2000 เคย

ท�าการตลาดแบบไหน ปี ค.ศ. 2014 ก็ทิ้งมันเสีย แต่หมายถึง

การพัฒนาให้มีมากขึ้น เพิ่มขึ้นกว่าเดิม สรุปคือ เคยส่งอีเมลให้

ลูกค้าก็ยังใช้อยู่ เคยลงสื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ก็ยังท�าอยู่ หากแต่

ว่าในปี 2014 และปีถัดๆ ไป คุณจะต้องท�าการบ้านด้านเนื้อหา

ที่โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ปกติเคยส่งอีเมลเป็นข้อความยาวๆ ถึง

ลูกค้า ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ข้อความสั้น, ภาพสวย, ออกแบบ

เนื้อหาของดีลหรือโปรโมชันให้สะดุดตา, ใส่ปุ่ม Call to Action 

สีสันโดนใจ, Link เว็บไซต์เข้าไปด้วย ฯลฯ เท่าน้ีก็เปล่ียนจาก

การส่งอีเมลแบบบ้านๆ เป็นการส่ง E-Newsletter แบบโดนๆ 

แล้วครับ 
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การท�าการตลาดบนสื่อ

โทรทัศน์ การส่ง 

อีเมลและเว็บไซต์

นอกจากเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

การจัดท�าแอพพลิเคชัน และสร้าง 

Community ผ่าน  Line ก็เป็นสิ่งที่

นักการตลาดให้ความสนใจ  ร่วมกับ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบ

การน�าเสนอที่สะดุดตาและสะดุดใจ

กลุ่มเป้าหมายด้วย

ถือก�าเนิดเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย 

โอกาสท�าการตลาดบนสื่อ

ออนไลน์เพิ่มขึ้น

กระแสการท�าการตลาดบน

เว็บไซต์โซเชียลมีเดียเพิ่ม

มากขึ้น ร่วมกับการท�าการ

ตลาดบนเว็บไซต์ YouTube 

มีมากขึ้น

นอกจากท�าการตลาด

แบบออฟไลน์แล้ว 

ธุรกิจต่างๆ หันมา

ท�าการตลาดบนโลก

ออนไลน์มากขึ้น

เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ค กลาย

เป็นเครื่องมือที่ธุรกิจน�ามาใช้เป็น

กลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย

วิวัฒนาการ

ของการ

ท�าการตลาด

ดิจิตอล

2013

2012

OnlineOffline

2006

20042000

2014
AP

P
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จูนทัศนคติปี ค.ศ. 2015 
Digital Marketing  
ไม่ใช่แค่ท�าการตลาดบนเว็บไซต์ 
เครือข่ายสังคม
“ดิจิตอลมำร์เก็ตติ้งที่คุณรู้จักนั้น จ�ำกัดอยู่แค่ค�ำว่ำ Facebook หรือเปล่ำ” 

เมือ่พดูถงึการท�าการตลาดดจิติอล หลายๆ คนอาจนกึถงึเพยีงการท�าการตลาดบน Facebook, 

Instagram และบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เท่านัน้ ทัง้ทีจ่รงิแล้วการท�าการตลาดดจิติอลนัน้มเีครือ่งมอื 

ให้เลือกใช้สอยอยู่มากมาย และการเลือกใช้เครื่องมือก็เป็นแค่ “ส่วนเล็กๆ” ของแผนการท�าการ

ตลาดดิจิตอลเท่านั้น

ทีนี้มาดูกันว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่คุณต้องคิด วิเคราะห์ และลงมือท�านั้นจะประกอบไปด้วยการ

วางแผนในเรื่องใดบ้าง 

ปักหมุด เพื่อก�าหนดเป้าหมายว่าต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักในเรื่องใด อาทิ 

ต้องการเน้นสร้างแบรนด์, โปรโมทสนิค้า, แจ้งโปรโมชนั, ขายสนิค้า, ต้องการ CRM เพือ่สร้างความ

สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือจะท�าควบคู่กันไปหลายๆ ส่วนก็ได้ การก�าหนดเป้าหมายนี้จะ

ท�าให้คุณสามารถทราบทิศทางของเนื้อหาที่จะสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
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ประชาสัมพันธ์

สร้างแบรนด์
สร้างความ 

สัมพันธ์

?โปรโมทสินค้า

เป้าหมาย

กำาหนดเป้าหมายหลัก
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พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำและบริกำร ต้องส�ารวจว่าลูกค้าของคุณซื้อสินค้าของคุณ

ที่ไหน ซื้อเท่าไร อย่างไร และซื้อเวลาใด ซึ่งเราสามารถแบ่งพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออก

ได้เป็น 3 แบบ

 � ซื้อตามร้านและห้างสรรพสินค้า

 � ซื้อสินค้าออนไลน์ 

 � ซื้อสินค้าตามความสะดวกทั้ง ณ จุดขาย และออนไลน์ชอปปิ้ง 

รู้จักพฤติกรรมผู้บริโภค 

ด้วยเทคโนโลยีและการเข้าถึงโลกออนไลน์มีความสะดวกยิ่งขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงมี

การปรบัเปลีย่นไปจากยคุก่อนอย่างเหน็ได้ชดั การท�าความเข้าใจกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่น

ไปนี้ จะท�าให้คุณเลือกใช้เครื่องมือและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

ส�าหรับพฤติกรรมที่คุณต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือ

พฤติกรรมกำรออนไลน์ ลูกค้าของคุณอยู่ในกลุ่มไหน Digital Native หรือ Digital 

Immigrant มักออนไลน์ในช่วงเวลาใด และกิจกรรมที่ท�าส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์คืออะไร
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นิยมช็อปออนไลน์

Online ทุกวัน

ทำาความเข้าใจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

เพศหญิง

Digital Native

พนักงานออฟฟิศ
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