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ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในธุรกิจออนไลน์

Marketing Communications Factors in Online Business
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บทคัดย่อ 

	 ปัจจบุนัธรุกจิออนไลน์ในประเทศไทยมมีลูค่าทางเศรษฐกจิกว่า	80,000	ล้านบาทต่อปี	เนือ่งจากการส่งเสรมิสนบัสนนุของหน่วย
งานภาครัฐ	 และภาคเอกชน	แต่อย่างไรก็ดีธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยก็ยังเติบโตได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆ	 เนื่องจากผู้ประกอบการขาด
ความเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิ	และผูบ้รโิภคกย็งัขาดความเชือ่ถอื	และความไว้วางใจในการสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์	ปัญหาดงักล่าวเกดิ
จากการขาดการสื่อสารการตลาดที่ดีและถูกต้อง	ดังนั้นบทความเรื่องนี้จึงน�าเสนอปัจจัยในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจออนไลน์	ซึ่งไม่
ได้มองการสือ่สารการตลาดเป็นเพยีงแค่การส่งเสรมิการตลาดเท่านัน้	หากแต่มองว่าทกุขัน้ตอนของการด�าเนนิธรุกจิออนไลน์คอืการสือ่สาร
ที่ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าทั้งสิ้น	ประกอบด้วย		6	ปัจจัย	ได้แก่	(1)	ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร	ซึ่งเว็บไซต์จะต้องมีความน่าเชื่อถือ	
และน่าไว้วางใจ		(2)	ปัจจยัด้านเนือ้หาสาร	คอื	ข้อมลูข่าวสารต้องสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า	(3)	ปัจจยัด้านช่องทางการสือ่สาร	
หรือตัวกลางในการน�าเนื้อหาสารของเว็บไซต์ส่งไปยังลูกค้า	เช่น	ระบบเครือข่ายที่รวดเร็วและใช้งานง่าย	เป็นต้น	(4)	ปัจจัยด้านผู้รับสาร
โดยพิจารณาปัจจัยบุคคล	ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม	และปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้รับสารประกอบในการสื่อสาร	(5)	ปัจจัยด้านผลตอบ
กลับ	คือ	การวัดประสิทธิผลทางการสื่อสาร	และ	(6)	ปัจจัยด้านสิ่งรบกวน	คือ	สิ่งที่ส่งผลทางลบต่อการแปลความหมายข้อมูล	และท�าให้
การสื่อสารการตลาดล้มเหลว

Abstract 

	 Thailand’s	online	business	has	seen	its	continuing	growth	with	almost	80,000	million	baht	per	year	with	supports	from	
government	and	private	sectors.	However,	when	compared	with	other	countries,	its	expansion	rates	still	fall	behind	because	
of	the	insufficiency	of	knowledge	about	online	business	among	Thai	online	business	operators	and	the	lack	of	trust	among	
consumers.	These	problems	stem	from	the	scarcity	of	proficient	and	proper	marketing	communications.	Against	the	belief	that	
confines	the	use	of	marketing	communications	to	marketing	promotion,	this	paper	purposes	that	all	components	of	online	
business	can	be	regarded	as	a	communication	factors	that	play	a	crucial	role	in	shaping	perceptions	of	online	business	
consumers.	These	include	6	key	communication	factors	such	as	1)	trustworthiness	of	senders	2)	consumers’	needs	upon	
product	contents	3)	the	structure	of	websites	facilitating	consumers	when	browsing	the	web	4)	audience	analyses	in	respects	
of	their	socio-cultural	and	psychological	backgrounds.	5)	feedbacks	measurements	concerning	online	communication	
effectiveness	6)	consumers’	misinterpretation	regarded	as	semantic	noises	in	communication	process	leading	failure	of	
online	marketing	communication.				            
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	 Andrew	S.	Grove	 อดีตประธานบริษัทอินเทล	 และผู้
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย	อาทิ	รางวัล	CEO	of	the	Year	
จากวารสาร	CEO	Magazine	ในเดือนกันยายน	2540	และรางวัล
บุคคลแห่งปี	ค.ศ.1997	จากนิตยสารไทม์	(Time	Magazine)	ได้
กล่าวว่าในอนาคตอนัใกล้นีไ้ม่มธีรุกจิใดทีด่�าเนนิการโดยปราศจาก
การเชือ่มต่อกบัอนิเทอร์เนต็	และอนิเทอร์เนต็จะเข้ามามบีทบาททกุ
องค์กร	(ยืน		ภู่วรวรรณ	และสมชาย		น�าประเสริฐชัย,	2543,	30)	
	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-Commerce)		หรือธุรกิจ
ออนไลน์	 (Online	Business)	 หมายถึงการท�าธุรกรรมทางธุรกิจ
อย่างง่ายๆ	 ที่เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางดิจิตอลบนระบบ
เน็ตเวิร์ก	และเป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้า	หรือบริการเพื่อ
เงินบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น	แต่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ	 และความแม่นย�าในการท�าธุรกรรมต่างๆ	 และยัง
เป็นวธิหีนึง่ส�าหรบัองค์การเพือ่การแลกเปลีย่นข้อมลูกบัลกูค้า	และ
ผู้ขายเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์	(อุไรวรรณ	ชัยวิริยะ
กุล,	2544,	15)	
	 จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ประเภทธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด	ได้แก่	ธุรกิจขาย
ให้กับผู้บริโภค	(Business	to	Consumer	-	B2C)	คิดเป็นร้อยละ	
85.3	 รองลงมาร้อยละ	14.4	 เป็นประเภทธุรกิจขายให้กับธุรกิจ	
(Business	to	Business	-	B2B)		และร้อยละ	0.3	เป็นประเภทธุรกิจ
ขายให้กับภาครัฐ	(Business	to	Government	-	B2G)		(ภาวุธ	พงษ์
วิทยภานุ,	2550,	16)	นอกจากนี้ผลการส�ารวจสถานภาพพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในปี	2549		พบว่า	มูลค่าการซื้อขาย
ออนไลน์ของภาคธุรกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โดยมีมูลค่าเกือบ	8	
หมื่นล้านบาท	 แบ่งเป็นประเภทธุรกิจขายให้กับธุรกิจ	(B2B)	 ใน
สัดส่วนร้อยละ	30	หรือมูลค่า	66,095	ล้านบาท	อัตราการขยายตัว
ประมาณร้อยละ	12.53	ขณะที่การซื้อขายผ่านธุรกิจ	ธุรกิจขายให้
กับผู้บริโภค	(B2C)	มีสัดส่วนร้อยละ	5.0	หรือมีมูลค่า	11,392	ล้าน
บาท	โดยธรุกจิขายให้กบัธรุกจิ	(B2B)		มสีดัส่วนการขายตลาดต่าง
ประเทศ	ร้อยละ	78.87	ในขณะทีธ่รุกจิขายให้กบัผูบ้รโิภค	(B2C)	มี
สดัส่วนการขายในตลาดต่างประเทศร้อยละ	15.58	(สมุาวสี		ศาลา
สุข,	2550,	1)
	 จากตัวเลขดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว ่ามีอัตรา
การขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์อย ่างมากใน
ประเทศไทย	อาจเนือ่งมาจากแรงผลกัของหน่วยงานภาครฐั	ไม่ว่า
จะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ศูนย์เทคโนโลยี	
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 และเขต
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์	หรอืซอฟต์แวร์พาร์ค	ต่างให้การส่งเสรมิผู้
ประกอบการในการท�าพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์อย่างเตม็ที่	นอกจาก

นี้การมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังเป็นประโยชน์ในการ
เตบิโตของธรุกจิ	เนือ่งจากเป็นโครงสร้างพืน้ฐานในการท�าพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส์ให้มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้	(“อ-ีคอมเมร์ิซช้อปสนัน่
เว็บ”,	2552	,	31)	

ความส�าคัญของการสื่อสารการตลาดกับธุรกิจออนไลน์

ธรุกจิออนไลน์เป็นการด�าเนนิกจิกรรมระหว่างผูซ้ือ้	และ
ผู้ขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 การสั่งซื้อ	 การช�าระเงิน	
หรือการส่งสินค้า	 ซึ่งมีความแตกต่างจากการท�าธุรกิจการค้าโดย
ทั่วไป	 เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายไม่จ�าเป็นต้องพบกันหรือเห็นหน้า
กันก็สามารถซื้อสินค้าได้	 ดังนั้นผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
นั้น	 จะต้องเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของตลาดอินเทอร์เน็ตที่แตก
ต่างออกไปจากธุรกิจอื่น	 อรชร	 มณีสงฆ์	 (2546,	74)	 กล่าวว่า	
ตลาดอินเทอร์เน็ต	 เป็นตลาดของผู้บริโภค	 เนื่องจากการซื้อขาย
เกิดจากการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นหลัก	 โดยธุรกิจจะประสบ
ความส�าเรจ็ในตลาดอนิเทอร์เนต็ได้นัน้ต้องสามารถท�าให้ลกูค้าพงึ
พอใจมากที่สุด	โดยยึดหลัก	2	ประการในการสร้างความพอใจให้
แก่ผู้บริโภค	คือ	ท�าให้ผู้ซื้อได้ของที่ถูกใจ	(Customization)	และ
สามารถบริการสินค้าได้ทันใจ

ดร.พิเชษฐ์	 	 ตุงรงคเวโรจน์	 ผู้อ�านวยการศูนย์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์	(ณัฐจักร์	 	 ตรีสัตยาเวทย์,	2545,	3)	 กล่าวว่า	 ผู้
ประกอบการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์ โดยยังเข้าใจว่าการท�า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงการสร้างเว็บไซต์แล้วน�าสินค้าไป
วางไว้บนเว็บ	 ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นต้องอาศัยเทคนิคการตลาด
อีกมาก	 นอกจากการเข้าใจเรื่องการตลาด	 และลักษณะเฉพาะ
ของอินเทอร์เน็ตแล้ว	 ผู้ประกอบการที่ประสงค์ท�าธุรกิจออนไลน์
ให้ประสบความส�าเร็จ	 จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลกัการสือ่สารการตลาดผ่านอนิเทอร์เนต็ด้วย		เนือ่งจากการขาย
สินค้าและบริการออนไลน์ไม่ได้จบลงด้วยการมีเว็บไซต์	 หากแต่
ผู้ประกอบการจะต้องต่อยอดการบริการโดยหาวิธีการสื่อสารการ
ตลาดใหม่ๆ	 ให้ผู้บริโภครู้จัก	 เชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการผ่านเว็บไซต์ในที่สุด		

จากงานวจิยั	พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิค้าออนไลน์
ของผู้บริโภค	ได้แก่	ความสะดวกสบาย	มีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าการซื้อ
ในช่องทางปกต	ิมคีวามรวดเรว็ในการซือ้	และคณุภาพของเนือ้หาที่
น�าเสนอ	(Rajasee	Rage,	2007,	7)	ส่วนปัญหาและอปุสรรคทีท่�าให้
ผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าออนไลน์	ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความเชื่อ
มัน่ในความปลอดภยัของระบบช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์	(สริกิลุ		
หอสถิตย์กุล,	2543)	 รวมทั้งสาเหตุที่ท�าให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก	 คือ	 การขาดความ
น่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ	ท�าให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น	 ไม่
กล้าตดัสนิใจซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็	เพราะไม่ไว้วางใจผูข้าย	ไม่
ทราบว่าผู้ขายเป็นใคร	มีสถานประกอบการอยู่ที่ไหน	ไม่สามารถ
เห็นหรือจับต้องสินค้าได้	 กลัวสินค้าสูญหายระหว่างทาง	 เป็นต้น	
(ภาวุธ		พงษ์วิทยภานุ,	2550,	111)	จากงานวิจัยที่กล่าวมาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจ	 และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ออนไลน์ล้วนแต่เป็นปัญหาการสื่อสารการตลาดที่ธุรกิจออนไลน์
ก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรกด็หีลายคนมกัเข้าใจผดิว่าการสือ่สารการตลาด	
เป็นเพียงแค่	การส่งเสริมการตลาด (Promotion)	หรือ	P	ตัวที่สี่
ของส่วนผสมทางการตลาดเท่านั้น	(Marketing	Mix	:	4P)	ดังเช่น
ที่บริษัทฟอร์เรสเตอร์	ส�ารวจกลุ่มบริษัทผู้น�าที่เสนอขายสินค้าผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต	จ�านวน	125	บริษัท	พบว่า	ร้อยละ	85.0	ยังคงมุ่ง
การน�าเสนอเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของสินค้าหรือบริการในรูป

แบบเดิมๆ	มีเพียงร้อยละ	35.0	 เท่านั้นที่ยกระดับการสื่อสารการ
ตลาดทีห่ลากหลาย	และเพิม่การซือ้สนิค้าได้มากขึน้	(ช้อปออนไลน์
โตสวนกระแส,	2551,		27)

ดังนั้นบทบาทของการสื่อสารการตลาด	 จึงมีมากกว่า
การเป็นแค่เครื่องมือสื่อสารการตลาดเท่านั้น	เนื่องจากการสื่อสาร
เข้าไปมบีทบาทกบัตราสนิค้าตัง้แต่เริม่ต้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 ออกแบบบรรจุภัณฑ์	 การตั้งราคาขาย	 การเลือกช่อง
ทางการจดัจ�าหน่าย	การโฆษณา		การประชาสมัพนัธ์	การซือ้	หรอื
การบรกิารหลงัการขายล้วนแล้วแต่ต้องอาศยัการสือ่สารเป็นเครือ่ง
มือในถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร	คุณค่าของตราสินค้า	 ให้ลูกค้าเกิด
การรับรู้ทั้งสิ้น	กล่าวโดยสรุป	การตลาดในยุคปัจจุบันนั้นคือ การ
สื่อสาร และการสื่อสารก็คือ การตลาดนั่นเอง	ปัจจัยทั้งสองอย่าง
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ท�าให้การสื่อสารการตลาดธุรกิจ
ออนไลน์จึงมีปัจจัยที่ต้องให้ความส�าคัญ	 และมองในมิติที่กว้าง
มากกว่าเป็นแค่เพียงการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น	

ปัจจัยส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงในการสื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์

Duncan	(2002,	126)	ได้เสนอแบบจ�าลองกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ์		โดยมีองค์ประกอบของการสื่อสาร	
ได้แก่	ผู้ส่งสาร	(Source)	สาร	(Message)	ช่องทางการสื่อสาร	(Channel)	ผู้รับสาร	(Receiver)	ผลตอบกลับ	(Feedback)	และสิ่งรบกวน
ในการสื่อสาร	(Noise)	ซึ่งมีความแตกต่างจากกระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิมไว้ดังภาพที่	1	และสามารถน�ากระบวนการสื่อสารการตลาด
นี้มาใช้ในการก�าหนดแนวทางการสื่อสารการตลาดให้กับธุรกิจออนไลน์ได้ดังนี้

ภาพที่ 1:	An	Interactive	Marketing	Communication	Model
ที่มา:	Duncan,	Tom.	(2002).	IMC Using Advertising and  Promotion to Build Brands.	USA	:	McGraw-	Hill	/	Irwin,	127
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1. ผูส่้งสาร (Source)	ในการสือ่สารการตลาดผูท้�าหน้าที่
ส่งสาร	หรือเป็นผู้เริ่มต้นในการสื่อสาร		คือ	บริษัท	เจ้าของตราสิน
ค้า	หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา	เป็นผู้มีหน้าที่เข้ารหัส	(Encoding)	
หรอืส่งสารทีเ่กีย่วข้องกบัคณุประโยชน์	จดุดขีองสนิค้า	หรอืบรกิาร	
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสร้างความเข้าใจ		จงูใจให้ลกูค้าเกดิพฤตกิรรม	
ส�าหรบัธรุกจิออนไลน์สิง่แรกทีท่�าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่าน
ทางอนิเทอร์เนต็นัน้กค็อืความน่าเชือ่ถอื	และความไว้วางใจ	(อภชิยั		
เรืองศิริปิยะกุล,	2544,	62)		เนื่องจากลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะได้จับ
ต้องสินค้าก่อน	ได้เห็นแต่เพียงรูปภาพและค�าบรรยายเท่านั้น	นั่น
หมายถึง	ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จะต้องสื่อสารให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อถือและไว้วางใจในตัวสินค้า	ร้านค้า	และเจ้าของร้านค้า	
รวมทั้งควรมีการสื่อสารที่แสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นใคร	 มาจาก
ไหน	ชื่อบริษัท	ชื่อเจ้าของเว็บไซต์	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์ควรเป็นที่
อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ง่าย

นอกจากนีก้ารสือ่สารการตลาดให้เวบ็ไซต์หรอืผูส่้งสารมี
ความน่าเชือ่ถอื	กส็ามารถท�าได้โดยการแสดงเครือ่งหมายพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์	การแสดงจ�านวนหรอืสถติผิูซ้ือ้	ผูเ้ข้าชม
เวบ็ไซต์	การอ้างองิถงึผูท้ีเ่คยซือ้หรอืใช้บรกิารไปแล้ว	การน�ารางวลั
หรือข่าวที่เกี่ยวกับเว็บไซต์มาแสดง	และการอ้างอิงระยะเวลาที่ได้
ให้บริการธุรกิจออนไลน์	เป็นต้น

2. สาร (Message)	 ก็คือ	 ทุกสิ่งที่ผู้ส่งสารได้ท�าการ
สื่อสารออกไป	 ในการสื่อสารการตลาด	 สาร ได้แก่ ข่าวสาร
ตราสินค้า (Brand Message)	หมายถึง	ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับตราสินค้าทั้งหมดที่บริษัทหรือเจ้าของตราสินค้าส่งไปยังกลุ่ม
ลูกค้า	(Customer)	หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	(Stakeholder)	อาทิ	
เนื้อหา	 เสียง	 ค�าพูด	 การกระท�า	 ภาพประกอบ	 สัญลักษณ์	 ดัง
นั้นในการสื่อสารนักการตลาดควรจะให้ความส�าคัญกับสาร	 โดย
การก�าหนดโครงสร้างของสาร	ที่จะท�าการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า		
เช่น		การเลือกสรรข้อความ	ภาพประกอบ	เสียง	ลีลาและเทคนิค
การน�าเสนอข่าวสารตราสนิค้านัน้จะต้องมคีวามน่าสนใจและดงึดดู
ความสนใจลูกค้าได้

ทั้งนี้ในการสื่อสารการตลาดบางครั้งลูกค้าอาจจะได้
รับข้อมูลข่าวสารทั้งทางตรง	 และทางอ้อม	(Direct	&	 Indirect	
Contact)	 จากบริษัท	 โดยเป็นข่าวสารที่วางแผนไว้ล่วงหน้า	
(Planned	Message)	 ข่าวสารที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า	
(Unplanned	Message)	 ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	(Product	
Message)	และข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ	(Service	Message)	
เช่น	 การที่ลูกค้าเห็นภาพสินค้าในเว็บไซต์	 เห็นราคาขาย	 เห็น
แบนเนอร์โฆษณา	 ทราบเรื่องราวที่เป็นข่าว	 หรือนโยบายการรับ
ประกันสินค้าและการช�าระเงิน	 เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับการรับ

รู้ต่อเว็บไซต์ได้ทั้งสิ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	 Duncan (2002, 128) 
กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถน�าเสนอผ่านเนื้อหาสารได้ทั้ง
สิ้น (Everything Communicates)	 ดังนั้นในการก�าหนดเนื้อหา
สารตราสินค้าส�าหรับธุรกิจออนไลน์จึงมีเนื้อหาสารที่ต้องให้ความ
ส�าคัญ	6	ประการ	ดังนี้	

2.1 เนื้อหาสารด้านผลิตภัณฑ์ (Product Brand 
Message)	 ได้แก่	 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการน�าเสนอจุดเด่นของ
สนิค้า	เอกลกัษณ์ของสนิค้า	สมรรถนะสนิค้า	รปูลกัษณ์	และบรรจุ
ภัณฑ์	เป็นต้น	ส�าหรับธุรกิจออนไลน์เนื้อหาสารด้านผลิตภัณฑ์	ก็
คือ	 การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า	 หรือบริการ
ผ่านเว็บไซต์	ประกอบด้วย	การแสดงภาพถ่ายสินค้าที่ชัดเจน	การ
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า	 ขนาดและน�้าหนักสินค้า	 สี	
วัสดุที่ใช้	 นโยบายการรับประกันสินค้า	 หรือหากเว็บไซต์มีสินค้า
หลากหลายประเภทและหลากหลายยี่ห้อก็ควรแสดงให้ครบ	ทั้งนี้
ข้อมลูต่างๆ	ทีเ่จ้าของเวบ็ไซต์ได้น�าเสนอต่อลกูค้าจะต้องครบถ้วน
สมบูรณ์		เป็นข้อมูลจริง	เป็นภาพถ่ายจริง	เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ประเมินคุณภาพสินค้า	 	 และมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าหรือบริการ
ที่มีประสิทธิภาพตามที่เว็บไซต์ได้แจ้งไว	้ 	 นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยว
กับสินค้าหรือบริการเว็บไซต์ควรจะมีการอัพเดทสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ	 เสมอเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม	 หรือซื้อสินค้าอย่างต่อ
เนื่อง	

2.2 เนื้อหาสารด้านราคา (Price Brand Message)	เป็น
ตวับ่งชีว่้าแบรนด์นัน้เป็นอย่างไร	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแบรนด์อืน่ใน
ด้านคณุภาพและสถานภาพ	ราคาใช้เป็นตวัแยกแยะความแตกต่าง
ของแบรนด์	 ซึ่งราคาในที่นี้ไม่เพียงแต่ราคาขายของสินค้าเท่านั้น
แต่หากรวมถงึต้นทนุในการได้มา	และการรกัษาดแูลสนิค้านัน้ด้วย	
ส�าหรบัธรุกจิออนไลน์เนือ้หาสารด้านราคาประกอบด้วย	การแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขาย	ราคาส่วนลด	ราคาค่าจัดส่ง	วิธีการช�าระ
เงนิ	ค่าธรรมเนยีมในการช�าระเงนิ	ระยะเวลาในการช�าระเงนิ	และ
ค่าธรรมเนียมในการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า	เป็นต้น	

ส�าหรับการตั้งราคาขายสินค้าหรือบริการออนไลน์	 
ผู้ประกอบการควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า	 
หมัน่ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงราคาของคูแ่ข่งใกล้เคยีง	นอกจาก
นี้	ในการขายสินค้าบางชนิด	เช่น	เครื่องประดับที่มีขนาดเล็กและ
น�้าหนักเบา	 อาจท�าให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง	 เพราะมีการค�านวณน�้า
หนกัขัน้ต�า่ในการส่ง	ผูข้ายจงึควรน�าเสนอสนิค้าเครือ่งประดบัเป็น
ชดุ	แทนทีจ่ะแยกขายเป็นชิน้	ซึง่เมือ่รวมราคาเป็นชดุแล้วจะท�าให้
ลกูค้ามคีวามรูส้กึว่าราคาไม่สงูนกั	ในกรณทีีผู่ข้ายทราบตลาดหลกั
ของตนว่าเป็นกลุม่ลกูค้าจากประเทศอะไรแล้ว	อาจท�าการค�านวณ
ค่าจดัส่งรวมเข้าไปในราคาสนิค้าเลย	เพือ่ท�าให้กระบวนการตดัสนิ
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ใจซื้อของลูกค้าเร็วขึ้น	ส�าหรับการตั้งราคาเพื่อจ�าหน่ายสินค้าหรือ
บริการออนไลน์นั้น	 ผู้ขายจะต้องมีการค�านวณต้นทุนให้รอบคอบ	
หรือความเสีย่งต่างๆ	ทีอ่าจจะเกดิขึ้น	เชน่	การที่ลูกคา้ท�ารายการ
ซื้อด้วยบัตรเครดิตนั้น	ธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียม	3%	ซึ่งผู้
ขายจะต้องน�าค่าใช้จ่ายนีไ้ปรวมเป็นต้นทนุก่อนตัง้ราคาสนิค้าด้วย	
(อาณัติ		ลีมัคเดช,	2546,	42)
 2.3 เนื้อหาสารด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place or 
Distribution Brand Message)	 สถานที่ที่สินค้านั้นวางจ�าหน่าย	
สามารถน�าเสนอเนือ้หาสารออกไปได้	ส�าหรบัธรุกจิออนไลน์	อาณตัิ	
ลีมัคเดช	(2546,	43)	กล่าวว่า	การหาท�าเลของธุรกิจออนไลน์เทียบ
ได้กับการตั้งชื่อร้าน	 ศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต	 เรียกว่า	 โดเมนเนม	
(Domain	Name)	ซึ่งชื่อ	(Name)	หรือว่าโดเมนเนม	(Domain	
Name)	 คือสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจดจ�าเว็บไซต์	 หรือร้านค้าออนไลน์	
โดเมนเนมที่ดีจะต้องสั้น	ต้องจดจ�าได้ง่าย	ต้องแสดงความหมาย
ถึงคุณค่าที่เว็บไซต์มอบให้	 หากเป็นเว็บไซต์ของบริษัท	 ชื่อสินค้า
หรือบริการควรใช้ชื่อนั้นเป็นโดเมนเนม	(ภิเษก		ชัยนิรันดร์,	2551,	
120)

นอกจากท�าเลที่ตั้งของร้านแล้วช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ของธุรกิจออนไลน์ยังหมายรวมถึง	 การออกแบบหน้าเว็บไซต์	
ประกอบด้วย	ความสวยงามของเว็บไซต์หรือหน้าร้าน	การเข้าถึง
สินค้าได้รวดเร็ว	สี	โทนของการสื่อสาร	ขนาดตัวอักษร	ขนาดและ
ความละเอียดของภาพถ่าย	 เป็นต้น	 และการแสดงข้อมูลการจัด
ส่งสินค้าหรือบริการ	ประกอบด้วยระยะเวลา	คุณภาพ	ความตรง
ต่อเวลา	 และความหลากหลายของการจัดส่งสินค้าจากเว็บไซต์
ไปยังผู้บริโภค

อย่างไรก็ดีส�าหรับการด�าเนินธุรกิจออนไลน์	 ผู้ประกอบ
การไม่ควรยึดเว็บไซต์เป็นช่องทางการค้าเพียงอย่างเดียว	 หากมี
โอกาสเปิดช่องทางการค้าตามวิธีปกติได้ก็ควรจะท�าควบคู่กันไป
ด้วย	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ	 เพราะการมีเว็บไซต์นั้นจะ
เป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าก่อนซื้อ	หรือมีการ
ซื้อซ�้าได้	 หลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าจากช่องทางปกติไปทดลอง
ใช้จนพอใจแล้ว
 2.4 เนื้อหาสารด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Brand Message)	 เป็นวิธีการที่บริษัทจะสื่อสารเนื้อหาสารผ่าน
เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดต่างๆ	 ได้แก่	 การโฆษณา	 การ
ประชาสัมพันธ์	 การส่งเสริมการขาย	 การขายโดยพนักงาน	 การ
จัดกิจกรรมพิเศษ	 การสื่อสารด้วยเครื่องมือใหม่ๆ	 รวมถึงบริการ
หลงัการขายด้วย	ส�าหรบัเนือ้หาสารด้านการส่งเสรมิการตลาดของ
ธรุกจิออนไลน์สามารถแบ่งข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืส่ง
เสรมิการตลาดเป็น	2	ประเภท ได้แก่	ข่าวสารตราสนิค้าจากเครือ่ง

มือสื่อสารการตลาดแบบแบบออฟไลน์	(Offline)	 ข่าวสารตราสิน
ค้าจากเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบแบบออนไลน์	 (Online)	
(Mohammed,	Fisher,	Jaworski	&	Cahill,	2001,	378-394) ดัง
ภาพที่	2	 แสดงระดับการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดออนไลน์	
และออฟไลน์	ดังนี้
		 l เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดแบบออฟไลน์	(Offline)	
ธุรกิจออนไลน์สามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดออฟไลน์กับกลุ่มลูกค้า
จ�านวนมาก	(Mass)	โดยผ่านสื่อโทรทัศน์	(Television)		สื่อ
วิทยุ	(Radio)	สื่อโฆษณากลางแจ้ง	(Outdoor	Advertising)	
สมุดหน้าเหลือง	(Yellow	Pages)	 	 โบรชัวร์	 (Brochures)	
สื่อหนังสือพิมพ์	(Newspapers)	สื่อนิตยสาร	(Magazines)	
การเป็นผู้สนับสนุน	(Sponsorship)	การเป็นหุ้นส่วนหรือการ
จัดท�าโปรแกรมร่วม	(Partnership/Affiliate	Program)	การ
แสดงสินค้า	ณ	จุดซื้อ	(Point	of	Purchase	Displays)	และ
จดหมายข่าว	(Newsletters)	 เป็นต้น	 ในขณะที่หากธุรกิจ
ออนไลน์ต้องการสื่อสารกับลูกค้าเฉพาะบุคคล	(Personal)	
ก็สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน	์ อาทิ	
การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ผ่านไปกับใบแจ้งค่า
ใช้บริการสินค้า	(Statement	Stuffers)		เช่น	ค่าโทรศัพท์มือ
ถือ	ค่าบัตรเครดิต	การตลาดทางโทรศัพท์	(Telemarketing)	
การส่งจดหมายตรง	(Direct	Mailings)	ไปยังลูกค้า	และการ
จัดท�าโปรแกรมสร้างความภักดี	 (Loyalty	Program)	 หรือ
โปรแกรมการสือ่สารทีจ่ดัท�าขึน้มาเพือ่จงูใจให้ผูบ้รโิภคซือ้ซ�า้	

ภาพที่ 2: Online	and	Offline	Levers
ที่มา: Mohammed,	R.	A.,	Fisher,	R.	J.,	Jaworski,	J.	B.,	Cahill,	
M.	A.	(2001).	Internet	Marketing:	building	advantage	in	a	
networked	economy.	New	York.	McGraw-Hill/Irwin,	378
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	l เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์	 (Online)	
ธุรกิจออนไลน์สามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
ผ่านเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดออนไลน์กบักลุม่ลกูค้าจ�านวน
มาก	(Mass)	 โดยน�าเสนอเนื้อหาผ่านป้ายโฆษณาออนไลน์	
หรือที่เรียกกันติดปากว่า	แบนเนอร์	(Online	Billboards	or	
banners/buttons)	 หรือผ่านการน�าเสนอเรื่องราวผ่านเว็บ
อย่างต่อเนื่อง	(Serial	Marketing)	 เพื่อให้ลูกค้ากลับมาที่
เว็บไซต์อีกครั้ง	เช่น	เกมส์ออนไลน์	การแจก	e-card	แจก
โปรแกรมฟรี	 เป็นต้น	 การสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือ
ค้นหา	(Search	Engines)	 โดยพยายามท�าให้เว็บไซต์ของ
ตนอยู่ในอันดับต้นๆ	 ของการค้นหา	 การน�าเสนอเนื้อหา
หรือภาพโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์อื่นๆ	(Interstitials)	 โดย
โฆษณาดังกล่าวจะมีการแสดงผลให้เห็นก่อนที่ลูกค้าจะเข้า
สู่หน้าเว็บไซต์	หรือดาวน์โหลดเว็บเพจเสร็จสิ้น	ซึ่งอาจจะอยู่
ในรปูแบบของป๊อบอพั	(Pop-up)	หรอืแบนเนอร์กไ็ด้	ส�าหรบั
ห้องสนทนา	(Chat	Room)	ก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือสื่อสาร
ออนไลน์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันได้	

	 นอกจากนี้หากธุรกิจออนไลน์ต้องการสื่อสารกับลูกค้า
เฉพาะบคุคล (Personal)	กส็ามารถน�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านการ
ตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing)	หรือการตลาดแบบปากต่อ
ปากออนไลน์ทีต้่องการให้ลกูค้าของเวบ็ไซต์ส่งข้อมลูข่าวสารต่อไป
ยังเพื่อน	บุคคลในครอบครัว	และคนอื่นๆ	การแสดงสินค้า ณ จุด
ซื้อบนเว็บไซต์ (Point of Purchase Displays) การตลาดผ่านอีเมล์ 
(E-Mail Marketing)	 ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตจากลูกค้าก่อน
ทุกครั้ง	หรือที่เรียกว่า	การตลาดแบบได้รับอนุญาต	(Permission	
Marketing)	 ผู้ขายจึงสามารถส่งอีเมล์ไปหาลูกค้าได้	 นอกจากนี้
อาจท�าการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บุคคล	(Personal	Website)	 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเว็บไซต์ได้	 เช่น	 เว็บบล๊อก	
(Weblog)	เฟซบุ๊ค	(Facebook)	เป็นต้น	

ทั้งนี้ยังมีเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์อื่นๆ	
ที่น่าสนใจ	อาทิ	การลงโฆษณากับเครื่องมือค้นหา (Paid Search 
Engine)	อาจจะอยู่ในรูปของข้อความหรือแบนเนอร์ก็ได้	โดยการ
แสดงข้อความหรอืแบนเนอร์จะสอดคล้องกบัค�าทีล่กูค้าค้นหา	เมือ่
ลกูค้าค้นหาเวบ็ไซต์ทีซ่ือ้โฆษณากจ็ะขึน้มาอนัดบัต้นๆ	เรยีกวธิกีาร
นีว่้า	Keyword	Advertising		หรอื	Contextual	Advertising	ส�าหรบั
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ก็สามารถท�าการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์กับลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมหรือโอกาสพิเศษต่างๆ 
ออนไลน์ (Online Event)	เช่น	การจัดงานสงกรานต์ออนไลน์ของ
เว็บไซต์	www.sanook.com การประชาสัมพันธ์ ผ่านชุมชนคน
ออนไลน์ (Online Community)	 อาจจะอยู่ในรูปของเว็บบอร์ด	 

แชทรูม	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 เช่น	Facebook,	Weblog		
เป็นต้น	 ซึ่งเว็บไซต์สามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
เหล่านี้ได้	(ภิเษก		ชัยนิรันดร์,	2551,	146-162)
 ในส่วนของการส่งเสริมการขาย	ธุรกิจออนไลน์สามารถ
น�าเสนอการส่งเสริมการขายออนไลน์กับลูกค้าได้	 โดยการแจก
คูปองออนไลน์ (Online Coupon)	 เป็นการให้ส่วนลด	 เพื่อจูงใจ
ให้ลูกค้าซื้อสินค้าเร็วขึ้น	 การแจกสินค้าตัวอย่าง (Sampling) 
สนิค้าประเภทดจิติอลมกันยิมน�าไปใช้โดยการให้ลกูค้าดาวน์โหลด
โปรแกรมต่างๆ	ไปใช้ได้ฟรี	แต่มีก�าหนดเวลาในการใช้	30-60	วัน	
เป็นต้น	 การจัดท�าเกมออนไลน์ (Game Online)	 เป็นเครื่องมือ
สือ่สารทีท่�าให้ลกูค้าอยูก่บัเวบ็ไซต์ได้นานขึน้	และกลบัมาทีเ่วบ็ไซต์
อกีครัง้	ดงันัน้จงึเป็นโอกาสทีเ่วบ็ไซต์จะเสนอขายสนิค้าหรอืบรกิาร
ได้มากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้การสื่อสารการตลาดผ่าน	SMS	 โดยการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า	 หรือบริการของเว็บไซต์ผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือในรูปแบบข้อความสั้นๆ	หรือ	Short	Message	
Service	(SMS)	ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระท�าได้รวดเร็ว	ประหยัด
ค่าใช้จ่าย	และเข้าถึงลูกค้าเฉพาะบุคคลได้	
 2.5 เนื้อหาสารด ้านการให ้บริการแบบเจาะจง 
(Personalization Message)	เนือ่งจากเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ท�าให้
เวบ็ไซต์เกบ็ข้อมลูลกูค้าเฉพาะบคุคลได้	ดงันัน้จงึสามารถน�าข้อมลู
ดงักล่าวมาใช้ในการน�าเสนอบรกิารทีเ่จาะจงกบัลกูค้าแต่ละรายได้	
เช่น	ข้อความต้อนรับ	การแสดงชื่อผู้ใช้	รายชื่อสินค้าและบริการที่
แนะน�า		การน�าเสนอขายข้ามสายผลิตภัณฑ์	(Cross	Selling)	โดย
ใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าในการสื่อสารและบริหารความสัมพันธ์
	 ส�าหรับธุรกิจออนไลน์สามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ในลักษณะการให้บริการแบบเจาะจงกับลูกค้าได้	เช่น	
เว็บไซต์	www.amazon.com	 เมื่อลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์อีกครั้ง
จะมข้ีอความต้อนรบัโดยแสดงชือ่ผูใ้ช้ขึน้มา	พร้อมรายการหนงัสอื
ที่เว็บไซต์แนะน�า	 ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดจะพบว่าเป็นหนังสือใน
แนวเดียวกับที่เคยซื้อครั้งที่แล้ว	 เมื่อลูกค้าท�าการสั่งซื้อหนังสือใด	
เว็บไซต์ก็จะท�าการแนะน�าต่อไปว่าผู้ที่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้	 มักจะ
สั่งซื้อสินค้าต่อไปนี้ด้วย	 พร้อมแสดงรายการหนังสือหรือสินค้า
ที่แนะน�าเป็นการสร้างโอกาสในการขายให้กับเว็บไซต์ได้ตลอด	
(อาณัติ		ลีมัคเดช,	2546,	45)
 2.6  เนือ้หาสารด้านการรกัษาความเป็นส่วนตวั (Privacy 
Message)	 จากการส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	
และงานวจิยัต่างๆ	พบว่าประเดน็ส�าคญัทีเ่ป็นสาเหตหุรอือปุสรรค
ในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ไม่ให้ก้าวหน้าไปมากอย่างที่ควรนั้น	
เป็นเพราะลูกค้ามีความกังวัลเรื่องความปลอดภัยในการใช้และ
การท�าธุรกรรมผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(ภาวุธ	 พงษ์วิทยภานุ,	 
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2550,	116)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Yaping	Chang	&	
Donghong	Zhu	(2007,	2)	ท�าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศจีน	พบว่า		สิ่งที่
ผู้บริโภคชาวจีนให้ความส�าคัญมากที่สุดในการซื้อสินค้าออนไลน์	
ได้แก่	 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว	 และความน่าเชื่อถือของ
ผู้ขาย	

ดังนั้นการให้ความส�าคัญข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	
มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ในการท�าธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตของลูกค้าจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 โดย
ธรุกจิออนไลน์จะต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบถงึนโยบายการรกัษาความ
ปลอดภยัของเวบ็ไซต์	สร้างความเชือ่มัน่ต่อวธิกีารช�าระเงนิ	แจ้งให้
ทราบถึงการรักษาความลับลูกค้า	และการไม่น�าข้อมูลลูกค้าไปให้
กับบุคคลอื่น	รวมทั้งให้ลูกค้ารับรู้ถึงระบบความปลอดภัยที่เชื่อได้
ว่าข้อมูลอันได้แก่	หมายเลขบัตรเครดิต	ชื่อ	ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	
อีเมล์	ของลูกค้าจะไม่ถูกโจรกรรมไป

3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel)	คือ	สื่อกลาง	(Media	
or	Medium)	 	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้า	บริการ	หรืออื่นๆ	ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	เช่น	
จดหมาย	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 โทรศัพท์	 อินเทอร์เน็ต	 หนังสือพิมพ์	
เป็นต้น	ทัง้นีน้กัการตลาดจะต้องเลอืกสือ่หรอืเลอืกใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่มีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

ส�าหรับธุรกิจออนไลน์จะมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นช่องทางการสือ่สาร	ซึง่มข้ีอดคีอื	สามารถสือ่สารเฉพาะเจาะจง
บุคคลได้	 สามารถสร้างการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ได้ทันท	ี และ
สามารถเปลีย่นบทบาทของผูร้บัสารเป็นผูส่้งสารได้ในเวลาเดยีวกนั	
(Albert,	C.	T.,	&	Sanders,	B.	W.,	2003,	48)	 โดยผู้ประกอบ
การธุรกิจออนไลน์จะต้องน�าเสนอเนื้อหาสาร	 (Brand	Message)	
ทัง้หมดผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ดงักล่าว	ดงันัน้การเลอืกใช้เครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตใดจะต้องค�านึงถึง	 ความรวดเร็วของระบบเครือ
ข่าย	(Speed)		เช่น	การโหลดภาพ	การค้นหาข้อมูล	การแสดง
ผลข้อมูล	 เป็นต้น	 ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล	(Size)	 และ
สามารถรองรับลูกค้าได้จ�านวนมากในเวลาเดียวกัน	 ความเสถียร
ของระบบเครือข่ายหมายถึงเว็บต้องไม่ล่ม	 ระบบมีการออกแบบ
การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่จ�าเป็น	 หรือมีขั้นตอนการด�าเนินการ
ที่ง่ายและสะดวกกับลูกค้า	 ประหยัดเวลาในการหาข้อมูล	 สั่งซื้อ
และท�าธุรกรรม	มีระบบส�ารองข้อมูล	 	 รวมทั้งระบบจะต้องสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ได้	 เช่น	ระบบมีการส่งอีเมล์อัตโนมัติไปยังลูกค้าทันที
เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า	 หรือมีอีเมล์แจ้งไปยังลูกค้าทุกครั้งที่มีการ
ตอบในกระทู้ที่ลูกค้าได้ตั้งไว้ที่เว็บไซต์	เป็นต้น	

 4. ผู้รับสาร (Receiver)	 หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	
(Target	Audience)	ได้แก่	ลูกค้า	ลูกค้าที่มีศักยภาพ	หรือผู้ที่มี
ส่วนเกีย่วข้องกบัองค์กร		ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการถอดรหสั	(Encoding)	
ข่าวสารตราสินค้า	(Brand	Message)	 ที่นักสื่อสารการตลาดได้
สื่อสารออกไป	 โดยผู้ส่งสารต้องค�านึงถึงการรับรู้	 ความเชื่อและ
ประสบการณ์เดิมของผู้รับสาร	ทั้งนี้นักสื่อสารการตลาดต้องระลึก
ไว้เสมอว่าการถอดรหัสข่าวสารตราสินค้า	 (Brand	Message)	
ของลูกค้าเป้าหมาย	2	 คนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้	 เนื่องจาก
ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายอาจเคยได้รับข่าวสารของตราสินค้า	 มี
ประสบการณ์เดิม	 หรือความรู้ที่เกี่ยวกับตราสินค้าแตกต่างกัน	
จึงท�าให้กลุ่มเป้าหมายบางคนมีการถอดรหัสสาร	 หรือแปลความ
หมายสารผิดเพี้ยนไปจากที่นักสื่อสารการตลาดต้องการ
	 พัชนี	 เชยจรรยา	 	 เมตตา	 วิวัฒนานุกูล	 และถิรนันท์	
อนวัชศิริวงศ	์(2541,	13)	 ได้กล่าวว่า	 การสื่อสารของมนุษย์โดย
ทัว่ไปจะเกดิขึน้ต้องประกอบด้วยปฏสิมัพนัธ์	(Interaction)	ระหว่าง
คนอย่างน้อย		2	คนขึ้นไป	แต่การสื่อสารจะด�าเนินไปได้ก็ต่อเมื่อ
ทั้งผู้รับสาร	 และผู้ส่งสารอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมร่วมกัน	
หรอืมขีอบข่ายของประสบการณ์บางส่วนร่วมกนัจงึจะเข้าใจความ
หมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันได้	 	 นอกจากการมีขอบข่ายของ
ประสบการณ์ร่วมกนัแล้ว	การสือ่สารระหว่างผูส่้งสาร	และผูร้บัสาร
ส�าหรับธุรกิจออนไลน์จะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด	ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะส่วนบุคคล	(Demographic)		ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม	
(Socio-Cultural	Influence)		ได้แก่	ครอบครัว	เพื่อน	ชนชั้นทาง
สังคม	กลุ่มอายุ	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	และปัจจัย
ด้านจิตวิทยา	(Psychological	Factors)	ได้แก่	การรับรู้	แรงจูงใจ	
บุคลิกภาพ	ทัศนคติ	 และอารมณ์ของผู้ส่งสาร	(Smith	&	Rupp,	
2003,	7) 
	 ผู้รับสาร	 หรือลูกค้าในธุรกิจออนไลน์	McKinsey	and	
Media	Metrix	 (ภิเษก	 ชัยนิรันดร์,	2551,	95)	 ได้ท�าการวิจัย
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของชาวอเมริกัน	 โดย
มกีลุม่ตวัอย่างทีม่กัใช้บรกิารออนไลน์สม�่าเสมอจ�านวน	50,000	คน	
พบว่าสามารถแบ่งส่วนตลาดลูกค้าออกได้เป็น	6	กลุ่มคือ
	 1.	กลุ่ม	Simplifier	เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าเว็บไซต์โดยมี
เป้าหมายในการท�าธรุกรรม	เช่น	หวงัจะซือ้สนิค้าและบรกิาร	โดยที่
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งมาจากคนกลุ่มนี้	 กลุ่ม	Simplifier	
จะเป็นพวกที่ไม่ต้องการเว็บไซต์ที่สวยงามซับซ้อน	 แต่จะเน้นถึง
อรรถประโยชน์ทีไ่ด้รบัมากกว่า	ดงันัน้หากต้องการท�าตลาดกบัคน
กลุม่นี	้เวบ็ไซต์จะต้องง่ายต่อการเข้าถงึ	และการใช้งาน	โดยจะต้อง
มีรายละเอียดของข้อมูลสินค้า	และการบริการลูกค้าที่ดีเป็นปัจจัย
ส�าคัญ
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	 2.	 กลุ่ม	Surfers	 เป็นบุคคลที่เน้นการท่องเว็บไซต์เป็น
หลัก	 ไม่ค่อยอยู่เว็บใดเว็บหนึ่งนาน	 เฉลี่ยแล้วจะมีจ�านวนหน้า
เว็บไซต์ที่ถูกเปิดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ	ถึง	4	เท่า	กลุ่ม	Surfers	เข้า
มาเวบ็ไซต์มหีลายจดุประสงค์ตัง้แต่การหาข้อมลู	ความบนัเทงิ	ซือ้
สินค้า	 ส�าหรับธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการท�าการตลาดกับกลุ่มนี้จะ
ต้องออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม	 มีข้อมูลที่ทันสมัยเสมอ	 สินค้า
และบริการต้องมีความหลากหลายท�าให้เกิดความสนใจที่จะซื้อ	
รวมถึงการมีเกม	แชท	ไดอารี่	วิดีโอคลิป	เพลง	หรืออื่นๆ	ที่ท�าให้
คนกลุ่มนี้กลับมาใช้บริการที่เว็บไซต์อีกครั้ง	 เว็บไซต์ที่เน้นลูกค้า
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีรายได้มาจากการโฆษณา
	 3.	 กลุ่ม	Bargainers	 เป็นบุคคลที่มีความสุขในการ
ควบคุมการท�าธุรกรรม	ค้นหาราคาที่ดีที่สุด	และชอบการเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนออนไลน์	 คนกลุ่มนี้ชอบเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการ
ประมูล	 เช่น	www.ebay.com	การที่ธุรกิจออนไลน์จะดึงดูดคน
กลุ่มนี้ได้นั้นจะต้องตั้งราคาสินค้าและบริการสมเหตุสมผล	 สร้าง
ความตื่นเต้นในการค้นหาและสร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นที่เว็บไซต์
ของตน
	 4.	 กลุ ่ม	Connectors	 เป็นพวกหน้าใหม่ส�าหรับ
อินเทอร์เน็ต	ก�าลังค้นหาว่าต้องการอะไรในการเข้าสู่โลกออนไลน์	
ส่วนใหญ่จะใช้อนิเทอร์เนต็ในการพดูคยุสือ่สารผ่านโปรแกรม	MSN	
นอกจากนีย้งัชอบส่ง	E-Card	บคุคลกลุม่นีย้งัรูส้กึกล้าๆ	กลวัๆ	กบั
การใช้อินเทอร์เน็ตในการท�าธุรกรรมต่างๆ	 และมักจะเชื่อมั่นต่อ
แบรนด์ที่รู้จักอยู่แล้ว	 การท�าการสื่อสารการตลาดออนไลน์กับคน
กลุ่มนี้ควรมีการท�าโฆษณาเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ	 ควรมีการ
ชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนว่าท�าไมควรเข้ามาเยี่ยมชม	 และท�าไม
ต้องกลับเข้ามาใหม่	การเชื่อมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ	หรือชุมชน
ออนไลน์จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ลดความกลัวอินเทอร์เน็ตลง
	 5.	 	 กลุ่ม	Routiners	 และ	กลุ่ม	Sportsters	บุคคลทั้ง
สองกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล	กลุ่ม	Routiners	จะเข้า
เว็บไซต์เฉพาะเจาะจง	 ชอบอ่านข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน	
สนใจเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ที่มีข้อมูลเชิงลึก	 ส่วนกลุ่ม	Sportsters	 
ก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกลุ่ม	Routiners	 ทุกอย่างแต่จะสนใจ
เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วกบักฬีาและความบนัเทงิ	เวบ็ไซต์จงึต้องมสีสีนัและ
โต้ตอบได้	คนทั้งสองกลุ่มนี้ไม่นิยมซื้อของออนไลน์	 เว็บไซต์ที่จับ
สองกลุ่มนี้จะมีรูปแบบรายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก	 หรืออาจ
จะมีเนื้อหาส่วนที่ฟรีให้อ่าน	 แต่อีกส่วนอาจจะต้องเสียค่าสมาชิก
จึงจะอ่านได้	เป็นต้น
 5. ผลตอบกลับ  (Feedback)		ในการสื่อสารการตลาด
ผลตอบกลบัอาจจะเป็นการซือ้สนิค้า		หรอืการไม่ซือ้สนิค้ากไ็ด้	แต่
อย่างไรกด็ี	การวดัผลตอบกลบัของการสือ่สารการตลาดไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นการซือ้สนิค้าเสมอไป	การทีล่กูค้าสนใจการสาธติสนิค้า	มี
การขอตัวอย่างสินค้า	โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สนิค้า	มาทีโ่ชว์รมูหรอืร้านขายสนิค้ากถ็อืว่าเป็นผลในเชงิบวกของ
การสื่อสารการตลาดแล้ว	

Jennifer	Rowley	(2001,	210)	กล่าวว่า	การวัดผลการ
สื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์สามารถวัดได้จาก	 จ�านวนผู้เยี่ยม
ชมเวบ็ไซต์	(Traffic)	ระยะเวลาทีเ่ยีย่มชม	(Visit	Duration)	จ�านวน
ผูเ้ข้ามาซือ้	(Visit	to	Purchase)	จ�านวนสนิค้าทีส่ัง่จากแคตตาล๊อก	
(Catalog	Size)	มูลค่าของยอดขาย	(Sale	Value)	จ�านวนการท�า
ธุรกรรม	(Number	of	Transactions)	และจ�านวนของผู้ใช้เว็บไซต์
วัดจากการลงทะเบียน	(Number	of	User,	as	measured	by	the	
number	of	registered	user	account)
 6. สิ่งรบกวน (Noise) ในการสื่อสารการตลาด	 คือ
อะไรก็ตามที่ท�าให้เกิดผลในทางลบต่อการแปลความหมายข้อมูล
ข่าวสารที่บริษัทได้ท�าการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 ข้อมูล
ข่าวสารที่ท�าการสื่อสารออกไปนั้นมีมากเกินไป	(Clutter)	 หรือ
ข่าวสารที่น�าเสนอออกไปมีความขัดแย้งกันเอง	 (Message	
Conflict)	หรอืไม่มคีวามคงเส้นคงวา	(Inconsistency)	ในข่าวสารที่
ได้ท�าการสือ่สาร	สิง่รบกวนดงักล่าวนีจ้ะท�าให้ผูบ้รโิภคสบัสน	และ
ส่งผลให้การสื่อสารการตลาดล้มเหลวในที่สุด	
	 จากทีก่ล่าวมาการสือ่สารการตลาดของธรุกจิออนไลน์ให้
ประความส�าเร็จได้นั้น	ผู้ประกอบการ	นักสื่อสารการตลาด	หรือ
เจ้าของเวบ็ไซต์ควรให้ความส�าคญักบัองค์ประกอบของการสือ่สาร
การตลาด	ได้แก่		ผูส่้งสาร	(Source)	สาร	(Message)	ช่องทางการ
สือ่สาร	(Channel)	ผูร้บัสาร	(Receiver)	ผลตอบกลบั	(Feedback)	
และสิ่งรบกวนทางการสื่อสาร	(Noise)		เนื่องจากทุกองค์ประกอบ
ของการสือ่สารล้วนแล้วแต่มอีทิธพิลในการสร้างการรบัรู้	ความเชือ่
มัน่	ความรูส้กึนยิมชมชอบในสนิค้าและบรกิาร	ตลอดจนพฤตกิรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ในที่สุด

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์

	 ส�าหรับข้อเสนอแนะในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
ออนไลน์	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ	หรอืผูท้ีส่นใจท�าธรุกจิ
ออนไลน์	Clow	&	Baack	(2004,	p.458)	ได้น�าเสนอเทคนิคในการ
สื่อสารการตลาดให้ลูกค้าสนใจ	และซื้อสินค้าจากเว็บไซต์	ดังนี้	
	 1.	 เว็บไซต์ควรมีการก�าหนดเป้าหมาย	 กลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 เพื่อขายสินค้า	 เพื่อน�าเสนอข้อมูล	 เพื่อหา
รายได้จากการโฆษณา	 และท�าการสื่อสารการตลาดในทิศทางที่
สอดคล้อง	 และสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 และเป้าหมายในการ
จัดสร้างเว็บไซต์	
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	 2.	 เว็บไซต์ควรออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน	 ไม่ว่าจะ
เป็นการน�าเสนอเนื้อหา	การจัดโครงสร้างหน้าเว็บไซต์	ควรมีการ
จดัท�าให้มรีปูแบบทีล่กูค้าทีเ่ข้าชมเวบ็ไซต์เข้าใจง่าย	และใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว	ดังภาพที่	3	

 3.	 ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีความรวดเร็วในการ
ดาวน์โหลด	โดยอาจจะมกีารแบ่งปรมิาณเนือ้หาในแต่ละหน้า	การ
ก�าหนดจ�านวนภาพ	 ขนาดไฟล์ของภาพ	 ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อ
ลูกค้าจะได้ใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดไม่นานจนเกินไป	
	 4.	ควรใช้ค�า	และประโยคที่สั้น	กระชับได้ใจความเพื่อ
สือ่สารกบักลุม่เป้าหมายผ่านเวบ็ไซต์	และภาษาทีใ่ช้ต้องเหมาะสม
กับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย	รวมทั้งตัวอักษร	ตัวสะกดไวยากรณ์
ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษต้องถูกต้อง	
	 5.	เนือ้หาทีน่�าเสนอผ่านเวบ็ไซต์เป็นหวัใจในการประสบ
ความส�าเร็จในการสื่อสารการตลาดกับลูกค้า	ดังนั้นอย่าออกแบบ
เว็บไซต์	หรือใช้ภาพที่มีลวดลายเลอะเทอะ	และรกตา	 เนื่องจาก
เนื้อหาที่น�าเสนอผ่านเว็บไซต์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
เว็บไซต์	 จึงควรออกแบบให้สวยงาม	 มีความเป็นมืออาชีพ	 และ

ภาพที่ 3:	ตัวอย่างเว็บไซต์เน้นการออกแบบที่ใช้งานง่าย
ที่มา:	http://www.crocs.com/mens-crocs-footwear/men-footwear,default,sc.html

ช่วยเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัเวบ็ไซต์	และควรระมดัระวงัการน�า
เสนอเนือ้หาทีอ่าจส่งผลทางลบต่อเวบ็ไซต์และการด�าเนนิธรุกจิ	ดงั
ภาพที่	4
	 6.	 รูปภาพ	 ภาพถ่าย	 หรือกราฟฟิคต่างๆ	 ที่น�ามา

ใช้สื่อสารกับลูกค้าบนเว็บไซต์จะต้องคมชัด	 สวยงาม	 และต้อง
สนับสนุนหรือเสริมข้อมูลหลักในการสื่อสารการตลาดให้เด่นมาก
ยิ่งขึ้น	ดังภาพที่	5
	 7.	 พยายามท�าการสื่อสารการตลาดด้วยวิธีการส่งเสริม
การตลาด	เช่น	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	การส่งเสริมการ
ขาย	การตลาดทางตรง	การจัดกิจกรรม	การเป็นผู้สนับสนุน	และ
การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	เป็นต้น	เพือ่กระตุน้จงูใจให้ลกูค้า
เกิดพฤติกรรมการซื้อที่รวดเร็วขึ้น	ดังภาพที่	7
	 8.	 ควรมีการประเมินผลเว็บไซต์	 เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรม	 กระบวนการตัดสินใจซื้อ	 และความสนใจของลูกค้า	
โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดผ่านออกแบบเว็บไซต์	เนื้อหาที่น�า
เสนอ	ช่องทางการสือ่สาร	และข้อเสนอในการส่งเสรมิการตลาดกบั
ลกูค้า		เพือ่น�ามาก�าหนดกลยทุธ์ในการส่งเสรมิการตลาดทีถ่กูต้อง
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ภาพที่ 4:	ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการออกแบบสวยงาม	น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ
ที่มา:	http://www.crocs.com/home/homepage,default,pg.html

ภาพที่ 5:	ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการใช้ภาพถ่ายที่คมชัด	หลากหลายมุมเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย
ที่มา: http://www.crocs.com/crocs-crocband/11016,default,pd.html?cid=00B&cgid=men-footwea

และเหมาะสมต่อไป
	 9.	เว็บไซต์ควรมีการออกแบบการลิงค์ในทุกหน้าให้ง่าย
ต่อการใช้งาน	เช่น	ควรมีการท�าลิงค์กลับไปยังหน้าหลัก	หรือหน้า
เมนูหลักเมื่อเปิดเข้าไปชมข้อมูลในหน้าย่อยๆ	 หรือการลิงค์ไปยัง 
เพจอื่นๆ	 ทุกเพจอาจมีการลิงค์เชื่อมต่อถึงกันและกันได้	 (ภาวุธ		
พงษ์วิทยภานุ,	2550,	202)

	 10.	 ควรมีลูกเล่น	(Gimmick)	 ในการน�าเสนอเว็บไซต์	
เช่น	 ไอคอน	 ภาพเคลื่อนไหว	 หรือแบนเนอร์ที่ท�าจากโปรแกรม
แฟลช	 ไว้หน้าแรกของเว็บไซต์	 เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้า	
ทั้งนี้ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว	 ไอคอน	 หรือลูกเล่นอื่นๆ	 ที่หน้า
เพจอื่นของเว็บไซต์เนื่องจากจะท�าให้รก	 และสร้างความร�าคาญ
กับลูกค้าได้
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	 	11.	ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทเว็บไซต์
ให้น่าสนใจเสมอ	เช่น	มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ	มีการเพิ่มหัวข้อ
เด่นๆ	ทีน่่าสนใจในปัจจบุนัมาน�าเสนอ	เพือ่ให้ลกูค้าสนใจและเข้า
มาเยี่ยมชมเว็บไซต์สม�่าเสมอ	 ทั้งนี้ความถี่และระยะเวลาในการ
ปรบัปรงุเวบ็ไซต์ควรค�านงึถงึระยะเวลาในการเข้าเวบ็ไซต์ของกลุม่
เป้าหมายด้วย	เพราะอาจมลีกูค้าบางกลุม่ทีไ่ม่ได้เข้ามาดู	นอกจาก
นีช่้วงเทศกาลหรอืวนัส�าคญัทีค่าดว่าจะมผีูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์มากกว่า
ปกติ	 ลูกค้าอาจคาดหวังในการเปลี่ยนแปลง	 ดังนั้น	 ควรมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ใหม่	 สอดคล้องกับเทศกาล	 และอาจมีการส่ง
เสริมการขายควบคูไ่ปด้วยเพือ่กระตุน้พฤตกิรรมการซื้อของลกูค้า

บทสรุป 

	 ธุ รกิจออนไลน ์มีแนวโน ้มที่ จะเติบโตมากขึ้นใน
ประเทศไทยและทั่วโลก	 ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ
กับปัจจัยในการสื่อสารการตลาดที่จะมามีส่วนในการขับเคลื่อน
ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม	ปัจจัยดังกล่าวประกอบ

ด้วย	 ปัจจัยด้านผู้ส่งสารหรือเจ้าของเว็บไซต์จะต้องท�าให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อมั่น	มั่นใจในธุรกิจ	ปัจจัยด้านเนื้อหาสาร	อาทิ	ภาพ	
ข้อความ	การออกแบบ	การก�าหนดราคา	จะต้องมีอิทธิพลในการ
จูงใจให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ	 ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร
ควรมุ่งเน้นการเตรียมระบบให้มีความรวดเร็ว	 ลูกค้าสามารถเข้า
ถงึเวบ็ไซต์ได้ง่าย	และระบบควรจะมกีารออกแบบให้มกีารโต้ตอบ
หรอืปฏสิมัพนัธ์ได้ทนัที	ปัจจยัด้านผูร้บัสาร	ควรท�าความเข้าใจเชงิ
ลึกถึงความคิด	แรงจูงใจ	และพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายเพื่อ
จะได้ก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด	ปัจจัยด้านผลตอบกลับ	
ผูป้ระกอบการควรจะมกีารวดัผลการสือ่สารการตลาดของเวบ็ไซต์
เพื่อน�ามาพัฒนา	 ปรับปรุง	 และปัจจัยด้านสิ่งรบกวน	 ผู้ประกอบ
การต้องค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้การสื่อสารการตลาดของ
เว็บไซต์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 จากที่กล่าวมาผู้ประกอบการใน
ธรุกจิออนไลน์จงึควรตระหนกัถงึปัจจยัดงักล่าวข้างต้นเพือ่น�ามาใช้
ในการก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้ประสบความส�าเร็จ
ต่อไป		

ภาพที่ 6:	ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
ที่มา: http://www.crocs.com/home/homepage,default,pg.html
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