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2. E-mail (อีเมล์-จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์)

เป็นเครือ่งมอืกำรส่ือสำรอย่ำงแรกๆ มก่ีอนเวบ็ไซต์เสยีอกี ใน

ยุคอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองนั้น ถือว่ำเป็นเครื่องมือหลักก็ว่ำได้ (ปัจจุบัน

อินเทอร์เน็ตก็ยังรุ่งเรืองนะ) และยังคงมีควำมจ�ำเป็นมำกจนถึงใน

ปัจจุบัน เพรำะไม่ว่ำสิ่งใดก็ยังมีกำรจ�ำเป็นต้องผูกบัญชีกับอีเมล์เป็น

ส�ำคัญ

แม้ว่ำพฤติกรรมของคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่ผ่ำนมำให้ควำม

ส�ำคัญกับอีเมล์ค่อนข้ำงน้อย เรียกว่ำไม่จ�ำเป็นต้องใช้ก็จะไม่สนใจ 

สังเกตง่ำยๆ จำกคนรอบๆ ตัว มีหลำยคนมีอีเมล์แต่มักจ�ำพำสเวิร์ด

ไม่ได้ หรือจดหมำยเตม็ไปหมดไม่เคยเปิดอ่ำน นีส่ะท้อนอย่ำงชดัเจน

ถงึควำมไม่ค่อยได้ใส่ใจอเีมล์กนันกั แต่ในปัจจบุนัควำมจ�ำเป็นมมีำก

ขึ้นด้วยหลำยๆ ปัจจัย จึงต้องใส่ใจกันมำกขึ้นเรื่อยๆ อย่ำงไรก็ตำม 

คนที่ให้ควำมส�ำคัญหรือจ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวันก็มีอยู ่ไม่น้อย 

เรำมำดูประโยชน์ในกำรท�ำกำรตลำดออนไลน์กันดูดีกว่ำ

ประโยชน์ทางการตลาดจากอีเมล์

➲ ติดต่อทั่วไป: แน่นอนว่ำนี่คือประโยชน์ทำงด้ำนบริกำร

หนึง่ทีท่�ำให้ลกุค้ำสะดวก อำจมองว่ำนีไ่ม่น่ำจะเป็นกำรตลำดเป็นเรือ่ง

ของกำรจดักำรธรรมดำ รูห้รอืไม่ว่ำแท้จรงิแล้ว อเีมล์ท�ำให้ลกูค้ำหลำย

รำย รู้สึกมั่นคงกว่ำในกำรติดต่อกัน เพรำะมีหลักฐำนชัดเจน ดังนี้  

แง่กำรท�ำเสนอรำคำ กำรยืนยันกำรซื้อ (Confirm Order) จะโดยกำร

ส่งตรงหรือโปรแกรมอตัโนมตักิต็ำม โดยผลลกึๆ แล้วลกูค้ำจะยอมรบั 

และดูมีมำตรฐำนกว่ำ ทั้งนี้ โดยอย่ำงยิ่งเป็นธุรกิจที่เป็นกำรสั่งงำน 

เช่นโรงพิมพ์ โรงงำน เหล่ำนี้ จ�ำเป็นอย่ำงย่ิงที่ควรจะมีเอกสำรแนบ

ยืนยันไปทำงอีเมล์อย่ำงไม่ต้องสงสัย

Tips: การแอบแทรกส่ิงน่าสนใจ สินค้าอื่น ข้อเสนอเพิ่มเติม

ไปในท้ายจดหมาย e-mail ก็เหมือนเป็นการวางถ่านไฟฉายไว้หน้า

แคชเชียร์ บางทีไม่คิดว่าจะซื้อก็เผลอมือหยิบกลับบ้าน รวมถึงสินค้า

ที่ลูกค้าไม่ได้นึกถึงด้วย Unsought Products

➲ ประชาสัมพันธ์หรืออีเมล์มาร์เก็ตติ้ง (E-mail Market-

ing): ใช้เพื่อประกำศ ประชำสัมพันธ์ หรือจริงๆ นี่เขำเรียกว่ำ กำร

ท�ำกำรตลำดโดยอีเมล์ E-mail Marketing เป็นกำรส่งเสริมกำรขำย 

กำรย่ืนขอเสนอพิเศษ แนะน�ำสินค้ำให้กับลูกค้ำเก่ำ และใหม่ โดย

ปัจจยัขึน้อยูก่บัหวัข้ออเีมล์ และเนือ้ควำม ข้อควำมรปูแบบ สิง่ส�ำคญั

ต้องเริ่มตั้งแต่ หัวข้อ (Subject) ต้องดึงดูดให้สนใจ โดยเรำอำจเคย

เห็นเป็นประเภทว่ำ “พิเศษเฉพำะคุณ” หรือแม้แต่ “คุณคือผู้โชคดี” 

ย่ิงถ้ำผูกกับโปรแกรมอัตโนมัติ แล้วระบุชื่อลูกค้ำเลยก็ย่ิงท�ำให้น่ำ

สนใจได้มำก หรอืในปัจจบุนันยิมเขยีนประมำณว่ำเป็นอเีมล์จำก CEO 

หรือผู้บริหำรระดับสูงเป็นคนส่งมำเองโดยตรง อำจจะไม่ใช่เป็น

ข้อควำมโฆษณำ แต่เป็นกำรแนะน�ำให้เข้ำไปดทูีเ่วบ็ไซต์อกีทเีป็นต้น

Tips: รูปแบบการส่งบนอีเมล์ ต้องท�าให้ดูดีอาจจ�าต้องเขียน

ด้วยภาษา HTML (เหมือนหน้าเว็บไซต์) บ้างก็ท�าให้คลิกลิ้งค์กลับมา

ได้ ก็เพียงพอ และต้องระวังควรมีหัวข้อหรือเนื้อหาน่าสนใจพอ 

ปรีด� ศิริชัยวัฒน�นันท์

www.sirichaiwatt.com

จากฉบับที่แล้วต่อ

ออนไลน์เครื่องมือในก�รทำ�ก�รตล�ด
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มเิช่นน้ันหากผูรั้บเกดิความร�าคาญ เราอาจถกูปิดกัน้ ไม่รบัอเีมล์จาก

เราอีกได้

➲ หาลูกค้า: โดยอย่ำงย่ิงถ้ำคุณเป็นประเภทธุรกิจ B2B 

(Business to Business) หรือค้ำขำยกับองค์กรอื่น ธุรกิจอื่น กำรใช้

โซเชยีลเนต็เวร์ิค ไม่เพยีงพอ และเข้ำเป้ำได้ยำกด้วยซ�ำ้ไป ลองนกึดวู่ำ 

สมมต ิคณุขำยสนิค้ำให้โรงแรม แล้วคณุมอีเีมล์ของฝ่ำยจดัซือ้โรงแรม

หลำยๆ แห่ง คุณส่งข้อมูลไปทีเดียว กับคุณโพสต์ลงเฟซบุ๊คทุกวันๆ 

คุณว่ำแบบไหนได้ผลกว่ำกัน? แม้แต่กำรลงโฆษณำบน Google 

หรือกำรท�ำให้ติดเสร์ิชกต็ำม (SEO) เพรำะบำงทเีขำยงัไม่นกึถึงก็ไม่หำ 

แต่นี่เป็นทั้งกำรสร้ำงควำมรู ้จัก หำลูกค้ำ และกระตุ้นได้เลยใน 

ครำวเดียว

Tips: สมัยน้ีเราสามารถเสิร์ชหาอีเมล์ส่วนงานที่อาจมีความ

ส�าคญัต่อธุรกจิเราได้ไม่ยาก เช่น แผนกจดัซือ้ ผูจ้ดัการส่วนต่างๆ ของ

องค์กรที่เป็นเป้าหมาย

เชื่อมโยงฐานข้อมูล: กำรมี และเก็บฐำนข้อมูลเป็นอีเมล์

ลกูค้ำหรอืกลุม่ทีเ่ป็นเป้ำหมำยไว้มำกๆ สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

หลำกหลำย ประกำรหนึง่กค็อืเชื่อมหำ Social Network ของลกูค้ำได้ 

เพรำะส่วนใหญ่ต้องใช้อีเมล์ผูกบัญชีอยู่แล้ว

Tips: เราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อท�าโฆษณาจาก 

Facebook ได้โดยใช้รายการอีเมล์ที่เรามี เพื่อส่งไปแสดงบน Face-

book ของคนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือสร้างผู้ชม (Create Custom 

Audience) บน Facebook การหารายการอีเมล์อาจท�าได้หลายวิธี 

รวมถึงการให้กรอกอีเมล์แจกส่วนลดหรือของฟรีต่างๆ

สรุป: คงพอเห็นแล้วว่ำอีเมล์มีประโยชน์พอสมควร สิ่งที่ยำก

คือกำรจัดเก็บอีเมล์ลูกค้ำหรอืหำใหไ้ด้มำ อำจต้องมีกำรท�ำโปรโมชั่น 

ร่วมดังที่บอกไป รวมถึงกำรสมัครสมำชิกโดยมีอีเมล์เป็นข้อมูล และ

กำรใช้บำงอย่ำงอำจเป็นเรือ่งเทคนคิทีบ่คุคลทัว่ๆ ไปอำจท�ำได้ยำกอยู่

บ้ำง แต่เชื่อว่ำไม่เกินควำมเข้ำใจ

3. Social Networking (โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก)

เครือข่ำยสังคมออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) 

ทีจ่รงิกำรใช้ภำษำไทยกับค�ำเหล่ำนีบ้ำงทที�ำผมปวดหวัไม่น้อย หลำย

คนก็อำจจะขัดตำบ้ำงที่ผมเขียนหลำยรูปแบบ รวมถึงกำรเขียน 

ทบัศพัท์ทีผ่ดิบ้ำงถกูบ้ำง กพ็ยำยำมตำมแก้ไข แต่มนักจ็�ำเป็นไม่น้อย

ส�ำหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆ ซึ่งก็ขอแนะน�ำว่ำ พยำยำมอย่ำวิ่งหนีภำษำ

อังกฤษเหล่ำนี้ ผมไม่ได้บอกว่ำจะต้องเพิ่มควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ

นะครับ (แปลจริงๆ ก็ไม่มีตรงตัวอีก) เพียงแต่ควรจ�ำมันไปเลยจ�ำ 

ให้ได้ อนำคตจะมำกขึ้นแล้วจ�ำเป็นขึ้นกับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี

ส�ำหรับ Social Network มีมำได้สักพักใหญ่ๆ แต่กำรเติบโต

อย่ำงก้ำวกระโดดคือเรื่องของอุปกรณ์อย่ำง Smartphone โทรศัพท์

มือถือในทุกวันนี้ด้วยที่ท�ำให้กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตง่ำย สะดวกขึ้น 

เมื่อมีสิ่งหนึ่งเติบโตเร็วก็ย่อมมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเติบโตหรือมำกขึ้นตำม

ไปด้วย หำกพอย้อนจ�ำกันได้บ้ำง (10 ปี) เรำเคยมี Social Network 

อย่ำง msn ที่เชื่อมมำถึง windows live space (เกือบจะนิยม) 

Myspace และฮิตกันมำกๆ อย่ำง Hi5 ก่อนจะถูกเบอร์ 1 ในปัจจุบัน

อย่ำง Facebook เบียดบังหำยไป ตำมมำด้วยรูปแบบอื่นๆ อีก

มำกมำย มำกจริงๆ และมีเกิดขึ้นมำหำยไปหลำยอย่ำง กำรที่จะ 

เอำมำแนะน�ำทั้งหมดคงไม่จ�ำเป็น ในที่นี้เรำจึงรู ้จักตัวที่จ�ำเป็นๆ 

กันในทุกวันนี้ก่อน

ต่อฉบับหน้าอ่าน


