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1.	 วันนี้	คุณกำลังตัดลูกค้าทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย	!!	


เขียนอย่างนี้ หลายท่านอ่านแล้วคงจะตกใจไม่น้อย แต่เชื่อหรือไม่

ว่า แนวคิดพื้นฐานของการตลาดที่ผ่านมาคือ “การตัดลูกค้าทิ้งไป” เชื่อว่า

เกือบทุกท่านคงจะเคยได้ยินชื่อ “กฎของพาเรโต” หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า 

“กฎ 80/20” ซึ่งกฎ 80/20 ที่นำมาใช้กับโลกธุรกิจนั้น มีพื้นฐานมาจาก

แนวคิดที่ว่า “ยอดขาย 80% มาจากลูกค้าชั้นดีเพียงแค่ 20%” ดังนั้น

ทฤษฎีการตลาดสมัยใหม่ที่มีรากฐานอยู่บนแนวคิดดังกล่าว จึงเน้นการให้

ความสำคัญกับลูกค้าชั้นดี เพื่อที่จะสร้างกลไกซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นให้

ลูกค้าชั้นดีดังกล่าวซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำนั่นเอง 

การให้ความสำคัญกับลูกค้าชั้นดีนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด แต่

ว่าทำไมต้องตัดลูกค้าธรรมดาจำนวน 80% เหล่านั้นทิ้งไปด้วย? คำตอบ

นั้นง่ายมาก เป็นเพราะ ในการสื่อสารการตลาดนั้น มีต้นทุนแฝงอยู่

เสมอนั่นเอง  

จนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดศตวรรษที่ 20 การสื่อสารระหว่างบริษัทกับ

ลูกค้าอยู่ในยุคของการสื่อสารการตลาดที่มีต้นทุนซึ่งแปรผันตามปริมาณ 

การสื่อสารประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบลูกค้าโดยตรง โทรศัพท์

ไปหาลูกค้า ขายตรงทางไปรษณีย์ หรือแม้แต่โฆษณาทางทีวีซึ่งเป็นเสมือน

ตัวแทนของสื่อกระแสหลัก (Mass Media) ล้วนเป็นวิธีการสื่อสารการตลาด

ในรูปแบบที่ยิ่งลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสารเพิ่มจำนวนมากขึ้น 
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ต้นทุนการสื่อสารก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่แปรผันตามจำนวนของลูกค้า  

เหล่านั้น 

ทรัพยากรทางธุรกิจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นค่าโสหุ้ยพนักงานขาย   

ค่าโทรศัพท์ หรือค่าโฆษณา ล้วนแต่มีเพดานหรือข้อจำกัดด้านงบ

ประมาณทั้งสิ้น ดังนั้นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารธุรกิจจึงมุ่งไปที่การ

จัดสรรทรัพยากรทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด 

และสามารถสร้างผลกำไรได้สูงที่สุด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ที่ให้ความ

สำคัญกับลูกค้าชั้นดีจำนวน 20% และ “ตัด” ลูกค้าธรรมดาจำนวน 80% 

ทิ้งไป จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดดังกล่าว 

 

2.	 ยุคที่ต้นทุนของการสื่อสารการตลาดกลายเป็นศูนย์	!!	
 

อย่างไรก็ตาม ยุคนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากการเข้ามา

ของอินเทอร์เน็ตและการแพร่หลายของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ (Broadband) 

กล่าวคือ ต้นทุนของ E-Communication หรือการสื่อสารการตลาด

ทางอนิเทอรเ์นต็ในยคุบรอดแบนดไ์มไ่ดแ้ปรผนัตามปรมิาณอกีตอ่ไป  

อธิบายให้ละเอียดขึ้นก็คือ ในยุคบรอดแบนด์ เมื ่อปริมาณการ

สื่อสารเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่เพิ่มขึ้นในรูปแบบของ

ความจำเป็นในการลงทุนด้านเซิร์ฟเวอร์หรือระบบเครือข่าย แต่การที่

โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและระบบเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่า
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อัตราที่กฎของมัวร์1 ได้คาดการณ์ไว้มากนัก อีกทั้งอัตราค่าบริการยังลดต่ำ

ลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เมื่อเปรียบเทียบด้วยต้นทุนการสื่อสารที่เท่ากับ  

ในอดีตแล้ว ทุกวันนี้เราสามารถส่งข้อมูลในปริมาณที่มากกว่าเดิมมาก 

และยิ่งเทคโนโลยีบรอดแบนด์แพร่หลายไปในวงกว้างมากเท่าไร ต้นทุน

การสื่อสารการตลาดก็จะลดลงเรื่อย ๆ จนเข้าใกล้ “ศูนย์” ได้มากเท่านั้น 

 

การตลาดที่ถือกำเนิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ คือการตลาดแบบ   

E-Marketing นั่นเอง หลายคนอาจจะคิดว่า E-Marketing เป็นเพียงแค่วิธี

ทำการตลาดโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว 

E-Marketing มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น E-Marketing เป็นจุดเริ่มต้นของ

การปฏิวัติที ่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)   

ของการขายและการตลาด (Sales and Marketing) ในโลกที่ต้นทุนการ

สื่อสารการตลาดเป็น “ศูนย์” นั้น การตลาดแบบ “ตัดลูกค้าทิ้งไปอย่าง  

น่าเสียดาย” ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป E-Marketing สามารถรองรับและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้ง 100% และถือเป็นการตลาดยุค

ใหม่ที่ “สรรค์สร้าง” ลูกค้าและธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างแท้จริง 

1 ประสิทธิภาพของเซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก ๆ 18-24 เดือน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ  

ที่ 6 ของบทที่ 1)  



�กลยุทธ์การตลาดลองเทล 
บทนำ

3.	 กฎลองเทล	(Long	Tail)	คืออะไร?	
 

ท่านผู้อ่านเคยได้ยินคำว่า “ลองเทล (Long Tail)” หรือไม่? คำศัพท์

คำนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ด (Keyword) ที ่มีผู ้คนพูดถึงมากที่สุดคำหนึ่งใน

สหรัฐอเมริกาและทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา หากจะ

อธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดคำนี้ ต้องบอกว่าเป็น “กฎที่อยู่ตรงข้ามกับ

กฎ 80/20” นั่นเอง 

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า ในร้านหนังสือออนไลน์ (Online Book 

Store) อย่าง Amazon.com จะมีจำนวนหนังสือในสต๊อกพร้อมขายทั้งหมด  

กี่เล่ม คำตอบคือ “มากมายจนนับไม่ถ้วน” ในขณะที่ร้านหนังสือทั่วไป 

(Real Book Store) นั้น เนื่องจากมีพื้นที่ของชั้นวางหนังสือในบริเวณร้าน

อย่างจำกัด หลักสำคัญในการบริหารร้านหนังสือจึงอยู่ที่การเติมเต็มพื้นที่

บนชั้นวางด้วยหนังสือที่ขายดีให้มากที่สุด และสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้น

การนำเอากฎ 80/20 ที่บอกว่า “หนังสือขายดี 20% สามารถสร้างยอดขาย

ได้ถึง 80%” มาประยุกต์ใช้นั่นเอง 

จุดที่แตกต่างกันระหว่างร้านหนังสือทั่วไปกับร้านหนังสือออนไลน์

อย่าง Amazon.com ก็คือ ใน Amazon.com มีพื้นที่ของชั้นวางหนังสืออยู่ไม่

จำกัด ทำให้จำนวนหนังสือที่พร้อมขายมีอยู่เป็นจำนวนมากจนเข้าใกล้

อนันต์ (Infinity) จึงเกิดสภาพที่กฎ 80/20 ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

อีกต่อไป ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านหนังสือออนไลน์อย่าง Amazon.com 

ก็คือ ยอดขายของบรรดา “หนังสือขายไม่ดี” ที่ขายได้เพียงไม่กี่เล่มต่อปี 
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เมื่อรวมกันแล้วกลับอยู่ในระดับที่สูงมากอย่างมีนัยสำคัญ เชื่อหรือไม่ว่า 

ในบางกรณี ยอดขายของ “หนังสือขายไม่ดี” เมื่อรวมกันแล้ว อาจจะสูง

กว่ายอดขายของ “หนังสือขายดี” เสียด้วยซ้ำ2  

 

หนังสือเล่มนี้ จะพูดถึงกลยุทธ์การตลาดที่นำเอา “ปรากฏการณ์

ลองเทล (Long Tail3) มาประยุกต์ใช้ หรือที่เรียกว่า “กลยุทธ์การตลาด  

ลองเทล (Long Tail Marketing)” และกรณีศึกษาที่น่าสนใจของบรรดา

บริษัทที่นำเอากลยุทธ์การตลาดลองเทลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจจรงิ 

ตัวลองเทล (Long Tail) เองเป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเท่านั้น 

แต่หากเราสามารถเข้าใจถึงเหตุผลและที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ดังกล่าว

อย่างลึกซึ้ง เราจะสามารถมองเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ด้านการตลาดที่

ผ่านมาในมุมมองที่เปลี่ยนไป รวมทั้งยังทำให้เราเห็นช่องทางใหม่ ๆ ใน

การวางกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ทันที และสอดคล้อง

กับสภาพอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เรากำลังแข่งขันอยู่ได้อย่างชัดเจน  

2 อ้างอิงจากการประเมินของ คริส แอนเดอร์สัน (Chris Anderson) หัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร Wired 

Magazine ในบทความประจำเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2004 
3 บางท่านแปล กลยุทธ์ Long Tail ว่า กลยุทธ์หางยาว ซึ่งก็ทำให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนดีมากจริง ๆ 
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จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ คือการลบภาพหรือ

ความคิดเก่า ๆ เกี่ยวกับการตลาด ว่าเป็นเรื่องของ “สัญชาตญาณ” หรือ 

“ความรู้สึก” เท่านั้นออกไป แท้ที่จริงแล้ว กลยุทธ์การตลาด (Mar-

keting Strategy) ที่มีความสมเหตุสมผล (Logical) จะสามารถ  

นำไปปฏิบัติอย่างได้ผลทุกครั้ง และยังทำให้เราสามารถควบคุม  

ยอดขายได้ดังใจอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กฎลองเทล  

 

ในบทที่ 1 ของหนังสือเล่มนี้ เราจะมาดูประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของ

การตลาดที ่ผ่านมา จนถึงเบื ้องหลังความเป็นมาของการเกิดขึ ้นของ

ปรากฏการณ์ลองเทล หลังจากนั้น ในบทที่ 2 เราจะพูดถึงแนวคิดที่สำคัญ

ของ “กลยุทธ์การตลาดลองเทล” และการนำไปปฏิบัติ เช่น ทำไมกลยุทธ์

การตลาดลองเทลจึงช่วยให้เราสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างเป็นระบบ

เรียงลำดับตามจำนวนสินคาที่ขายไดจากมากไปหานอย

สินคา
ขายดี 20%

ลองเทล (Long Tail)
สินคาขายไมดี 80% 

ที่เมื่อรวมกันแลวกลับมียอดขายสูง
อยางนาประหลาดใจ

จำ
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และสมเหตุสมผล เมื่ออ่านบทนี้จบแล้ว จะเข้าใจถึงหลักการ “เพิ่มยอด

ขาย” ที่แท้จริงในแวดวงธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังสามารถขยายมุมมองออก

ไปให้กว้างขึ้นอีกว่า กลยุทธ์การตลาดลองเทลนั้น ไม่ได้เหมาะสมกับ

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีธุรกิจ

ต่าง ๆ ท่ีสามารถนำเอากลยุทธ์การตลาดลองเทลไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 

อีกมากมาย 

บทที่ 3 จะกล่าวถึงแทกติกหรือยุทธวิธีในการนำ “กลยุทธ์การ

ตลาดลองเทล” ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะอธิบายและชี้ให้เห็นถึง

หน้าที่ย่อย ๆ ของงานการตลาด (Marketing Task) ในแต่ละแทกติกอย่าง

ละเอียด และเนื ่องจากกลยุทธ์การตลาดลองเทลมีความสัมพันธ์และ  

เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ (IT : Information Technology) อย่างแยกไม่

ออก การทำความเข้าใจและมองเห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน และในตอนท้าย ๆ   

ของบทนี้จะอธิบายถึงข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดที่นำเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ หรือ IT-Marketing ที่สำคัญ ๆ ซึ่งเราอาจจะนำ

มาใช้ควบคู่กับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดลองเทลในอนาคตต่อไปได้ 

ส่วนบทที่ 4 ได้นำเอากรณีศึกษาของบริษัทที่นำกลยุทธ์การตลาด

ลองเทลไปใช้ในการดำเนินธุรกิจจริง มาเล่าให้ฟัง ผ่านการสัมภาษณ์  

ผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น เพื่อให้สามารถเข้าใจและเห็นภาพของการนำ

กลยุทธ์การตลาดลองเทลไปปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม นอกจาก

รายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีลองเทลในมุมมองของแต่ละ



�กลยุทธ์การตลาดลองเทล 
บทนำ

ธุรกิจแล้ว คิดว่าท่านผู้อ่านยังจะได้รับเคล็ดลับและคำแนะนำที่มีประโยชน์

ด้านธุรกิจอื่น ๆ อีกไม่น้อย 

 

เมื่ออ่านจบหมดทุกบทแล้ว ท่านน่าจะพอมองเห็นภาพพิมพ์เขียว

ของการนำเอากลยุทธ์การตลาดลองเทลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้

อย่างคร่าว ๆ ผมขอย้ำว่า สิ่งที่แนะนำไปทั้งหมดนั้นเป็นเทคนิคที่ท่าน

สามารถนำไปใช้ได้จริงและใช้ได้ทันที จึงขอให้ทุกท่านได้นำไปใช้ปฏิบัติใน

ชีวิตการทำงานจริง เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรในธุรกิจของบริษัทท่าน  

ต่อไป 


