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เครื่องมือในการท�ำการตลาด
ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
www.sirichaiwatt.com

หลัง

จากได้เรียนการท�ำการตลาดออนไลน์ผ่านบทความ
ดีๆ กันไปพอเข้าใจโครงสร้าง หลักการ พืน้ ฐานกันไป
แล้ว สิ่งที่จ�ำเป็นต้องรู้อย่างยิ่งเป็นล�ำดับต่อมาคือ “เครื่องมือในการ
ท�ำการตลาดออนไลน์” ว่ามีประเภทใดบ้าง เพราะนี่ไม่ใช่บทความที่
เขียนมาเพือ่ อ่านแล้วส�ำเร็จ ต้องน�ำไปใช้ ลงมือท�ำด้วย ซึง่ ก่อนจะท�ำ
ก็ควรจะรู้ว่าต้องใช้หรือใช้อะไรท�ำได้บ้างกับการตลาดแบบนี้ ซึ่งขอ
กล่าวย�้ำอีกครั้งว่า บทความสอนการตลาดออนไลน์จะอัพเดต (Update) เสมอๆ เพราะอนาคตเครื่องมือเหล่านี้ก็คงมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอีก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง และสูงสุดของผู้อ่าน และสละ
เวลาติดตามทุกท่าน

เครื่องมือในการท�ำการตลาดออนไลน์

ในที่นี้จะแบ่งเป็นกลุ่มประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการท�ำการ
ตลาดออนไลน์ ออกตามประเภทลั ก ษณะเป็ น หลั ก โดยจะชี้ ถึ ง
ประโยชน์แนวทางการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ ซึ่งคงไม่สามารถ
เจาะลึกไปทุกๆ รายละเอียดของเครื่องมือโดยอย่างยิ่งในทางเทคนิค
แต่คิดว่าทราบประโยชน์ครอบคลุม และครบถ้วนมากพอ ในการน�ำ
ไปใช้วางแผน ต่อยอดกับธุรกิจได้ทุกประเภท ซึ่งมี 5 กลุ่ม หรือ
เครื่องมือ ดังนี้
1. Website (เว็บไซต์)
2. E-mail (อีเมล์-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
3. Social Networking (โซเชียลเน็ตเวิร์ก-เครือข่ายสังคม
ออนไลน์)

ออนไลน์

4. Application (แอพพลิเคชั่น)
5. ผู้รับบริการอืน่ ๆ (Sub Contractor-Third Party)
6. เครื่องมือสนับสนุน (Support)

1. Website (เว็บไซต์)

เว็บไซต์เป็นสิง่ แรกทีเ่ ราใช้ประโยชน์โดยตรงเชิงธุรกิจจากโลก
ออนไลน์ และยังคงเป็น “สิง่ จ�ำเป็น” ส�ำหรับหลายๆ ธุรกิจ ทีเ่ น้นย�ำ้ ว่า
สิง่ จ�ำเป็นนี้ เพราะจากประสบการณ์ทงั้ การสอน และเป็นทีป่ รึกษา จะ
มีคนมาถามว่า “จ�ำเป็นไหม ยังจ�ำเป็นอยู่ไหม?” ค�ำตอบคือยังจ�ำเป็น
อยู่มาก ในหลายๆ ด้าน แน่นอนว่าบางท่าน บางร้านค้าอาจไม่มี
ก็ได้ แต่หากเป็นแบรนด์ หรือธุรกิจทีม่ มี ลู ค่าระดับหนึง่ และจะเติบโต
ในอนาคตอย่างไรก็ต้องมีไว้ก่อน
ประโยชน์ทางการตลาดจากเว็บไซต์
● แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ : ที่ มี ค� ำ ว่ า “น่ า เชื่ อ ถื อ ” นั้ น
อาจขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตามในยุคที่ Social Media
(โซเชียลมีเดีย) เป็นที่นิยมมาก และใช้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า
แพร่หลายในทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าความน่าเชื่อถือสื่อเหล่านี้ยัง
ต�่ำกว่าเว็บไซต์มาก อีกทั้งยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ไม่ละเอียดเท่า
แม้จะให้ข้อมูลบางอย่างจนขายได้ แต่ด้วยรูปแบบโดยรวม การจัด
วาง รวมถึงข้อจ�ำกัดต่างๆ ก็ยงั ไม่เทียบเท่าเว็บไซต์ นีจ่ งึ ถือว่าเว็บไซต์
เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ดีกว่า
● แคตาล๊ อ กสิ น ค้ า ขายสิ น ค้ า : เป็นอีกส่วนที่ชัดเจนว่า
สามารถท�ำได้ดกี ว่าเครือ่ งมืออืน่ ๆ ด้วยรูปแบบอิสระปรับให้เหมาะสม
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ได้กับสินค้า และบริการ ยิ่งหากจะปิดการขายทันทีก็มักจ�ำเป็นต้องมี
เว็บไซต์ เป็นฐานหลักในการเชื่อมโยงมายังหน้าสินค้า และบริการ
ไปจนถึงกระบวนการสัง่ ซือ้ ช�ำระเงิน ตรวจสอบการส่งสินค้า และอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขายได้เลย
● ส่วนช่วยเหลือ และการบริการ: ส�ำหรับสินค้า และบริการ
หลายๆ ประเภทจ�ำเป็นต้องมีการให้ขอ้ มูลการใช้งาน คูม่ อื การใช้งาน
การแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงการดาวน์โหลด การหาตัวช่วยเพิ่มเติม
ต่างๆ ที่อย่างไรลูกค้าก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ
ธุรกิจหรือสินค้านัน้ ๆ และเว็บไซต์สามารถจัดสรรพืน้ ทีส่ ว่ นนีไ้ ด้ชดั เจน
กว่า
● ฐานข้อมูลลูกค้า: เป็นสิง
่ ส�ำคัญทีอ่ าจเป็นเชิงเทคนิค และ
หลายๆ ธุรกิจไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้านนี้จากการท�ำเว็บไซต์ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้เครือ่ งมือเก็บสถิตทิ งั้ ของหน้าเว็บเพจเอง หรือเชือ่ มโยงจาก
สือ่ อืน่ ๆ ก็ตาม เราสามารถทีจ่ ะเก็บเป็นฐานข้อมูลลูกค้าจากสถิตกิ าร
เยี่ยมชมปกติ หรือฐานข้อมูลแฝง เพื่อท�ำ Re-Marketing (การตลาด
ต่อเนื่อง) ที่หลายคนอาจสงสัยว่า เขารู้ได้อย่างไรว่าเราก�ำลังสนใจ
หรือหาสิ่งเหล่านี้อยู่ ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนอื่นต่อไป
● จั ด กิ จ กรรมออนไลน์ : เว็ บ ไซต์ ยิ่ ง นั บ วั น ยิ่ ง ทั น สมั ย
สามารถพัฒนาให้ท�ำอะไรได้มากมาย การจัดกิจกรรมผ่านหน้า
เว็บไซต์ในหลากหลายรูปแบบจึงมีให้เห็นบ่อยๆ เช่น บริษัทรถยนต์
ประกวดแต่ ง ลายรถยนต์ แล้ ว ผู ้ ร ่ ว มกิ จ กรรมสามารถแต่ ง ผ่ า น
โปรแกรมบนหน้าเว็บไซต์ได้ทนั ที หรือการเล่มเกมส์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น
หน้าเว็บไซต์โดยตรงหรือเชื่อมโยงมากจากสื่ออื่นๆ ก็ตาม ที่สามารถ
พัฒนาได้สะดวกกว่าบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่
● เพื่ อ การโฆษณา และค้ น หา: หลายคนอาจเคยได้ยิน
ค�ำว่า SEO (Search Engine Optimization) หรือ SEM (Search
Engine Marketing) มันคือการที่ท�ำให้เว็บไซต์ปรากฏหลังจากมีคน
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ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บเสิร์ชต่างๆ ที่ทั่วไปใช้ Google นั่นเอง นี่คือ
สิ่งส�ำคัญมาก เพราะปัจจุบันนี้ผู้คนหาสินค้าบริการอะไรก็ตามก็มัก
จะใช้เว็บเสิร์ชเหล่านี้ โดยอย่างยิ่งคนไทยใช้ google ถึง 99% การจะ
ท�ำให้เว็บติดหน้าแรก ติดอันดับการค้นหาของ Google จะโดย
ธรรมชาติหรือลงโฆษณาแบบเสียเงินก็ตามที ก็จ�ำเป็นต้องมีเว็บไซต์
ก่อน จริงอยู่ว่าปัจจุบัน Facebook Fanpage สามารถใช้แทนได้ แต่
เช่นเคย ด้วยข้อจ�ำกัด และความได้เปรียบในความชัดเจนของเว็บไซต์
ท�ำให้สะดวกได้ผลดี และมีตน้ ทุนทีอ่ าจต�่ำกว่านัน่ เอง และในเรือ่ งการ
ให้ติดการค้นหานี้ยังมีความส�ำคัญต่อหลายๆ ธุรกิจอย่างยากที่จะมี
อะไรมาแทนที่เว็บไซต์ได้ในเร็ววัน
สรุป: เว็บไซต์มคี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ โดยอ้อม และเชิงเทคนิค
มากกว่าโดยตรงที่หลายๆ คนมีหรือใช้แค่ให้เป็นหน้าข้อมูล ที่บางที
ข้อมูลก็ยงั ไม่ดพี อด้วยซ�ำ้ ไป ถือว่าเป็นปกติสำ� หรับคนทีไ่ ม่คอ่ ยเข้าใจ
เรื่องการตลาดออนไลน์ แต่การท�ำเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงอาจ
ยังยาก แม้ว่าจะมีความจ�ำเป็นมาก ทว่าหากท�ำไว้อย่างมีแบบแผน
และสมบูรณ์แล้ว ข้อดีก็คือไม่จ�ำเป็นต้องดูแลบ่อยๆ เท่าเครื่องมือ
อืน่ ๆ เพราะระบบจะช่วยจัดการได้ ส�ำหรับสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ แง่การ
ค้นหา ค้นเจอ ทัง้ ทีเ่ ว็บไซต์เป็นเครือ่ งมือทีย่ ากต่อการเผยแพร่ให้ใครๆ
เห็นหรือเยีย่ มชมเมือ่ เทียบกับโซเชียลเน็ตเวิรก์ แต่หากท�ำให้คน้ เจอได้
จะมีคณ
ุ ค่ามากต่อธุรกิจ นอกจากนีอ้ ย่าลืมว่า เว็บไซต์ยงั ต้องมีหน้าที่
เป็นฐานเชื่อมข้อมูลให้สื่ออื่นๆ อีกหลายประเภท แค่โฆษณาใบปลิว
แล้วมีเว็บไซต์ติดไป ก็ได้ภาพพจน์ดีกว่าไม่มีแล้ว ไม่ใช่หรือ
อ่าน ต่อฉบับหน้า

