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บทคัดย่อ

 การตลาดทางตรงเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารทีมุ่ง่เน้นสือ่สารไปยงัคนแต่ละคน ซึง่มคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั บทความเรือ่งนี้
ต้องการทีจ่ะสะท้อนให้เหน็ว่าการตลาดทางตรงมคีวามส�าคญัและผูป้ระกอบการสามารถใช้เครือ่งมอืทางการตลาดทางตรงได้หลากหลาย 
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการตลาดทางตรง ได้แก่ อินเทอร์เน็ต จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรศัพท์ และการขายโดยใช้พนักงานขาย ซึ่งไม่
จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในการที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

	 ค�ำส�ำคัญ: การตลาดทางตรง เครื่องมือทางการตลาด ช่องทางที่ไม่มีหน้าร้าน การตลาดมุ่งเน้นรายบุคคล

Abstract

 Direct marketing is a communicative tool to focus on an individual customer whose needs are different. This article 
reflects the importance of direct marketing and the entrepreneurs are able to use its variety.  Its tools include internet, 
direct mail, catalog, telephone and personal selling. They can be used with low cost but accessible to different needs of 

consumers.  

 Keywords:  Direct Marketing,  Marketing tools,  Non-Store Channel,  One-to-One Marketing

 ในยุคแห่งการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ธุรกิจต่างๆ พยายามใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ธุรกิจที่เคยใช้งบประมาณเพื่อการสื่อสารแบบตลาดมวลชน (Mass Marketing) ลดน้อยลง แต่กลับใช้งบประมาณในการสื่อสารแบบการ
ตลาดทางตรง (Direct Marketing) มากขึ้น และมีแนวโน้มจะใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ปัจจัยส�าคัญประการแรกที่มีส่วน
ผลักดันให้การตลาดทางตรงมีความส�าคัญมากขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค 
 ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มีความจงรักภักดีในตราสินค้า สามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าตราอื่นได้ถ้ามีข้อเสนอที่ดีกว่า โดย
เฉพาะการส่งเสรมิการขาย อย่างไรกต็ามจะพบว่าผูบ้รโิภคมกีารศกึษาทีด่ขีึน้ จงึมคีวามสนใจเทคโนโลยเีพิม่ขึน้ มแีนวโน้มทีจ่ะหาซือ้สนิค้า 
ด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว มีความต้องการการบริการในขณะที่สั่งซื้อและบริการหลังการขาย ที่ส�าคัญต้องการข้อมูลที่มากพอต่อการ 
ตัดสินใจ ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบช่องทางการตลาดแบบตลาดมวลชนกับช่องทางการสื่อสารแบบการตลาดทางตรง จะปรากฏดังตาราง
ต่อไปนี้
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 ถ้ามองการตลาดทางตรงเป็นช่องทางในการจดัจ�าหน่าย 
ช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ไม่มีหน้าร้าน (Non-Store) นั่น
หมายความว่า ผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านค้า แต่
สามารถซื้อสินค้าจากที่บ้านได้ เช่น การจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
การซื้อสินค้าจากพนักงานขาย และการซื้อสินค้าจากเครื่อง
จ�าหน่ายสินค้า (Vending Machine)  โดยสรุป การตลาดทาง
ตรง เป็นการติดต่อสื่อสารส่วนตัว ระหว่างนักการตลาด และกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้การส่งจดหมายตรง แคตตาล็อค โทรศัพท์ 
อนิเทอร์เนต็ และสือ่ขนาดใหญ่ประเภทสือ่กระจายเสยีงและสือ่สิง่
พิมพ์ หรือวิธีการอื่นๆ ผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ร่วมกนั โดยนกัการตลาดสามารถวดัผลการตอบสนองจากผูบ้รโิภค
ได้ การตลาดทางตรงมคีวามส�าคญัต่อเจ้าของสนิค้าดงัทีไ่ด้อธบิาย
ในตารางข้างต้น ส�าหรบัผูบ้รโิภค การตลาดทางตรงมคีวามส�าคญั

ด้วยเช่นกันดังนี้
1.  ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ 

ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะ
2.  ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 

ในการซื้อสินค้า

3.  การตลาดทางตรงสามารถสร ้างความ 
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมายได้เนื่องจากสิทธิพิเศษ 
ที่มอบให้เหนือผู้อื่น

 เครื่องมือหลักในการสื่อสารของการตลาดทางตรงแบ่ง
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่

1. การใช้สื่อโดยตรง เพื่อติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่คัด
เลอืกแล้ว และคาดว่ามแีนวโน้มทีจ่ะต้องการสนิค้าและบรกิาร เช่น 
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์

2. การใช้สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
จ�านวนมาก สร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้มากขึ้น เช่น วิทยุกระจาย
เสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์
 การยื่นข้อเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถือเป็นกุญแจ
ส�าคัญที่จะท�าให้การตลาดทางตรงประสบผลส�าเร็จ ดังนั้นจึงควร
พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ 1

1.  ราคา 
การก�าหนดราคามีผลต่อการสร้างยอดขายและสร้างภาพ

ลักษณ์ของสินค้าและธุรกิจ ในการด�าเนินการตลาดทางตรงนั้น 
สิ่งที่ต้องค�านึงถึงคือ ราคาสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเป้าหมาย

ตำรำงที่	1		เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ช่องทางการตลาดแบบตลาดมวลชนกับช่องทางแบบการตลาดทางตรง

แบบตลำดมวลชน แบบกำรตลำดทำงตรง

1.  เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีเป็นจ�านวนมากและตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าโดยรวม

1.   เพื่อสื่อสารถึงลูกค้าแต่ละคนเป็นการส่วนตัว โดยค�านึงถึง
ความต้องการและความพึงพอใจที่แต่ละคนแสดงออกมา

2.  สร้างการจดจ�าหรือกรอบความคิดโดยรวมๆ ของผลิตภัณฑ์
หรือตราสินค้าเท่านั้น

2.   สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของลูกค้าแต่ละคนและ
สามารถปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตรา 
สินค้านั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับตัวบุคคล

3.  การสื่อสารที่ส่งออกไปอาจจะท�าให้ลูกค้าตอบสนองกลับมา
หรือไม่ตอบสนองกลับมาก็ได้

3.   คาดหวังการตอบสนองจากลูกค้าที่เป็นผู้รับข้อมูลโดยตรง
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบในรูปของการโทรศัพท์
สอบถามข้อมูล หรือการไปซื้อ แลกซื้อสินค้าและบริการ

4.  เป็นไปได้ยากในการที่จะวัดประสิทธิภาพและความถูกต้อง 4.  สามารถน�าเสนอถึงประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้และยัง
ท�าให้นักการตลาดเข้าถึงข้อมูลในด้านผลตอบแทนของการ
ลงทุนและประสิทธิภาพของแต่ละยุทธวิธีที่จะน�าไปใช้ได้
อย่างเฉพาะเจาะจง อีกทั้งเป็นการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ระหว่างลูกค้ากับนักการตลาด ซึ่งสามารถวัดผลได้ง่ายและ
มีความถูกต้อง

ที่มำ: ดัดแปลงจาก Bird, D. (2007), Commonsense Direct & Digital Marketing

1 Kotler, P., 2000: 509.
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สามารถตดัสนิใจซือ้ได้อย่างรวดเรว็ เช่น อาจจะก�าหนดราคา โดย
การลดราคาสินค้า ซื้อ 1 แถม 1 หรือซื้อชิ้นที่ 2 ได้ในราคาที่ถูก
กว่า การแลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่า

2.  การขนส่งสินค้า 
ราคาขนส่งควรจะรวมอยู่ในราคาสินค้า หรือแยกออกมา

จากราคาสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อราคาของสินค้าที่ผู้บริโภคยินดีจะ
จ่าย อกีทัง้ควรพจิารณาด้วยว่า ถ้าส่งสนิค้าทางไปรษณย์ีควรจะลง
ทะเบียน หรือ EMS เพราะกระทบต่อต้นทุนของสินค้า และความ
พึงพอใจของผู้บริโภค

3.  จ�านวนหน่วยสินค้า 
ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) เป็นแนวคิดหนึ่งใน

การให้ส่วนลดแก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าปริมาณมาก ซึ่งส่งผลท�าให้
ยอดขายเพิม่ขึน้ อกีทัง้ผูบ้รโิภคสามารถซือ้สนิค้าในราคาต่อหน่วย
สินค้าที่ถูกลง 

4.  รูปลักษณะต่างๆ ที่สามารถเลือกได้
สินค้าที่มีสี หรือขนาดพิเศษที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในเวลา

ปกติ ผู้บริโภคซื้อเพื่อสะสมและน�าความภาคภูมิใจมาสู่ตัวผู้ซื้อ 
เพราะอาจจะเป็นสินค้าที่หายากในยามปกติ

5.  ข้อตกลงพิเศษ
สิทธิพิเศษบางอย่างที่มอบให้แก่ผู้บริโภค ท�าให้ผู้บริโภค

เกิดความสะดวกและภาคภูมิใจได้
6.  ให้เครดิตในการจ่ายเงิน
ผู้บริโภคสามารถจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต แทนเงินสด 

โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
7.  สิ่งจูงใจพิเศษ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นกระบอกเสียง

ส�าคัญในการที่จะท�าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ดังนั้นการสร้างสิ่งจูงใจ
พิเศษ เป็นสิ่งที่ควรท�าอย่างยิ่ง 

8.  ข้อจ�ากัดด้านเวลา
มีการก�าหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อเร่งให้ผู้บริโภคตัดสินใจ

ซือ้ ถ้าพ้นระยะเวลาทีก่�าหนดเงือ่นไขพเิศษต่างๆ ทีเ่สนอกห็มดไป  
การยืดหยุ่นเวลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท�าอย่างยิ่ง

9.  การก�าหนดจ�านวนผู้ซื้อ
เช่น 100 ท่านแรกทีซ่ือ้สนิค้าจะได้รบัของสมมนาคณุพเิศษ
10. การรับประกัน
การตลาดทางตรงจ�าเป็นต้องมีการรับประกันสินค้าและ

บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มี
โอกาสได้สัมผัสสินค้า ซึ่งส่งผลท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น 
เช่น การรับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 30 วัน  
ถ้าไม่พอใจสินค้า เป็นต้น

เครื่องมือการตลาดทางตรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตลาดทางตรงโดยใช้อินเทอร์เน็ต

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce เกิดขึ้นในยุค
เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ซึ่งมี 3 รูปแบบตามกลุ่มเป้า
หมายของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ ได้แก่ ระหว่างธรุกจิกบัธรุกจิ (Business 
to Business) หรือ B-to-B ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า (Business to 
Customer) หรือ B-to-C ระหว่างลูกค้ากับลูกค้า (Consumer 
to Consumer) หรือ C-to-C อรชร มณีสงฆ์ (2549) ได้เพิ่มเติม
ลักษณะการติดต่อซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต อีก 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รัฐบาลกับธุรกิจ (Government to Business) หรือ G-to-B และ 
รัฐบาลกับผู้บริโภค (Government to Consumer) หรือ G-to-C  

การใช้อนิเทอร์เนต็ในการด�าเนนิธรุกจิทวคีวามส�าคญัยิง่ขึน้
ในสภาพเศรษฐกจิปัจจบุนั ดงันัน้การท�าการตลาดทางตรงผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต สามารถท�าได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

1.  การขายสินค้าและบริการ เป็นตลาดที่ 
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

2.  สร ้างรายได้จากการสมัครเป็นสมาชิก  
เหมาะกับธุรกิจบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

3.  สร้างรายได้จากการโฆษณา
4.  เพิ่มคุณค่าขององค์กร
5.  ใช้ในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้า 

หรือใช้ในการท�าการวิจัย
อาจจะกล่าวได้ว่า การตลาดทางตรงโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

เป็นการแข่งขันที่สมบูรณ์ นั่นคือเจ้าของธุรกิจต่างๆ สามารถเข้า
สู่ตลาดได้ง่ายและออกจากตลาดไปได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นเจ้าของ
ธุรกิจควรค�านึงเรื่อง จะท�าอย่างไรที่ท�าให้ผู้ซื้อสินค้าได้รับสินค้าที่
ถกูใจ นัน้หมายความว่า การตลาดทีมุ่ง่เน้นการตอบสนองผูบ้รโิภค
แต่ละราย (One-to-One Marketing) เป็นสิ่งที่จ�าเป็น ประการ
ต่อมาคือ การบริการที่ทันใจ สามารถตอบสนองได้ตามต้องการ
ของผู้บริโภคเมื่อมีค�าสั่งซื้อ (Immediate Response) อย่างไร
ก็ตาม การตลาดทางตรงโดยใช้อินเทอร์เน็ต มีข้อจ�ากัดหลัก 3 
ด้าน ได้แก่ ข้อจ�ากัดทางภาครัฐบาล ข้อจ�ากัดด้านภาคธุรกิจ และ
ข้อจ�ากัดด้านผู้บริโภค

ข้อจ�ากดัทางภาครฐับาล ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึกฎหมาย ได้แก่
- การคุ้มครองการท�าธุรกรรมข้ามประเทศ ซึ่งมีเวลาที่

แตกต่างกัน
- เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

มีผลทางกฎหมายหรือไม่
- ปัญหาเกิดจากการท�าธุรกรรม เช่น การส่งสินค้าที่ไม่
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ตรงกับโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
ข้อจ�ากัดทางภาคธุรกิจ ในที่นี้จะกล่าวถึงเศรษฐกิจ
- วงจรผลิตภัณฑ์สั้น การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ได้

รวดเร็ว ซึ่งท�าให้คู่แข่งเข้ามาช่วงชิงตลาดได้ง่าย
- มีโอกาสเกิดสภาพเศรษฐกิจฟองสบู่
- เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้เกิดการฟอกเงิน
ข้อจ�ากัดด้านผู ้บริโภคจะเป็นเรื่องที่ผู ้บริโภคมีความ

ต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้วงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์สั้น ท�าให้ผู้ประกอบการลงทุนในการท�าวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามข้อจ�ากัดด้านนี้น่าจะเป็น
โอกาสให้กับผู้ประกอบการได้ในที่สุด

การตลาดทางตรงโดยจดหมายตรง

จดหมายทางตรง (Direct Mail) หมายถึง เครื่องมือใน
การสื่อสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยตรงและมีการระบุชื่อผู้รับตาม
ที่อยู ่นั้นๆ ซึ่งรูปแบบของจดหมายตรงมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
ไปรษณยีบตัร หรอืแผ่นโปสเตอร์ จดหมาย แผ่นพบั ใบปลวิโฆษณา 
และจุลสาร และมีลักษณะเด่นดังนี้ 

1. สามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้โดยตรง
2. มีความเป็นไปได้มากที่จะถูกเห็นและถูกอ่าน
3. สามารถเลือกผู้รับเป้าหมายได้อย่างเสรี
4. สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับเวลา
ฉะนั้นเมื่อจดหมายตรงมีลักษณะเด่นดังที่กล่าวข้างต้น 

จดหมายตรงจึงมีหน้าที่พิเศษดังนี้
1. ใช้เพื่อการโฆษณาขายสินค้าใหม่ และสินค้าที่มีราคา

แพง
2. ใช้เพือ่การชกัน�าและโน้มน้าวจติใจเพือ่ให้เกดิการคล้อย

ตาม
3. ใช้เพื่อการเสนอขายตามความเหมาะสมของผู้รับ
4. ช่วยพนักงานขายในการจ�าหน่ายสินค้า
5. ใช้เพื่อติดตามผลหลังการขาย
6. ใช้ผสมผสานกับสื่อโฆษณาอื่นๆ
7. ใช้เพื่อการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าด้านต่างๆ
การสื่อสารกันโดยใช้จดหมายเพียงหนึ่งครั้งคงไม่เพียงพอ 

แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องทิ้งช่วงห่างระหว่างจดหมายแต่ละ
ฉบบันานเท่าไร ประเดน็ทีส่�าคญัคอื ต้องมกีารสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง 
และไม่ก่อให้เกดิความน่าร�าคาญแก่ผูร้บัอนัเนือ่งมาจากจดหมายที่
ได้รับถี่มากเกินไป

ในการส่งจดหมายทางตรง ในซองจดหมายควรจะมีสิ่งใด
ใส่ไปบ้างเป็นเรื่องที่ควรค�านึง ดังนั้นในหนึ่งซองจดหมายควรจะมี 

1. จดหมายซึ่งเป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่งเนื้อหาของจดหมาย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ จดหมายมุ่งการขายสินค้า (Hard Sell) 
และการจูงใจด้านอารมณ์ (Soft Sell)

2. ซองจดหมายเปรียบเสมือนใบหน้าที่จะสร้างความ
ประทับใจให้ผู้รับ 

3.  แผ่นพับหรือใบปลิว เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น

4. เครื่องมือในการตอบสนอง เมื่อส่งจดหมายทางตรงไป
ให้ลูกค้าแล้ว เจ้าของธุรกิจจะต้องเตรียมบุคลากร และเครื่องมือ
ในการตอบสนองลกูค้า ซึง่จะสือ่สารมาทางโทรศพัท์ ทางจดหมาย 
หรือทางโทรสาร เป็นต้น 

การตลาดทางตรงโดยแคตตาล็อค

การตลาดทางตรงโดยแคตตาล็อค คือการที่ธุรกิจส่งแคต
ตาล็อคสินค้าให้ลูกค้าเป้าหมายทางไปรษณีย์หรือบางครั้งแคตตา
ล็อคสินค้าอาจวางไว้ในร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าสนใจและหยิบแคตตา
ลอ็คไปเอง ข้อควรระวงัในการใช้การตลาดทางตรงโดยแคตตาลอ็ค 
คือ ระยะเวลาในการที่จะท�าให้ลูกค้าเป้าหมายมีการตอบสนองไม่
ว่าจะเป็นค�าสัง่ซือ้หรอืการสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ ความน่าเชือ่ถอื
ของธุรกิจ ฐานข้อมูลรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายทีเ่ลอืกมาอย่างถกูต้องเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะกระตุน้ให้ลกูค้า
เป้าหมายเกิดการตอบสนอง

ผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกมาใส่ไว้ในแคตตาล็อคควรมีลักษณะ
ดังนี้ คือ

1. หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปยาก
2. สามารถเลือกซื้อได้โดยไม่ต้องสัมผัส หรือเห็นของจริง

เพียงแต่ดูรูปภาพสามารถตัดสินใจซื้อได้
3. ควรมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
4. ราคาไม่แพงกว่าซื้อจากที่อื่น
5. มีค�าอธิบายรายละเอียดของสินค้า
แคตตาล็อคควรจะมีขนาดเท่ากระดาษ A4 หรือ A5 เพื่อ

ความสวยงามและอ่านง่าย รวมทั้งสามารถบรรจุในซองจดหมาย
ได้ ในการออกแบบรูปลักษณ์ของแคตตาล็อค ควรจะค�านึงหลัก 
RADER ซึ่งประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 

1. ความสัมพันธ์ (Relevance) จะต้องมีความสัมพันธ์
กับผู้รับ

2. ความเชือ่ถอืได้ (Authority) ลกูค้าเป้าหมายจะซือ้สนิค้า
ต่อเมื่อแคตตาล็อคนั้นดูน่าเชื่อถือ

3. ความโดดเด่น (Distinctiveness) ภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ต้องสามารถสื่อสารผ่านทางแคตตาล็อคได้
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4. ความเพลิดเพลิน (Entertainment) เมื่อผู้บริโภคเป้า
หมายเปิดแคตตาล็อคดูจะรู้สึกเจริญหูเจริญตา

5. ความทรงจ�า (Retention)  ลูกค้าเป้าหมายอาจจะยัง
ไม่ท�าการสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นแคตตาล็อคควรจะน่าเก็บไว้ เมื่อใดที่
ต้องการสามารถหยิบขึ้นมาได้

เนื่องจากการท�าแคตตาล็อคเป็นต้นทุนที่สูงมาก ต้นทุน
ที่สูงนั้นมาจากค่ากระดาษ ค่ารูป ค่าพิมพ์ ค่าออกแบบงานศิลป์ 
เป็นต้น ดังนั้นจะพบว่าปีหนึ่งจะส่งแคตตาล็อค 3-4 ฉบับเท่านั้น  
หรืออาจจะน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

  
การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์

การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์ หมายถึง วิธีการสื่อสาร
โดยใช้โทรศัพท์ ร่วมกับการมีฐานข้อมูล และบทพูดที่เป็นส่วนตัว 
โดยจะมคีวามเชีย่วชาญ มกีารวางแผน สามารถวดัผลได้ ใช้ต้นทนุ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์ วธิกีารสือ่สาร
แบบนีใ้ช้อย่างแพร่หลายในปัจจบุนัเนือ่งจาก ต้นทนุทีต่�่าเมือ่เปรยีบ
เทียบกับเครื่องมือการสื่อสารอื่น สภาพการแข่งขันที่เข้มข้น ธุรกิจ
ต่างต้องหาข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่ไม่ท�าให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น 
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและทันใจ 
สามารถควบคุมได้ 

ขอบเขตของการตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์

การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์ ประกอบด้วย โทรออก 
(Outbound) และโทรเข้า (Inbound) ซึ่งทั้ง 2 กรณีที่กล่าวมีความ
แตกต่างกันดังนี้ ได้แก่

1. การโทรออก ได้แก่ การทีธ่รุกจิมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์
และวางแผนให้พนกังานเป็นฝ่ายโทรออกไปตดิต่อลกูค้านัน้ จงึอาจ
จะสรุปวัตถุประสงค์ของการโทรออกได้ดังนี้ 

-  เพื่อการเสนอขายสินค้า
-  เพื่อการส�ารวจ
-  เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
-  ใช้น�าทาง
-  ติดตามผลการส่งจดหมายตรง
-  เพื่อการส่งเสริมการตลาด
-  เพื่อติดตามลูกค้าเดิมในการต่อสมาชิก 
-  เพื่อเพิ่มอัตราการซื้อของลูกค้า
-  เพื่อเพิ่มการขายสินค้ารายการอื่นๆ
-  เพื่อเรียนรู้ข้อมูลคู่แข่ง
-  เพื่อการนัดหมาย
-  เพื่อการบริการหนี้สิน

-  ใช้ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูลรายชื่อลูกค้า
-  ใช้ในการด�าเนินงานของพนักงานขาย
2. การโทรเข้า (Inbound) ลูกค้าจะสื่อสารเข้ามาเพื่อการ

สั่งสินค้า ร้องเรียน สอบถามรายละเอียด ในขณะที่พนักงานที่รับ
โทรศพัท์สามารถจะจงูใจลกูค้าให้ซือ้สนิค้าแพงขึน้หรอืสนใจสนิค้า
ที่มีราคาแพงขึ้น รวมทั้งเสนอขายสินค้าอย่างอื่นๆ ไปด้วย 

 โดยสรุปไม่ว่าจะเป็นการโทรออกหรือโทรเข้า มีวัตถุ 
ประสงค์หลักๆ 4 ประการคือ การเสนอขาย การนัดพบ การเป็น
แหล่งอ้างอิงถึง และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของธุรกิจที่ใช้กำรตลำดทำงตรง:		
อินเทอร์เน็ต

 บริษัท Dell Computer Corporation ได้บุกเบิกการใช้
โทรศัพท์และโทรสาร เป็นช่องทางในการขายเครื่องคอมพิวเตอร์
แก่ลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะมีลักษณะการผลิตตามค�าสั่งซื้อของ
ลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Order) แทนการผลิตล่วงหน้าเพื่อขาย  
จากนั้น Dell เริ่มเปิดเว็บไซต์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในการให้ข้อมูล
ต่อลูกค้า จนในที่สุดได้มีการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
(Desktop) โดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ตและขยายไปสู่การขาย
โน้ตบุ๊ค (Notebook) และขายเซิร์ฟเวอร์ (Server) ในเวลาต่อมา 
หลังจากมีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ายอดขายเพิ่ม 
สูงขึ้นเป็น 2 เท่า และมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย

ภำพที่	1  ขั้นตอนการขายสินค้าของ Dell แบบเดิม
ที่มำ: http://www.ecommerce.or.th/case/PDF/Dell.pdf 

โฆษณาด้วยการแจก           
แคตตาล็อค 100,000 ฉบับ

โทรศัพท์สอบถาม             
10,000 ราย

โทรศัพท์สั่งซื้อ       
2,000 ราย
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 ในขณะที่ขั้นตอนการขายสินค้าของ Dell แบบเดิม 
เป็นดังภาพต่อไปนี้

  
 

ภำพที่	2 ขั้นตอนการขายสินค้าของผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่มำ: http://www.ecommerce.or.th/case/PDF/Dell.pdf

จากภาพทั้งสองภาพที่แสดงจะพบว่า ยอดขายของ
คอมพิวเตอร์มีมากขึ้น เนื่องจากมีช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง นั่นคือ สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้
ด้วย อีกทั้งราคาจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้บริโภคมีราคาถูก
กว่าการซื้อจากร้านค้าทั่วไป ประมาณร้อยละ 10-15 นอกจาก
มีช่องทางในการเสนอขายสินค้าถึงมือผู้บริโภคแล้ว การมีข้อมูล
ของผู้บริโภค เช่น ข้อมูลส่วนตัวและรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคแต่ละคน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความส�าเร็จที่ Dell มิได้มอง
ข้าม จะเห็นได้จากการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship Management) ที่ประสบความส�าเร็จด้วยเช่นกัน 
เพราะการจะสร้างความสมัพนัธ์และสานต่อความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
ได้นั้น บริษัทเองต้องมีข้อมูลของผู้บริโภคแต่ละคน ซึ่งข้อมูลจะได้
มาจากประวตักิารซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคแต่ละคน และสามารถน�า
ข้อมลูมาผลติสนิค้าหรอืบรกิารตอบสนองความต้องการของแต่ละ
คนได้เช่นกัน ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า Dell คือผู้น�าอย่างแท้จริงในการ
จ�าหน่ายคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตในระบบการผลิตตามค�าสั่ง 
(Built-to-Order) 

 ส�าหรับในเมืองไทย ช่วงที่สถานการณ์การเมืองไม่สงบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ที่มีการปิด
ถนนบริเวณแยกราชประสงค์ ส่งผลท�าให้ผู้ค้าบริเวณนั้นและใกล้
เคียง ไม่สามารถเปิดหน้าร้านค้าขายสินค้าได้อย่างปกติ ถ้าเปิด

ผู้เยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ 100,000 ราย

โทรศัพท์สอบถาม 
 5,000 ราย

โทรศัพท์สั่งซื้อ  
1,750 ราย

การสั่งซื้อผ่าน
อินเทอร์เน็ต  
500 ราย

ขายได้ผู้บริโภคก็ไม่กล้าเสี่ยงที่ไปเดินซื้อสินค้า เพราะเกรงความ
ไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นทางเลือกทางหนึ่งที่ผู ้ประกอบ
การใช้คือ การขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากประสบการณ์
ของผู้เขียนซึ่งมีโอกาสซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและมีโอกาส
สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์กับผู้ขายสินค้า ได้ความว่าผู้ขายรายนี้
มีร้านขายสินค้าอยู่ที่แพลตตินั่ม ศูนย์สินค้าขายส่งย่านประตูน�า้ 
ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไม่สามารถเปิดหน้า
ร้านขายสินค้าในบางช่วงเวลา ผู้บริโภคเองไม่มาซื้อสินค้าที่ร้าน
ด้วยเนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัย ผู้ขายรายนี้กล่าวว่าตัวเอง
เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าที่มีขายในหน้าร้าน ยอดค�าสั่งซื้อมีเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10-20 % จากยอดค�าสั่งซื้อทั้งหมดในช่วงปีก่อนหน้าที่
จะมีสถานการณ์ความรุนแรง จะเห็นว่าค�าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
ได้ช่วยให้ผู้ขายรายนี้สามารถอยู่ในธุรกิจได้จนถึงปัจจุบัน

การตลาดทางตรงมีความส�าคัญมากขึ้นในปัจจุบันเพราะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรง และใช้ต้นทุนที่
ต�า่ เนือ่งจากสามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคแต่ละบคุคล ตอบสนองความ
ต้องการแต่ละคนได้ด้วยเช่นกัน เครื่องมือทางการตลาดทางตรง 
ประกอบด้วย การตลาดทางตรงโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้จดหมาย
ตรง ใช้แคตตาล็อค และใช้โทรศัพท์ เครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือ
ที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้คือ การขายโดยใช้พนักงานขาย 
ดังนั้น เจ้าของธุรกิจควรจะเข้าใจและสามารถน�าวิธีการสื่อสาร
ประเภทนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากเครื่องมือที่น�ามา
ใช้ในการตลาดทางตรงแล้ว การมีข้อมูลและสามารถน�ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ท�าให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคได้

บทสรุป

การตลาดทางตรงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มุ ่งเน้น
สื่อสารไปยังคนแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ใช่
สื่อสารไปยังประชากรกลุ่มใหญ่ เครื่องมือที่นิยมใช้ในการตลาด
ทางตรง ได้แก่ อินเทอร์เน็ต จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรศัพท์ 
และการขายโดยใช้พนักงานขาย ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่า การ
ใช้งบประมาณในการสื่อสารด้วยเครื่องมือเหล่านี้น่าจะมีความคุ้ม
ค่ามากกว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ 
เพราะการตลาดทางตรงจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาโต้ตอบ
กลับมาอย่างรวดเร็ว



 

Executive Journal118

บรรณานุกรม 

การตลาดทางตรง. (2553). สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2553, 
 จาก http://www.oknation.net/blog/ 
 Marketingthaismill/2009/09/01/entry-1
การตลาดทางตรงโดยแคตตาล็อค. (2553). สืบค้นเมื่อ 28 
 มกราคม 2553, จากhttp://chotima.makewebeasy.
 com/customize_0_58375_TH.html3
การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์. (2553). สืบค้นเมื่อ 28 
 มกราคม 2553, จาก  http://chotima.
 makewebeasy.com/customize_0_58374_TH.html3
ดรุณี  อัศวพรชัย. (2553). การตลาดทางตรง. สืบค้นเมื่อ 27 
 มกราคม 2553, จาก http://www.ismed.or.th/SME2/
 src/upload/knowledge/1181536762466col1fa5dd
 03.pdf
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). ระบบสารสนเทศเชิงกล
 ยุทธ์. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2553, จาก 
 http://nidamppm14.files.wordpress.com
อรชร  มณีสงฆ์. (2549). การตลาดทางตรง. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 กรุงเทพฯ: เดอะ โนว์เลจเซ็นเตอร์.
ADMS Asia Pacific. (2553). การเจาะลึกถึงความพึงพอใจ
 ของผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2553, จาก 
 http://www.adms-asia.in.th/html/direct_
 marketing/consumer_preferences.html 

Bird, D. (2007). Commonsense Direct & Digital Marketing. 
 5th ed. USA: Kogan Page.
Dell Computer Corporation (ร้านขายคอมพิวเตอร์ตามสั่ง). 
 (2553). สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2553, จาก  http://
 www.ecommerce.or.th/ case/PDF/Dell.pdf
Horn, Robert. (2553). Thailand Tourism Devasted by 
 Political Unrest.  Retrieved July 20, 2010, from 
 http://www.time.com/time/world/article/ 
 0,8599,1982555,00.html
Kotler, P. (2000). Marketing Management.  New Jersey: 
 Prentice Hall.
Retail categories: Distribution method. (2553). Retrieved 
 January 25, 2010, from http://www.knowthis.
 com/principles-of-marketing-tutorials/retailing/
 retail-categorised-d


