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Social Network อื่นๆ

มีอีกหลำย Social Network ที่น่ำสนใจได้แก่ Google+ 

(กูเกิ้ลพลัส) ที่มีรูปแบบคล้ำย Facebook แต่ในไทยไม่นิยมเท่ำใดนัก, 

Linkedin (ลิ้งค์อิน) เสมือนประวัติส่วนตัวออนไลน์ นิยมพอสมควร 

ในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงสังคมทำงกำร กำรท�ำงำน และ

สมัครงำน, Pinterest (พินเทอเรส) มำกจำก Pin + Interest ปักหมุด

รปูภำพทีเ่รำชืน่ชอบเกบ็ไว้เป็นแคต็ตำลอ็ก หรอืท�ำแคต็ตำลอ็ก หลำย

คนในไทยเล่นแล้วชอบ แต่ยังไม่ถึงกับท�ำกำรตลำดได้ในตอนนี้ ทว่ำ

ที่กล่ำวมำนี้อำจมีควำมจ�ำเป็นเชิงเทคนิค Social link ของ SEO 

เสียมำกกว่ำส�ำหรับไทย นอกจำกนี้ยังมีบำงประเภท เช่น Tumblr, 

Snapchat, Weibo (เวยป๋อ-จีน) ท่ีนิยมเพียงบำงกลุ่มประเทศ หำก

สนใจเรื่องพวกนี้จริงจังก็ลองเล่น ลองใช้ดูบ้ำงก็ไม่เสียหำย แต่บำง

ส่วนหำกธุรกิจเกี่ยวข้องกับบำงประเทศก็ถึงขั้นจ�ำเป็นก็มี เช่น จีนกับ 

Weibo, Wechat, QQ ทีบ้่ำนเรำอำจเคยเหน็ได้ยนิบ้ำง แต่จนีแทบจะ

เป็นหนึ่งเดียวก็ว่ำได้

“..ที่จริงหากเป็นการค้าขายออนไลน์ธรรมดา ไม่มีอะไรดีไป

กว่าลงมือท�าแล้วเรียนรู้ เพราะคุณไม่ได้ก�าลังท�าการตลาดออนไลน์ 

คุณแค่ใช้ช่องทางออนไลน์ขายของ..”

สรุปภำพรวม

เครื่องมือหมวด Social Network นี้มี Facebook เป็น 

ส่วนส�ำคญั เพรำะผูใ้ช้ และควำมนยิมทิง้ห่ำงตวัอืน่ค่อนข้ำงไกล และ

ยังอยู่ในอัตรำก้ำวหน้ำทั้งกำรมำของ live และคุณสมบัติในอนำคต 

ในขณะที่กำรแข่งขันสูง ต้นทุนก็สูงตำมมำ ทั้งนี้หำกพิจำรณำสินค้ำ 

และบริกำรแล้วรู้จักกลุ่มลูกค้ำพอสมควร กำรเลือกใช้ Social Net-

work ตัวอื่นเป็นตัวหลักในกำรท�ำกำรตลำดก็เป็นกลยุทธ์กำรตลำดที่

ดีได้ ทั้งนี้ กำรมี Social Network หลำยๆ ตัวให้กับธุรกิจ ไม่มีเสียหำย 

เพยีงแต่คงยุง่ยำกเกนิไปหำกเน้นไปเสยีหมด และอำจไม่เกดิประโยชน์

สูงสุดเช่นกัน หำกไม่เน้นเลย (เอำหมด) กำรทดลอง กำรสร้ำงสรรค์

เนือ้หำ ทีส่�ำคญักำรวำงแผนจงึจ�ำเป็นมำกกว่ำกำรแค่คดิว่าอนันีน้ยิม 

อันนั้นกระแส แล้วตามๆ กันไป อย่าลืมว่าคนที่คิดอะไรไม่ได้ ก็

ท�าเอาง่ายๆ แบบนี้เหมือนกัน มันก็เลยเต็มไปหมด แล้วใครจะมา

ดูของเรา?

อนึ่งเข้ำใจว่ำหลำยคนสนใจเรื่อง Social Network เป็นพิเศษ 

และคดิว่ำน่ำจะได้อะไรมำกกว่ำนี ้ทีจ่รงิหากเป็นการค้าขายออนไลน์

ธรรมดา ไม่มอีะไรดไีปกว่าลงมอืท�าแล้วเรยีนรู ้เพราะคณุไม่ได้ก�าลัง

ท�าการตลาดออนไลน์ คุณแค่ใช้ช่องทางออนไลน์ขายของ เพรำะ

กำรตลำดออนไลน์มีอะไรมำกกว่ำแค่ Social Network หรือ Face-

book แล้วจบ..

ปรีดำ ศิริชัยวัฒนำนันท์

www.sirichaiwatt.com

จากฉบับที่แล้วต่อ

ออนไลน์เครื่องมือในการท�าการตลาด
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4. Application (แอพพลิเคชั่น)

เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้เชื่อว่ำหลำยคนรู้จักดีอยู่แล้ว Application 

หรือที่เรำเรียกสั้นๆ กันว่ำ แอพ (App) ก็เปรียบเสมือนโปรแกรมหนึ่ง 

ท่ีมีรูปแบบหลำกหลำย ส�ำหรับกำรท�ำงำน ส�ำหรับกำรใช้ชีวิต 

ประจ�ำวัน ควำมบันเทิง เรื่องจ�ำเพำะด้ำน และเกมส์ ซึ่งบำงทีโดย

เทคนิคก็แค่เป็นเว็บไซต์ที่มำท�ำงำน (Run) ด้วยตัวเองไม่ได้ผ่ำน

โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Browser) ก็ได้ด้วยควำมหลำกหลำยอย่ำง 

ที่ทรำบกันดีทุกวันนี้ แอพจึงค่อนข้ำงมีประโยชน์ในเชิงกว้ำง และ

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของคนทั่วไป

กำรจะสร้ำงแอพออกมำสักตัวหน่ึง ควำมยำกง่ำยขึ้นอยู่กับ

คณุสมบตั ิหำกเพือ่เชงิกำรตลำดในลกัษณะสร้ำงภำพพจน์ คงไม่ยำก

อะไร ดังที่บอกว่ำเพียงกำรแปลงจำกเว็บไซต์เอำก็ได้ ทว่ำหำกต้องมี

กำรใช้งำนจริงๆ แล้วมีควำมไม่เสถียรของระบบเกิดขึ้นย่อมสร้ำง

ควำมรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้บริโภค (Bad Experience)

ในอีกด้ำนถ้ำจะมีแอพเพื่อกำรรองรับส่งเสริมด้ำนต่ำงๆ ของ

สนิค้ำและบรกิำรจรงิๆ กย่็อมมต้ีนทนุสมควร ทีปั่จจบุนันีบ้คุลำกรด้ำนนี้

ถือว่ำยังขำดอยู่ด้วย จึงกลำยเป็นเรื่องยุ่งยำกขึ้นทันที ทว่ำหำกคิด

แบบหลักบริหำรแล้ว ท�ำให้มองข้ำมสิ่งนี้ไม่ได้ เพรำะแอพสำมำรถที่

จะช่วยทั้งเรื่องกำรจัดกำร และเสริมภำพพจน์ได้ในตัว เช่น ที่เรำเคย

เห็นกำรมีจอทัชสกรีน (Touch Screen) ตำมที่ต่ำงๆ หรือแทบเล็ต 

(Tablet) ให้ลูกค้ำกดเลือกเมนูอำหำรที่โต๊ะ เหล่ำนี้ก็ใช่ว่ำจะต้องถึง

กับท�ำแอพใหม่ เพรำะพอจะมีขำยกึ่งส�ำเร็จรูปอยู่ รวมถึงประเภท

โปรแกรมหน้ำร้ำนต่ำงๆ (POS-Point Of Sale) ที่นอกจำกจะดูดีแล้ว 

ยังท�ำให้กำรท�ำงำนของบุคลำกร กำรบริหำรง่ำยขึ้นอีกมำกด้วย

Google Map หรือแอพที่เก่ียวกับแผนที่ location ที่ตั้ง คือ

ตัวอย่ำงหนึ่ง ที่มีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจที่มี Physical Store (หน้ำ

ร้ำนจรงิๆ ไม่ใช่แค่หน้ำร้ำนออนไลน์ – Virtual Store) ในฐำนะเจ้ำของ

ธุรกิจเรำไม่ได้ท�ำอะไรกับตัวแอพ แต่เรำอำศัยแอพด้วยกำรให้ข้อมูล

บันทึกลงไป นี่ท�ำให้ผู้บริโภคมำยังสถำนที่เรำได้ไม่ยำกด้วยระบบ

น�ำทำง นี่เป็นตัวอย่ำงที่ดีในเครื่องมือแอพ – Application ที่ไม่อำจ

จ�ำเพำะได้ว่ำต้องใช้เสมอไปในธรุกจิ แต่กบัหลำยๆ ธรุกจิส�ำคญัอย่ำงย่ิง

อย่ำงไรก็ตำมโดยรวมๆ แล้ว ปัจจบุนัก็ยังถือว่ำเป็นเรือ่งทีค่่อน

ข้ำงจะท�ำยำกในเชิงกำรตลำดทั้งรูปแบบ และต้นทุน แต่เชื่อว่ำใน

อนำคตอำจจะต้องมีสิ่งที่ส่งเสริม เหมำะสม เหมอืนอดตีแอพสนทนำ

อย่ำง Line เดมิทีไ่ม่มคีวำมเกีย่วข้องเชงิธรุกจิกำรตลำดเท่ำใดนกั แต่

วันนี้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยกลุ่มใหญ่ และส่วนเสริมเชิง

ธรุกิจมำกมำย ดังนีก้ำรทียั่งคิดว่ำธรุกิจ ร้ำนค้ำเรำไม่จ�ำเป็นต้องสร้ำง

แอพกอ็ำจเป็นควำมคดิทีไ่ม่ผดิ แต่ในชวีติประจ�ำวนัในฐำนะนกัธรุกจิ

กำรตลำด จะไม่สนใจแอพต่ำงๆ เอำไว้เผือ่อนำคตคงไม่ได้ เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวกับธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งช้าเสียเปรียบไปแล้วไม่ว่า ต้นทุนจะมา

แพงกว่าชาวบ้านอีกด้วย

5. ผู้รับบริกำรอื่นๆ 

 (Sub Contractor – Third Party)

เรำคงเห็นแล้วว่ำ มีธุรกิจรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมำกมำย ส่วน

ใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่ไม่ใช่เพียงเป็นกำร

บรกิำรแก่ผู้บรโิภคทัว่ไป กำรบรกิำรต่อธรุกิจด้วยกัน (B2B – Business 

to Business) ก็ส�ำคัญ และมมีำก ทัง้ทำงตรง และทำงอ้อม และธรุกจิ

รปูแบบใหม่ต่ำงๆ เหล่ำนีเ้องคือช่องทำงกำรขำย และกำรตลำดในยคุ

ปัจจุบัน

●  ผูข้ายขายโฆษณา : นีค่อืเรือ่งจ�ำเป็น และต้องคบหำผูใ้ห้

บรกิำรเหล่ำนีไ้ว้อย่ำงขำดเสยีไม่ได้ ในยคุนีห้ลกัๆ กค็งได้แก่ Google 

ผลติภณัฑ์ชือ่ Adwords และ Facebook Ads นอกจำกนีย้งัมรีำยอืน่ๆ 

อยูบ้่ำงแต่ส่วนหนึง่บำงทกีไ็ม่พ้นเป็นพนัธมติรกบั 2 รำยนีอ้ยูด่ ีไม่นบั

รวมบำงเวบ็ไซต์ทีข่ำยโฆษณำบนเวบ็ตวัเองโดยตรง เช่น Pantip.com 

คงไม่ต้องอธิบำยมำกว่ำเครื่องมือนี้มีประโยชน์ และใช้อย่ำงไร 

กำรซื้อโฆษณำออนไลน์ มีข้อดีมำกมำย นอกจำกได้ กำรรับรู้จำก

ลูกค้ำ (Awareness) ที่เป็นเบื้องต้นแล้วยังได้ส่วนอื่นๆ อีกมำกมำย

ซึ่งคงจะได้กล่ำวกันต่อๆ ไป ในบทนี้เป็นกำรแนะน�ำเครื่องมือใน 

เบื้องต้นให้รู้จักกันไว้หนึ่งชนิดก่อน

●  Agency ตวัแทนขาย: โดยมำกจะเป็นเวบ็ไซต์ และมีแอพ

เป็นของตัวเอง ซึ่งกลุ่มตัวแทนขำยนี้เอำที่คิดว่ำรู้จักกันดีในปัจจุบัน 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

อย่ำงเช่น หำกเป็นธุรกิจโรงแรมก็ไม่พ้น Agoda, Expedia ถ้ำเป็น

ร้ำนอำหำรในไทยก็เป็น Wongnai ถ้ำเป็นสินค้ำทั่วไปก็อย่ำงเช่น 

Lazada หรืออย่ำง Kaidee เหล่ำนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทำงให้ได้ หรือ 

กรณีขำยต่ำงประเทศก็เช่น Amazon, Ebay ขำยส่ง Alibaba ซึ่งยังมี

รำยอ่ืนๆ อกีพอสมควรทัง้ในปัจจบุนั และอนำคต เพรำะธรุกจิประเภท

นี้ถือว่ำอยู่ในช่วงขำขึ้น และมีโอกำสพัฒนำสูงบนรูปแบบใหม่ๆ  

ตำมเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน

●  ผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มจ�าเพาะด้าน: ซึ่งอำจขึ้นอยู่กับ

สนิค้ำ และบริกำร ควำมเจำะจงจ�ำเพำะกลุม่ ดงัเช่น รบัเขยีนบทควำม

รีวิว, Blogger แม้แต่ พริตตี้ เน็ตไอดอลก็ตำม เหล่ำนี้อำจเรียกได้ว่ำ

เป็น influencer (ผู้มีอิทธิพลต่อควำมคิด) สำมำรถสร้ำงควำมสนใจ 

หรอืกระตุน้กำรตดัสนิใจของผู้บรโิภคได้ นอกจำกน้ียังมีส่วนไม่ได้เป็น

ผู้ให้บริกำรโดยตรง เช่น กลุ่มเว็บบอร์ดคลับต่ำงๆ ของรุ่นรถยนต์ ที่

สำมำรถโพสต์ฟรี ถ้ำมีสินค้ำเก่ียวข้องกับรถรุ่นนั้นๆ ยังมีเว็บบอร์ด

กลุม่อกีมำก นอกจำกใช้ได้ฟรทีัว่ไป กม็กีำรขำยแบนเนอร์ลงโฆษณำ 

ซึง่ยงัมเีครือ่งมอืในเชงิกลุม่เจำะจงทีน่อกเหนอืจำกนี ้เพยีงแต่ว่ำบำง

ครั้งอำจต้องเป็นคนในวงสังคมนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำหรือบริกำร

จริงๆ จึงจะทรำบ ซึ่งผมเองก็คงกล่ำวได้ไม่หมด และคงมีที่เข้ำไม่ถึง

อยู่บ้ำง แม้จะหลำกหลำยกลุ่ม และรูปแบบแต่สิ่งที่เหมือนๆ กัน

คอื เป็นเคร่ืองมือทีเ่จำะกลุม่ลกูค้ำได้ตรง เข้ำถงึเป้ำหมำยทนัท ีเพรำะ

เป็นเรื่องหรือสิ่งที่ลูกค้ำในเรื่องนั้นๆ รวมตัวกันอยู่แล้ว

Tips: กำรใช้บรกิำรผูใ้ห้บรกิำรอืน่ๆ นีต้้องพงึระวงั สภำพกำร

ด�ำเนนิกจิกำรไว้ด้วยอยู่บ้ำงเหมอืนกัน ดงัเช่นเวบ็ดลี Ensogo ถงึตอน

ทีปิ่ดกจิกำรไปแบบไม่ตัง้ตวั ถือว่ำเป็นกรณศีกึษำหนึง่ของกำรตลำด

ออนไลน์ได้เหมือนกัน

6. เครื่องมือสนับสนุน (Support Tools)

กลุ่มเคร่ืองมือสุดท้ำยนี้ อำจไม่ได้ท�ำกำรตลำดโดยตรง แต่

ค่อนข้ำงมคีวำมส�ำคญัต่อเครือ่งมอื 1-5 ประเภททีก่ล่ำวมำ เพรำะไม่

เพียงจะแค่สนับสนุนกำรท�ำงำน แต่ยังเป็นเบื้องหลังในกำรประเมิน 

กำรวำงแผน กำรบริหำร และพัฒนำเครื่องมือต่ำงๆ ให้ดีขึ้นอีกด้วย 

ซึ่งบำงเครื่องมือ ก็มีควำมจ�ำเป็นสูงมำกขึ้นในปัจจุบัน

ก่อนอื่นคงต้องบอกไว้ว่ำ ด้วยควำมเป็นกลุ ่มเครื่องมือ

สนบัสนนุจงึไม่สำมำรถบอกได้หมดทกุอย่ำงทีม่ ีเพยีงแต่ปัจจัยกำรน�ำ

มำช่วยหรือใช้ ขึ้นอยู่กับเมื่อได้ใช้งำนเครื่องมือประเภทต่ำงๆ แล้ว ก็

จะรูจ้กัหรอืเกดิควำมจ�ำเป็นต่อเครือ่งมอืสนบัสนนุเหล่ำนีอ้กีท ีแต่ใน

เบื้องต้นอำจแยกย่อยกลุ่มเครื่องมือนี้ได้ดังนี้

สนบัสนนุเวบ็ไซต์ และสถติ:ิ นอกจำกกำรท�ำ และมเีวบ็ไซต์

แล้ว บำงสิ่งอย่ำงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้/ชม เว็บไซต์ของเรำ หรือในกำร

จัดกำรบำงสิ่งอย่ำงของเรำเอง ยกตัวอย่ำงสิ่งที่จ�ำเป็นก็เช่น เว็บหรือ

โปรแกรมตรวจอันดับค�ำค้น (Check Keyword Ranking) ที่ให้รู้ว่ำ

เว็บไซต์เรำอยู่หน้ำไหนของ Google หรือเสิร์ชเอนจิ้นอื่นๆ เพรำะ

หลำยคนคงทรำบดีกว่ำ กำรที่เว็บไซต์ติดหน้ำแรกของ google เมื่อ

มีใครค้นหำสินค้ำหรือบริกำรประเภทนั้นๆ มันมีค่ำมำกเพียงใด 

ตัวอย่ำงต่อมำ ก็เช่น แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form-Sheet) 

เหล่ำนี้เป็นทั้งเครื่องมือ และที่เก็บข้อมูลชั้นดี Google Analytic 

ส�ำหรับเช็คสถิติเว็บไซต์ได้แบบค่อนข้ำงละเอียด ก็ส�ำคัญต่อกำร

ส�ำรวจพฤตกิรรมหรอืลกัษณะกลุม่ลกูค้ำทีเ่ข้ำชมเวบ็ ส่วนขยำยอืน่ๆ 

เช่น ระบบสนทนำหน้ำเวบ็ทนัท ีอย่ำง tawk.to ทีส่�ำหรบัลกูค้ำชมเวบ็

แล้วไม่ต้องติดต่อมำทำงอ่ืน คุยกันผ่ำนหน้ำเว็บในตอนน้ันได้เลย  

หรือเรื่องเล็กๆ อย่ำง short url ตัวแปลงที่อยู่เว็บไซต์-หน้ำเว็บไซต์  

ให้ส้ันลง สะดวกต่อกำรส่งต่อหรือเผยแพร่อีกด้วย จะเห็นว่ำเหล่ำนี้

เป็นเครื่องมือที่คนทั่วไปอำจจะคำดไม่ถึง จนกระทั่งไม่เข้ำใจเลย แต่

โปรดทรำบไว้เถอะว่ำในกำรท�ำเว็บไซต์เพื่อกำรตลำดนั้นมีหลำยสิ่ง 

หลำยส่วน ที่สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับกำร

วำงแผนงำน และเป้ำหมำย รวมถึงองค์ควำมรู้ที่มี ที่จะช่วยน�ำสิ่ง 

เหล่ำนี้มำเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้ด้วย


