
“ การตลาด Online และการประชามสัมพันธ์ บนเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง กับการตลาด “

โดย
คุณภมรพล พระลับรักษา

CEO BizOfBiz

หลักสูตร



ป้ันผู้ประกอบการใหม่ ไปให้ไกลในโลกออนไลน์







พฤติกรรมการซ้ือของของ
คนไทยเปล่ียนไป 

เด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยี
คนรุ่นเบบ้ีบูมเม้อเริ่มใช้เทคโนโลยี

เปน็ส่วนหนึ่งของชีวิต

“การซ้ือของออนไลน์เปน็เรื่องปกติในชีวิต”

ภาพรวมการตลาดออนไลน์ฉบับเข้าใจง่าย



“เมื่อพฤติกรรมการซ้ือขายเปลี่ยนไป 
คนท ามาค้าขายก็ต้องปรับตัว”

ภาพรวมการตลาดออนไลน์ฉบับเข้าใจง่าย



ซุ่มไก่ก็ขายออนไลน์ได้

ภาพรวมการตลาดออนไลน์ฉบับเข้าใจง่าย



แล้ว… ท าตลาดออนไลน์ยังไง ให้รวยเร็วกว่าแสง?



https://web.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/2171297376217160/



คุณได้ข้อคิดอะไรบ้างจากคลิปน้ี?



แต!่ ปัญหา

1. การท าเป็นเรื่องยาก ใช้ทั้งความรู้ความเข้าใจ

2. การตลาดออนไลน์ข้อมูลเยอะเกินไป ไม่รู้จะเร่ิมตรงไหนดี

ข้อมูลมีทั้งใหม่เก่า ใช้ได้ใช้ไม่ได้ผสมกันไป

3. ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เรียนลัดขั้นตอน 

ท าให้เกิดความสับสน 

4. ไม่ได้ท าจริงจังอย่างต่อเนื่อง



การขายสินค้าออนไลน์ก็คล้ายๆการหาปลา

แข่งกันหา เลี้ยงเอง



มาเร่ิมต้นใหม่ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

มาเร่ิมต้นใหม่ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง (ไปให้ถูกทิศทางและทุกอย่างจะง่ายเอง)

1. รู้จักตัวเอง มีจุดดีจุดด้อยอะไร ควรพัฒนาจุดไหนเป็นพิเศษ

2. รู้จักสินค้า วิเคราะห์สินค้าของเรามีจุดแข็งอะไร อะไรที่เรามีดีกว่าคู่แข่ง 

อะไรที่ด้อยกว่าคู่แข่ง จุดแข็งคงอยู่จุดด้อยพัฒนา

3. รู้จักลูกค้า วิเคราะห์ลูกค้าให้ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร เขา

ชอบไม่ชอบอะไร เขาอยากแก้ปัญหาในเรื่องใด จี้ให้ถูกจุดเจ็บของลูกค้า



รู้จักลูกค้ารู้จักสินค้ารู้จักตัวเอง

ส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องรู้ถ้าอยากท าออนไลน์ให้ส าเร็จ



ส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องรู้ถ้าอยากท าออนไลน์ให้ส าเร็จ

รู้จักตัวเอง

ขาด/เติม

เวลา / เงิน

เลือกวิธีการ



สินค้า

วิธีการ

ต้นทุน จริง

ส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องรู้ถ้าอยากท าออนไลน์ให้ส าเร็จ



รู้วิธีการ

จ้างโรงงานผลิตผลิตเอง



รายการ ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนบริหาร 100

ค่าจัดส่ง 50

ผลตอบแทนให้ ตัวแทนจัดจ าหน่าย 130

ค่าส่งเสริมตลาดแปรผัน 30

ต้นทุนสินค้า 350

กระตุ้นตลาด 30

ค่าธรรมเนียม ภาษี 50

ราคาขายต ่าสุด 740

ต้นทุน จริง



รู้จักลูกค้า ท า PERSONA

ส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องรู้ถ้าอยากท าออนไลน์ให้ส าเร็จ



“Persona เป็นวิธีการสร้างบุคลิกลักษณะของ
กลุ่มลูกค้าออกมาเพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย
หรือลูกค้าในอุดมคติที่วางไว้”

Persona มีความส าคัญมากในการท ากลยุทธ์
ทางการตลาดต่าง ๆ ท าให้คนท างานสามารถ
วางแผนได้ถูกว่าจะส่ือสารอะไรกับใครนั้นชัดเจน
มากขึ้น ช่วยให้การส่ือสารนั้นถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา

ท า PERSONA



Who : เขาเป็นใคร เช่น ชื่อ อายุ เพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ 
ที่อยู่ ลักษณะครอบครัว บุคลิกภาพเป็นตน้

What : อะไรคือส่ิงท่ีเขาต้องการ เช่น เป้าหมายในชีวิต ความท้าทาย
ในชีวิตเขาคืออะไร ความต้องการเขาคืออะไร

Why : ท าไมเขาถึงเลือกใช้บริการของคุณ พวกเขามีวัตถุประสงค์ใด
ที่คุณสามารถตอบโจทย์เขาได้ ซึ่งในจุดตรงนี้จะท าให้ทราบถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้า

How : วิธีการซื้อสินค้าหรือบริการ เขาเดินทางมาเจอคุณได้ยังไง 
ผ่านอะไรบ้าง พบเห็นคุณจากช่องทางไหนบา้ง ในร้านค้าออฟไลน์ หรือร้านค้าออนไลน์

ด้วยค าถามส าคัญ 4 ค าถามคือ Who , What , Why , How

ท า PERSONA



กลุ่มอายุ Gen



รับรู/้สนใจ

ซื้อใช้

ซื้อช ้า

บอกต่อ

รู้จักเส้นทางการซื้อของลูกค้าผา่น กรวยพฤติกรรมผู้บริโภค

ตัดสินใจ



พฤติกรรม และการใช้ส่ือให้เหมาะ



•การน าเนื้อหาไปยังผู้มุ่งหวัง (จั๋วหัว)

•การเส่ือสารกับผู้มุ่งหวัง (… เพ่ิมเติม)

•การปิดการขายผู้มุ่งหวัง

•การบริหารผู้มุ่งหวังที่ไม่ได้สินใจ

•การบริหารเพ่ือเพ่ิมยอดขายจากฐานลูกค้าเดิมบอกต่อ/ซื้อซ ้า

รู้จักใช้เครื่องมือเครื่องมือต่างๆท่ีใช้ท าตลาดออนไลน์



ตาราง สร้างส่ือและใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรม

ส่ือ

ส่ือสาร
ผลิตเน้ือหา ผลิตส่ือ

ปิดการ
ขาย

ท า Content ให้เกิด
การรับรู,้สนใจ -

ตัดสินใจ
ท า Content กระตุ้น
การตัดสินใจ ท าสคริป

ซ้ือใช้
ท า Content กระตุ้น
ให้ซื้อ ท าสคริป

ซ้ือซ ้า
ท า Content กระตุ้น
ให้ซื้อซ ้า ท าสคริป

บอกต่อ
ท า Content ให้เกิด
การแนะน าบอกต่อ ท าสคริป

ขอความ
จ่ัวหัว+เนื้อความ

รูปภาพ

วีดีโอ

รับรู/้สนใจ



สินค้าเพียงหน่ึงอย่าง
ส่ือสารออกมาได้หลากหลายแบบ

สมุนไพรก็เช่นกัน ข้ึนอยู่กับส่ิงที่คุณอยากส่ือสารออกไป
ให้ลูกค้าได้เห็น อย่างในคลิปนี้… 



https://www.youtube.com/watch?v=kpE2vUYtcvo&t=7s



สร้าง Traffic คุณภาพ



สร้าง Traffic คุณภาพ



Google Adwords

Google SEO



Google keyword ส าคัญ



สร้าง Traffic คุณภาพ





ลงโฆษณาบน Facebook Social ยอดฮิต

สร้าง Traffic คุณภาพด้วย Facebook



ตัวอย่างโฆษณาแบบต่างๆ

แบบเพ่ิม Canvas



ตัวอย่างโฆษณาแบบต่างๆ

โฆษณาแบบกรอกฟอรม์



ตัวอย่างโฆษณาแบบต่างๆ

โฆษณาแบบไดนามิก



ตัวอย่างโฆษณาแบบต่างๆ

โฆษณาแบบล้ิง



สร้างแฟนเพจ



เพ่ิมวิธีช าระเงิน



รู้จัก Facebook Ads Manager
ตัวช่วยการลงโฆษณษา



ส ารวจหน้าตา Facebook Ads Manager



รูปแบบในการโฆษณา Facebook

รปูภาพ วิดีโอ ภาพสไลด์

สไลดโ์ชว์ คอลเลกชัน่ Messenger



รูปแบบในการโฆษณา Facebook

โฆษณาแบบกรอกฟอรม์ โฆษณาแบบไดนามิก โฆษณาแบบลิงก์

เพ่ิม Canvas



Brand Awareness

Reach

Traffic

Engagement

App Installs

Video View

Lead Generation

Conversions

รู้จักวัตถุประสงค์ของแคมเปญโฆษณาของ Facebook



Brand Awareness (การรับรูแ้บรนด์)

Reach (การเข้าถึง)

โฆษณารูปแบบ Brand Awareness เป็นการเน้นการสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายที่เรา
ก าหนด ให้ได้รู้จักในสินค้า หรือแบรนด์ จดจ าธุรกิจของคุณ เพ่ิมมากยิ่งข้ึน พูดกันง่ายๆ ยิ่ง
เห็นเยอะ ยิ่งผ่านตาเยอะ คนยิ่งคุ้น ยิ่งคุ้นคนยิ่งจดจ า

คือการแสดงโฆษณาที่จะเน้น ส่งไปยังกลุ่มคนหมู่มาก และ Reach ยังท าหน้าที่พยามแสดง
โฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มคน หรือกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ให้ได้มากที่สุดอยู่ภายใต้
งบประมาณที่คุณเองเป็นคนก าหนดไว้

Traffic (จ านวนผู้เข้าชม)

คือรูปแบบการลงโฆษณา ท่ีเน้นเพ่ิมกลุ่มคนท่ีคุณเลือกไว้ ให้เข้าสู่เว็บไซต์ของคณุ วิธีการและ
รูปแบบการท างาน ของเจ้า Traffic คือท าให้ผู้ใดที่ใช้เฟสบุค๊ ที่ให้ความสนใจโฆษณาของคณุ 
ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์ แต่ Traffic จะส่งกลุ่มคนไปยังเว็บไซตไ์ด้เพียงอย่างเดียว แต่ยัง
สามารถส่งกลุ่มคนไปยัง ตัว Download Application ได้อีกด้วย



Engagement (การมีส่วนร่วม)

คือรูปแบบการท าโฆษณาที่ถือว่าฮอตฮติที่สุด เพราะเป็นการท าโฆษณาเพ่ือนโปรโมทโพสของ
คุณ ให้กลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือก นั้นได้มีปฏิสัมพันธ์กับโพส ของคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น 
การกดแชร์ กดไลค์ หรือแม้แต่คอมเม้น เรียกกันแบบบ้านๆก็คือ กดบูทโพสนั้นแหละครับ

App Installs (จ านวนการติดต้ังแอพ)

โฆษณาในรูปแบบนี้ จะแสดงแค่ในโทรศัพท์มือถือเท่านั้น วัตถุประสงค์เพ่ือโปรโมทให้คนเข้ามา
ท าการ Download Applocation ซึ่งโฆษณารูปแบบนี้ใช้ได้ทั้ง IOS และ Android

เป็นโฆษณาเพ่ือเพ่ิมยอดคนดูคลิปวีดีโอ และท าการโปรโมทให้คนเข้ามาดูวีดีโอน้ันเพ่ิมมากข้ึน 
เหมาะส าหรับท่านที่ชอบสร้าง Content ในรูปแบบ Video Content

Video View (จ านวนการเข้าชมวีดีโอ)



Lead Generation (การสร้างลูกค้าเป้าหมาย)

Conversions (คอนเวอร์ชั่น)

เป็นรูปแบบโฆษณา คล้ายกับ Traffic แต่จะละเอียดกว่าและลงลึกกว่า ตรงที่ Conversions 
จะพยามเน้นการแสดงโฆษณาไปยังกลุ่มคนที่มีโอกาสเข้ามาในเว็บไซค์ แล้ว Conversions 
นั้นจะติดตามคนที่เข้ามา ยกตัวอย่างเช่น การกดส่ังสินค้า,การจองห้องพัก แต่ที่ส าคัญการท า
โฆษณาแบบ Conversions นั้นจะต้องมีการติดตั้ง Facebook Pixel เข้าไปก่อน 
ถึงจะสามารถท าการใช้งาน Conversions ได้อย่างสมบรูณ์

โฆษณารูปแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเว็บไซต ์ก็เหมือนหน้า ลงทะเบียนหนึ่งหน้าที่เอาไว้ไปใช้ใน
แคมเปญต่างๆ โดยข้อดีของ lead generation นี้คือคุณสามารถสร้าง แบบฟอร์ม ไว้ใช้ใน
กรณีมีกิจกรรมต่างๆ โดยที่คุณไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็สามารถท าได้ และยังน ารายชื่อลูกค้าของ
คุณที่กรอกข้อมูลมาแล้ว น ากลับมาท า CRM ย้อนหลังได้อีกด้วย



สร้าง Traffic คุณภาพด้วย Line







Thank you


