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Marketer คุณเป็นได้

ใน
ย่ค่ปัจำจ่ำบัันนี� กั�รที่ำ�กั�รตล�ดืร่ปแบับั Digital Mar-

keting มีค่ว�มสู่ำ�คั่ญ และมีค่ว�มจำำ�เป็นเป็นอย��งยิ�ง 

แล้วอะไรคื่อ Digital Marketing 

Digital Marketing คื่อ กั�รที่ำ�กั�รตล�ดืร่ปแบับัหนึ�ง ทีี่�ใช้่

เที่ค่โนโลยีต��ง ๆ เข้้�ม�ช่�วยในกั�รที่ำ�กั�รตล�ดื พร้อมใช้่หลักักั�ร

ข้อง Marketing เพื�อให้ข้้อม่ล ข้��วสู่�ร ผลิตภัณ์ฑ์์ สิู่นค้่� เข้้�ถึง

บัริโภค่หรือล่กัค้่� ได้ือย��งรวดืเร็ว และม�กัยิ�งขึ้�น ดัืงจำะเห็นได้ืจำ�กั

สืู่�อโซีเชี่ยลช่�องที่�งต��ง ๆ  ไม�ว��จำะเป็น Online Video, Display Ads 

และ Social Media Posts เป็นต้น

เนื�องจำ�กั ย่ค่ปัจำจ่ำบััน โลกัข้องเร�ไม�หย่ดืนิ�ง และมีกั�ร

เค่ลื�อนไหวทีี่�รวดืเร็วม�กั โดืยผ��นช่�องที่�งอินเที่อร์เน็ต อีกัทัี่�ง โลกั

แห�งกั�รสืู่�อสู่�รมีเค่รื�องมือทีี่�สู่ำ�คั่ญ และมีค่ว�มจำำ�เป็นก็ัคื่อ 

โที่รศััพท์ี่มอืถือ ซึี�งสู่�ม�รถที่ำ�อะไรต��ง ๆ  ได้ืหล�ยอย��งในโที่รศััพท์ี่

มือถือหรือสู่ม�ร์ที่โฟัน (smartphone) เช่�น เร�สู่�ม�รถซืี�อข้�ยสิู่นค้่�

ผ��นสู่ม�ร์ที่โฟัน smartphone, สู่�ม�รถถ��ยร่ป, สู่�ม�รถบัันทึี่กั

เสีู่ยง, สู่�ม�รถบัันทึี่กัภ�พวิดีืโอ และสู่�ม�รถใช้่เค่รื�องมือต��ง ๆ 

ผ��น Application (แอปพลิเค่ชั่�น) ได้ื 

Live Streaming หรือ กั�ร Live ข้�ยข้อง หรือไลฟ์ัสู่ดื เป็น

เค่รื�องมืออีกัตัวหนึ�งทีี่�นิยมใช้่กัันในสู่มัยนี� และพวกัเร�ก็ัค้่่นเค่ยกััน 

กัล�ยเป็นช่�องที่�งกั�รจัำบัจำ��ย ซืี�อข้อง ข้�ยข้องทีี่�สู่ำ�คั่ญ และ

สู่�ม�รถใช้่เป็นช่�องที่�งในกั�รสู่ร้�ง Entertainment ได้ือกีัด้ืวย เช่�น 

กั�รห�เรื�องร�วทีี่�ล่กัค้่�สู่นใจำม�พ่ดื ม�นำ�เสู่นอ รวมถงึกั�รด่ืสิู่นค้่�

ใหม� ๆ  ด่ืรวีวิผลิตภัณ์ฑ์์ เดีื�ยวนี�ไม�ว��ธ่รกิัจำข้น�ดืเล็กั หรือข้น�ดืใหญ� 

ก็ัมักัจำะมีกั�รไลฟ์ัสู่ดืเพื�อข้�ยข้องกัันม�กัยิ�งขึ้�น   

QR Code ที่ำ�ได้ืง��ย สู่ร้�งฟัรี เพื�อเอ�ไปใช้่ในธ่รกิัจำกััน! 

แล้ว QR Code หรือ คิ่วอ�ร์โค้่ดื คื่ออะไร QR Code ย�อม�จำ�กัค่ำ�

ว�� Quick Response Code คื่อ บั�ร์โค้่ดืทีี่�ที่ำ�หน้�ทีี่�เป็นเหมือน

ฉล�กัเมื�อสู่แกันเข้้�ไปแล้วก็ัจำะอ��นข้้อม่ลต��ง ๆ  ซึี�งข้้อม่ลจำะอย่�ใน

ร่ปแบับัข้องเว็บัไซีต์ หรือแอปพลิเค่ชั่นต��ง ๆ ซึี�งกั�รที่ำ�คิ่วอ�ร์โค้่ดื 

นั�นง��ยม�กั  เช่�น QR Code เพจำ QR Code เว็บัไซีต์, QR Code 

ข้้อค่ว�ม (ให้แสู่ดืงค่ว�มคิ่ดืเห็น หรือกั�รตอบัค่ำ�ถ�มต��ง ๆ หลัง

จำ�กัสู่แกัน QR Code) เป็นต้น

SEO หรือ Search Engine Optimization จำะช่�วยให้ยอดื

ข้�ยพ่�งได้ื กั�รที่ำ� SEO เป็นสิู่�งทีี่�มีค่ว�มจำำ�เป็น เพร�ะจำะที่ำ�ให้

เว็บัไซีต์ข้องค่่ณ์ติดือันดัืบัดีื ๆ บัน Search Engine ข้อง Google 

ห�กัว��เว็บัไซีต์ข้องค่่ณ์ขึ้�นอันดัืบั 1 ข้อง Google ก็ัยิ�งที่ำ�ให้ยอดืข้�ย

หรือที่ำ�ให้ค่นค้่นห�เว็บัไซีต์ข้องเร�ได้ืง��ยยิ�งขึ้�น

สู่ำ�หรับัวิธีกั�รที่ำ� SEO นั�น ต้องใช้่เวล�พอสู่มค่วร ต้องที่ำ�

กัันหล�ยวิธี บั�งธ่รกิัจำอ�จำใช้่เวล� 3-6 เดืือนในกั�รที่ำ�ให้ติดืหน้�

แรกัข้อง Google (แต�ยังไม�ใช้่ตำ�แหน�งแรกัข้องหน้�แรกั) บั�งธ่รกิัจำ

ทีี่�กั�รแข้�งขั้นกัันสู่่ง ๆ ซึี�งใค่ร ๆ ก็ัอย�กัติดืหน้�แรกัข้อง Google ก็ั

อ�จำใช้่เวล� 6-12 เดืือน ได้ืเหมือนกััน บั�งธ่รกิัจำที่ำ� SEO แต�ก็ัไม�

เค่ยติดืหน้�แรกัข้อง Google เลยกัมี็ และหล�ยธ่รกิัจำก็ัไม�อย�กัเสู่ยี

เวล�ที่ำ�ด้ืวยตนเอง แต�มีเงินท่ี่น ก็ัอ�จำจำะใช้่เงินจ้ำ�งที่ำ� SEO ก็ัมี เช่�น 

Digital Marketing

ผศุ.ดร.สุทธ์ิชัย ปัญ์ญ์โรจน์

อาจัารึย์ปรึะจัำาบััณฑิิตวิที่ยาลัย ม.พัิษณุโลก

www.drsuthichai.com



Seprember 2021 | No. 297 |

TPA
news

48 TPA news

Marketer คุณเป็นได้

ลองค้่นห� Google พิมพ์ค่ำ�ว�� “รับัที่ำ� SEO” ก็ัจำะ

ขึ้�น pacymedia.com, seo.co.th, fastwork.co 

เป็นต้น

Email ก็ัเป็นอีกัช่�องที่�งหนึ�ง ในกั�รสู่ร้�ง

ยอดืข้�ย และช่�วยให้แบัรนด์ืสู่�ม�รถติดืต�อกัับั

ล่กัค้่�ได้ืง��ย และมีต้นท่ี่นในกั�รสู่�งตำ��ม�กั เร�

สู่�ม�รถสู่�งข้้อม่ล ข้��วสู่�ร ค่ว�มเค่ลื�อนไหว ข้อง

สิู่นค้่� บัริกั�ร ข้ององค์่กัร โปรโมชั่�น สู่�วนลดื และ

สู่�ม�รถนำ�เสู่นอข้้อเสู่นอพิเศัษแกั�ล่กัค้่�โดืยผ��น

อีเมลได้ืโดืยตรง 

Video บน YouTube เป็นกั�รตล�ดื

ออนไลน์ทีี่�กัำ�ลังม�แรงเอ�ม�กั ๆ ในตอนนี� และ

บั�งค่นสู่�ม�รถสู่ร้�งร�ยได้ืโดืยผ��น YouTube ได้ื

อีกัด้ืวย เรียกัได้ืว��เป็นโอกั�สู่ทีี่�ดีืทีี่�จำะเริ�มที่ำ�กั�รตล�ดืบัน Youtube 

โดืยผ��น Video ยิ�งมียอดืวิวม�กั ก็ัยิ�งสู่ร้�ง Brand Awareness ได้ื

รวดืเร็วยิ�งขึ้�น หรือบั�งธ่รกิัจำอ�จำจำะซืี�อ Ads เพื�อให้ค่นได้ืมีโอกั�สู่

ได้ืเข้้�ม�ด่ื Video ได้ืม�กัยิ�งขึ้�น

Content หรือเนื�อห� ก็ัมีค่ว�มสู่ำ�คั่ญ กั�รสู่ร้�งค่อนเที่นต์

หรือเนื�อห�ทีี่�ม่�งเน้นกั�รให้ค่ว�มร้่ ม่�งให้ประโยช่น์ ม่�งแสู่ดืงถึงค่ว�ม

เป็นห�วงเป็นใยล่กัค้่� หรือตอบัค่ำ�ถ�ม ทีี่�ล่กัค้่�สู่งสัู่ยหรือต้องกั�รร้่ 

ก็ัเป็นอีกักัลย่ที่ธ์ทีี่�ที่ำ�ให้ล่กัค้่�มีค่ว�มผ่กัพันกัับัธ่รกิัจำหรือเร� บั�ง

ธ่รกิัจำสู่ร้�ง Content หรือเนื�อห� ม่�งทีี่�จำะข้�ยสิู่นค้่�อย��งเดีืยว 

อย��งนี�ล่กัค้่�อ�จำจำะหนหี�ยไปเลยก็ัได้ื แต�หล�ยแบัรนดืห์รือหล�ย

ธ่รกิัจำเน้นกั�รแสู่ดืงค่ว�มจำริงใจำ และให้ค่ว�มร้่ที่ี�ถ่กัต้องกัับัล่กัค่้�

แที่น อย��งนี�ล่กัค้่�จำะชื่�นช่อบั และอย�กัที่ี�จำะค่บัห�ม�กักัว�� ซึี�งกั�ร

สู่ร้�ง Content หรือ เนื�อห� สู่�ม�รถสู่ร้�งได้ืใน บัล็อค่โพสู่ต์ กัร�ฟิัค่ 

อีบ่ั�ค่ พอดืแค่สู่ท์ี่ หรือร่ปแบับัข้องวิดีืโอก็ัได้ืทัี่�งสิู่�น บันช่�องที่�ง 

Youtube Facebook

อ��นม�ถึงตรงนี�แล้ว ที่��นผ้่อ��นค่งคิ่ดืว�� ท่ี่กัอย��งต้องเป็น

ดิืจิำทัี่ล (ช่�องที่�งออนไลน์) ช่�องที่�งออฟัไลน์ไม�จำำ�เป็นแล้วใช่�ไหม 

ค่ำ�ตอบัค่ือ ช่�องที่�งออฟัไลน์ยังจำำ�เป็นอย่�ค่รับั ท่ี่กัอย��งขึ้�นอย่�กัับั

ธรรมช่�ติข้องธ่รกิัจำหรือร่ปแบับัหรือประเภที่ข้องธ่รกิัจำ และข้อง

ล่กัค้่�ด้ืวย เพร�ะล่กัค้่�จำำ�นวนม�กั ยังอย�กัทีี่�จำะไปด่ื ไปสัู่มผัสู่ 

ไปดืมกัลิ�น ไปรับัประที่�น ทีี่�ร้�นหรือเลือกัซืี�อ เลือกัด่ืในสู่ถ�นทีี่�จำริง ๆ  

ดัืงนั�น เร�ก็ัค่งต้องที่ำ�กั�รตล�ดืแบับัผสู่มผสู่�นกััน ระหว��งช่�องที่�ง

ออนไลน์กัับัออฟัไลน์ไปพร้อมกัันค่รับั

พอสู่ร่ปได้ืว�� Digital Marketing นั�นไม�สู่�ม�รถที่ำ�ให้เห็น

ผลลัพธ์ได้ืในชั่�วข้้�มคื่นเดีืยว ดัืงเช่�นมีค่ำ�กัล��วว�� กัร่งโรมไม�ได้ืสู่ร้�ง

เสู่ร็จำภ�ยในวันเดีืยวฉันใดื กั�รที่ำ� Digital Marketing ก็ัไม�สู่�ม�รถ

ที่ำ�ได้ืสู่ำ�เร็จำภ�ยในค่ำ��คื่นเดีืยวฉันนั�น ซึี�งต้องใช้่เวล� ต้องใช้่เงิน

ลงท่ี่น ต้องอ�ศััยค่ว�มอดืที่น ค่ว�มสู่มำ��เสู่มอ กั�รลงมือปฏิิบััติ

อย��งจำริงจัำง และกั�รเรียนร้่เที่ค่นิค่หรือเค่รื�องมือใหม�  ๆ  จึำงจำะประสู่บั

ค่ว�มสู่ำ�เร็จำ




