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D
igital Marketing การต์ลัาดีออนไลัน์ เปี็นี้หัวข้อ

ของบัท่ความท่้�วันี้นี้้� ท่้�กร้ะผู้มขอนี้ำเสนี้อ โล่กยุคน้ี้� 

เปี็นี้โล่กยุคออนี้ไล่นี้์ หากไม่พูดูถึึง ก็คงล่้าสมัย เพร้าะคนี้หันี้มาใชิ้

เท่คโนี้โล่ย้ออนี้ไล่นี้์โดูยผู้่านี้โท่ร้ศัพท่์ม้อถึ้อมากขึ�นี้ในี้ทุ่ก ๆ  วันี้ จนี้

กร้ะท่ั�งโท่ร้ศัพท์่มอ้ถึอ้ ถึอ้ว่าเป็ีนี้อะไร้หล่าย ๆ  อย่างในี้ชิวิ้ต้ปีร้ะจำวันี้ 

เชิ่นี้ เป็ีนี้เพ้�อนี้เวล่าเหงา, เป็ีนี้ครู้อาจาร้ย์ในี้การ้หาความรู้้, เป็ีนี้

ความสนี้กุสนี้านี้ (เล่น่ี้เกมส ์ดูหูนี้งั ฟังัเพล่ง), เปีน็ี้ธีนี้าคาร้ แล่ะเปีน็ี้

เคร้้�องม้อในี้การ้ท่ำธีุร้กิจ โดูยเฉพาะธีุร้กิจออนี้ไล่นี้์

เคืรื�องมื่อในการทำธุรกิจ ออนไลัน์ ในปัีจจุบนัที�นยิม่กัน 

คืงหนีไม่่พ้น

1. เคร้้�องมอ้ท่างการ้ต้ล่าดูออนี้ไล่น์ี้ - Facebook for Busi-

ness

2. เคร้้�องม้อท่ำให้ธีุร้กิจเต้ิบัโต้บันี้ TikTok

3. เคร้้�องม้อการ้เพิ�มยอดูโดูยผู้่านี้เว็บัไซึ่ต้์

4. เคร้้�องม้อการ้ต้ล่าดูโดูยผู้่านี้ Youtube

5. เคร้้�องม้อออนี้ไล่นี้์โดูยผู้่านี้ Instagram

6. เคร้้�องม้อออนี้ไล่นี้์โดูยผู้่านี้ E-mail

7. เคร้้�องม้อออนี้ไล่นี้์ Twitter

 โดูยเคร้้�องมอ้ต่้าง ๆ  ท้่�เปีน็ี้ท้่�นิี้ยม สามาร้ถึท่ำงานี้โดูยผู้า่นี้

โท่ร้ศัพท่์ม้อถึ้อสมาร้์ท่โฟันี้ ไดู้อย่างง่ายดูาย สะดูวก ร้วดูเร้็ว แล่ะ

ยังม้อ้กหล่ายเคร้้�องม้อท้่�สามาร้ถึท่ำไดู้ในี้โล่กออนี้ไล่น์ี้ ซึึ่�งการ้ท่ำ 

Digital Marketing จะชิ่วยในี้การ้โปีร้โมท่สินี้ค้า แล่ะเพิ�มการ้ร้ับัรู้้

ให้กับักลุ่่มเปี้าหมายไดู้อย่างมากมาย อ้กท่ั�งชิ่วยเพิ�มยอดูขาย แต้่

ในี้การ้ท่ำ Digital Marketing ให้ปีร้ะสบัความสำเร้็จนี้ั�นี้ จำเปี็นี้จะ

ต้้องม้ การ้วางแผู้นี้อย่างเป็ีนี้ร้ะบับั แล่ะจะต้้องม้การ้วางแผู้นี้

กล่ยุท่ธ์ีท้่�ดู้ เพร้าะถ้ึาไม่ม้แผู้นี้ เร้าก็จะไม่รู้้ว่าเร้าจะเดิูนี้หนี้้าไปี

ท่ิศท่างใดู 

 อก้ท่ั�งควร้ใชิเ้คร้้�องมอ้ต่้าง ๆ  ท่กุเคร้้�องมอ้แบับัผู้สมผู้สานี้

กนัี้ ให้สอดูคล้่องไปีในี้ทิ่ศท่างเดูย้วกันี้ โดูยผู่้านี้การ้วางแผู้นี้การ้ใช้ิ

เคร้้�องมอ้อยา่งเปีน็ี้ร้ะบับั เพร้าะจะท่ำผู้า่นี้แคเ่คร้้�องม้อใดูเคร้้�องมอ้

เดู้ยว คงจะไม่ปีร้ะสบัความสำเร้็จไดู้ในี้ยุคปีัจจุบัันี้ เชิ่นี้ ท่ำการ้

ต้ล่าดูผู้่านี้แค่ Facebook อย่างเดู้ยว โดูยไม่ใชิ้เคร้้�องม้ออ้�นี้ (Twit-

ter, E-mail, Youtube, Instagram) 

สำหรั้บัขอ้มลู่การ้ใช้ิเคร้้�องมอ้ออนี้ไล่น์ี้ เม้�อวนัี้ท่้� 3 มถิึนุี้ายนี้ 

2564 ม้ดัูงนี้้� Facebook 51 ล่้านี้บััญชิ้ (84.9% ของจำนี้วนี้

ปีร้ะชิากร้อายุ 13 ปีีขึ�นี้ไปี) Instagram 16 ล่้านี้บััญชิ้ (26.6% ของ

จำนี้วนี้ปีร้ะชิากร้อายุ 13 ปีีขึ�นี้ไปี) YouTube 37.3 ล่้านี้บััญช้ิ 

(54.3% ของจำนี้วนี้ปีร้ะชิากร้อายุ 13 ปีีขึ�นี้ไปี) Twitter 7.35 ล่้านี้

บััญชิ้ (12.2% ของจำนี้วนี้ปีร้ะชิากร้อายุ 13 ปีีขึ�นี้ไปี)
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วัางแผู้นกลัยุทธ์ Digital Marketing ม้ดูังนี้้� 

กลัยุทธ์ที� 1 การเข้าใจ แลัะเข้าถึีงพฤติ์กรรม่ของ 

ผูู้้บริโภัคื

ความเข้าใจพฤติ้กร้ร้มของลู่กค้าหร้้อผูู้้บัริ้โภคม้ความ

สำคญัมาก เพร้าะจะท่ำให้นี้กัการ้ต้ล่าดู หาวิธีก้าร้ในี้การ้ต้อบัสนี้อง

ความต้้องการ้ของลู่กค้า หร้้อผูู้้บัร้ิโภคไดู้อย่างม้ปีร้ะสิท่ธีิภาพ 

ดูังซึุ่นี้วูไดู้กล่่าวไว้ว่า ในี้การ้ท่ำสงคร้ามต้้อง “รู้้เขารู้้เร้า”

กลัยุทธ์ที� 2 สร้างแบรนดี์ของสินคื้าหรือผู้ลัิต์ภััณีฑ์์

การ้สร้้างแบัร้นี้ด์ูของสินี้ค้า ม้ความสำคัญมากในี้การ้ท่ำ

ธีุร้กิจยุคปีัจจุบัันี้ เพร้าะแบัร้นี้ดู์จะท่ำให้เพิ�มมูล่ค่าของต้ัวสินี้ค้า 

ของบัร้ิษัท่ แบัร้นี้ด์ูจะท่ำให้เกิดูความน่ี้าเช้ิ�อถึ้อในี้ตั้วของสินี้ค้า 

บัร้ิการ้ แล่ะบัร้ิษัท่ ห้างร้้านี้ แบัร้นี้ดู์จะท่ำให้เกิดูความไดู้เปีร้้ยบัในี้

การ้แข่งขันี้

กลัยทุธท์ี� 3 จงสรา้ง Content ใหผูู้้ช้ม่ต์ดิีต์าม่หรอืชวัน

ต์ิดีต์าม่ 

การ้สร้้าง Content ม้ความสำคัญมาก เร้าจะสังเกต้เห็นี้ว่า 

คล่ิปีบัางคลิ่ปี โฆษณีาบัางตั้ว คนี้ดููน้ี้อยมากท่ั�ง ๆ ท่้�ล่งทุ่นี้สร้้าง 

หร้อ้ท่ำดูว้ยเงนิี้จำนี้วนี้มากมายหล่ายล่า้นี้ ต้ร้งกนัี้ขา้มกนัี้ คล่ปิีบัาง

คล่ิปี โฆษณีาบัางต้วั ล่งทุ่นี้นี้้อยมากหร้้อแท่บัจะไดู้ล่งทุ่นี้ แต้ม่้คนี้

ต้ิดูต้ามดููมากมายมหาศาล่ ดูังนี้ั�นี้ นี้ักการ้ต้ล่าดูท่้�เก่ง มักจะม้ 

Content แปีล่ก ๆ ใหม่ ๆ ขึ�นี้มาต้ล่อดูเวล่า เพ้�อให้คนี้ต้ิดูต้ามดูู 

ซึ่ึ�งเร้าสามาร้ถึเข้าไปีเช็ิคไดู้ในี้การ้ค้นี้หา ในี้ Google, ในี้ 

Youtube ถึ้าหาก Content ของเร้าเป็ีนี้ท่้�นี้ิยม คนี้ดููมาก ๆ คล่ิปี 

ของเร้า บัท่ความของเร้า Content ของเร้า ก็จะขึ�นี้ในี้หนี้้าแร้ก 

ดูังนัี้�นี้ นี้ักการ้ต้ล่าดูจำเปี็นี้จะต้้องท่ำ SEO (Search Engine 

Optimization) เพร้าะการ้ขึ�นี้ในี้หน้ี้าแร้กของ Google หร้อ้ Youtube 

จะท่ำให้คนี้ดููคล่ิปีหร้้อ Content ของเร้ามากขึ�นี้ กล่่าวค้อมากกว่า 

การ้ท่้�ค้นี้หาในี้ Google, ในี้ Youtube แล่้วคล่ิปีของเร้า บัท่ความ

ของเร้า Content ของเร้าขึ�นี้ในี้หนี้้า 10 ของการ้ค้นี้หา

กลัยุทธ์ที� 4 จงสร้างสรรคื์สิ�งใหม่่ ๆ ต์ลัอดีเวัลัา

การ้สร้้างสร้ร้ค์นี้้�เปี็นี้สิ�งท่้�ดู้ นี้ักการ้ต้ล่าดูต้้องม้ความคิดู

สร้้างสร้ร้ค์ต้ล่อดูเวล่า ไม่ควร้หยดุูนี้ิ�ง เชิ่นี้ สร้้างสร้ร้ค์สนิี้ค้า บัร้ิการ้ 

ใหม่ ๆ ออกมา, สร้้างสร้ร้ค์ โฆษณีาปีร้ะชิาสัมพันี้ธี์ใหม่ ๆ ออกมา 

สร้้างสร้ร้ค์การ้ท่ำงานี้ใหม่ ๆ, สร้้างสร้ร้ค์ลู่กเล่่นี้ท่างการ้ต้ล่าดู 

ใหม่ ๆ ออกมาให้สอดูคล่้องกับัเหตุ้การ้ณี์

สร้้างชิมุชินี้ เคร้้อข่าย แฟันี้คลั่บั คนี้ติ้ดูต้าม มค้วามจำเป็ีนี้มาก 

ในี้โล่กออนี้ไล่น์ี้ ธีุร้กิจขนี้าดูใหญ่จำนี้วนี้มากจ่ายเงินี้เพ้�อสร้้าง 

ชิุมชินี้ เคร้้อข่าย แฟันี้คลั่บั คนี้ต้ิดูต้าม เพร้าะถ้ึาม้ผูู้้ชิมมากขึ�นี้ 

โอกาสในี้การ้ท่ำธีุร้กิจก็จะม้มากขึ�นี้ เชิ่นี้ Facebook Group, Line 

Group จะชิ่วยในี้การ้ส้�อสาร้กับัสมาชิิกในี้กลุ่่ม เพ้�อต้อบัคำถึาม

หร้้อข้อร้้องเร้้ยนี้ แล่ะเพ้�อขายของให้ไดู้มากขึ�นี้  

ดูงันี้ั�นี้ นี้กัการ้ต้ล่าดูท่้�ดู ้จำเปีน็ี้จะต้อ้งมก้าร้กำหนี้ดู Digital 

Marketing Strategy เพร้าะหากไม่ม้การ้กำหนี้ดูหร้้อวางแผู้นี้การ้

ท่ำงานี้ จะท่ำให้ การ้ท่ำงานี้ไม่ม้ท่ิศท่าง ปีล่่อยล่่องล่อยไปีต้าม

ยถึากร้ร้ม แล่ะจะไม่พบัการ้จุดูหมายหร้้อความสำเร้็จ ไม่สามาร้ถึ

สร้้างร้ายไดู้ท่้�ยั�งย้นี้ไดู้ในี้อนี้าคต้ 

ฉะนี้ั�นี้ นี้ักการ้ต้ล่าดูท่้�ดู้ จำเปี็นี้จะต้้องม้กล่ยุท่ธี์การ้ต้ล่าดู

ออนี้ไล่นี้์ หร้้อ Digital Marketing Strategy 




