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ทุกอย่างมีขั้นตอน 

และมีเวลาของมันเสมอ

ทุกอย่างมีขั้นมีตอน

การเริ่ มต้นสร้ างธุรกิจ ให้ประสบความสำ เร็ จ 

บนโลกดิจิทัลนั้น ทุกอย่างมีขั้นตอนและมีเวลาของมันเสมอ  

ฟังดูแล้วเป็นประโยคที่บอกให้เราใจเย็นกับโลกดิจิทัล ทั้งที่จริง 

ความเปลี่ยนแปลงของการตลาดในยุคดิจิทัลรวดเร็วพอ  ๆ  กับ 

ความไวแสง นักการตลาด ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่บุคคล 

ทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จึงใจร้อน แทนที่จะ 

มองขั้นตอนให้ออกและจัดลำดับความสำคัญ กลับข้ามขั้น  

ข้ามตอนไปเริ่มทำโฆษณาพร้อมเทความสนใจไปที่การใช้ 

งบประมาณมหาศาล แล้วสุดท้ายจบลงท่ีไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ขั้นตอนในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนโลกดิจิทัลนั้น  

สามารถค้นหาข้อมูลจากบนโลกออนไลน์ได้ง่าย ซึ่งในมุมมอง 

ส่วนตัวจากประสบการณ์มีอยู ่ 6 ขั้นตอนด้วยกัน เริ่มจาก 

บทนำ



2 บทนำ

 1. สร้างแบรนด ์

 2. สร้างคอนเทนต ์

 3. สร้างช่องทาง 

 4. สร้างโฆษณา 

 5. สร้างระบบวัดผล 

 6. สร้างระบบอัตโนมัต ิ

แต่กว่า  70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเริ่มสร้าง 

ช่องทางเป็นอย่างแรก เพราะคิดว่าเป็นขั้นตอนที่ประหยัดเงินที่สุดหรือ 

เรียกว่าไม่ต้องเสียเงินเลย เช่น เปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจ เปิดอินสตาแกรม  

แล้วค่อยกระโดดกลับมาสร้างคอนเทนต์ แล้วก็ผลิตคอนเทนต์แบบคนอื่น 

ทั่วไป โดยไม่เคยศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเลยว่า ทุกวันนี้มีคอนเทนต์ 

มากมายมหาศาลผ่านตาผู้บริโภค แต่จะมีเพียงไม่กี่คอนเทนต์ที่พวกเขา 

สละเวลาอันมีค่าเข้าไปอ่านและศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเอง

ถ้าเอาจริง  ๆ  เลยก็มีเพียงวันละ 0 - 1 คอนเทนต์ที่ผู้บริโภคทั่วไป 

อ่านจนครบ ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเจ้าของแฟนเพจทั้งหลายกำลังผลิตคอนเทนต์ 

ที่เปลืองทรัพยากรโดยใช่เหต ุ
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การผลิตคอนเทนต์ตามกระแสโดยไม่พิจารณาความต้องการ 

ของลูกค้า จึงทำให้คอนเทนต์ของคุณลอยอยู่บนอากาศและไม่ได้ 

ถูกใช้งาน

เมื่อทำยอดขายไม่ได้ เมื่อนั้นผู้ประกอบการจึงเริ่มตระหนักได้ว่า 

พวกเขาขาดอะไรไปบ้าง เช่น แบรนด์ เนื้อหาที่แสดงความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะทาง แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ขาดคือความแข็งแรงของแบรนด์นั่นเอง 

เอาละค่ะ จะขอยกตัวอย่างง่าย ๆ เพื่อให้เห็นภาพ 

จากประสบการณ์จริง กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่เข้าหลักสูตร 

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่เอ็มมี่เคยถ่ายทอดนั้นเริ่มต้นธุรกิจกันหมดแล้ว มีสินค้า 

ที่ดีเยี่ยมกันหมด แต่พอทำได้สักพักและเริ่มต้นทำการตลาดผ่านช่องทาง 

ออนไลน์สัก 1 - 2 ปี 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือคู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม่ลอกเลียนแบบสินค้าและตัดราคา 

ซึ่ง  ๆ  หน้า ลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าดันเปลี่ยนใจกะทันหัน ทำให้ยอดขาย 

หายไปในชั่วพริบตา

เมื่อกลับมานั่งวิเคราะห์สิ่งที่ขาดคือ แบรนด์ไม่เป็นที่จดจำ ลูกค้า 

ไมผ่กูพนั ไมส่นทิ ลกูคา้มองเหน็วา่รา้นคา้ของพวกเขาเปน็เพยีงรา้นโชหว่ย 

ทั่ว  ๆ  ไป ที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นร้านที่ลูกค้าเดินผ่านมา 

ซื้อของในโลกออนไลน์เท่านั้นเอง 

สรุปง่าย ๆ คือ ธุรกิจส่วนใหญ่ลืมตั้งต้นจากขั้นที่ 1 แต่ดันข้ามไป 

ขั้นตอนที่ 3 บ้าง 2 บ้าง บางคนกระโดดมาขั้นตอนที่ 4 หรือ 6 เลยก็มี  
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เหล่านี้ทำให้เกิดภาวะเกิดง่ายตายเร็วในหมู่ธุรกิจบนโลกออนไลน ์

หนังสือเล่มนี้จึงบอกเล่าเนื้อหา เทรนด์ในปัจจุบัน และเทรนด์ที่จะ 

เกิดขึ้นในอนาคต ให้คนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้รู้และปรับตัวทัน 

ก่อนใคร โดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจบนโลกออนไลน์จะได้ทำการตลาดอย่าง 

เป็นขั้นเป็นตอนและใช้ช่องทางออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง  

ต่อธุรกิจ และสังคมโดยรวม 







สร้างธุรกิจ
บนโลกดิจิทัล
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“แบรนด์ของคุณ 

คือสิ่งที่คนอื่นพูดถึง 

เวลาคุณไม่อยู่ในห้อง”

สร้างแบรนด์

ประ โยคข้ า งต้ นคื อคำพูดจาก เ จฟฟ์  เบซอส 

(Jeff Bezos) ซีอีโอและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อเมซอน บทนี้เรา 

จะพูดถึงเรื่องแบรนด์กันค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใครหลาย ๆ คนพูดถึง 

สำหรับในโลกดิจิทัล การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ 

คือการวางตำแหน่งจุดยืนหรือ brand positioning ให้ใกล้ชิด 

กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เข้าถึงง่ายที่สุด และสนิทสนมได้ 

ง่ายที่สุด การเข้าถึงได้ง่ายที่สุดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง 

เปิดช่องทางการติดต่อไว้ทุกช่องทางเพื่อบริการลูกค้า ถึงแม้ว่า 

สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรทำก็ตาม 

แต่การเข้าถึงง่ายที่สุดคือการสื่อสารให้ตรงกลุ่มลูกค้า 

ผา่นคอนเทนตต์า่ง ๆ ทีไ่มซ่บัซอ้นและมจีดุยนืของตวัเอง เพราะ 

พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปมาก เพื่อให้เห็นภาพ 
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ง่าย ๆ อยากให้ทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงเบบ้ีบูมเมอร์ (Baby Boomer) 
หรือยุคของกลุ่มคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่  2 เช่นคุณพ่อคุณแม่ 

ของเรา รวมไปถึงยุคเจเนอเรชั่นเอกซ์ (Generation X) ยุคนั้นสินค้า 

หรือแบรนด์ต่าง  ๆ  ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นที่นิยมในบ้านเรามาก  

แบรนด์ของไทยเองส่วนใหญ่ก็เน้นความหรูหรา ความยิ่งใหญ่ จึงถือว่า 

เป็นยุครุ่งโรจน์ของแบรนด์ที่วาง  position ให้ดูซับซ้อนและเข้าถึงยาก  

เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออฟไลน์ต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ  

หนังสือพิมพ์ รูปภาพที่ใช้สื่อความหมายสินค้าจะต้องมีความซับซ้อน  

สรา้งความสงสยัใหก้ลุม่ผูช้มอยูเ่สมอ นัน่เปน็เพราะประเทศไทยในเวลานัน้ 

ได้รับค่านิยมจากฝั่งสหรัฐอเมริกาผ่านสื่อ

แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน ระบบการสื่อสารในโลกดิจิทัลไม่ 

เหมือนเดิม ทำให้มุมมองของคนเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน คนทั่วไป 

ไม่มองหาความหรูหราฟู่ฟ่า แต่กลับมองหาสิ่งที่แตกต่างและเรียบง่าย

แบรนด์ไหนที่เคยสื่อสารกับลูกค้าแบบไม่ตรงไปตรงมา วางจุดยืน 

ห่างไกลจากผู้บริโภค จะไม่สามารถหาจุดยืนบนโลกดิจิทัลได้ แต่แบรนด์ไหน 

ที่วางจุดยืนไว้อย่างเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย และเปรียบเสมือนเพื่อนบนโลก 

ดิจิทัล แบรนด์นั้นมักประสบความสำเร็จ

เพือ่ขยายความใหเ้ขา้ใจมากขึน้ ขอยกตวัอยา่งรปูแบบการโฆษณา 

สนิคา้ในอดตี กอ่นหนา้นีเ้มือ่สองปทีีแ่ลว้ ใครทำธรุกจิบนโลกออนไลนแ์ลว้ 

มีภาพสินค้าสวยเฉกเช่นรูปถ่ายในสตูดิโอ แบรนด์นั้นจะได้รับความนิยม  

แต่ปีนี้ลูกค้ากลับไม่เสพรูปภาพที่สวยจนเข้าไม่ถึงแบบนั้นอีกแล้ว เขา 

ต้องการภาพเสมือนจริงที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการได้ว่า หากเขาใช้สินค้า 

ในชีวิตจริงแล้วจะเป็นอย่างไร ตรงนี้ก็จะส่งผลมาถึงการเลือกนางแบบ 

หรือพรีเซ็นเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์ แบรนด์ไหนที่เน้นความเรียล  
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(real) หรือภาพที่ใกล้เคียงกับความจริง แบรนด์นั้นถือว่าซื่อสัตย์ต่อ 

กลุ่มลูกค้าและครองใจลูกค้าได้นานกว่าแบรนด์ที่ดูเข้าถึงหรือจับต้อง 

ได้ยาก

ตวัอยา่งเชน่ ในอดตีแบรนดเ์สือ้ผา้แฟชัน่จะใชน้างแบบทีม่ชีือ่เสยีง 

ระดับประเทศมาเป็นแบบถ่ายแฟชั่นหรือทำคอนเทนต์ผ่านสื่อต่าง  ๆ แต่ 

ปัจจุบันแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเริ่มนำนางแบบที่มีหน้าตาน่ารัก ดูเข้าถึงง่าย  

และไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักเข้ามา อีกทั้งยังมีการถ่ายภาพสินค้าที่ใช้ 

ในชีวิตจริงเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่า ถ้าใส่เสื้อผ้าชุดนี้ในชีวิตจริงแล้วจะเป็น 

อย่างไร

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคอีกแง่มุมหนึ่ง 

ว่า พวกเขามีความต้องการที่เปลี่ยนไป และทำให้เห็นว่าเรากำลังเข้าสู่ยุค 

การสื่อสารแบบพิเศษ (Micro Customized Communication หรือ  

MCC) หรือการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง เท่ากับว่าตอนนี้เราอาจให้ 

พรีเซ็นเตอร์พูดข้อดีของสินค้าแทนเราไม่ได้นัก

ในทางตรงกันข้าม เราจะต้องให้แบรนด์ที่มีคาแร็คเตอร์ที่เข้าถึงคน 

งา่ย หรอืมลีกัษณะเหมอืนกลุม่ลกูคา้พดูกบัลกูคา้แทนแบรนด์ เพราะลกูคา้ 

ต้องการความใกล้ชิดเป็นพิเศษบนโลกออนไลน ์
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(Micro Customized Communication:  
MCC)

การสื่อสารจากแบรนด์
แบบใกล้ชิดและใส่ใจ

ความต้องการของผู้บริโภค  ณ ปัจจุบันค่อนข้าง 
แตกต่างจากแต่ก่อนมาก ผู้บริโภคต้องการ Micro Custo- 
mized Communication หรือ MCC ซึ่งก็คือการสื่อสาร 

จากแบรนดแ์บบใกลช้ดิและใสใ่จความเปน็มาของลกูคา้ เพราะ 

ลูกค้าคือผู้ครองสื่อ ยิ่งผู้ประกอบการหรือสินค้าแสดงความ 

ใส่ใจผู้บริโภค สินค้าก็จะยิ่งดึงดูดผู้บริโภคเข้ามา เพราะกว่า  

60 เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการการตัดสินใจซื้อของลูกค้าใน 

โลกดิจิทัล คือการตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยลูกค้าจะหาข้อมูล 

และเปรียบเทียบสินค้าเอง เท่ากับว่าผู้ขายต้องมีข้อมูลพร้อม 

เพื่อรองรับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

ส่วนอีก 40 เปอร์เซ็นต์ของการตัดสินใจซื้อ ผู้ขายก็ต้อง 

เตรียมคนและระบบให้พร้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

ยิ่งผู้ประกอบการ 

หรือสินค้าแสดงความใส่ใจผู้บริโภค

สินค้าก็จะยิ่งดึงดูดผู้บริโภคเข้ามา
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โดยเร็วที่สุด เพื่อเปลี่ยนผู้บริโภค (audience) ให้กลายเป็นลูกค้า และ 

สุดท้ายก็ต้องคิดกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์  (bonding)  ต่อ ซึ่งความ 

สัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์นั้นจะเป็นบ่อเกิดของการซื้อซํ้าและบอกต่อ 

อีกครั้ง

เมื่อพูดถึง MCC หลายคนจะบอกว่าเราต้องทำแบรนด์ให้เป็นคน 

โดยเริ่มสร้างแบรนด์บุคคล (personal branding) หากเป็นเมื่อปีที่แล้ว 

อาจจะใช่ แต่หากเป็นตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ personal  
branding เพยีงอยา่งเดยีว เพราะในโลกดจิทิลั สว่นประกอบของแบรนด์ 

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1. การสร้างแบรนด์บุคคล (personal branding)

2. การสร้างแบรนด์บริษัท (company branding)

3. การสร้างแบรนด์สินค้า (product branding)

1) Personal Branding
เราจะพูดถึงเรื่องการสร้างคาแร็คเตอร์ให้พูดแทนแบรนด์ ซึ่งไม่ได้หมายถึง 

การให้ผู้บริหารเปิดเพจแล้วโพสต์คำคมทุกวัน แต่ personal branding 
สามารถแตกออกมาได้ดังต่อไปนี ้ คือ

1. leader

2. character

3. presenter
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leader คือสิ่งที่เรียกว่าการเปิดช่องโอกาสให้ผู้นำในองค์กรได้ 
ออกมาพูดผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ หรือถ้าเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีก็หมายถึง 

ธุรกิจนั้น  ๆ  มีเพจของตัวเอง เพื่อให้ความรู้ต่าง  ๆ  นานา แต่สิ่งเหล่านี้มัน 

ง่ายเกินไป เราต้องอย่าลืมว่าในโลกดิจิทัล ทุกอย่างเลียนแบบง่ายมาก  

อะไรที่ได้มาง่าย  ๆ  มักสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ยั่งยืน แต่ก็มีหลายคนที่ประสบ 

ความสำเร็จในการสร้าง personal branding เนื่องจากสื่อสารเนื้อหา 

ออกไปในอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าขายตรง (hard  
sell) จนเกินไป ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกอยากใกล้ชิดมากขึ้น

อีกส่วนหนึ่งเรียกว่า character ก็คือการสร้างคาแร็คเตอร์มา 

พดูแทนเรา ถา้เราลองนกึถงึประเทศทีใ่คร ๆ กอ็ยากกลบัไปเทีย่วทกุป ี ปลีะ  

2 - 3 ครั้ง ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็น 

ประเทศที่น่ารักและมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่  ๆ  อยู่เสมอ นอกจากนี้จังหวัด 

ในประเทศญีปุ่น่แตล่ะจงัหวดัยงัมคีาแรค็เตอรป์ระจำจงัหวดั ตวัการต์นูนัน้ 

เป็นสัญลักษณ์และพูดแทนจังหวัด นอกจากนี้ยังนำคาแร็คเตอร์มาทำ 

ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ เช่น ตุ๊กตา ขนม เกม เป็นต้น ทำให้คนอยากเข้าถึง 

มากขึน้ หากพดูถงึแบรนดท์ีใ่ชค้าแรค็เตอรพ์ดูแทน ขอยกตวัอยา่งแบรนด์ 

ที่จำได้ขึ้นใจใน  ค.ศ.  2012 คือการรถไฟเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  

ที่สร้างแคมเปญและคาแร็คเตอร์การ์ตูน รณรงค์ให้คนอ่านป้ายเตือนและ 

ระมัดระวงัเมื่ออยูบ่รเิวณทางรถไฟ เนือ่งจากการรถไฟเมลเบิร์นทำการวจิัย 

และพบว่าเกิดอุบัติเหตุที่ทางรถไฟมาก ส่วนหนึ่งมาจากการไม่อ่านป้าย 

บริเวณรางรถไฟและไม่ระมัดระวังจนพลัดตกลงไปในรางรถไฟ

แคมเปญดังกล่าวชื่อว่า Dumb Ways to Die หรือวิธีโง่ ๆ ที่จะ 

ทำใหเ้ราตายได ้ ในแคมเปญนัน้เลา่เรือ่งโดยตวัการต์นู เชน่ อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

ที่เกิดขึ้นที่ทางรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นการเมาสุราแล้วพลัดตกรางรถไฟ หรือ 

ทำของหล่นไปในรางรถไฟ และอื่น ๆ อีกมาก สามารถค้นหากรณีศึกษานี้ 
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เพิ่มเติมได้ผ่านกูเกิล โดยพิมพ์คำว่า Dumb Ways to Die ค่ะ

การสร้างคาแร็คเตอร์ให้พูดแทนแบรนด์ครั้งนี้ทำให้อุบัติเหตุลดลง 

ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงเป็นโอกาสสร้างตุ๊กตาตามคาแร็คเตอร์ต่าง  ๆ  

วางจำหน่ายออนไลน์ขายทั่วโลก รวมไปถึงเกมและนิทาน เพื่อสื่อสาร 

ให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจความปลอดภัยในการยืนรอรถไฟมากขึ้น ทั้งหมด 

เป็นเพราะทางการรถไฟเมลเบิร์นรณรงค์ให้คนระมัดระวังบริเวณทางรถไฟ 

โดยเปลีย่นคำวา่ “หา้ม” เชน่ หา้มเดนิเกนิเสน้รอรถไฟ เปน็คำวา่ “ชว่ยกนั 

เถอะ” เพื่อให้น่าฟังมากขึ้นผ่านคาแร็คเตอร์การ์ตูนต่าง ๆ ค่ะ

ภาพจาก www.youtube.com
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อีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงเลยก็เป็นของคนไทยเนี่ยละค่ะ ธุรกิจ 

สลัดที่ชื่อโจนส์สลัด (Jones’ Salad) เอ็มมี่มีโอกาสได้รู้จักคุณกล้อง  -  

อาริยะ คำภิโล เจ้าของ และได้ขอความรู้จากคุณกล้องเยอะมาก เพราะ 

โจนสส์ลดั ไมใ่ชร่า้นสลดัธรรมดา แตเ่ปน็รา้นสลดัทีท่ำแบรนดผ์า่นออนไลน ์

ได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงสร้างคาแร็คเตอร์ให้พูดแทนแบรนด์ได้อีกด้วย  

คาแร็คเตอร์นั้นชื่อว่าลุงโจนส์ซึ่งก็ตรงตามชื่อของร้านเลยค่ะ คุณกล้อง 

สร้างคาแร็คเตอร์ลุงโจนส์ขึ้นมา เพื่อสร้างความแตกต่างในการเขียน 

คอนเทนต์ โดยให้ลุงโจนส์เป็นคาแร็คเตอร์ท่ีเล่าเร่ืองและแบ่งปันประสบการณ์ 

การรักษาสุขภาพผ่านเฟซบุ๊กอย่างแตกต่างและน่าสนใจมากขึ้น จนคนจำ 

คาแรค็เตอรไ์ดแ้ละพากนัซือ้สลดัทีร่า้นของคณุกลอ้งกนัเยอะมาก จดุสำคญั 

คือเร่ืองของคอนเทนต์อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้น ซ่ึงเร่ืองการตลาดผ่านคอนเทนต์ 

จะกล่าวถึงในบทที ่ 2 ค่ะ

สองตัวอย่างข้างต้นถือเป็นตัวอย่างสำหรับแบรนด์ที่ เลือกทำ  

personal branding โดยให้คาแร็คเตอร์พูดแทนแล้วประสบความ 

สำเร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าด้วยว่า เขาต้องการการ์ตูนพูด 

แทนไหม เพราะบางแบรนด์ลูกค้าต้องการพรีเซ็นเตอร์มากกว่าการ์ตูนก็มี

ส่วน presenter เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นวิธีใช้ดาราหรือ 

คนดังมาเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าหรือบริการของเราค่ะ

2) Company Branding
company branding คอืวธิกีารสือ่สารแบรนดข์องบรษิทัผา่นโลกออนไลน ์ 

แน่นอนที่สุดคือแอดมินแฟนเพจหรือปัจจุบันมีคำศัพท์ที่เรียกว่า digital  
channel manager หรือคนจัดการบริหารช่องทางออนไลน์ต่าง  ๆ ซึ่ง 

เปน็คนดแูลและตอบลกูคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน ์ หากเรามคีาแรค็เตอรข์อง 

แบรนด์เรียบร้อยแล้ว เราต้องสื่อสารให้คนเหล่านี้ได้เข้าใจว่าคาแร็คเตอร์ 
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ของแบรนด์เป็นอย่างไรบ้าง และเวลาที่เราดูแลลูกค้าควรจะเป็นโทนไหน  

ยกตวัอยา่งใหเ้หน็ภาพในบา้นเรา แฟนเพจทีน่า่ชืน่ชมสดุในการตอบลกูคา้ 

อย่างแตกต่างคือเคเอฟซีค่ะ มีความน่ารัก กวน ๆ และเป็นมิตรกับลูกค้า 

มาก ๆ ทำให้ลูกค้าอยากเข้าไปคุยและติดตามคอนเทนต์ที่มาจากเคเอฟซ ี

อยู่เสมอ

โดยรวมแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะวางตำแหน่งของเราไว้ตรงไหน 

ในโลกออนไลน์ เราอยากจะเป็นคนแปลกหน้า คนรู้จัก คนคุ้นเคย หรือ 

คนรักกันสำหรับลูกค้าเล่า ลองวางตำแหน่งและแตกคาแร็คเตอร์ออกมา  

แล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าต้องสื่อสารอย่างไรให้โดนใจกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

3) Product Branding 
คือการเล่าที่มาที่ไปของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกจับต้องสินค้าได้

product branding  ช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างสินค้ากับ 

ลูกค้าให้มากขึ้นและยังทำให้คนจดจำสินค้าได้มากที่สุด เช่น ในกรุงเทพฯ 

มีร้านก๋วยเตี๋ยวหลายร้าน แต่มีเพียงไม่กี่ร้านที่โด่งดัง เพราะร้านนั้น  ๆ  

มีสูตรที่แตกต่าง บางเจ้าอาจเพิ่มรสชาติด้วยการใส่ไข่ลวก บางเจ้าใส่ 

จุดเด่นไปที่เรื่องราวความแซ่บของน้ำซุป 

เพื่อยกตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับคนทำงานฝั่งโฆษณาและ 

นกัการตลาดรุน่ใหม ่ หากดวูธิกีารนำเสนอสนิคา้ทกุตวัของ global brand  
อย่างบริษัทแอปเปิ้ล จะพบว่าสินค้าทุกตัวสร้างเรื่องราวไว้เสมอ หรือ 

เรียกว่าเป็นการสร้าง product branding 

ตั้งแต่แมคบุ๊กรุ่นแรก ๆ เรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเกิดขึ้นจาก 

ความต้องการของสตีฟ จ็อบส์ ที่อยากให้คนทำงานด้านครีเอทีฟได้ใช้ 
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คอมพิวเตอร์ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ แตกต่าง และล้ำสมัยกว่าผลงาน 

จากคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น 

จากนั้นมาถึงยุคของไอโฟนที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างโทรศัพท์กับ 

เครื่องเล่นเอ็มพีสาม ไอแพ็ดก็เป็นเรื่องราวอิสระทางการคิด การเขียน  

และการแสดงไอเดียต่าง ๆ ผ่านจอแท็บเล็ตที่บางเบาและพกพาง่าย ส่วน 

ไอวอตช์ นาฬิกาข้อมือสำหรับคนรักเทคโนโลยีจากแอปเปิ้ล นำเสนอ 

เรื่องราวของคนยุคใหม่ที่รักสุขภาพ รักการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และรัก 

การเคลื่อนไหว 

จะเห็นได้ว่าสินค้าของแอปเปิ้ลแต่ละตัวล้วนมีเรื่องราวและที่มา 

ไม่เหมือนกัน ทว่าทุกตัวเริ่มต้นจาก big brand story เดียวกัน คือ 

การสร้าง product branding ให้แอปเปิ้ลเป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่  

ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ เป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงทุกสมัยเลย 

ทีเดียว 

big brand story 

คือการพูดถึงภาพกว้างของแบรนด์ว่ามีวิสัยทัศน์ 

อย่างไร ทำไมถึงเกิดแบรนด์ชนิดนี้ขึ้น หรือง่าย ๆ คือ 

เริ่มต้นด้วยคำว่าทำไม เช่นเดียวกับที่หนังสือ 

Start With Why ของไซมอน ซิเนก (Simon Sinek)

ได้กล่าวไว้ว่า หากเราเริ่มต้นด้วย why
เหตุผลจะมากพอทำให้ลูกค้าเข้าใจ มองเห็น  

และประทับใจแบรนด์ของเรา




