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เครื่องมือในการท�ำการตลาด
ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
www.sirichaiwatt.com

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

2. E-mail (อีเมล์-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)

เป็นเครือ่ งมือการสือ่ สารอย่างแรกๆ มีกอ่ นเว็บไซต์เสียอีก ใน
ยุคอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองนั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักก็ว่าได้ (ปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตก็ยังรุ่งเรืองนะ) และยังคงมีความจ�ำเป็นมากจนถึงใน
ปัจจุบัน เพราะไม่ว่าสิ่งใดก็ยังมีการจ�ำเป็นต้องผูกบัญชีกับอีเมล์เป็น
ส�ำคัญ
แม้ว่าพฤติกรรมของคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาให้ความ
ส�ำคัญกับอีเมล์ค่อนข้างน้อย เรียกว่าไม่จ�ำเป็นต้องใช้ก็จะไม่สนใจ
สังเกตง่ายๆ จากคนรอบๆ ตัว มีหลายคนมีอีเมล์แต่มักจ�ำพาสเวิร์ด
ไม่ได้ หรือจดหมายเต็มไปหมดไม่เคยเปิดอ่าน นีส่ ะท้อนอย่างชัดเจน
ถึงความไม่คอ่ ยได้ใส่ใจอีเมล์กนั นัก แต่ในปัจจุบนั ความจ�ำเป็นมีมาก
ขึ้นด้วยหลายๆ ปัจจัย จึงต้องใส่ใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม
คนที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ หรื อ จ� ำ เป็ น ต่ อ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ก็ มี อ ยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย
เรามาดูประโยชน์ในการท�ำการตลาดออนไลน์กันดูดีกว่า
ประโยชน์ทางการตลาดจากอีเมล์
➲ ติดต่อทั่วไป: แน่นอนว่านี่คือประโยชน์ทางด้านบริการ
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ลกุ ค้าสะดวก อาจมองว่านีไ่ ม่นา่ จะเป็นการตลาดเป็นเรือ่ ง
ของการจัดการธรรมดา รูห้ รือไม่วา่ แท้จริงแล้ว อีเมล์ทำ� ให้ลกู ค้าหลาย
ราย รู้สึกมั่นคงกว่าในการติดต่อกัน เพราะมีหลักฐานชัดเจน ดังนี้
แง่การท�ำเสนอราคา การยืนยันการซื้อ (Confirm Order) จะโดยการ
ส่งตรงหรือโปรแกรมอัตโนมัตกิ ต็ าม โดยผลลึกๆ แล้วลูกค้าจะยอมรับ

ออนไลน์

และดูมีมาตรฐานกว่า ทั้งนี้ โดยอย่างยิ่งเป็นธุรกิจที่เป็นการสั่งงาน
เช่นโรงพิมพ์ โรงงาน เหล่านี้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีเอกสารแนบ
ยืนยันไปทางอีเมล์อย่างไม่ต้องสงสัย
Tips: การแอบแทรกสิ่งน่าสนใจ สินค้าอื่น ข้อเสนอเพิ่มเติม
ไปในท้ายจดหมาย e-mail ก็เหมือนเป็นการวางถ่านไฟฉายไว้หน้า
แคชเชียร์ บางทีไม่คิดว่าจะซื้อก็เผลอมือหยิบกลับบ้าน รวมถึงสินค้า
ที่ลูกค้าไม่ได้นึกถึงด้วย Unsought Products
➲ ประชาสัมพันธ์หรืออีเมล์มาร์เก็ตติ้ง (E-mail Marketing): ใช้เพื่อประกาศ ประชาสัมพันธ์ หรือจริงๆ นี่เขาเรียกว่า การ
ท�ำการตลาดโดยอีเมล์ E-mail Marketing เป็นการส่งเสริมการขาย
การยื่นขอเสนอพิเศษ แนะน�ำสินค้าให้กับลูกค้าเก่า และใหม่ โดย
ปัจจัยขึน้ อยูก่ บั หัวข้ออีเมล์ และเนือ้ ความ ข้อความรูปแบบ สิง่ ส�ำคัญ
ต้องเริ่มตั้งแต่ หัวข้อ (Subject) ต้องดึงดูดให้สนใจ โดยเราอาจเคย
เห็นเป็นประเภทว่า “พิเศษเฉพาะคุณ” หรือแม้แต่ “คุณคือผู้โชคดี”
ยิ่งถ้าผูกกับโปรแกรมอัตโนมัติ แล้วระบุชื่อลูกค้าเลยก็ยิ่งท�ำให้น่า
สนใจได้มาก หรือในปัจจุบนั นิยมเขียนประมาณว่าเป็นอีเมล์จาก CEO
หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นคนส่งมาเองโดยตรง อาจจะไม่ใช่เป็น
ข้อความโฆษณา แต่เป็นการแนะน�ำให้เข้าไปดูทเี่ ว็บไซต์อกี ทีเป็นต้น
Tips: รูปแบบการส่งบนอีเมล์ ต้องท�ำให้ดูดีอาจจ�ำต้องเขียน
ด้วยภาษา HTML (เหมือนหน้าเว็บไซต์) บ้างก็ท�ำให้คลิกลิ้งค์กลับมา
ได้ ก็เพียงพอ และต้องระวังควรมีหัวข้อหรือเนื้อหาน่าสนใจพอ
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มิเช่นนัน้ หากผูร้ บั เกิดความร�ำคาญ เราอาจถูกปิดกัน้ ไม่รบั อีเมล์จาก
เราอีกได้
➲ หาลู กค้ า : โดยอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นประเภทธุรกิจ B2B
(Business to Business) หรือค้าขายกับองค์กรอื่น ธุรกิจอื่น การใช้
โซเชียลเน็ตเวิรค์ ไม่เพียงพอ และเข้าเป้าได้ยากด้วยซ�ำ้ ไป ลองนึกดูวา่
สมมติ คุณขายสินค้าให้โรงแรม แล้วคุณมีอเี มล์ของฝ่ายจัดซือ้ โรงแรม
หลายๆ แห่ง คุณส่งข้อมูลไปทีเดียว กับคุณโพสต์ลงเฟซบุ๊คทุกวันๆ
คุณว่าแบบไหนได้ผลกว่ากัน? แม้แต่การลงโฆษณาบน Google
หรือการท�ำให้ตดิ เสิรช์ ก็ตาม (SEO) เพราะบางทีเขายังไม่นกึ ถึงก็ไม่หา
แต่นี่เป็นทั้งการสร้างความรู้จัก หาลูกค้า และกระตุ้นได้เลยใน
คราวเดียว
Tips: สมัยนี้เราสามารถเสิร์ชหาอีเมล์ส่วนงานที่อาจมีความ
ส�ำคัญต่อธุรกิจเราได้ไม่ยาก เช่น แผนกจัดซือ้ ผูจ้ ดั การส่วนต่างๆ ของ
องค์กรที่เป็นเป้าหมาย
เชื่อมโยงฐานข้อมูล: การมี และเก็บฐานข้อมูลเป็นอีเมล์
ลูกค้าหรือกลุม่ ทีเ่ ป็นเป้าหมายไว้มากๆ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย ประการหนึง่ ก็คอื เชื่อมหา Social Network ของลูกค้าได้
เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้อีเมล์ผูกบัญชีอยู่แล้ว
Tips: เราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อท�ำโฆษณาจาก
Facebook ได้โดยใช้รายการอีเมล์ที่เรามี เพื่อส่งไปแสดงบน Facebook ของคนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือสร้างผู้ชม (Create Custom
Audience) บน Facebook การหารายการอีเมล์อาจท�ำได้หลายวิธี
รวมถึงการให้กรอกอีเมล์แจกส่วนลดหรือของฟรีต่างๆ
สรุป: คงพอเห็นแล้วว่าอีเมล์มีประโยชน์พอสมควร สิ่งที่ยาก
คือการจัดเก็บอีเมล์ลูกค้าหรือหาให้ได้มา อาจต้องมีการท�ำโปรโมชั่น
ร่วมดังที่บอกไป รวมถึงการสมัครสมาชิกโดยมีอีเมล์เป็นข้อมูล และ
การใช้บางอย่างอาจเป็นเรือ่ งเทคนิคทีบ่ คุ คลทัว่ ๆ ไปอาจท�ำได้ยากอยู่
บ้าง แต่เชื่อว่าไม่เกินความเข้าใจ

3. Social Networking (โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก)

เครือข่ายสังคมออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network)
ทีจ่ ริงการใช้ภาษาไทยกับค�ำเหล่านีบ้ างทีทำ� ผมปวดหัวไม่นอ้ ย หลาย
คนก็อาจจะขัดตาบ้างที่ผมเขียนหลายรูปแบบ รวมถึงการเขียน
ทับศัพท์ทผี่ ดิ บ้างถูกบ้าง ก็พยายามตามแก้ไข แต่มนั ก็จำ� เป็นไม่นอ้ ย
ส�ำหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆ ซึ่งก็ขอแนะน�ำว่า พยายามอย่าวิ่งหนีภาษา
อังกฤษเหล่านี้ ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
นะครับ (แปลจริงๆ ก็ไม่มีตรงตัวอีก) เพียงแต่ควรจ�ำมันไปเลยจ�ำ
ให้ได้ อนาคตจะมากขึ้นแล้วจ�ำเป็นขึ้นกับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี
ส�ำหรับ Social Network มีมาได้สักพักใหญ่ๆ แต่การเติบโต
อย่างก้าวกระโดดคือเรื่องของอุปกรณ์อย่าง Smartphone โทรศัพท์
มือถือในทุกวันนี้ด้วยที่ท�ำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่าย สะดวกขึ้น
เมื่อมีสิ่งหนึ่งเติบโตเร็วก็ย่อมมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเติบโตหรือมากขึ้นตาม
ไปด้วย หากพอย้อนจ�ำกันได้บ้าง (10 ปี) เราเคยมี Social Network
อย่าง msn ที่เชื่อมมาถึง windows live space (เกือบจะนิยม)
Myspace และฮิตกันมากๆ อย่าง Hi5 ก่อนจะถูกเบอร์ 1 ในปัจจุบัน
อย่าง Facebook เบียดบังหายไป ตามมาด้วยรูปแบบอื่นๆ อีก
มากมาย มากจริงๆ และมีเกิดขึ้นมาหายไปหลายอย่าง การที่จะ
เอามาแนะน�ำทั้งหมดคงไม่จ�ำเป็น ในที่นี้เราจึงรู้จักตัวที่จ�ำเป็นๆ
กันในทุกวันนี้ก่อน
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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