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ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือผู้

ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ในการ

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจ SME อาจเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่ ในเรื่อง

ของเงินทุน ในเร่ืองของบุคลากร ในเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่

หากว่าเรามองลงไปให้ลึกซึ้ง เราจะเห็นได้ว่า ธุรกิจ SME จะมีความได้

เปรียบธุรกิจขนาดใหญ่ อยู่หลายเรื่องด้วยกัน เช่น เรื่องความคล่องตัว 

การคดิสร้างสรรค์ การบรหิารทีร่วดเรว็กว่าในเชงินโยบาย เปรียบเทยีบ 

ดงัเช่น ธุรกจิขนาดใหญ่เป็นปลาตวัใหญ่ ธรุกจิขนาดกลางขนาดย่อม

เป็นปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่อาจจะมีโอกาสกินปลาตัวเล็กก็จริง แต่

ปลาตวัใหญ่ จะเคลือ่นไหวได้ช้ามากหรอืเปรยีบเทยีบธรุกจิขนาดใหญ่

เป็นเรือล�าใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม เปรียบดังเรือล�าเล็ก เรือ

ล�าเล็ก อาจแล่นไปช้ากว่า แต่เวลาจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา เรือล�า

เล็กจะเลี้ยวได้เร็วกว่าเรือล�าใหญ่

โลกในยคุปัจจบุนั เราต้องยอมรบักันว่าเป็นยุคของเทคโนโลยี 

โลกของยุค Digital หากว่าเราได้มองดูไปรอบๆ ตัว เราจะเห็นผู้คน ได้

อ่าน ได้เล่น ได้ดู ข่าวสาร ข้อมูล ผ่านทาง Social Media ซึ่งส่วนใหญ่

จะดูผ่านทางช่องทาง Mobile ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะ

เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือคนท�างาน

คนในยุคปัจจุบัน หากไม่ยอมเรียนรู้ เทคโนโลยีหรือ Digital 

ก็จะล้าหลัง การท�าธุรกิจ ในยุคปัจจุบันก็เช่นกัน ไม่ว่าจะผลิตสินค้า

หรือบริการ หากว่าบริษัทไม่ได้ท�าการตลาดผ่านเทคโนโลยีหรือ 

Digital ก็จะเกิดการเสียเปรียบคู่แข่งขัน  

แล้วการท�าการตลาด Digital Marketing คือ อะไร Digital 

Marketing คือ การท�าธุรกิจ การขายสินค้า การท�าการตลาดเชิง-

สร้างสรรค์ผ่านช่องทางในโลก Internet และ Technology โดยใช้ 

Social Network เป็นเครื่องมือทางการตลาด

Digital Marketing Trend – แนวโน้ม และภาพรวมในตลาด

ดิจิทัล มีงานส�ารวจของ Morgan Stanley Research ในปี 2010 มี 
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ผู้ใช้สื่อ Social Network ผ่าน WebSite ต่างๆ มีจ�านวนเกือบ 900 

ล้านล้านคน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ต่อปี เลยทีเดียว

Digital Marketing Planning – การท�าการตลาดที่ดีต้องมีการ

วางแผน การท�าการตลาดดจิทิลักเ็ช่นเดยีวกนั เราจะต้องวางแผนก่อน

เป็นอันดับแรกๆ ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไร ในช่วงไหน งบประมาณ

ต้องใช้เท่าไร หรอืจะใช้สือ่อะไรผสมผสานเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพใน

การท�าการตลาดมากขึ้น

Create Online Presence – การท�าการตลาดที่ดี เราต้องมี

การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนเอง เราจ�าเป็นจะต้องสร้างตัวตน

บนโลกออนไลน์ ด้วย Web, blog, Apps, และ Social Media Page 

การสร้างตัวตนของตัวเองจะท�าให้ ลูกค้าหรือผู้พบเห็นทราบว่า เรา

ก�าลงัขายอะไร เราก�าลงัท�าธุรกิจอะไร ซึง่คนท่ีสร้างสรรค์ค�า สร้างสรรค์

ผลงานใหม่ๆ ทั้งภาพ ทั้งเสียง เพื่อน�ามาเสนอ จะเป็นที่น่าสนใจของ

ผู้ชมหรือผู้เข้าไปเยี่ยมชม 

Search Marketing – การท�าการตลาดให้ตดิอนัดบั เราจ�าเป็น

จะต้องท�าเว็บไซต์หรือเครื่องมือของเราให้ติดอันดับที่ดีๆ บน Search 

Engine (โปรแกรมค้นหา) เช่น Google, Yahoo, MSN

Social Media Marketing – เครือ่งมอือีกชิน้หนึง่ท่ีมคีวามนยิม

กันเพื่อจะโปรโมทธุรกิจผ่าน Social Media  เครื่องมือต่างๆ ที่นิยม 

เช่น Facebook, Youtube, Line, twitter และ Instagram ธุรกิจที่

ประสบความส�าเร็จต้องมีหรือต้องท�า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม

หรอืตดิตาม เพราะถ้าเลอืกใช้ช่องทางผิด ก็จะท�าให้เราเสียเวลา และ

ค่าใช้จ่ายไปโดยใช่เหตุ ตัวอย่าง twitter ผู้ที่ใช้ twitter มักเป็นกลุ่ม 

นักข่าว นักการเมือง ซึ่งผู้ใช้ สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัว

อักษรต่อครั้ง ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

Email Marketing – การขายผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ

ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นส่ิงท�ากันอย่างแพร่หลาย เพราะราคาถกู 

รวดเร็ว สะดวก ท�าได้ง่าย ประหยัด

Location-Based Marketing – ที่อยู่หรือที่ตั้งธุรกิจบนโลก

ออนไลน์มคีวามส�าคญัเพราะจะท�าให้ลกูค้าทราบว่าสถานทีข่องธรุกจิ

ในโลกออนไลน์ของเราอยู่ที่ไหน 

Digital Advertising – การทีจ่ะท�าให้  Web, blog, Apps, และ 

Social Media Page คนเข้ามาชมมากมาดมูาก เราอาจมคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องท�าการโฆษณา ในยุคนี้มีบริษัทที่เขาช่วยให้ Web, blog, 

Apps, และ Social Media Page ติดอันดับ 1 มีมากมายเพียงแต่เรา

ต้องเสียเงินจ่ายค่าบริการ

Digital Marketing Performance Monitoring – การบริหาร

จัดการการตลาด Digital Marketing จ�าเป็นต้องมี การตรวจสอบ มี

การควบคุม มีการวัดผลความส�าเร็จ ซึ่งจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้ Google 

Analytics, Facebook Insight เป็นต้น

แนวโน้มการใช้ Digital Marketing ที่ส�าคัญคือ So Lo Mo  

So = Social ในปัจจุบันนิยมใช้ Facebook จะเป็นตัวสร้าง

ชุมชน ส่วน เว็ปไซต์จะเป็นตัวให้รายละเอียดของสินค้า บริการ 

ผลิตภัณฑ์ 

Lo = Local มีการปักหมุดในแผนที่ เพื่อให้ลูกค้า รู้จักสถานที่ 

หรือบริษัทของเรา  

Mo = Mobile การใช้มอืถือในการท�าการตลาดเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น

เพราะมือถือในปัจจุบันสามารถท�าอะไรได้มากมาย อีกทั้งยังมี 

ราคาถูก 

ตัวอย่าง Facebook ร้านพี่อ้อ ก๋วยเต๋ียวต้มย�ากุ้ง (เพชรบุรี

ซอย 5) ใช้ Social คอื Facebook เป็นชมุชน มกีารปักหมดุ คอื เพชรบุรี

ซอย 5 ตอนนี้มีคนกดถูกใจเกือบ 300,000 คน 

ทูนหัวของบ่าว เป็น Facebook ของคนรักแมว มีคนกดถูกใจ

เกือบ 2,200,000 คน 

ดังนั้น ธุรกิจ SME มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการท�าการตลาด

ในโลกออนไลน์ เนื่องจากการท�าการตลาด Digital Marketing มี 

ราคาถูก ประหยัด สามารถสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ได้ง่ายกว่า อีกทั้งการ

ท�าการตลาด Digital Marketing ยังมีแนวโน้มที่ดี และคนรุ่นใหม่

เข้าไปใช้กันมากในโลกอนาคต และโลกในยุคปัจจบุนั จงึท�าให้มลีกูค้า

เพิ่มจ�านวนมากขึ้นในทุกๆ ปี TPA
news


