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and 

e-Marketing 



Baby 
Boomer (B) 

X 

Y 

Z 



Baby boomer 

• >45 

• คนกลุ่มนีเ้กดิตอนหลังสงครามโลก II  
• พ่อแม่แต่งงานกันเยอะจงึมีลูกกันเยอะ 
• คนรุ่นนีมี้จ านวนมากและกลายเป็น

กลุ่มคนที่มีความส าคัญกับโลก
มากมาย 



X-Generation 

• 30-45 

• กลุ่มคนที่เกดิหลังปี 1970-80s 

• กลุ่มวัยท างานในปัจจุบนั 

• เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมของโลก
ในขณะนี ้



X-Generation 

X’er 

2010-Now 



Evolution of X-Y Generation 



Y-generation 

• 10-30 

• New Techno-sumer 

• Communication Technology  



X-Y Generation  



Z-generation 

เด็กกลุ่มนีปั้จุบันอายุราวๆ 1-

10 ปี ซึ่งเกิดมาพร้อมกับ
สินค้า Hi-tech โดยเฉพาะ
สินค้าทาง IT ท่ีประยกุต์เข้า
กับทุกๆสินค้าและบริการ การ
ท าการตลาดจึงต้องเปลี่ยนไป
อยา่งสิน้เชิง 



Why  Z-Generation??? 

• เราก าลังก้าวเข้าสู่ยุค Z-Generation ท่ีมีอ านาจซื้อมากข้ึน 

• การพัฒนาการตลาดในยุค Z-Era จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

• ต้องใช้ประสาทสัมผัสทุกประการ (Sensory Marketing) ท้ังรูป 
รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในการสื่อสารครบทุกช่องทางกับ Z-Gen  

– การออกแบบ ดีไซน์ต้องสวยงาม เตะตา สีสันที่ชวนให้เกิดความ
สนใจและตื่นเต้น  มีรสชาติและกลิ่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัย  

– เสียงเพลง ท านอง โทนการพูดและข้อความการสื่อสารที่น่า
ประทับใจ 

– การสัมผัสกับสิ่งของ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่สร้างขึ้นจะน าไปสู่ความพึง
พอใจ ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของคนกลุ่มนี้เมื่อ
เติบโตขึ้นในอนาคต 



                               Z-Behavior 
source : i-marketing 10.0 p393 

9/11 Generation / Silent 

Generation 

Self Confident/ 

Impatient 

Capitalism 



Y-Z Phenomenon ; I-Phone 

ปรากฎการณ์รอวัตถุนิยมของคนยุค X-Y-Z Gen 



So!!! 

พฤติกรรมของ Y-Z Gen อาจดเูลวรา้ยและท าการตลาดยากขึน้

แต่ ในฐานะนกัการตลาดตอ้งยอมรบัและปรบัตวักบัสิ่งแวดลอ้ม

เหล่านีใ้หไ้ด ้สรุปพฤตกิรรมไดด้งันี้ 
“ฉันไมย่อมรบัทีจ่ะผดิหวงั” So!!! อย่าท าให้สนิคา้เปน็ทีผ่ดิหวงั ถ้าครัง้เดยีว ตาย!!! 

“ฉันไมอ่ดทนกบัอะไรทีฉ่นัไมช่อบ” So!!! อย่ายดัเยยีดการโฆษณา ถ้าครอบง าจะหนี

ทันที 

“ฉันจะไมร่ออะไรทัง้นัน้” So!!! ต้องตอบสนองไดร้วดเรว็ ถ้าชา้เพียงนดิเดยีวฉนัพรอ้มจะ

จากไป 

“โลกของฉนัอยูใ่น Network” So!ตอ้งเลอืกสือ่ใหต้รงกลุม่ แปลก

ใหม่  ถ้าทื่อๆเหมือนเดมิ...จบ 

“ฉันเป็นคนขีเ้บือ่เอามากๆ และยงัขี้เกยีจเอามากๆดว้ย”  

So!!! อย่าหยดุนิง่ การออกสนิคา้  ท าตลาดใหม ่ เสรฟิถงึที ่ เอาใจมากขึน้  

และจงอยา่เสยีใจถา้ฉนัจะจากไป เพราะจากงานวจิยัพบวา่ความภกัดตีอ่

แบรนดต์่ ากวา่ B,X Gen ถึง 40% 

 



ภาพจาก http://www.zagg.com 

การตลาดตอ้งท าตวัเองเหมอืนเทคโนโลยมีาก
ขึน้กล่าวคอื สามารถปรบัตวั ท าตวัผสม
กลมกลนื ขณะเดยีวกนักต็อ้งมคีวาม
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพิม่ขึน้... 

14 
“เคโอติก ธรุกิจรอดได้แม้ภยัมา” การบรหิารจดัการและการตลาด ท่ามกลางวกิฤตกิารณ์โลกรุมเรา้
รอบดา้นโดย :  Philip Kotler (ฟิลปิ คอตเลอร)์, John A. Caslione (จอหน์ เอ. แคสลโิอเน) 
แปล : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ / รศ.ดร.ไชยา ยิม้วไิล 

อายเุกนิ 30 คอื  
ผูอ้พยพแห่งยคุดิจิตลั 

อายุ 20 กวา่ๆ  

หรอืน้อยกวา่คอื  
ชนพ้ืนเมอืงดิจิตอล 
(Digital Natives) 



Communication in Z-Gen 
• Gen Z is new tribal เป็น
ชนเผ่าดจิติอล (Digital 
Natives) 

• เป็นสมนุ เป็นสาวกของ
ระบบ IT  

• เชื่อข้อมลูของตนเอง  
เชื่อมัน่ว่าขอ้มลูที่ตนเองมี
มากพอตอ่การตดัสนิใจ 

• ถ้าไมพ่อ  จะแชรแ์ลว้ถาม  
เชื่อพวกเดียวกันเอง
มากกว่าเจ้าของผลติภณัฑ์ 

Search/Read/Load/ 
Post/Vote/Share/ 

Comment 



A new classification of Media 

Paid Earned Owned 

ลงโฆษณาด้วยการซือ้สื่อ
ต่างๆ เช่น TV , Radio , 

Newspaper 

ลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ 

ด้วยการแลกลิงค์ หรือขอ
แปะ banner หรือใช้ 

Affiliate Program 

แนะน า เหน่ียวน า วิจารณ์ 

ชกัชวนกนัผ่าน Blogs , wikis 

, social media  



Gen Z market to each other 

Advertiser 

“Message” 
message 

Buzz  

Viral 

New Advertiser 

WOM ; words of mouth 



Appropriate communication tools  
for consumer behaviors 

Communication 

behavior 

Y-Z 

X 

B 

Below 

the line 

Event 

Social 

Marketing  

Above 
the line 

Magazine 

Newspaper 

Radio 

TV 

ICT 

Voice 

Email,www 

SMS,Blog 

Social 
Medias 



Communication Services  
on the internet  

Internet / Mobile/TV 

•Service Provider > 3BB , TOT , 
True , Loxinfo , CAT , AIS , Dtac 

Mobile 

• Cell Phone 

• 3G ,EDGE , GPRS , CDMA 

Applications 

• Voice 

• Non-voice 

Web 

• PC , Note book , MAC 

• ADSL , Modem Dial-up 



Voice Marketing  
เสียงผ่านสื่อโทรศัพท์ยังคงเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกสามัญของคน
ทั่วไปที่จะเลือกใช้เป็นสิ่งแรกใน
การติดต่อสื่อสาร  ปัจจุบัน  IT 
พัฒนาไปถึงขีดความสามารถที่ท า
ให้เกิดทางเลือกในการใช้เสียง
สื่อสารที่มากมายและราคาลดลง 

ข้อเสียของ  
Voice Marketing 



Non – Voice Marketing 
ท่านทราบหรอืไม ่มากกวา่หนึง่ในสามของประชากร 60 ล้านคนในเมอืงไทย มีโทรศพัท์มอืถอื

คนละอยา่งนอ้ย 1 เครื่อง!  พฤตกิรรมใหมจ่งึเกดิขึน้บนมือถอื 

SMS , Skype , Social Medias , Smartphone , What’s App , Voxer  , Game  

Submitted by pawoot on Sat, 03/05/2008 - 23:41  

http://www.pawoot.com/users/pawoot


Email-Marketing 

 
 
 
 
 
 

 
 

• อีเมลสร้างคอนเทน็ท์ได้ตรงกลุ่ม 
• อีเมลยังคงเป็นช่องทางการท าการตลาดไปอีกนานถงึปี 2015 
• B2B คือกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ 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  
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E-mail Marketing 
เหตุผลทีย่งัควรใช ้Email Marketing 

• การส่งอีเมลและการอ่านอีเมลเป็นกิจกรรมอันดับ 1 บนโลกอินเตอร์เนท 

• 99% ของผู้ใช้อินเตอร์เนทมีการใช้ Email 

• 96% ของผู้ใช้อินเตอร์เนทเชคอีเมล์สม่ าเสมอ 

• ค่าใช้จ่ายที่ต่ าแต่ผลการส่งที่รวดเร็วและสามารถติดตามผลการส่งได้ 

• ท าก าไรจากการโฆษณาที่ตรงกลุ่มในอัตราส่วนที่สูงมาก 

• ช่วยเพ่ิมยอดขายและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้อย่างดี  

• ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 

• ให้ผลตอบแทบที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ธรรมดา 

• สร้างแบรนด์ให้สินค้าของคณได้ เพราะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่าง

ต่อเน่ืองและยาวนาน 
Ref: http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing 

Demo : http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php   

http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing
http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing
http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing
http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php
http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php
http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php


ผู้ให้บรกิาร e-mail Marketing 
Database email (มี Service ค้นหา Database ในต่างประเทศท่ีระบุ และเง่ือนไขท่ีระบุ) 

สามารถจัดส่ง email ได้ท้ังแบบ html page และ Text File 

ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าท่ีไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้ โดย

จะไม่ส่งข้อมูลไปยัง email ดังกล่าวในครั้งแต่ไป  

ระบบตรวจสอบผลการเปิดอ่าน email marketing ท่ีส่งไป 
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้ เช่น กรณีงานสัมมนา เป็นต้น 

PoliteMail's email marketing software helps you do more with Outlook. 

Now create professional email marketing campaigns, send to targeted lists, and track 

who opens, clicks and forwards–right from your favorite email program–with 

PoliteMail, the email marketing software for Microsoft Outlook.  



 



“7,000 ล้านคนทั่วโลก” 





ประเทศที่มีจ านวนคนใช้อินเทอร์เนตสูงสุด  

20 อันดับแรก(2010) 

-ใช ้Eng 
-มีผูค้นจ ำนวนมำก  
-ตอ้งกำรสินคำ้อุปโภค 
บริโภค 

China/Japan 
ไม่ใช ้Eng ควรใช้
ช่องทำงอ่ืน 



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

จ านวน mobile subscriber ในไทย :  71,824,561 

Mobile penetration: 107% 

36% ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ไร้สายในการเข้าเว็บไซต์ 

72% ผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายในไทยอายุน้อยกว่า 24 ปี 





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


มีการเข้าใช้สังคมออนไลน์ผ่าน

อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉล่ียแล้วถึง 

154 ล้านนาที 

X-Gen (อายุ 35 – 49) ใช้เวลา

ประมาณ 45 นาทีต่อวันในการ

เล่น Facebook หรือสังคม

ออนไลน์อื่นๆ ผ่านทาง Tablet  

Boomers (อายุ 50 – 64) ใช้

เวลาประมาณ 20 นาทีต่อวันบน

สังคมออนไลน์ ผ่าน Tablet 



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 



Social media marketing 

 



16th  

© 2012 socialbakers.com 

http://www.socialbakers.com/


Total Facebook Users: 14,235,700 

Position in the list: 16. 

Penetration of population: 21.44% 

Penetration of online population 81.41% 

Average CPC: $0.13 

Average CPM: $0.06 

Brands Facebook users 

GTH 741,003 

BlackBerry 

Thailand 
406,073 

ICHITAN 405,347 

THE STAR ค้นฟ้า

คว้าดาว 
382,920 

GMEMBER 325,045 

http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=44495517277&url_key=gth
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=136945152990155&url_key=blackberry-thailand
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=136945152990155&url_key=blackberry-thailand
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=155656757791086&url_key=ichitan
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=158872037330&url_key=the-star
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=158872037330&url_key=the-star
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=158872037330&url_key=the-star
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=237423610318&url_key=gmember


สถิติผู้ใช้ Social Network ด้วยมือถือ 



Facebook Share, Tweet, G+1 



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” 

“เดก็เสริฟร้ำนน้ี X 
มำกเลยหวะ่” 



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



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



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


Top 5 check-in place in Thailand/day 

CentralWorld 212468 check-ins 

Siam Square 115657 check-ins 

The Mall Bangkapi 86140 check-ins 

MBK Center 83335 check-ins 

Union Mall 72517 check-ins 

http://www.socialbakers.com/places/106030266128275-centralworld
http://www.socialbakers.com/places/121042457949258-siam-square
http://www.socialbakers.com/places/164152770276457-the-mall-bangkapi
http://www.socialbakers.com/places/125965400792003-mbk-center
http://www.socialbakers.com/places/100831996656917-union-mall


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?feature=player_embedded&v=NxQZuo6pFUw  

http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY&feature=youtu.be
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://youtu.be/D-A1l4Jn6EY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NxQZuo6pFUw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NxQZuo6pFUw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NxQZuo6pFUw


กำรประยกุตใ์ช ้AR  
ทำงกำรตลำดในอนำคต 

AR กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ “แสนสิริ” 

AR กับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

AR กับเคร่ืองใช้ส่วนบุคคล 

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


Hologram Technology 
Hologram Staff Have Arrived at UK Airports  

http://youtu.be/thOxW19vsTg  http://youtu.be/89KxxpmMhi4  Holographic Games 

http://youtu.be/thOxW19vsTg
http://youtu.be/thOxW19vsTg
http://youtu.be/thOxW19vsTg
http://youtu.be/89KxxpmMhi4
http://youtu.be/89KxxpmMhi4
http://youtu.be/89KxxpmMhi4
http://youtu.be/89KxxpmMhi4


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 



http://youtu.be/hGdwUiTRn-I 

Angry Birds smashes half a billion downloads! 



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


E-MARKETING 
(E-COMMERCE, ONLINE MARKETING) 



International 
Thailand 

http://www.dbdmart.com/bks/dbdmart/th/index.php


เปรียบเทยีบการคา้ยคุเดมิกบัการคา้ออนไลน์ 

การคา้แบบเดมิ  

• ลูกค้าต้องมาที่ร้านค้า  

• ลูกค้าไม่สะดวก 

• บางครั้งไม่มีที่จอดรถ 

• ร้านค้าต้องเช่า ต้องซื้อท าเล มี
ค่าใช้จ่าย 

• สินค้ามีจ ากัด มีเฉพาะเท่าที่โชว์หรือ
ขาย 

• ลูกค้าถูกจ ากดัเท่าที่เดินผ่านหรือใน
ละแวกบ้าน 

 

การคา้ออนไลน ์

• ลูกค้าส่ังซ้ือออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ 

• ส่งสินค้าถึงบ้าน 

• ร้านไม่ต้องเช่า ที่ดินไม่ต้องซ้ือ 

• ค่าใช้จ่ายต่ า  

• เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  

• มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก 



ภาวธุ พงษ์วิทยาน ุ , ตลาดดอทคอม 



ลกูคา้เลอืกซือ้ 
สนิคา้ใน website 

Merchant จะสง่ขอ้มลูบตัรเครดติ 
และวงเงนิคา่สนิคา้ไปยัง 
Payment Gateway ซึง่ขอ้มลูนี้ 
จะถกูเขา้รหัสไวแ้ลว้ 

Payment Gateway  
ตรวจสอบขอ้มลูของบตัร 
เพือ่ขออนุมัตวิงเงนิตอ่ไป  
(Authorization)  

เรยีกเก็บเงนิจากบญัชขีองลกูคา้ 

Payment Gateway 

ธนาคาร 
ผูอ้อกบตัรเครดติ 
ตดัยอดช าระ 
แกผู่ข้าย 

Component of e-Payment  by  

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์  

http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_home
http://www.bankasia4u.com/index.htm
http://www.ktb.co.th/e_commerce/HTML/index.htm
http://www.scb.co.th/paymentgateway/index.htm








Facebook/ads 



 

Credit : tarad.com 

CTR (Click thru rate) 

= Impression / Click 



 

Source : Tarad.com 



 

Source : Tarad.com 



กำรใช ้Code สถิติของ Truehits.net 

 

Source : Tarad.com 





Truehits Heatmap 

 



 

Source : Tarad.com 
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