
42 TPA news

Marketer คุณเป็นได้

M
a
r
k
e
t
e
r
 
ค
ุณ

เป
็น
ได
้

No. 202 ●  October 2013

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

ก้าวสู่  AEC 

การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC หรือ Asean Econo-

mics Community คือ การรวมตัวของชาติใน Asean 10 

ประเทศ โดยม ีไทย พม่า ลาว เวยีดนาม มาเลเซยี สงิคโปร์  อนิโดนเีซยี

ฟิลปิปินส์  กมัพชูาและบรไูน เพือ่ทีจ่ะให้มผีลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ร่วมกัน ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone 

ส�าหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าสู่ 

AEC ในคร้ังนี ้หลายฝ่าย หลายหน่วยงาน หลายกระทรวง ได้ให้ความ

ส�าคัญและมีการพูดถึงกันมาก ซึ่งหลายๆ หน่วยงานได้มีการจัดให้

ความรู้แก่ประชาชนในหลายๆ วิชา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย

การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  ประกันภัยและอีกหลายวิชา

ส�าหรับบทความน้ี กระผมขอกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของ 

การตลาด E-Commerce หรือ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ค�าว่า 

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” มีผู้ให้ค�านิยามไว้หลายความหมาย เช่น 

“พาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ คอื การด�าเนนิธรุกจิโดยใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์” 

(ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2542)” “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

คอื การผลติ การกระจาย การตลาด การขาย หรอืการขนส่งผลติภณัฑ์

และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (WTO, 1998)

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

กบักจิกรรมเชงิพาณชิย์ ทัง้ในระดบัองค์กรและส่วนบคุคล บนพืน้ฐาน

ของการประมวลผลและการส่งข้อมูลดิจิทัลที่มีทั้งข้อความเสียง 

และภาพ” (OECD, 1997)

การตลาด E-Commerce มีความส�าคัญมากในการท�าธุรกิจ 

การบริหาร การจัดการ เพื่อท�าให้องค์กรเกิดความก้าวหน้า เกิดก�าไร 

เกิดความมีชื่อเสียง ท�าไมต้องท�าการตลาด E-Commerce ส�าหรับ 

AEC เพราะโลกยคุนีเ้ป็นโลกของการรวมเป็นหนึง่ โลกแห่งการสือ่สาร 

โลกแห่งเครอืข่าย โลกแห่งการไร้ซึง่ขอบเขต ซึง่ท�าให้ประเทศไทยและ

หน่วยงานธุรกจิจะต้องท�างานค้าขายร่วมกบัประเทศต่างๆ มากย่ิงขึน้

หากพูดถึงเรื่องของการตลาดในยุคก่อน เรามักมีการใช้การ

โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แต่

ยุคนี้ ส่ือที่มีความส�าคัญและมาแรงมาก ได้แก่ ส่ือทางอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งมีคนใช้การเกือบครึ่งโลก การตลาดแบบ E-Commerce จึงเป็นสิ่ง

ที่ปฏิเสธไม่ได้ส�าหรับการท�าธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ข้อมูลประเทศใน AEC ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ประเทศสิงคโปร์มี

ประชาชนใช้อินเทอร์เนต็ เกือบ 100% (เนือ่งจากประเทศสิงคโปร์เป็น

ประเทศเล็กๆ และมีประชากรไม่มากนัก) รองลงได้แก่ประเทศ

เวยีดนาม อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ไทย ฟิลปิปินส์ ส�าหรบัช่วงเวลา ช่ัวโมง 

ในการเล่นอินเทอร์เน็ตของคนในประเทศ AEC ที่ใช้เวลาในการเล่น

อินเทอร์เน็ตเป็นจ�านวนมากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตามล�าดับ

ด้านแนวโน้มการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานผ่านอินเทอร์-

เน็ตของคนไทยในอนาคต คนไทยจะเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่อง

คอมพวิเตอร์ในจ�านวนทีล่ดน้อยลง แต่คนไทยจะเล่นอนิเทอร์เนต็ผ่าน

โทรศัพท์มือถือและTablet มากขึ้น และราคาโทรศัพท์และราคา 

Tablet ก็จะมีราคาที่ถูกลง

ข้อมูลในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้าน

คน คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 20 ล้านคน เรามีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็น

จ�านวนมาก บางคนใช้ 2-3 เครือ่ง มกีารเล่นอนิเทอร์เนต็ผ่านโทรศพัท์

มือถือเป็นจ�านวนถึง 26 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้ Social Network ถึง 18 

ล้านคน การใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นในยุคปัจจุบัน จึงท�าให้คนไทยคุย

โทรศัพท์กันน้อยลง แต่จะคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น

การทีค่นไทยใช้อนิเทอร์เนต็กนัมากในยคุปัจจบุนั ท�าให้มีการ

ท�าธุรกรรมผ่าน Internet/Mobile Banking in Thailand กันมากขึ้น 

เพราะมีความสะดวก เสียค่าใช้จ่ายถูก รวดเร็ว ใช้ง่าย ซึ่งแต่ละ

ธนาคารมกีารลงทนุ มกีารจดัระบบ และมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ให้ลูกค้ามาใช้กันมากขึ้น

การซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน

ทุกๆ ปี ซึ่งสินค้าที่ขายดีในอินเทอร์เน็ต ยุคนี้ได้แก่ คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายแฟชั่น โรงแรมและการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์

ด้วยการตลาด

E-Commerce
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ยานยนต์ สิ่งพิมพ์เครื่องใช้ส�านักงานและธุรกิจบริการ

ฉะนั้น หากว่าท่านเป็นคนหน่ึงท่ีต้องการท�าการตลาดผ่าน 

E-Commerce ท่านคงต้องมีวธีิการดแูลลูกค้า หรอืมีการตดิต่อสือ่สาร

กับลูกค้า ซึ่งเราสามารถท�าได้โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ มี

อีเมล์ หรือส่งค�าถามผ่านหน้าเว็บไซต์ มีการใช้ระบบสนทนาลูกค้า

ผ่าน Live Chat เช่น Skype, Gtalk เป็นต้น

ส�าหรับ วธิกีารประชาสมัพนัธ์ธรุกจิกม็คีวามส�าคญัไม่ใช่น้อย 

หากว่าท่านมีเว็บไซต์ มีระบบการตลาด E-Commerce ดี แต่ท่านไม่

ได้ท�าการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้คนมาใช้บรกิารของท่าน 

กจ็ะท�าให้สญูเสยีโอกาสในการท�าก�าไร ท่านควรมกีารท�าการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ ผ่านท้ังวิธีออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเป็นที่ 

น่าเสียดายที่ธุรกิจจ�านวนมากมีระบบ E-Commerec มีเว็บไซต์ที่ดี

และสวยงาม แต่ไม่ได้ท�าการโฆษณาและท�าการประชาสัมพันธ์เป็น

จ�านวนมากถึง 66 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

การมีเวบ็ไซต์มคีวามส�าคญัมาก เพราะเวบ็ไซต์เปรยีบเสมอืน

หน้าร้านค้า ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดท�าเว็บไซต์ E-Commerce 

ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าบริการ เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้

กับผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนการบริหารงานและเพื่อความทันสมัย 

ทันยุค ทันเหตุการณ์ 

ในการท�าธุรกิจ E-Commerce เราสามารถให้ลูกค้ามาช�าระ

สินค้าเราได้หลายทาง โดยผ่านทางออฟไลน์ (โอนเงินเข้าบัญชีทาง

ธนาคาร โอนเงินช�าระทางไปรษณีย์ ช�าระกับพนักงานโดยตรง จ่าย

เงินผ่าน 7-11) หรือใช้วิธีการออนไลน์ (ตัดเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ตัด

ผ่านบัตรเครดิต ช�าระผ่าน ATM)

ส่วนการจัดส่งสินค้าของธุรกิจ E-Commerce มีหลายวิธี ซึ่ง

ปัจจุบันท�าได้ง่ายดายกว่าในอดีต เช่น ใช้พนักงานขนส่งของบริษัท

ตนเอง ส่งสนิค้าผ่านทางไปรษณย์ี (ซึง่ถือว่าพนักงานไปรษณย์ีรูส้ถาน

ที่ต่างๆ ดีที่สุดและมีมาตรฐานระยะเวลาในการจัดส่งท่ีได้มาตรฐาน

มีระบบตรวจเช็คประกันสินค้า) การใช้บริการขนส่งสินค้าผ่านบริษัท

เอกชน การส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น

อปุสรรคทีส่�าคญั ทีก่่อให้เกดิปัญหาในการจดัส่งสนิค้า ได้แก่ 

ราคาค่าขนส่งมรีาคาท่ีสงู การส่งสนิค้ามคีวามล่าช้าในการจดัส่ง ไม่มี

การรับประกันการส่งมอบสินค้า คุณภาพในการจัดส่งไม่มีมาตรฐาน 

ขั้นตอนในการจัดส่งยุ่งยากไม่สะดวก เป็นต้น

ในแง่ของพฤติกรรมของลูกค้าที่เป็นอุปสรรคต่อพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce คือ ลูกค้ากลัวปัญหาการฉ้อโกง 

เพราะลกูค้าต้องส่งเงินไปก่อนแล้วได้รบัสนิค้าในภายหลงั กลวัได้รบั

สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาเพราะไม่ได้เห็นสินค้าก่อนการสั่งซื้อดูแต่

รูปภาพ ไม่มีความเชื่อมั่นในการช�าระเงิน ลูกค้ามีความกลัวในการ

ขโมยข้อมลูบตัรเครดติ ลกูค้ามคีวามต้องการให้ผูข้ายพดูคยุมากกว่า

การติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ต ลูกค้ากลัวการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล 

ฯลฯ ส�าหรับสินค้าประเภท OTOP ของไทยซึ่งมีจ�านวนมาก หาก

ต้องการขายสินค้าผ่าน E-Commerce คงต้องมีการพัฒนาหีบห่อ มี

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า อีกทั้งต้องมีระบบการจัดส่งสินค้าที่ดี

อีกด้วย

หากว่าท่านเป็นคนหนึง่ทีต้่องการท�าการตลาด E-Commerce 

ท่านควรหารูปแบบในการขายสินค้าและการท�าการตลาดเป็นของ

ตนเอง เช่น ท่านต้องมีหน้าร้านออนไลน์ ท่านต้องมีการพนักงานรับ

โทรศัพท์ ท่านต้องมกีารจดัระบบทีดี่คือ มกีารจดัการสินค้าและข้อมลู

สินค้า มีกระบวนการด�าเนินการซื้อขาย มีการให้บริการช�าระเงิน มี

การจดัส่งทีม่มีาตรฐาน และมฝ่ีายลูกค้าสัมพนัธ์ (ให้บรกิารช่วยเหลอื

และให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า ให้บริการตอบข้อซักถามเก่ียวกับการ 

สั่งซื้อสินค้า บริการหลังการขายสินค้าหากมีปัญหา แจ้งสถานการณ์

สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่การแจ้งให้ช�าระเงิน) มีการบริการหลังการขาย ซึ่ง

ทั้งหมดนี้เราต้องมีการสื่อสารการตลาดที่ดีด้วย

การท�าการตลาดผ่าน E-Commerce จึงมีข้อดีดังนี้ เรา

สามารถเปิดด�าเนนิการค้า 24 ชัว่โมงผ่านโลกอนิเทอร์เนต็ เราสามารถ

ด�าเนนิการค้าอย่างไร้พรมแดนทัว่โลกอกีทัง้ยงัตดัปัญหาด้านการเดนิ

ทาง มกีารใช้งบประมาณลงทนุน้อย เป็นการประหยดัเวลาและต้นทนุ

ในการรบัส่งสินค้าและบรกิาร ง่ายต่อการประชาสัมพนัธ์โดยสามารถ

ประชาสมัพนัธ์ได้ทัว่โลกและบรษิทัผูผ้ลติสามารถขายสนิค้าให้ลกูค้า

โดยตรง ส�าหรบัข้อเสยีอาจมอียูบ้่าง เช่น หลายประเทศไม่มกีฎหมาย

รองรับส�าหรับผู้ซื้อผู้ขาย ไม่มีการด�าเนินการทางภาษีที่ชัดเจน ผู้ซ้ือ

และผู้ขายต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการ E-Commerce ส่วนใหญ่จะ

เป็นผู้ซื้อของออนไลน์เป็นประจ�า ผู้ใช้งาน Internet เป็นประจ�า ผู้ที่มี

ความต้องการหาสินค้าแปลกใหม่ ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายใน

การซื้อ ฯลฯ  

สรุป ก้าวสู่ AEC ด้วยการตลาด E-Commerce หากว่าท่าน

ต้องการขยายฐานการตลาดให้ใหญ่ขึน้ หากว่าท่านต้องการก�าไรมาก

ขึน้ หากว่าท่านต้องการขายสนิค้าและบรกิารให้ได้มากขึน้ การตลาด 

E-Commerce ช่วยท่านได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงส�าหรับ

ประเทศไทยของเราในการค้าขายในยุค AEC ก็คือ เรื่องของภาษา-

อังกฤษ เพราะการติดต่อสื่อสารใน AEC เราต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อกลาง หากว่าท่านไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็จะท�าให้การสื่อสารมี

ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการพูดติดต่อค้าขาย การเขียนเรื่องราวต่างๆ ลง

ในเว็บไซต์ 

ส�าหรับโอกาสในการท�าธุรกิจของท่านจะมากขึ้น เนื่องจาก

ประเทศใน AEC มกีารใช้อนิเทอร์เนต็กนัมากยิง่ขึน้ในอนาคต การซือ้

ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี การสร้าง

เว็บไซต์ก็มีค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเทียบกับการเปิดร้านค้า TPA
news


