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วิกฤต 
COVID-19 ทิี�ผ่านมาส่งผลิต่่อการทิำาการต่ลิาด

ขึ้องหลิายับ้ริษัทิ หลิายักิจการขึ้ายัสินค้าไม่ได้ 

ขึ้าดทุินหนักจนถ้งขึ้ั�นป้ิดกิจการไป้ แต่่ยัังมีอีกหลิายับ้ริษัทิส่วินน้อยั 

ทีิ�ยัังสามารถดำาเนนิธิรุกจิต่อ่ไป้ได ้เน่�องจาก ไดท้ิำาการต่ลิาดการขึ้ายั

แบ้บ้ออนไลิน์ ซี้�งจะโดยัการเต่รยีัมพรอ้มไว้ิแล้ิวิ หรอ่การป้รับ้ตั่วิอยัา่ง

รวิดเร็วิเม่�อเจอวิิกฤต่ก็ต่าม สำาหรับ้บ้ทิควิามฉบั้บ้นี� เราจะมาพ่ดถ้ง

 ก�รติล�ด้แบบออนไลน์ 

การต่ลิาดออนไลิน์ มีควิามสำาคัญเป็้นอย่ัางมากในยุัค

ป้ัจจุบ้ัน ซี้�งจะเกิดวิิกฤต่ COVID-19 หร่อเกิดวิิกฤต่อยั่างอ่�นๆ หร่อไม่

ก็ต่าม การต่ลิาดออนไลิน์จะยัังคงควิามสำาคัญ เน่�องจาก ในป้ัจจุบ้ัน 

กลิุม่ลิก่คา้ทัิ�วิป้ระเทิศหรอ่ทิั�วิโลิก ได้ใชีส้่�อออนไลินใ์นการบ้รโิภค แลิะ

จะเพิ�มจำานวินมากยิั�งขึ้้�นในโลิกอนาคต่ เพราะส่�อออนไลิน์ มีควิาม

ทิันสมัยั ราคาถ่ก สะดวิก ง่ายั รวิดเร็วิ ป้ระหยััดเวิลิา แลิะค่าใชี้จ่ายั 

จ้งไม่แป้ลิกใจทิี�บ้ริษัทิใหญ่ๆ เชี่น Amazon, Netflix, Disney 

เป็้นต่้น ได้เสนอขึ้ายัสินค้า แลิะบ้ริการทิางออนไลิน์ ซี้�งได้ผลิกำาไร

เป้็นอันมาก จนทิำาให้ราคาหุ้นขึ้อง Amazon, Netflix, Disney ขึ้้�น

อยั่างต่่อเน่�อง   

เราสามารถสร้างการรับรู้ผ่านการตลาด

ออนไลน์ ได้ ดังนี้

1. ก�รส่่�อส่�รด้้วย้เน่�อห้�ห้ร่อ Content Marketing 

โดยัการเขึ้ียันบ้ทิควิามเน่�อหา สาระ ขึ้้อม่ลิ ขึ้่าวิสารขึ้องสินค้า แลิะ
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ผลิติ่ภัณ์ฑ์์หรอ่บ้ริการขึ้องเราลิงไป้ในเว็ิป้ไซีต์่ หรอ่บ้ล็ิอกขึ้องเราแล้ิวิ

ทิำา Search Engine Optimization (SEO) เพ่�อใหล้ิก่คา้พบ้ใน Google 

2.  ก�รใช้ส่่�อ Social Media เชี่น Facebook, LINE, You-

tube หร่อ Instagram เป้็นต่้น ซี้�งการใชี้ส่�อเหลิ่านี�มีทิั�งเสียัเงิน แลิะ

ไมเ่สยีัเงนิ ทิั�งนี�แล้ิวิแต่่เราจะมงีบ้ป้ระมาณ์ในการโป้รโมทิสินคา้ แลิะ

บ้ริการหร่อไม่

สำาหรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ มีดังนี้

1.  กลิยัุทิธิ์แบ้บ้ด้งเข้ึ้ามาหร่อด้งด่ดเข้ึ้ามา กล่ิาวิค่อ ทิำา

อยั่างไรให้คนหร่อลิ่กค้า พ่ดถ้งสินค้า บ้ริการ รวิมไป้ถ้งต่้องการซี่�อ

สินค้า แลิะบ้ริการขึ้องเรา โดยัลิ่กค้าสนใจหร่อต่ิดต่่อเขึ้้ามาซี่�อเอง 

2.  กลิยุัทิธิ์แบ้บ้ผลิัก โดยัมากมักจะต่้องมีการโฆษณ์าผ่าน

ส่�อออนไลิน์ต่า่งๆ รวิมทิั�งส่�อ Social Media ซี้�งข้ึ้อดีขึ้องการลิงโฆษณ์า

บ้นส่�อออนไลินต่์่างๆ นี� หากเราว่ิาเรามงีบ้ป้ระมาณ์ในการซี่�อ จะทิำาให้

ได้กลุ่ิมลิ่กค้าทีิ�ต่รงกว่ิาการซี่�อส่�อป้ระเภทิ โทิรทัิศน์, วิิทิยุั หร่อส่�อ 

สิ�งพิมพ ์เน่�องจากส่�อ Social Media เชีน่ Facebook ไดม้กีารรวิบ้รวิม

ทำาการตลาดัออนไลน์อยุ่างไร เม่ือพฤติกรรมลูกค้าเปล่ียุนไป
เม่ือมีวิกฤตยุ่อมมีโอกาสเสมอ...
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ฐานขึ้้อม่ลิขึ้องผ่้ใชี้เป้็นจำานวินมาก เชี่น เพศ วิัยั อายัุ การทิำางาน 

รายัได้ จังหวิัดทิี�อยั่่อาศัยั สถานบ้ันการศ้กษา เป้็นต่้น

เทคนคิในการทำาการตลาดออนไลน์สำาหรบันักการ

ตลาด

1. ต่้องร่้จักกลิุ่มเป้้าหมายัทีิ�แทิ้จริงวิ่า ลิ่กค้าหร่อกลิุ่ม 

เป้้าหมายัขึ้องเราเป้็นใคร? อายัุ เพศ วิัยั รายัได้ สถานภาพ สุขึ้ภาพ

 รสนิยัม ฯลิฯ

2. ต่้องร่้จักใชี้การโฆษณ์าบ้้าง ถ้าต่้องการเต่ิบ้โต่อยั่าง

รวิดเร็วิ เพราะการป้ระชีาสัมพันธ์ิโดยัไม่มีการซี่�อส่�อโฆษณ์าจะ

เต่ิบ้โต่อย่ัางช้ีาๆ ซี้�งต้่องอาศัยัระยัะเวิลิา แต่่ถ้าต้่องการเต่ิบ้โต่แบ้บ้ 

ก้าวิกระโดดก็มีควิามจำาเป้็นจะต่้องซี่�อส่�อบ้้าง

3.  ต่อ้งร่จ้กัใชีส้่�อใหห้ลิากหลิายั เพราะยัคุป้จัจบุ้นั ส่�อๆ เดยีัวิ

ไม่สามารถมีอิทิธิิพลิ ซี้�งถ้าต่้องการให้คนร่้จักสินค้า แลิะบ้ริการขึ้อง

เราในวิงกวิ้างก็ต่้องร่้จักใชี้ส่�อให้หลิากหลิายั

4.  ต่้องร่้จักสร้างเน่�อหา หร่อ Content ให้น่าสนใจ แลิะมี

ควิามหลิากหลิายัในการนำาเสนอ เชี่น เป้็นบ้ทิควิามบ้้าง เป้็นขึ้้อม่ลิ

ขึ้่าวิสารบ้้าง เป้็นคลิิป้ VDO บ้้าง เป้็นภาพป้ระกอบ้บ้้าง

5.  ต่อ้งร่จ้กับ้รกิารอย่ัางรวิดเรว็ิ ในบ้า้งครั�งล่ิกคา้สนใจสินคา้

แลิะบ้ริการ ได้มีการสอบ้ถามเข้ึ้ามาในส่�อออนไลิน์ แต่่เราต่อบ้ช้ีา 

ไม่ทิันใจ ลิ่กค้าเลิยัต่ัดสินใจซี่�อสินค้าแลิะบ้ริการขึ้องค่่แขึ้่งขึ้ัน

6. ต่้องให้ลิ่กค้ามีส่วินร่วิมในการใชี้ส่�อออนไลิน์ เช่ีน เป้ิด

โอกาสให้ลิ่กค้าเขึ้ียันบ้ทิควิาม เน่�อหา สาระหร่อ Content ลิงในส่�อ

ออนไลิน์ขึ้องเราได้ หร่อจัดให้ลิ่กค้าแข่ึ้งขัึ้นเกมส์ หร่อแข่ึ้งขัึ้นต่อบ้

คำาถาม เขึ้้ามาในส่�อออนไลิน์

สูำาหรับหลัักในิการแก้ไข แลัะพิัฒนิาการที่ำาการตลัาดำ

ออนิไลันิ์ค์วรยึดำหลััก PDCA ดำังนิี�

P (Planning) การวิางแผน นักการต่ลิาดต่้องกำาหนด 

เป้้าหมายั ต่ัวิอยั่างเชี่น อาจกำาหนดเป้็นต่ัวิเลิขึ้ขึ้องยัอดรายัได้ ยัอด

ขึ้ายัในการทิำาการต่ลิาดออนไลิน์ หร่อจำานวินลิ่กค้า เป้็นต่้น รวิมทิั�ง

กำาหนดว่ิาจะใช้ีส่�อออนไลิน์อะไรในการทิำาการต่ลิาด งบ้ป้ระมาณ์ทิี�

ต่ั�งไวิ้เทิ่าไร

D (Do) การลิงม่อทิำา การป้ฏิิบ้ัต่ิต่ามแผน เม่�อมีการวิางแผน

งานแลิ้วิ แต่่ขึ้าดซี้�งการลิงม่อทิำาก็จะไม่มีป้ระโยัชีน์อันใด ลิองป้ฏิิบ้ัต่ิ

ต่ามแผนทิี�วิางเอาไวิ้

C (Check) ต่รวิจสอบ้ แลิะป้ระเมินต่นเอง เม่�อเราลิงม่อ

กระทิำาต่ามแผนการทีิ�วิางเอาไวิ้ เม่�อเวิลิาผ่านไป้ เราต่้องมีการ 

ต่รวิจสอบ้ แลิะป้ระเมินต่นเอง ต่ามแผนทิี�วิางไว้ิ วิ่าสิ�งทีิ�เราทิำานั�น 

ได้กระทิำาต่ามแผนหร่อไม่ เชี่น ส่�อออนไลิน์ทิี�ซี่�อได้ผลิลิัพธิ์มากน้อยั 

เพียังใดหากผลิลิัพธิ์ออกมาน้อยัมาก ก็สามารถเป้ลิี�ยันไป้ทิำาการ

ต่ลิาดออนไลิน์แบ้บ้ใหม่ๆ ได้

A (Action) การป้รับ้ป้รุงแก้ไขึ้แลิะพัฒนา เม่�อมีการ 

ต่รวิจสอบ้ แลิะป้ระเมินต่นเองแลิ้วิ เราควิรหาวิิธิีการในการป้รับ้ป้รุง

แก้ไขึ้ แลิะพัฒนา สิ�งทิี�เราได้ทิำาเอาไวิ้ โดยัการนำาเอา C (Check) มา

ต่รวิจสอบ้ป้รับ้ป้รุงให้มีควิามสมบ้่รณ์์มากขึ้้�น

การจัดการการต่ลิาดแบ้บ้ออนไลิน์โดยัการใชี้ PDCA เราคง

ต่้องมีการกระทิำาอย่ัางจริงจัง แลิะควิรทิำาในลัิกษณ์ะเป็้นวิงจรกล่ิาวิ

ค่อ PDCA แลิ้วิไป้ยััง PDCA แลิ้วิไป้ยััง PDCA อีกหลิายัรอบ้ ควิร

ทิำาเป้็นวิงจรซีำ�าแลิ้วิซีำ�าอีก ไม่ควิรทิำาแค่รอบ้เดียัวิ TPA
news




