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การตลาดย้อนยุค (Retro Marketing) 
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ตลาดน ้าอมัพวา 



แนวคิดเมืองโบราณ/บ้านเก่า วิถีเดิม 

Ancient / Antique Marketing 
หมู่บ้านมรดกโลก  
ชิราคาว่าในญ่ีปุ่น 

แนวคิดบ้านเก่าเมืองเดิมแบบเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม ด าเนินชีวติให้ช้าลง ราบเรียบและกันเอง 

บ้านเก่าๆ ในจังหวดัก าแพงเพชรท่ีควรค่าต่อการอนุรักษ์ 

“วถิีชีวติเดมิๆ ที่โหยหา 
ในแบบหลวงพระบาง 
เชียงคาน เชียงของ” 

ร้านกาแฟเก่าๆ สไตล ์Hipๆท่ีโดนใจทั้งคอ
กาแฟวยัรุ่นและวยัดึก 



ตลาดความงาม/เพศทางเลือก 

การศัลยกรรมและชะลอความแก่ (Anti aging) 



Experienced Marketing 
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การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับสินค้าหรือบริการ  มากกว่าเพียงให้ยืนชมแล้วถา่ยภาพความ

ประทับใจกลับไป  แต่สร้างคุณค่าเพ่ิมด้วยการให้ประสบการณ์...จะประทับใจกว่ามิรู้ลืม 





ความเป็นตัวตน (ตัวกู...ของกู) 

(Customized Marketing) 
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หากวันหนึ่ง  ท่านซื้อเส้ือราคา 2,000 บาท  ไปเดินห้างอย่างภาคภูมิใจแล้ว....มีคนใส่เส้ือ

ตัวนั้นเดินสวนทางมา...ถามตัวเองเถอะวา่รู้สึกอยา่งไร    สมัยนี้การตลาดเปิดโอกาสให้

เลือกได้  อย่างไม่มีใครเหมือน... 

http://www.bloggang.com/data/redoak/picture/1195235689.jpg


< 



Slow Marketing 
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ทุกวันนี้  มนุษย์รีบเร่งเกินไป  ก่อเกิดการแก่งแย่ง และเอารัดเอาเปรียบ  ยุ่งเหยิงวุ่นวาย  น ามาซ่ึง

สุขภาพท่ีเสื่อมโทรมและอาชญากรรม  หากหันมามองผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีช้าลงสักนิด ค่อยๆ 

เดินไป   เชื่อสิ...จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีต้องการความช้าเหล่านั้น มาสนองความต้องการของพวกเขา 

Meditation Therapy 

SPA , YOGA , Massage ,  



ECO Design (Green Products) 
  เป็นแนวคดิผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีส่อดคลอ้งกบักระแสความพอเพยีง การ
ประหยดั การใชส้อยทีใ่ชท้รพัยากรต่างๆ น้อยลง หรอืน าวสัดมุาใชใ้หมห่รอืใช้
ซ ้า ลดการเบยีดเบยีนโลก Web ITAP  (http://www3.easywebtime.com/itap_web/ ) 

ดร.สงิห ์อนิทรชโูต 

Created by Kuachatr Chatrakul Na 
Ayudhya 

Copyright 

http://www3.easywebtime.com/itap_web/
http://www3.easywebtime.com/itap_web/
http://www3.easywebtime.com/itap_web/


Innovation contribute world 

 



From Trash to fasion 

 



Reduce , Reuse 



Science contribute world 



Watch "A Day Made of Glass" and take a look at Corning's 

vision for the future with specialty glass at the heart of it. 

Learn more about Corning at corning.com. Search for 
career opportunities at corning.com/careers. 

http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38 
 

http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38


 

Diversify / Convergence  



 



“7,000 ล้านคนทั่วโลก” 





ประเทศที่มีจ านวนคนใช้อินเทอร์เนตสูงสุด  

20 อันดับแรก(2010) 

-ใช ้Eng 
-มีผูค้นจ านวนมาก  
-ตอ้งการสินคา้อุปโภค 
บริโภค 

China/Japan 
ไม่ใช ้Eng ควรใช้
ช่องทางอ่ืน 



สถิติผู้ใชอ้นิเทอรเ์นตในประเทศไทย 

18.1 M 

ท่ีมา http://mashingup.wordpress.com/about/ 

18.1 ลา้นคน 

http://mashingup.wordpress.com/about/
http://mashingup.wordpress.com/about/




Social Media Statistics 2011:  
Amazing Facts About Internet Use 

http://youtu.be/3SuNx0UrnEo  

http://youtu.be/3SuNx0UrnEo
http://youtu.be/3SuNx0UrnEo
http://youtu.be/3SuNx0UrnEo
http://youtu.be/3SuNx0UrnEo
http://youtu.be/3SuNx0UrnEo


Mark Zuckerberg ก่อต้ัง Facebook กับเพื่อนๆ ที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเส็ต เม่ือปี 2004 โดย

ในปีนี้มีสมาชิกเว็บสังคมออนไลน์น้ีทั่วโลกมากกว่า 500 ล้านยูสเซอร์ ขณะทีภาพยนตร์เร่ือง Social Network ที่

เน้ือหาอิงเร่ืองราวการก่อต้ัง Facebook ของเขา ก็เป็นที่จับตามองที่สุดของปีน้ี จนท าให้ Zuckerberg ได้รับการ

ยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี 2010 แซงหน้า Julian Assange แห่ง WikiLeaks  ที่สื่อทั่วโลกคาดหมายในตอน

แรกว่าจะได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Time 



สถิติผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในไทย 



สถิติผู้ใช้ Social Network ด้วยมือถือ 



www.facebook.com/ads/       
• Branded Pages ให้นักโฆษณาสร้างหน้าเพจของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์โดยเปรียบเสมือนเป็นเพจของผู้ใช้

คนหนึ่ง คือมีอัลบั้มรูป มีรายชื่อเพื่อน และใครๆ ก็มาขอเป็นเพื่อนกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับ Comments มีเกม 

และกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันสารพัด ซ่ึงรูปแบบนี้เดิมก็มีหลายแบรนด์เริ่มท ากันมาแบบฟรีๆ ก่อนน้ีแล้ว แต่

จากนี้ไปจะถูก FaceBook มองว่าเป็นโฆษณาและต้องเข้าระบบนี้ 

• Social Ads คือผู้ลงโฆษณาเลือกยิงโฆษณาให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้เห็น เช่น เลือกอายุ โรงเรียน เมือง 

ความสนใจ ซ่ึงมีบันทึกแสดงไว้อยู่แล้วใน Profile ของทุกคน 

http://www.facebook.com/ads/
http://www.facebook.com/ads/
http://www.facebook.com/ads/
http://www.facebook.com/ads/
http://www.facebook.com/ads/


Fact : Suspicious customer  
Only 37% เท่านั้นท่ีผู้บริโภคเชื่อโฆษณาจากบริษัท 

คนเชื่อถือบริษัทยาลดงเหลือเพียงแค่ 28% 

18% เท่านั้นท่ีคนเชื่อถือ salesman ขายรถยนต์ 

16% เท่านั้นที่เชื่อถือนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัย 

Social network  is now the new tools for exchange of information   

“ Which car and brand should I buy ?” 

“ Should I get more i-Phone 4S?” 

“ How much i-Pad should be paid?” 

“Personal relation are more important” 

Source:  Economic Business Forum CMU,4-5 Feb12 by ARIP 



“Customer generated contents” 

“เดก็เสริฟร้านน้ี X 
มากเลยหวะ่” 



ท่ีมา http://www.veedvil.com/news/internet-2011-in-numbers/ 



ท่ีมา http://www.veedvil.com/news/internet-2011-in-numbers/ 



Social media marketing 

 



Total 

Facebook 

Users: 

13,686,960 

Facebook user in Thailand 



Age Growth on Facebook in Thailand 

User age distribution on Facebook in Thailand 

Y-Z Generation 63% 

Y Generation 18-24y 



Cloud Computing 
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แนวความคิดของ  Cloud computing เป็น

การเข้าใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน

ทางการออนไลน์  โดยท่ีผู้ ใช้บริการไม่

จ าเป็นต้องรู้ว่ามีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน 

หรือคอมพิวเตอร์ต้ังอยู่ ท่ีใด ไม่ต้องสนใจ

เรื่องการจัดการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านไอที (IT Infrastructure) นั้นๆ ตัวอย่าง

ท่ีเห็นได้ชัดคือ ระบบอีเมลฟรีต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น Google Mail (gmail) หรือ Yahoo 

Mail เป็นต้น 

นิยามของคลาวด์คอมพิวติ้ง 

คลาวด์คอมพิวต้ิง เป็นลักษณะของระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในรูปแบบของการระจาย

ตามพื้ น ท่ี ต่ า งๆ  มีการ เชื่ อม ต่อกัน เป็น

ระบบคลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการ

จัดสรรทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวล

ไลเซชั่น (Virtualization) เพื่อให้ตอบสนอง

งานบริการต่างๆ  ให้รองรับกับจ านวน

ผู้ใช้งานจ านวนมากท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

รวมถึงมีระบบการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้

เหมาะสมกับผู้ใช้บริการประเภทต่างๆได้ด้วย 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Software as a 

service (SaaS) “จ่ายเท่ากับที่ใช้”  Source : The Value Systems Co., Ltd. 



Cloud Service 

Cloud Service 

– Dropbox.com 

– http://urldroplet.com/ 

 

 

 

– i-Cloud  

 

 

– Googledoc 
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Cloud Service 
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LBS– Location based services 

“Favorite location-based marketing promotion of 2010” 

Foursquare and Starbucks  26% 



LBS-Infographic 

POSTED ON JANUARY 3, 2011 - BY WAYNE SUTTON 

http://socialwayne.com/2011/01/03/infographic-location-deals-check-ins-demographics/ 

https://plus.google.com/u/1/100894513529515310753/posts
http://socialwayne.com/2011/01/03/infographic-location-deals-check-ins-demographics/
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VDO Viral marketing 

ทันทีที่กลุ่ม Y-Z ได้รับการ Buzz หรือ Viral เข้ามา  ก็จะสามารถเข้าถงึส่ือได้ทันทีเดี๋ยว

นั้น (Sense and Response) ถ้าพอใจจะตอบสนองหรือแบ่งปัน (Sharing)ทันท ี 



การประยุกต์ใช้ Electronic กับการตลาดของ Y-Z Gen 



AR-Augmented Reality 

Source http://www.CommonCraft.com  

• http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY  

http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY&feature=youtu.be
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การประยกุตใ์ช ้AR  
ทางการตลาดในอนาคต 

AR กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ “แสนสิริ” 

AR กับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

AR กับเคร่ืองใช้ส่วนบุคคล 

http://www.augmentedplanet.com/page/5/


Hologram Technology 
Hologram Staff Have Arrived at UK Airports  



Game Marketing 
• ผลการส ารวจของเอแบคโพลล ์เรือ่ง “การเลน่เกมคอมพวิเตอรแ์ละเกม

ออนไลนผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตในกลุม่เยาวชน พบวา่รอ้ยละ 93.5 ระบเุคย
เลน่เกมและรอ้ยละ 6.5 ไมเ่คยเลน่เกม 

การเลน่เกมคอมพวิเตอรเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ด็กและวยัรุน่นยิมมากขึน้ทั่วโลก  

• ในสหราชอาณาจักร Phillips และคณะ พบวา่ในปี ค.ศ.1995 รอ้ยละ 
77.2 ของวยัรุน่อาย ุ11-16 ปีเลน่เกมคอมพวิเตอร ์ Colwell และคณะ 
พบวา่ในปี ค.ศ. 2000 รอ้ยละ 92 ของวยัรุน่อาย ุ12-14 ปีเลน่เกม
คอมพวิเตอร ์เป็นการเลน่เกมเฉลีย่ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์และ 2.6 ชัว่โมง
ตอ่ครัง้ 

• ในออสเตรเลยี Durkin และคณะ พบวา่ในปี ค.ศ.1999 รอ้ยละ 94 ของ
วยัรุน่อาย ุ12-17 ปีทั่วประเทศเลน่เกมคอมพวิเตอร ์

• ในสหรัฐอเมรกิา Funk ส ารวจพฤตกิรรมการเลน่เกมในนักเรยีน
มัธยมศกึษา 1-2 ในปี ค.ศ. 1993 พบวา่รอ้ยละ 87.7 ของวยัรุน่ชาย
และรอ้ยละ 64.4 ของวยัรุน่หญงิเลน่วดิโีอเกมทีบ่า้น 



การประยกุตโ์ฆษณาเขา้ไปไว้ในเกมสอ์อนไลน์ 



การใชเ้กมสก์ระตุ้นการซือ้สนิคา้ 



คนแก่วัยเกษียณในญี่ปุ่น หันมาเล่นเกมนอกบ้านมากขึ้น 

สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และป้องกันโรคจิตเส่ือม 
ที่มา : springnews 
http://www.springnewstv.tv/news/foreign/11735.html 

http://www.springnewstv.tv/news/foreign/11735.html
http://www.springnewstv.tv/news/foreign/11735.html
http://www.springnewstv.tv/news/foreign/11735.html
http://www.springnewstv.tv/news/foreign/11735.html


Email-Marketing 

 

 

 

 

 

 
 
 

• อีเมลสร้างคอนเท็นท์ได้ตรงกลุ่ม 
• อีเมลยังคงเป็นช่องทางการท าการตลาดไปอีกนานถึงปี 2015 
• B2B คอืกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใช้ E-Mail Marketing 

 

Source : Daydev.com  
http://www.daydev.com/social-media-marketing/marketing-ideas/691-digital-marketing-email-marketing.html  

 http://www.mailchimp.com  

http://www.daydev.com/social-media-marketing/marketing-ideas/691-digital-marketing-email-marketing.html
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สถิติที่น่าสนใจส าหรับการตลาด 
• ตน้ทนุการหาลกูคา้ใหมส่งูกวา่การรกัษาลกูคา้เก่าถงึ 6 เทา่ 
• จากการวจิยัพบวา่ ลกูคา้ทีม่ปีระสบการณ์ไมด่กีบัองคก์ารจะบอกเลา่ถงึประสบการณ์

เลวรา้ยนัน้ใหก้บัคนทีอ่ยูร่อบๆ ตวัโดยเฉลีย่ 8-10 คน   ในขณะทีค่นทีพ่งึพอใจจะบอก
เลา่ประสบการณ์โดยเฉลีย่เพยีง 2-3 คนเทา่นัน้   

• 91% ของลกูคา้ทีไ่มไ่ดร้บัการดแูลเอาใจใสต่่อขอ้รอ้งเรยีนของเขา จะจากไปโดยไม่
กลบัมาอกี 

• ลกูคา้ทีไ่มพ่อใจในสนิคา้และบรกิารของเราจะเปลีย่นไปใชบ้รกิารอื่น 65-85% 
• มเีพยีง 4% เทา่นัน้ ทีร่อ้งเรยีนกลบัมา 
• ถา้ลกูคา้รอ้งเรยีนแลว้ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาทนัท ีมกักลบัมาเสมอถงึ 70% 
• > 65% ของลกูคา้ตอ้งการการเอาใจใสด่แูลมากกวา่ความไมพ่อใจในตวัสนิคา้  
• กจิการจะสามารถเพิม่ก าไรได ้85% จากลกูคา้ปจัจบุนั 5% 
• โอกาสปิดการขายกบัลกูคา้เดมิมถีงึ 50% แต่ลกูคา้ใหมม่เีพยีง 15%  ควรเน้นรกัษา

ลกูคา้เดมิไวห้รอืจะวิง่แต่หาลกูคา้ใหม)่ 
(Harvard Business School) 



Thank You 
ขอให้ทุกท่านร ่ารวยและ 
ประสบความส าเร็จ 
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