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สร้าง…ฐานลูกคา้ 
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แส…น สาหสั ถา้หยดุโปรโมท 

 



 

 ลอง คิดกัน ดูนะค รับถ้าห าก คุณ มี เ งิ น ทุนอยู่  1,000 บ าท  

จะลงทุนดา้นเวบ็ไซตใ์นสัดส่วนเท่าใด ? ระหวา่ง…  

1. สร้างเวบ็ไซต ์   2.  บริหารจดัการเวบ็   3. โปรโมทเวบ็ 

 (คิดนะครับ และลองหาค าตอบในใจ อยา่เพ่ิงดูเฉลย) 

  

 … 

 20% สร้างเวบ็ไซต ์

 30% บริหารจดัการเวบ็ 

 50% โปรโมทเวบ็ 

 ใช่แลว้ละครับ ถา้เรามีเงินอยู ่1,000 บาท ควรจะทุ่มงบไปท่ีการ

โปรโมทเวบ็ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 500 บาท หรือ 50% จากงบประมาณท่ีมีอยู ่แต่ท่ี

ผมทราบมามีขอ้มูลท่ีน่าตกใจอยา่งหน่ึงกคื็อ ผูป้ระกอบการไทยเกินคร่ึง ไม่

ยอมโปรโมทธุรกิจของตนเอง ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากการส ารวจสถานภาพ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยส านกังานสถิติแห่งชาติครับ 

 
สถิติการโปรโมทสินคา้ของคนไทย โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 



 

 ท าไมจึงเป็นเช่น? 

 ค าตอบเดียวเลยครับว่าท าไมการตลาดออนไลน์จึงยิ่ งทวี

ความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ คือ “Behavior Change” พฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิงแลว้ ลองมาดูขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจ

มากข้ึนครับ 

o 1 ใน 8 คู่ของคนแต่งงานในประเทศอเมริกาเจอกันทาง

อินเทอร์เน็ต 

o 106 พนัลา้นการคน้หาผา่นทาง Google ทุกเดือน เทียบกบัปี 

2006 แค่ 2.7 พนัลา้น 

o Facebook มีสมาชิก 1,000 ลา้นคน เทียบไดก้บัประเทศใหญ่

อนัดบั 3 ของโลก รองจากจีนและอินเดีย 

o จ านวนปีท่ีส่ือเขา้ถึงคนได้ 50 ลา้นคน วิทยุ 38 ปี ทีวี 13 ปี 

อินเทอร์เน็ต 4 ปี iPod 3 ปี และ Facebook เพียง 2 ปี 

o จ านวนอุปกรณ์ท่ีต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละปีคือ ปี 1984 จ านวน 

1 ,000 ช้ิน 1992 จ านวน 1 ,000 ,000 ช้ิน ปี  2008 สูงถึง 

1,000,000,000 ช้ิน 

 

 แล้วการตลาดออนไลน์วธีิไหน “Work” กว่ากนั? 

 มีหลายวิธีในการท าตลาดออนไลน์ แต่จะเลือกใช้วิธีไหนนั้นก็

ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท์างการตลาดของเราเป็นส าคญั ถา้เราเน้นหาลูกคา้

ใหม่ๆ ส่ือออนไลน์ท่ีน่าสนใจอาจใชว้ิธี SEO แต่ถา้ตอ้งการเนน้ใหเ้กิดการ

ซ้ือซ ้ าจากลูกคา้รายเดิมก็อาจใช้การตลาดผ่านอีเมล ซ่ึงไดมี้การสรุปตวั

เลขท่ีน่าสนใจไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 



  Type of e-Marketing  Acquisition Retention 

Search Engine Optimization 94% 6% 

Banner Ads. 91% 9% 

Referral/Viral Programs 85% 15% 

Affiliate Programs / Sponsorships 75% 25% 

Incentive Programs 51% 49% 

E-Mail Marketing 37% 63% 

 

Online Media  

Website / e-Mail Marketing / Web Advertising 

Search Engine Optimization / Social Media 

Viral Marketing / Mobile Marketing 

 

Website…ร้านค้า 24 ช่ัวโมง 
การมีเวบ็ไซตก์เ็ปรียบเสมือนการมีหนา้ร้านคา้ท่ีเป็น Landmark ให้

ลูกคา้แวะเวียนเขา้มาในร้าน ซ่ึงผมไดอ้ธิบายไปอยา่งละเอียดแลว้ในคลิกท่ี 

4 ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดออนไลน์ท่ีส าคญั และจ าเป็นท่ีทุกธุรกิจ

ควรมีเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ แมแ้ต่ธุรกิจร้านอาหารอยา่งเช่น KFC ท่ี

ลกูคา้ตอ้งเดินทางไปใชบ้ริการในร้าน แต่กส็ามารถประยกุตใ์ชส่ื้อออนไลน์

เป็นเคร่ืองมือการตลาดกระตุน้ให้เกิดการสั่งซ้ือโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้

ลกูคา้เดินเขา้หาเพียงฝ่ายเดียว 

 



 
 

e-Mail Marketing ส่ือดั้งเดมิทีไ่ม่เคยตาย 

 
อยา่มองว่าการท าตลาดออนไลน์โดยใชอี้เมลเป็นเร่ืองเชยๆ เพราะ

มนัช่วยดึง Traffic ใหล้กูคา้หลัง่ไหลเขา้เวบ็ไซตข์องเราไดไ้ม่นอ้ยหากอีเมล

ท่ีส่งไปหาลูกคา้นั้นมีความน่าสนใจมากพอ ผมมีเคล็ดลบั 10 ขอ้ สั้นๆ 

ง่ายๆ ท่ีเป็นเทคนิคสุดยอดในการท าตลาดผา่นอีเมลครับ  

1. อยา่เป็น Spammer  

2. เคารพสิทธิของลกูคา้  

3. เน้ือหาคือเร่ืองหลกั  

4. เวลาคือเร่ืองส าคญั  

5. สร้างความประทบัใจในคร้ังแรก  

6. ใหร้างวลัส าหรับการอ่านทุกคร้ัง  



7. ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ  

8. ติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ  

9. เกบ็รวบรวมอีเมลล์กูคา้อยา่งต่อเน่ือง 

10. ท าตาม Best Technical Practices อยา่งเคร่งครัด  

 

Web Advertising…โปรโมทดเีวบ็กด็งั 
คือการโฆษณาผ่าน Banner ท่ีเรามกัจะคุน้เคยตามเวบ็ไซต์ต่างๆ

อยา่งไรกต็าม การท าโฆษณาแบบ Web Advertising ยงัมีอีกรูปแบบหน่ึงก็

คือ Pay Per Click หรือท่ีนิยมเรียกกนัสั้นๆ วา่ PPC ท่ีช่วยท าใหธุ้รกิจของ

เราเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดแ้ม่นย  ามากข้ึน แต่ไม่วา่จะใชรู้ปแบบของ Banner 

หรือ PPC ส่ิงท่ีส าคญัเหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้

เยี่ยมชมเวบ็ไซตท่ี์เราไปลงโฆษณา โดยสรุปหลกัของการเลือกลงโฆษณา

ออนไลนมี์ดงัน้ีครับ 

o ลงโฆษณากบัเวบ็ท่ีมี “ลูกค้าเป้าหมาย” ของเรา 

o ลงโฆษณากบัเวบ็ท่ีมี “ผู้เข้าชมจ านวนมาก”  (บางคร้ังนอ้ยก็ OK 

ถา้ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ) 

o ลงโฆษณา “หลายเวบ็” ดีกวา่เวบ็เดียว 

o ลงโฆษณาใน “ช่วงเวลา” ท่ีเหมาะสม 

o หมัน่ “เปลีย่น” Banner บ่อยๆ (Banner มีอายเุฉล่ีย 2 สัปดาห์)  

 



 
ตวัอยา่งส่ือออนไลน์แบบ Web Advertising 

 

รู้จักรูปแบบ “ค่าโฆษณาออนไลน์” กนัหน่อย 

„ Flat Rate   คิดเหมาจ่ายเป็นรายอาทิตย ์/ เดือน / ปี 

„ CPC      Cost Per Click คิดค่าใชจ่้ายเม่ือมีการคลิกโฆษณา  

„ CPM      Cost per 1,000 impression คิดค่าใชจ่้ายต่อการแสดง

โฆษณา 1,000 คร้ัง  

 

 

วธีิคดิ “งบประมาณโฆษณา” 

% ของยอดขาย เช่น 20% ของยอดขาย  

ถา้มียอดขาย 1,000,000 บาท ค่าโฆษณาเท่ากบั 200,000 บาท 

% ของงบการตลาด เช่น 30% ของงบการตลาด  

ถา้มีงบการตลาด 500,000 บาท ค่าโฆษณาเท่ากบั 150,000 บาท 

% ของก าไร เช่น 10% ของก าไรสุทธิ  



ถา้ก าไรสุทธิ 100,000 บาท ค่าโฆษณาเท่ากบั 10,000 บาท 

งบประมาณจากลูกค้าใหม่ เช่น 10,000 บาทต่อลกูคา้ใหม่ 1 คน  

ถา้มีลกูคา้ใหม่ 10 คน ค่าโฆษณาเท่ากบั 100,000 บาท  

 

จะโฆษณาต้องรู้จัก Conversion 

ในการโฆษณาออนไลน์นั้ น ค  าๆ หน่ึงท่ีต้องท าความรู้จักก็คือ 

“Conversion” เพราะมนัหมายถึงการเปล่ียนจากผูช้มโฆษณาเป็นลูกคา้ของ

เรา พูดง่ายๆ ก็คือ Conversion จะเป็นขอ้มูลท่ีใชว้ดัประสิทธิผลของการ

โฆษณาออนไลน์นัน่เอง  

Conversion คืออะไร?... 

o การเปล่ียนจาก Page View มาเป็น Click  

o มีการแสดงก่ีคร้ัง และมีการคลิก ก่ีคร้ัง 

o หากแสดงเยอะ แต่คลิกนอ้ย อาจหมายถึงรูปแบบของค าโฆษณา

ไม่ตรงใจลกูคา้ 

ผมมีสูตรง่ายๆ ในการคิด Conversion Cost หรือตน้ทุนในการโฆษณา 

โดย Conversion Cost ยิง่ต  ่ายิง่ดี เพราะมนัหมายถึงการมีประสิทธิผลในการ

โฆษณา ดงัน้ีครับ 

 

Conversion Cost     =     Advertising Costs / Number of Sales 

  

 ขอยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ 3 กรณี เพื่อให้เห็นภาพชดัๆ ตามรูป

ดา้นล่างน้ีนะครับ 



 
Source: Embellix eMarketing Plan Metrics Worksheet: Conversion Cost Calculation) 

 

 จาก Promotion ทั้ง 3 กรณีน้ี Promotion2 ถือวา่คุม้ค่าในการลงทุน

มากท่ีสุด เพราะมี Conversion Cost ท่ีต  ่าท่ีสุดนัน่เอง ดงันั้น การเลือก

เวบ็ไซตท่ี์ลงโฆษณาไม่ควรพิจารณาเฉพาะค่าโฆษณาเพียงอยา่งเดียว ตอ้ง

รู้จกัวิเคราะห์ถึงยอดขาย และน ามาใชเ้ปรียบเทียบร่วมกนั ถึงจะท าให้การ

โฆษณาของเราคุม้ค่ามากข้ึนนัน่เอง 
 

Search Engine Optimization…อยู่เฉยๆ ลูกค้าก็

ลอยมา 
หรือ SEO คือเทคนิคท่ีท าให้หนา้เวบ็เพจของเราอยู่ในอนัดบัดีๆ 

ของเคร่ืองมือคน้หา (Search Engine) เช่น Google, Yahoo, Bing, Baidu  

การใช ้SEO จะท าให้เราสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยท่ีไม่ตอ้ง

ออกแรงหาลกูคา้ เน่ืองจากลูกคา้จะหาเราเจอบน Search Engine เหล่านั้น 

การท าให้อนัดบัของเวบ็เพจเราดีข้ึนบน Search Engine นั้น ท าได้

สองแบบคือแบบ Organic (แบบธรรมชาติ) และแบบ Sponsored หรือแบบ

เสียเงิน 



 
 

หลกัการท างานของ SEO 

Search Engine ท างานโดย Spider หรือ Bot หรือ Crawler กแ็ลว้แต่จะ

เรียกนะครับ มนัจะไต่ไปตามเวบ็เพจต่างๆ เพื่ออ่าน เก็บขอ้มูล และไต่ไป

ตามลิงก์ท่ีช้ีไปยงัเพจอ่ืนๆ และท าแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนครบทุกเพจทัว่โลก  

โดยเม่ืออ่านและเก็บขอ้มูลแลว้ Search Engine จะท าการ Index หรือจดั

หมวดหมู่เพจต่างๆ ตาม Keywords ท่ีอ่านพบ และใชส้มการคณิตศาสตร์ใน

การจดัอนัดบัเวบ็เพจ  

 
หลกัการท างานของ SEO 

 

ถ้าอยากรู้ว่า Search Engine เกบ็ข้อมูลอะไรบนเวบ็เราบ้าง? 



วธีิการง่ายๆ คือลองเขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์www.seo-browser.com 

 

เคลด็ลบัการปรับเว็บตามหลกั SEO 

ตอนน้ีคิดวา่ทุกท่านคงพอรู้จกักบั SEO กนัไม่มากก็นอ้ยแลว้ คราวน้ี

ลองมาดูหลกัในการท า SEO กนัดีกวา่ ซ่ึงจะมีอยู ่2 ค าท่ีเราตอ้งจดจ าและลง

มือท า  

1. On-Page Optimization คือการปรับแต่ง SEO โดยอาศยัปัจจยั

ภายใน พูดง่ายๆ ก็คือการท า SEO กบัส่ิงท่ีสามารถควบคุมไดใ้นเวบ็ไซต์

ของเราเอง ตวัอยา่งเช่น การปรับเน้ือหาภายในเวบ็ ช่ือหวัเร่ืองของหนา้เวบ็ 

(Title Tag) ค าอธิบายหนา้เวบ็ (Meta Description) การสร้าง Link เพื่อ

เช่ือมโยงไปยงัหนา้อ่ืนๆ ภายในเวบ็ไซตข์องเรา (Internal Link) หรือแมแ้ต่

การตั้งช่ือโดเมน ช่ือไฟลข์อ้มูลบนเวบ็ เหล่าน้ี เป็นตน้ครับ 

2. Off-Page Optimization คือการอาศยัปัจจัยภายนอกมาท าให้

อนัดบัของเว็บเราดีข้ึน เช่น การเพ่ิม Link จากเว็บไซต์อ่ืนๆ ให้ Link 

กลบัมาหาเวบ็ของเรา หรือท่ีนิยมเรียกวา่ Back Link การโฆษณาออนไลน์

ในเวบ็ไซตต่์างๆ หรือแมแ้ต่การใชส่ื้อ Social Media ทั้งน้ี การท า Off-Page 

เราตอ้งรู้จกักบัค าอีกค าก็คือ “Popularity” คือการก าหนดความนิยมของ

เวบ็ไซตโ์ดยค านวณจากจ านวน Link ท่ีเขา้มาท่ีเวบ็ไซต ์ โดยเพจยิง่มีความ

นิยมมากเท่าไหร่คะแนนของเพจ (Page Rank) กจ็ะยิง่สูง ทั้งน้ี ความนิยมจะ

วดัจากจ านวน Inbound Link ท่ีเขา้มาท่ีเพจ โดยท่ีแต่ละ Search Engine จะมี 

Algorithms ในการค านวณท่ีแตกต่างกนั อยา่งเช่น Google จะเรียกวา่ Page 

Rank โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0-10 

 

อยากรู้ว่า Google Page Rank ของเวบ็เราได้กีค่ะแนน 



ลองเข้าไปที่เวบ็ไซต์ www.prchecker.info 

 

Social Media Marketing…ส่ือทีใ่กล้ชิดลูกค้าทีสุ่ด 

 
 

เ ด๋ียวน้ีส่ือโซเชียลดูจะเป็นอะไรท่ีก าลังฮอตฮิตท่ีสุดในการท า

การตลาดออนไลน์ เพราะเสน่ห์ของส่ือน้ีช่วยให้ผูซ้ื้อผูข้ายรู้สึกมีความ

ใกลชิ้ดกนัไดดี้กวา่ส่ืออ่ืนๆ ปัจจุบนัมีคนเล่น Social Network มากกวา่ 400 

ลา้นคนทัว่โลก ซ่ึงเราสามารถใชเ้คร่ืองมือดา้น Social Network เช่น 

Facebook, Twitter, Line ในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได ้ซ่ึงจะ

ช่วยกระจายขอ้มูลข่าวสารของเราเป็นไปในรูปแบบของลูกโซ่ ส าหรับ

รายละเอียดในการใชส่ื้อโซเชียลเราจะกล่าวถึงโดยละเอียดในคลิกต่อไปนะ

ครับ 

 

Viral Marketing…สร้างกระแสให้ธุรกจิ 
อนัท่ีจริงแลว้ ความส าเร็จดา้นหน่ึงของการท า Content Marketing ก็

คือท าให้เกิด “กระแส” ซ่ึงวดัไดโ้ดยมีคนน าเน้ือหาของเราไปบอกต่อๆ กนั 



นัน่ก็คือ Viral Marketing อยา่งหน่ึงนัน่เองครับ ดงันั้น ความส าเร็จของ 

Viral Marketing จึงอยูท่ี่ Content ท่ีเราสร้างสรรคข้ึ์น บวกกบัความทรงพลงั

ของส่ือท่ีนิยมใชใ้หเ้กิด Viral กคื็อ Social Media ต่างๆ สรุปง่ายๆ กคื็อ การ

ท า Viral Marketing ตอ้งอาศยั Content ท่ีน่าสนใจ และส่ือ Social ท่ีมี

ประสิทธิภาพร่วมกนั มนัจะช่วยท าให้ธุรกิจของเราเกิดการบอกต่อแบบ

ปากต่อปากไม่มีท่ีส้ินสุดกนัเลยทีเดียว อยา่งเช่น www.shareacocacola.com 

ถือเป็น Viral  Marketing ท่ีชดัเจนกรณีหน่ึง 

 

 “Coke ให้เราพมิพ์ช่ือเพือ่นและส่งโค้กให้เพือ่นผ่านทางเวบ็ไซต์” 

 
 

‘โคก้’ เคร่ืองด่ืมยอดนิยมของไทยและทัว่โลก ต่อยอดกระแสการ

ตอบรับแคมเปญ ‚ตอ้งซ่า ตอ้งกลา้ ส่งโคก้ให้‛ เตรียมวางจ าหน่าย โคก้

ฉลากพิเศษ ‚ส่งโคก้ให้‛ ทั้งแบบกระป๋องและขวดโคก้ PET เพ่ิมอีกกว่า 

150 ช่ือและขอ้ความโดนใจ พร้อมเพ่ิมจุดกิจกรรมบริการพิมพก์ระป๋อง ‚ส่ง

โคก้ให้‛ เพ่ิมอีก 90 จุดทัว่ไทย เพ่ือให้คนไทยไดส่้งโคก้ส่งความรู้สึกดีๆ 

ให้แก่กนัมากข้ึนในช่วงเทศกาล แต่ส าหรับใครท่ีรอคอยช่ือตวัเองไม่ไหว 

ทาง Coca-Cola ต่างประเทศ ยงัไดเ้ปิดเวบ็ไซต ์www.shareacocacola.com 

http://www.shareacocacola.com/
http://www.shareacocacola.com/


ใหแ้ชร์โคก้ใหเ้พ่ือนไดผ้า่นทาง Facebook, Twitter และ Instagram แบบฟรี

และรวดเร็ว เพียง Connect Facebook กบัแคมเปญไซต ์ระบบจะดึงขอ้มูล

เพ่ือนข้ึนมาให้เราเลือก  เม่ือเลือกได้แล้ว ช่ือของเพ่ือนก็จะปรากฏบน

กระป๋องโคก้ใหเ้ราแชร์ต่อไดท้นัที  

ส่ิงทีต้่องจดจ าเมื่อคดิจะท า Viral  

1. กระชากใจผู้ชม 

การท า Viral ส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือความสามารถในการถ่ายทอด

เน้ือหาท่ีท าให้ผูช้มเกิดความรู้สึกบางอย่างไดช้ดัเจน ผูช้มตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ี

ถ่ายทอดออกมาโดยไม่ยากจนเกินไป และสามารถแสดงความเห็นออกมา

ไดเ้ป็นค าพดู 

2. สร้างความประทบัใจเหนือความคาดหมาย 

พดูง่ายๆ ก็คือการสร้างความแตกต่าง หรือน าเสนอในส่ิงท่ีเหนือ

ความคาดหมายของผูช้ม เราคงเคยไดย้นิค าวา่ “คิดไดไ้ง?‛ ใช่มั้ยครับ กรณี

การท า Viral ก็เช่นเดียวกนั ตอ้งท าให้ผูช้มพดูค าวา่ “คิดไดไ้ง” ออกมาให้

ได ้เพราะมนัคือสัญญาณของความส าเร็จในการท า Viral แลว้หล่ะครับ  

3. อย่าท าให้เกดิความรู้สึกว่าคุณก าลงัโฆษณาอยู่ 

ผมขอเรียกวิธีน้ีว่า “การตลาดแบบเนียนๆ” เพราะผูช้มสมยัน้ีเคา้

จะตดัสินส่ิงต่างๆ ไดท้นัทีท่ีชมคร้ังแรกว่าเราก าลงัโฆษณาสินคา้อยู่หรือ

เปล่า? โดยขอใหเ้รามุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีน่าสนใจ แน่นอนวา่

เรากย็งัสามารถน าสินคา้/บริการเขา้ไปผสมผสานร่วมกนัได ้แต่กต็อ้งไม่ใช่

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะไม่จ าเป็นตอ้งเป็นประเด็นหลกัของการน าเสนอ

เน้ือหาเพื่อโฆษณาท่ีไม่ชวนจดจ าและเกิดการบอกต่อ 

4. สร้างกระแสอย่างต่อเน่ือง 



ตอนน้ีขอให้นึกว่าผูช้มไดเ้คา้คลัง่ไคลแ้คมเปญโฆษณาของเรา

เรียบร้อยแล้ว จังหวะน้ีถือว่าเป็นจุดส าคัญท่ีจะควา้หัวใจลูกคา้มาครอง 

ดงันั้น ก็ควรปล่อยโฆษณาตวัต่อๆ ให้อย่างต่อเน่ือง จะไดเ้กิดการติดตาม

และเกิดกระแสบอกต่อๆ กนัในระยะเวลานานพอสมควร พูดง่ายๆ ก็คือ 

“น ้าข้ึนใหรี้บตกั” นัน่เองครับ 

5. อย่าหวงของ ต้องเปิดให้แชร์ เอาไปโชว์ได้ทุกทีทุ่กเวลา 

การส่งต่อขอ้มูลข่าวสารของเราโดยผูช้ม หรือลกูคา้ของเราโดยไม่

ส้ินสุด ถือเป็นความส าเร็จของการท า Viral Marketing ดงันั้น พยายามหา

วิธีท่ีจะท าให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถแชร์เน้ือหาของเราออกไปโดยวิธี

ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รับรองว่าสินคา้ของเราจะเป็นท่ีรู้จกัอย่างรวดเร็ว

แบบท่ีไม่คาดคิดเลยหล่ะครับ   

 

Mobile Marketing…ใช้ซะไม่เอ้าท์ 
ทุกวันน้ีเราใช้สมาร์ตโฟนกันคนละก่ีเคร่ือง และเด๋ียวน้ีนิยม

ท่องเน็ตผา่นคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟนมากกวา่กนั ผมเช่ือวา่ทุกคนคง

ตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่ สมาร์ตโฟนกลายเป็นอุปกรณ์ท่ีเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต

ไดง่้ายและสะดวกท่ีสุดแลว้ เพราะอะไรหรือ? ง่ายๆ ครับ มนัเป็นส่ิงท่ีใกล้

ตวัมากท่ีสุด จนเกิดเป็นค าพูดติดปากว่าเด๋ียวน้ีมนุษยเ์รากลายเป็น “สังคม

กม้หน้า” กนัไปเสียแลว้ เพราะไม่ว่าจะไปท่ีไหน แมแ้ต่ในห้องน ้ า ก็ขาด

ไม่ได้ท่ีจะตอ้งหยิบโทรศพัท์ออกมาเล่น ดังนั้ น ในแง่ของธุรกิจ มันคือ

โอกาสครับ ท่ีทุกๆ วินาที จะมีลูกคา้ใหม่ๆ มาพบเจอธุรกิจของเราไดเ้สมอ

ผา่นอุปกรณ์สุดมหศัจรรยน้ี์ 



 
ท่ีมา: www.marketingoops.com/wp-content/uploads/2013/01/mobile-media-consumption2.jpg  

 

การส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือคนไทย ผ่าน inMobi ผู้

ให้บริการ Mobile Advertising Network เผยส ารวจพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทมื์อถือของคนไทย โดยร่วมมือกบับริษทั Decision Fuel ท าส ารวจ

กับผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20,000 รายจาก 20 ประเทศหลักๆ ทั่ว

โลก  โดยมีคนไทยท่ีตอบแบบสอบถาม 817 ราย  ซ่ึงการส ารวจน้ีเป็นการ

สอบถามถึงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือทั้งผ่านทางแอพพลิเคชัน่และ

โมบายเวบ็ไซต ์จากผลการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสัญชาติไทย

นิยมใชเ้สพส่ือผา่นโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุด รองลงมาคือการใชผ้า่นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ วิทย ุและอนัดบัสุดทา้ยคือผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และหาก

กล่าวถึงเวลาการเสพส่ือผ่านโทรศพัท์มือถือนั้น คนไทยใชป้ระมาณ 6.6 

ชัว่โมงต่อวนั  

 

จุดเปลีย่นธุรกจิหน้าร้าน…สู่อคีอมเมร์ิซเตม็รูปแบบ  



 
 ถึงบรรทัดน้ีคิดว่าคงเห็นโอกาสกันแลว้นะครับว่าเราสามารถ

เขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาจริงๆ แมก้ระทัง่ในห้องน ้ า ห้องนอน ทุกๆ ท่ี 

ทุกๆ เวลาท่ีลูกคา้ออนไลน์อยู่บนสมาร์ตโฟน คราวน้ีตามผมมาครับ จะ

แนะน าถึง 7 เทคนิคง่ายๆ ท่ีช่วยสร้างยอดขายใหธุ้รกิจผา่นมือถือกนัครับ 

 

1. เวบ็ไซต์ต้องรองรับอุปกรณ์มือถอื 

ลองทดสอบว่าเวบ็ไซต์ของเราสามารถเขา้ถึงดว้ยมือถือไดอ้ย่าง

สะดวกสบายหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่ดู Homepage นะครับ เราควรสวมหมวก

เป็นลูกคา้ ลองเยี่ยมชมเวบ็ของตวัเอง ยิ่งละเอียดยิ่งดี ยิ่งถา้มีระบบตะกร้า

สินคา้ ก็ตอ้งลองสั่งซ้ือจริงๆ และถา้จะให้ดีกวา่นั้น ลองทดสอบกบัหลายๆ 

Device เช่น มือถือ แท็ปเล็ต และหลายๆ ระบบปฏิบัติการ เช่น iOS, 

Android, Windows ผมเคยแนะน าเร่ือง Web Responsive ไวใ้นคลิกท่ี 4 

แลว้ ลองทบทวนกนัดูอีกรอบกไ็ดไ้ม่วา่กนัครับ 

 

 



2. Content ทีเ่หมาะกบัมือถือ 

 อยา่ลืมวา่มือถือเป็นอุปกรณ์ขนาดเลก็ๆ ท่ีไม่ไดก้วา้งใหญ่ไพศาล

เหมือน Notebook หรือ PC ดงันั้น การน าเสนอ Content ท่ีเหมาะสมกบัมือ

ถือคือ ตอ้งตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้มให้เสียเวลา พูดง่ายๆ ก็คือ การจัว่หัว

เร่ืองตอ้งใชค้  าสั้นๆ ตรงประเดน็ เม่ือผูช้มเกิดความสนใจแลว้กค็่อยน าเสนอ

เน้ือหาท่ีมีความส าคญัล าดบัรองๆ ลงไป ในประเดน็น้ี หลกัของ AIDA ยงั

น ามาใชไ้ดอ้ยูน่ะครับ ซ่ึงผมอธิบายไวโ้ดยละเอียดในคลิกท่ี 5 แลว้ 

3. อย่าลมืโปรโมทธุรกจิกบัผู้ใช้มือถอื 

ถา้เวบ็ดี Content ดีกบัมือถือ แต่ไม่ยอมโปรโมทธุรกิจออกไปยงั

กลุ่มลูกค้าท่ีใช้มือถือในการช้อปป้ิงออนไลน์ เท่ากับส่ิงท่ีอุตส่าท ามา

ทั้ งหมดก็สูญเปล่า ซ่ึงเด๋ียวน้ีผูใ้ห้บริการโฆษณาออนไลน์จ านวนมากมี 

Option ให้ผูล้งโฆษณาเลือกไดว้่าจะให้แสดงโฆษณาผ่านอุปกรณ์มือถือ

ดว้ยหรือไม่ ดงันั้น จุดน้ีก็อย่าละเลย เด๋ียวจะเสียลูกคา้อย่างน่าเสียดายนะ

ครับ  

4. ปักหมุกสถานทีใ่ห้ธุรกจิของคุณ 

เด๋ียวน้ีเราแถบแยกกนัไม่ออกระหวา่งมือถือกบัเร่ือง Location ทุก

คนสามารถใช้โทรศพัท์มือถือเพื่อ Check-in ผ่านส่ือ Social อย่างเช่น 

Facebook, Line ในทุกๆ สถานท่ีท่ีไป ดงันั้น Location Marketing จึงเป็นอีก

กลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้ลูกคา้สามารถคน้พบธุรกิจของเราไดง่้ายและสะดวก

ยิง่ข้ึน อยา่งเช่น Google Map, Google Place เป็นตน้  

5. QR Code ตรงถึงเวบ็ในเส้ียววนิาที 



ถ้าเรามีโบชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว หรือแม้แต่การโฆษณาทาง

โทรทศัน์ หรือตามอาคารตึกสูงต่างๆ กอ็ยา่ลืมสร้าง QR Code เพื่อใหผู้ช้ม

สามารถเขา้ถึงเวบ็ไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์มือถือไดท้นัที โดยไม่ตอ้งมวั

เสียเวลานัง่พิมพ ์URL ซ่ึงก็มีเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการสร้าง QR Code ฟรีๆ 

หลายแห่งเช่น http://tools.thaibizcenter.com/qrcode/ เป็นตน้ 

6. สร้าง Application ธุรกจิกดู็ดขีึน้เป็นกอง 

อนัท่ีจริงแลว้ QR Code กบั Application บนมือถือ  มี

วตัถุประสงคท่ี์เหมือนกนัก็คือท าให้ลูกคา้ของเราเขา้ถึงเวบ็ไซต์ไดง่้ายข้ึน 

ไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ ์URL เขา้มาตรงๆ แต่ Application จะมีความโดดเด่น

กวา่ QR Code ตรงท่ีผูติ้ดตั้ง Application สามารถเขา้ถึงธุรกิจของเราได้

ตลอดเวลาเม่ือมีความตอ้งการ แต่ก็ตอ้งชัง่น ้ าหนักดีๆ กบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน

จากการพฒันา Application และท่ีส าคญัคือยงัตอ้งมีค่าโฆษณาเพ่ือกระตุน้

ใหล้กูคา้ Download Application ของเราไปใชง้านดว้ยนะครับ 

 

7. ปรับความคดิให้มือถือศูนย์กลางธุรกจิของคุณ 

ถา้เรายงัมองว่า Notebook, PC เป็นอุปกรณ์ท่ีลูกคา้ใชเ้ขา้ถึง

เวบ็ไซต ์ผมวา่มนัอาจจะเป็นไปไดเ้ฉพาะในบางธุรกิจในขณะน้ีเท่านั้น แต่

ในอนาคต (อนัใกล)้ มัน่ใจวา่ในท่ีสุดแลว้มือถือจะกลายเป็นทุกส่ิงทุกอยา่ง

ในโลกออนไลน์ของผูค้นทัว่โลก ดงันั้น การปรับความคิดให้การท าธุรกิจ

ทุกอย่างโดยใชมื้อถือเป็นตวัเอก ย่อมเป็นการดีกว่าววัหายแลว้ค่อยลอ้ม

คอกนะครับ ดงันั้น การท างานทุกอยา่งต่อจากน้ีไปใหพ้ยายามใชมื้อถือเป็น

ศูนยก์ลาง ตั้งแต่การท าเวบ็ไซต ์การประชาสัมพนัธ์ การรับออเดอร์ การรับ

http://tools.thaibizcenter.com/qrcode/


ช าระเงิน การจัดส่งสินคา้ การบริการหลงัการขาย หรือแม้แต่เร่ืองการ

บริหารจดัการธุรกิจ เช่น สตอ๊กสินคา้ ระบบบญัชีการเงิน การบริหารจดัการ

ลกูคา้ ทั้งหมดกค็วรน าเทคโนโลยโีดยเฉพาะอยา่งยิง่มือถือมาใชท้ าธุรกิจให้

มากท่ีสุด   


