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สรุปการบรรยายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
หัวข้อ Digital Marketing 
โดย คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เรดดี้แพลนเน็ต 
 

- ธุรกิจออนไลน์สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 1. ขายสินค้าหรือบริการ 2. Search Engine 
และ 3. Social media 

- ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 45 ล้านคน และคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตในการ social 
มากกว่าซื้อสินค้าหรือบริการ อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละวันสูงกว่าอัตราการดูโทรทัศน์และฟัง
วิทยุ คาดการณ์ว่ามูลค่า e-commerce ในปี 2559 จะอยู่ที่ประมาณ 7 แสนล้านบาท คิดเป็น 1% 
ของการซื้อขายในประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายตั๋วเครื่องบินและโรงแรม งบ
โฆษณาของไทยทั้งหมดประมาณ 7 แสนล้านบาทต่อปี ในจ านวนนี้เป็นงบโฆษณาดิจิตอลประมาณ 
10,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นการประเมินที่ต่ าเกินไปด้วยซ้ า (งบโฆษณาทางโทรทัศน์สูงที่สุด อยู่ที่
ประมาณ 70% ของงบโฆษณาทั้งหมด) 

- เทรนด์โลก กลุ่ม Retail และ Bank เริ่มมีการปรับตัว ลดสาขา เช่น Wallmart ปิดตัว 269 สาขา 
และมีการน า e-commerce มาประกอบธุรกิจ คือมีทั้ง Offline และ Online ในบางธุรกิจ เช่น 
สิ่งพิมพ์ ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย 

- การท า Digital Marketing ควรเริ่มด้วยการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงใน Customer Journey ที่
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ Awareness (การรับรู้สินค้า/บริการ) Interest (การสนใจสินค้า/
บริการ) Consideration (การพิจารณาว่าจะซื้อดีหรือไม่) และ Purchase (การตัดสินใจซื้อ) โดยที่ใน 
Digital Customer Journey นั้น Awareness จะไม่จ ากัดอยู่แค่จากสื่อโทรทัศน์ หรือป้ายโฆษณา
เท่านั้น แต่ยังมี Display Ad บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่มีคนเข้าเยอะ Youtube Ad หรือ 
Instagram เป็นต้น ส าหรับ Interest สิ่งที่ผู้บริโภคจะท าเม่ือสนใจ คือการ Google search หาตัวตน
ออนไลน์ของสินค้า/บริการ เช่น เว็บไซต์ หรือมีการแอดไลน์ เป็นต้น จากเดิมวิธีการจะจ ากัดแค่การ
โทร การถามเพ่ือน การไปดูสินค้าที่ร้าน ในส่วนของ Consideration ก็อาจมีการสอบถามเพ่ือนทาง
ไลน์ หรือใช้ social media ดูพันทิป (สถิติพบว่าคน search ก่อนซื้อ 76%) อาจใช้เวลานานเป็น
เดือน ซึ่งผู้ขายก็อาจมีการท า remarketing หรือ retargeting และสุดท้ายในส่วน Purchase นั้น 
ผู้บริโภคอาจซื้อได้ทั้งทาง Offline และ Online 

- แนวทางปฏิบัติส าหรับธุรกิจที่ต้องการเริ่มท า digital marketing ได้แก่ 
- 1. ตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจต้องการใช้ Online marketing เพ่ือบรรลุอะไร เป็นตัวเงิน หรือตัวเลขเท่าไร 

และภายในเวลาเท่าไร ตัวอย่างเช่น เพ่ือบรรลุการเพ่ิม awareness (ให้คนเห็นเพจกี่คน ให้คน like 
เพจกี่คน), เพ่ือบรรลุยอด in-store sales (ให้ยอดขายเพ่ิมเท่าไร), เพ่ือบรรลุยอดขายออนไลน์ (ให้
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ยอดขายเพิ่มเท่าไร), เพ่ือท า CRM (Customer Relation Management) (ให้ได้สมาชิกจ านวนกี่คน) 
เป็นต้น 

- 2. สร้างตัวตนออนไลน์ เป็นเหมือนดาบสองคม เพราะธุรกิจ Online ไม่มี location ดังนั้น อาจจะไม่
มีคนเข้ามาเลย หรือ อาจจะมีคนมาจ านวนมาก ก็ได้ ถ้าสร้างลูกค้ามาก ๆ แล้วบริหารไหว ถือว่าดี แต่
ถ้าท าไม่ไหว ไม่ควรท าเยอะ ธุรกิจที่จะท า mobile application จะต้องมีฐานลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า
อยู่แล้วจ านวนหนึ่ง 

- 3. สร้างคอนเทนต์ที่มีมูลค่า มีเทคนิคคือ ไม่พูดถึง feature แต่พูดถึง benefit คนไทยเสียเปรียบ 
เพราะเขียนไม่เก่ง 

- 4. ส่งเสริมและโฆษณา (Promote & Advertise) ธุรกิจต้องแยกให้ได้ว่าสินค้า/บริการของตัวเองเป็น
สิ่งที่ต้องมี demand ก่อน หรือว่าสามารถสร้าง demand ให้แก่ผู้บริโภคได้ เช่น ธุรกิจก าจัดปลวก 
ถือว่าเป็นบริการที่ต้องมี demand ก่อน ส าหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณาบนพ้ืนที่ออนไลน์ โดยทั่วไปมีวิธี
คิด 3 แบบ คือ 1. แบบ fixed หรือจ่ายรายเดือน รายปี เป็นต้น 2. Pay-per-click คือคิดตามครั้งที่มี
การพาไปที่ตัวตนของร้านค้า ลักษณะนี้นิยมที่สุด เช่น Google หรือ Youtube 3. จ่ายตามจ านวน 
view ที่ต้องการ ทั้งนี้ SME สามารถซื้อโฆษณาแบบนี้ได้ นอกจากนี้ วิธีการส่งเสริมและโฆษณายังมี
การ remarketing หรือการท าให้ผู้บริโภคเห็นโฆษณาของสินค้า/บริการอีกหลังจากที่ออกจากตัวตน
ออนไลน์ของร้านค้าไปแล้ว 

- 5. ท า Customer Relation Management (CRM) ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก ธุรกิจจะต้องมีคนที่จะ
คอยตอบสนองลูกค้าออนไลน์ และต้องท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

- คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2020 คนครึ่งโลกจะมีมือถือใช้ แนวโน้มส าหรับธุรกิจจะต้องปรับให้เป็น Omni-
channel คือ มีทั้งตัวตน Offline และตัวตนออนไลน์ ที่ท างานประสานกัน (ปัจจุบันส่วนใหญ่สอง
ส่วนนี้จะแยกกันบริหาร ถือว่าเป็นคนละ channel) 

- Mobile Payment จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันในประเทศจีน มีคนใช้ Alipay ช าระเงิน 1 พันล้าน
ครั้งต่อวัน ส าหรับไทย ปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของ Mobile Payment เป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิต/เด
บิต 

 


