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Marketer คุ้ณเป็นได้

การต้ลาดออนไลน์ ถ้อว่าเป็นท่�นิยม่ และขยายต่้วอย่างรวดเร็ว 

ซึุ�งสอดคล้องก่บการเต้บิโต้ของโทรศ่พท์ม้่อถ้อ และระบบเช้ิ�อม่โยงของ

อินเทอร์เน็ต้ ซึุ�งคนท่�จะทำาม่าค้าขายได้ในยุคปัจจุบ่นจำาเป็นจะต้้อง

เร่ยนร้้การขายผ่านช่ิองทางด่งกล่าว ต่้วอย่างเช่ิน ในอด่ต้เราต้้องม่่ร้าน

อาหาร ร้านขายไอติ้ม่ ร้านขายของ โรงแรม่หร้อสถานท่�พ่กอย่้ใกล้ก่บ

ถนนใหญ่หร้อในต่้วเม้่อง แต่้เด่�ยวน่� เราจะเห็นว่าสถานท่�ต่้างๆ ท่�กล่าว

ม่า ไม่่ม่่ความ่จำาเป็นจะต้้องอย่้ใกล้ถนนใหญ่หร้อในต่้วเม้่องอ่กต่้อไป 

บางแห่งอย่้ในหม่้่บ้าน ผ้้ซุ้�อก็ต้าม่เข้าไปซุ้�อ เพราะสาม่ารถเดินทางต้าม่ 

GPS หร้อเสิร์ชิเอนจิน (Search Engines) ต้าม่หาสถานท่�ต่้างๆ ได้

อย่างง่ายดาย

การต้ลาดออนไลน์ จึงเป็นเคร้�องม้่อชินิดหนึ�งท่�ม่่ความ่จำาเป็น 

และม่่ความ่สำาค่ญจะต้้องเร่ยนร้้ของคนในยุคปัจจุบ่นโดยเฉพาะบุคคล

ท่�อย่้ในแวดวงของน่กการต้ลาด ซึุ�งจะต้้องเร่ยนร้้สิ�งต่้างๆ เป็นพ้�นฐาน 

เช่ิน

เสิุร์ช้เอนจิ้น (Search Engines) หม่ายถึง ระบบการ

ค้นหา ท่�ออกแบบเป็นเคร้�องม้่อในการส้บค้นข้อม้่ลต่้างๆ ไม่่

ว่าจะเป็น สถานท่� สินค้า บริการ องค์กร ความ่ร้้ ข่าวสาร ฯลฯ 

ซึุ�งม่่อย่้หลายค่าย เช่ิน
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ครบเคร่�องเร่�องการติลาดออนไลน์
Google (www.google.com) – ม่่ความ่นิยม่เป็นอ่นด่บหนึ�ง

ของโลก เก้อบทุกประเทศใช้ิก่น รวม่ท่�งประเทศไทยด้วย

Bing (www.bing.com) – ของบริษ่ท Microsoft ซึุ�งถ้อว่าเป็น

ค่้แข่งก่บ Google โดยต้รง

Yahoo (www.yahoo.com) – ถ้กซุ้�อกิจการโดย Bing (จาก 

Microsoft) เพ้�อใช้ิเป็นฐานแข่งก่บ Google

Ask.com (www.ask.com) – เป็นเว็บไซุต์้ท่� ถาม่ และต้อบ 

ม่ากกว่าการค้นหาแบบ How-to

Baidu (www.baidu.com) – Search Engine ท่�ประเทศจ่น

นิยม่ก่นม่่ล่กษณ์ะการค้นหา คล้ายก่บ Google

และการต้ลาดออนไลน์ ค้อ อะไรก่นแน่ เราม่าด้ความ่หม่าย

ก่นคร่บ

กิารที่ำา SEO ย่อมาจ้ากิ Search Engine Optimization และ

ที่ำาไมเราต้ิองที่ำา SEO ?

การทำา SEO เพ้�อให้เว็บไซุต์้ของเราไดติ้้ดอ่นด่บท่�ด่ขึ�น และถ้า

เป็นอ่นด่บท่� 1 ได้ยิ�งด่ โดยการใช้ิ Keyword สำาค่ญๆ ในการถ้กค้นหา 

หากติ้ดอ่นด่บท่� 1 ในเสิรช์ิเอนจิน (Search Engines) ก็ยิ�งทำาให้

คนร้้จ่ก และซุ้�อสินค้าและบริการของเราม่ากยิ�งขึ�น เช่ิน ล้กค้า

ค้นหาใน Google แล้วเจอเราอย่้อ่นด่บท่� 1 เราก็ม่่โอกาสได้

ขายสินค้า บริการของเรา ม่ากกว่าค่้แข่งท่�ติ้ดอ่นด่บ 30 

เป็นต้้น
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6. ท่านจะม่่วิธ่การชิำาระเงินอย่างไร ซึุ�งปัจจุบ่นไม่่ใช่ิเร้�องยาก 

เน้�องจากเราม่่ระบบเก็บเงินผ่านออนไลน์

7. พยายาม่สร้างความ่แต้กต้่างเพราะการทำาอะไรเหม้่อนก่น

โลกไม่่จำา แต่้การกล้าแต้กต่้างจะทำาให้คนหร้อล้กค้าเกิดความ่สนใจ

ในต่้วเราได้

8. หม่่�นสร้างแคม่เปญหร้อกิจกรรม่อย่างต่้อเน้�อง คนเดินเร็ว

อาจจะแพ้คนท่�เดินช้ิาก็ได้ ถ้าคนเดินช้ิาเดินอย่างสม่ำ�าเสม่อ ไม่่หยุด 

แต่้ถ้าคนเดินเร็ว เดินๆ หยุดๆ เหม้่อนนิทานเร้�องเต่้าก่บกระต่้าย ด่งน่�น 

จงสม่ำ�าเสม่อ ออกโฆษณ์า ออกประชิาส่ม่พ่นธ์ ออกกิจกรรม่ ลด แลก 

แจก แถม่ อย่างสม่ำ�าเสม่อ

9. จงพยายาม่สร้างล้กค้าขาจรให้เป็นขาประจำาให้ได้ การซุ้�อซุำ�า 

ทำาให้เราเกิดกำาไร เพราะไม่่ต้้องเส่ยเวลาไปหาล้กค้าใหม่่ ลงทุนโฆษณ์า 

เพราะล้กค้าเก่าม่่ความ่สำาค่ญเป็นอ่นม่าก น่กการต้ลาดหลายคน 

หาแต่้ล้กค้าใหม่่ๆ อย่้ต้ลอดเวลา โดยล้ม่ร่กษาฐานล้กค้าเก่า 

ด่งน่�น ข้อความ่ขา้งต้้นจึงเป็นปัจจ่ยสำาค่ญในการทำาการต้ลาด

ออนไลน์ให้ประสบความ่สำาเร็จ ซึุ�งน่กการต้ลาดจำาเป็นจะต้้องม่่การ

ปร่บต่้ว ปร่บเปล่�ยนความ่คิด ต้าม่สถานการณ์์อย่้ต้ลอดเวลา เพราะ

กลยุทธ์การต้ลาดสม่่ยหนึ�ง เราอาจใช้ิได้ผลแต่้ถ้านำากลยุทธ์การต้ลาด

เก่าๆ ม่าใช้ิ ในยุคปัจจุบ่นอาจจะไม่่ได้ผล น่กการต้ลาดสม่่ยใหม่่จึงต้้อง

ปร่บเปล่�ยนต้นเอง หากไม่่เปล่�ยนก็อาจจะพ่ายแพ้ก่บค่้แข่งในท่�สุด

On l i ne  Marke t i ng  ห ร้อ การต้ลาดออนไลน์  ค้อ 

การประชิาส่ม่พ่นธ์ และการโฆษณ์าในส้�อออนไลน์หร้อในโซุเช่ิยล 

ม่่เด่ย เพ้�อให้สินค้า บริการ องค์กร เป็นท่�ร้้จ่ก และทำาให้ม่่ล้กค้าอยาก

จะซุ้�อสินค้า บริการ ของเราม่ากยิ�งขึ�น หากเราต้้องการทำาการต้ลาด

ออนไลน์ เราต้้องทราบสิ�งเหล่าน่�หร้อต้อบคำาถาม่เหล่าน่�ให้ช่ิดเจน 

เส่ยก่อน เช่ิน

1. กลุ่ม่เป้าหม่ายของเราค้อใคร เพ้�อจะได้ยิงโฆษณ์าหร้อ

ประชิาส่ม่พ่นธ์ให้ต้รงก่บกลุ่ม่เป้าหม่าย

2. เราต้้องม่่เว็บไซุต์้ หร้อหน้าร้านออนไลน์เป็นของต้นเอง 

เพราะล้กค้าสาม่ารถเข้าถึงได้ต้ลอด 24 ช่ิ�วโม่ง

3. เราจะขายออนไลน์โดยใช้ิเคร้�องม้่อไหน เพราะปัจจุบ่นม่่

เคร้�องม้่อออนไลน์ม่ากม่าย เชิ่น เปิดเพจร้านค้า โฆษณ์า facebook 

เปิดช่ิองย้ท้บ โฆษณ์า youtube เปิดแอคทวิต้เต้อร์ โฆษณ์า twitter 

เปิดร้านขายของในไอจ่ โฆษณ์า Instagram เป็นต้้น

4. หาช่ิองทางการติ้ดต่้อให้ล้กค้าติ้ดต่้อได้ เช่ิน E-mail เบอร์

โทรศ่พท์ Facebook messenger, Line เป็นต้้น

5. เราสาม่ารถขายผ่านช่ิองทาง MarketPlace อย่าง ขายของ

ออนไลน์ ใน Shopee ขายของออนไลน์ ใน Lazada ซึุ�งทำาให้เส่ยเงิน

ลงทุนน้อย และประหย่ดต้้นทุนค่าใช้ิจ่าย เน้�องจากเป็นท่�งแหล่งท่�ผ้้ซุ้�อ 

และผ้้ขายได้ม่าเจอก่น 
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