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จากการที่อินเทอร์เน็ตเป็นจุดศูนย์รวม
กิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่ าจเรียกได้วา่ อินเทอร์เน็ตเป็น
แหล่งทีใ่ ห้บริการแบบครบจบ ณ ทีเ่ ดียว เพราะทุก
สิง่ ทุกอย่างได้ถกู หลอมรวมและใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็น
ศูนย์กลางของกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมรวมถึงกิจกรรม
ทางการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตทีผ่ นู้ ำยุคอิเล็กทรอนิกส์
ต่างหันไปลงทุนและใช้เป็นเครือ่ งมือสำคัญ เพือ่ ทำ
ตลาดและสร้างรากฐานองค์กรให้เข้มแข็งในหลายๆ
ด้าน ทำให้มผี คู้ นพากันใช้อนิ เทอร์เน็ตกันทัว่ โลก
จากรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (International Telecommunications
Union) แห่งสหประชาชาติ ระบุวา่ ถึงต้นปี พ.ศ.
2554 มีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทัว่ โลกกว่า 2,000 ล้านคน
ด้วยเหตุนจ้ี งึ ส่งผลไปถึงภาคธุรกิจทีม่ องเห็นโอกาส
ทีจ่ ะเจาะกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นกลุม่ ชุมชนคนไอที ทำให้
กระแสความนิยมในการทำตลาด ผ่านอินเทอร์เน็ต
เพิม่ มากขึน้ เป็นเงาตามตัว และส่งผลให้ผนู้ ำทัง้
หลายต้องพากันปรับตัวเข้ากับการเป็นผู้นำในยุค
อิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ ใิ ช่จะต้องเก่งเฉพาะในเรือ่ งของ
การบริหารจัดการเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องรอบ
รูใ้ นเรือ่ งไอทีดว้ ย

ด้านการตลาดสมัยใหม่ใคร ๆ ก็หนั ไปทำ
การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตกันทัง้ นัน้ เพราะสามารถ
ทำตลาดได้ตลอดวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7
วัน ทำให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าทัง้ เก่าและใหม่ได้จาก
ทั่วทุกมุมโลก และที่สำคัญอินเทอร์เน็ตช่วยให้
หลายองค์กร ประหยัดงบประมาณด้านการตลาด
ได้อย่างมาก ซึง่ เป็นทีแ่ น่นอนว่าเป็นสิง่ ทีผ่ นู้ ำทัง้
หลายใฝ่ฝนั ทีจ่ ะหาวิธลี งทุนน้อยและได้ผลตอบแทน
มากขึน้
ในด้านการทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตนัน้ ก็
มีตวั อย่างกลยุทธ์และตัวอย่างบริษทั ให้บริการทำตลาด
ผ่านอินเตอร์เน็ตมากมาย ทีผ่ นู้ ำยุคอิเล็กทรอนิกส์
อาจจะนำไปพิจารณาใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดของหน่วยงาน ให้เข้มแข็ง
ต่อไป
เมือ่ มกราคม 2554 เว็บ“ทริปไวร์แมกะซีน
ดอตคอม(tripwiremagazine.com)”ได้ เ สนอ
กลยุทธ 5์ ประการในการทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต
ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางให้ผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ หลายนำ ไปประยุกต์ใช้
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กลยุทธ์ประการที่หนึ่งคือ จัดทำการวิจัย (Do
Your Research) เป็นการทำความรูจ้ กั ลูกค้าของ
ตนมากขึน้ อาทิ ลูกค้าเป็นใคร รสนิยมเป็นอย่างไร
ต้องการซือ้ สินค้าเมือ่ ไร ต้องการซือ้ สินค้าทีไ่ หน และ
ต้องการชำระค่าสินค้าทีใ่ ด เป็นต้น โดยอาจทำวิจยั
ผ่านอินเทอร์เน็ตและใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ออนไลน์
ประเมินผลให้ ซึ่งการทำผลสำรวจอาจช่วยให้
สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างละเอียด
และครบถ้วนมากขึน้ ทำให้มขี อ้ มูลไปสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่
เข้าถึงลูกค้ากลุม่ ชุมชนคนไอที
กลยุทธ์ประการทีส่ องคือ กำหนดเป้าหมายอย่าง
ชาญฉลาด (Set Smart Goals) โดยการกำหนด
เป้าหมายทีช่ ดั เจนทางการตลาด จะช่วยให้หน่วย
งานประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
เนือ่ งจากหากมีการกำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของผู้ค้าว่า ต้อง
การให้ธุรกิจบรรลุถึงผลลัพธ์อะไรบ้าง โดยการ
กำหนดเป้าหมายทางการตลาดทีด่ ี อาจมีลกั ษณะ
อาทิ มีความเฉพาะเจาะจง (SMART - Specific)
สามารถวัดผลได้ (Measurable) โดยอาจวัดได้เป็น
ตัวเลขเชิงปริมาณ สามารถปฏิบัติได้ (Realistic)
และมีการกำหนดตารางเวลาทีช่ ดั เจน (Timetable)
คือ ภายใน 6 เดือนหรือ 1 ปี ข้างหน้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนทีผ่ คู้ า้ จะกำหนดเป้าหมายทาง
การตลาดนัน้ ก็ควรคำนึงถึงงบประมาณการทำตลาด
ของหน่วยงานด้วย
กลยุทธ์ประการทีส่ ามคือ การพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอให้ดึงดูดใจลูกค้า (Develop Your
Elevator Pitch) เป็นการนำเสนอทีจ่ ำเป็นต้องหา

2

พฤษภาคม 2554
วิธกี ารและกลยุทธ์ทจ่ี ะมัดใจลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์
ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการนำ
เสนอสินค้าให้แก่ลกู ค้าซึง่ ผูค้ า้ มีเวลาเพียง 15 วินาที
ก็ตอ้ งคิดวางแผนหากลยุทธ์ ทีจ่ ะมัดใจลูกค้าให้ได้
ใน 15 วินาที ซึง่ จะต้องทำให้ลกู ค้าเข้าใจและมอง
เห็นภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิง่ ทีผ่ คู้ า้ ต้องการจะ
สือ่ สารออกไป
ในแง่ของรูปแบบการนำเสนอนัน้ ผูค้ า้ ต้องคำนึงถึง
อาทิ ความกระชับฉับไว ได้ใจความ ความชัดเจน
ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด สร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุด และผู้ค้า
พร้อมทีจ่ ะให้ขอ้ มูลลูกค้าตลอดเวลา เป็นต้น
กลยุทธ์ประการทีส่ ค่ี อื การสร้างเว็บ (Finding an
Online Home) จากการทีอ่ นิ เทอร์เน็ตมีความนิยม
ใช้อย่างต่อเนือ่ ง ทำให้บริษทั องค์กร และธุรกิจ
ต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างมีความ
จำเป็นทีจ่ ะต้องมีเว็บของตนเอง เพือ่ ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพ การแข่งขันในด้านธุรกิจ หน้าเว็บจึง
เปรียบได้กบั หน้าบ้าน หากหน้าบ้านไม่สวยงามพอ
ทีจ่ ะดึงดูดลูกค้า ก็คงไม่มใี ครอยากจะเข้าไปเยีย่ ม
ชมในบ้าน
ฉะนัน้ จึงจำเป็นต้องออกแบบหน้าเว็บให้สวยงาม
ดึงดูดใจลูกค้า และเข้าสูเ่ นือ้ หาได้สะดวก ทัง้ นีเ้ ว็บ
ทีอ่ อกแบบได้สวยงามและใช้งานง่าย จะได้รบั ความ
สนใจมากกว่าเว็บทีม่ ขี อ้ มูลมากมาย แต่หาอะไรไม่
พบหรือรอดาวน์โหลดนาน ยิง่ กว่านัน้ การปรับปรุง
และการดูแลเว็บเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการทำ
ตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะหากไม่มีผู้เข้าเว็บ
หรือลูกค้าเข้าเว็บไม่ได้ ก็มโี อกาสทีจ่ ะสูญเสียลูกค้า
และรายได้
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กลยุทธ์ประการทีห่ า้ คือ แผนกลยุทธ์ ทางการ
ตลาด และส่ ง เสริ ม การขายแบบออนไลน์
(Promotional Plan Online and Marketing
Strategy) การส่งเสริมการขายบนเว็บ เป็นสิง่
จำเป็นที่ช่วยขยายฐานลูกค้าของผู้ค้าให้เพิ่มมาก
ขึ้นได้ โดยผู้ค้าจำเป็นต้องหาวิธีวางแผนกลยุทธ์
การตลาดและการส่งเสริมการขายทีด่ งึ ดูดใจลูกค้า
ให้ได้มากที่สุด อาทิ การประชาสัมพันธ์บนเว็บ
เสิรช์ เอนจิน้ อาทิ ยาฮู (www.Yahoo.com) และ
กูเกิล้ (www.Google.com) เป็นต้น เพือ่ ช่วยให้
เว็บของหน่วยงานปรากฏบนเว็บเสิร์ชเอนจิ้นเป็น
อันดับต้น ๆ และยังช่วยให้ เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่าง
ทั่วถึง
นอกจากนี้ อาจใช้เครือข่ายสังคมเป็นเครือ่ งมือ
ในการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น
หากบริษทั มีขา่ วสารหรือ โปรแกรมส่งเสริมการ
ขายก็สามารถใช้เครือข่ายสังคม เป็นเครือ่ งมือ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าทีเ่ ป็นสมาชิก
หรือผูส้ นใจ เป็นต้น
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เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเพิ่มเติมจากเว็บ
“การ์มาสแน็ค (Karmasnack.com)” ได้เสนอบริษทั
ที่ให้บริการด้านการทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยในทีน่ จ้ี ะขอเสนอ 3 อันดับแรก
อันดับที่หนึ่งคือ บริษัท “ออปทิมัมเซเว่น (Optimum7)” สำนักงานตัง้ อยูท่ ม่ี อร์รสิ ทาวน์ (Morristown) รัฐนิวเจอร์ซยี ์ (New Jersey) สหรัฐอเมริกา
เป็นบริษทั ให้คำปรึกษาและให้บริการทำตลาดผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึง่ มีมากมายหลายรูปแบบ ทัง้ นี้ มี
สองบริการหลัก ๆ เด่น ๆ ของออปทิมมั เซเว่นที่
จะช่วยให้การทำตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตของลูกค้า
ออปทิมมั เซเว่นมีศกั ยภาพมากขึน้ นัน่ คือ บริการ
ทำตลาดแบบใช้เครื่องมือช่วยค้นหา และการจัด
การสนับสนุนการค้นหา

นอกเหนือจากกลยุทธ์ 5 ประการทีผ่ นู้ ำยุคอิเล็กทรอนิกส์ ต้องศึกษาหาความรูแ้ ล้ว ผูน้ ำยุคอิเล็กทรอนิกส์ จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยงาน
หรือจะว่าจ้างบริษทั ให้บริการทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตจากภายนอกก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ความจำเป็น ขนาด
ของหน่วยงานและทีส่ ำคัญต้องคำนึงถึงงบประมาณ
ด้วย

ซึง่ ผูใ้ ห้บริการเครือ่ งมือค้นหาทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ อันดับหนึง่
ก็ยงั เป็นกูเกิล้ ตามมาด้วยบิงและยาฮู โดยจากเว็บ
เครือ่ งมือค้นหานัน้ ให้ผลการค้นหาเป็นหลายพันล้าน
แหล่งต่อวัน นอกจากนีก้ ม็ ตี วั อย่างบริการทำตลาด
ผ่านอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ อีก การจัดการชื่อเสียง
ออนไลน์ (Reputation Management)
การออกแบบเว็บ (Website Design) การพัฒนา
เว็บ (Web Development) การตลาดผ่านอีเมล์
(eMail Marketing) การตลาดผ่านเครือข่ายสังคม
และบริการวิเคราะห์เว็บฟรี เป็นต้น หากผู้นำยุค
อิเล็กทรอนิกส์สนใจรายละเอียดเพิม่ เติม ก็สามารถ
เข้าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี เว็บ “ออปทิมมั เซเว่น (www.optimum7.com)”

ทั้งนี้ มีตัวอย่างบริษัทที่ให้บริการทำตลาดผ่าน
อินเทอร์เน็ตให้ผนู้ ำยุคอิเล็กทรอนิกส์ได้นำไปใช้

อันดับทีส่ องคือ บริษทั “วีบลิ ด์เพจเจส (We Build
Pages)” สำนักงานตัง้ อยูท่ ค่ี ลิฟตันปาร์ค (Clifton
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Park) รัฐนิวยอร์ก (New York) สหรัฐอเมริกา เป็น
บริษทั ให้บริการและเป็นทีป่ รึกษาด้านการตลาดผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบบเอสอีโอ นอกจากนีย้ งั มีบริการจัด
ฝึกอบรมด้านเอสอีโอ (SEO Training) จัดการชือ่
เสียงออนไลน์ (Online Reputation Management)
การตลาดผ่านสือ่ สังคม (Social Media Marketing)
การสร้างเนื้อหา (Content Creation) การตลาด
ท้องถิ่น (Local Marketing) การสร้างจุดเชือ่ มโยง
(Link Building) และออกแบบเว็บ (Web Design)
เป็นต้น รวมถึงบริการด้านการประเมินผลทางการ
ตลาด อย่างเช่น เครื่องมือวิเคราะห์คำสำคัญ
(Keyword Density Analysis Tool)
เครือ่ งมือประเมินจุดเชือ่ มโยงและเนือ้ หา (Spider
Viewer) และเครือ่ งมือตรวจสอบป้ายหัวเรือ่ ง
(Header Checker Tool) เป็นต้น
สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต
นั้นก็มีตัวอย่างเช่น การทำตลาดผ่านสื่อสังคมซึ่ง
เป็นสือ่ ทีก่ ำลังมาแรงและได้รบั ความนิยมอย่างต่อ
เนื่อง โดยการรายงานและการวิเคราะห์ผลการ
ตลาดผ่านสื่อสังคมราคา 1,500 ดอลลาร์ หรือ
ประมาณ 46,000 บาทต่อเดือน ส่วนการรายงาน
และการวิเคราะห์ ผลการจัดการชือ่ เสียงออนไลน์
ราคา 2,500 ดอลลาร์ หรือประมาณ 77,000 บาท
ต่อเดือน เป็นต้น หากสนใจรายละเอียดเพิม่ เติมก็
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ
“วีบิลด์เพจเจส (www.webuildpages.com)”
อันดับที่สามคือ บริษัท “เมจอนอินเตอร์เนชันนัล
(Majon International)” สำนักงานตัง้ อยูท่ อ่ี าร์โรโยกรานเด (Arroyo Grande)” รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
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(California) สหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทให้บริการ
โฆษณาผ่านเว็บและทำตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต ตัว
อย่างบริการด้านการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิ
การเชือ่ มโยงเว็บ (Web Linking) การทำตลาดผ่าน
อีเมล์ (eMail Marketing) การทำตลาดเชิงสังคม
(Social Marketing) บริการข่าวแจก (Press Release Service) และ การจราจรเว็บเป้าหมาย
(Targeted Web Traffic) เป็นต้น
สำหรับค่าใช้จ่าย การเชื่อมโยงเว็บเริ่มต้นที่ 69
ดอลลาร์ หรือ ประมาณ 2,100 บาทต่อเดือน การ
โฆษณาผ่านอีเมล์ เริ่มต้นที่ 250 ดอลลาร์ หรือ
ประมาณ 7,700 บาทต่อเดือน บริการข่าวแจก เริม่
ต้นที่ 199 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,000 บาทต่อ
เดือน การจราจรเว็บเป้าหมาย เริ่มต้นที่ 129
ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,900 บาทต่อเดือน เป็นต้น
หากสนใจรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ก็ ส ามารถเข้ า
ไปดู ร ายละเอี ย ด เพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ เ ว็ บ “เมจอน
(www.majon.com)”
เมือ่ มีการทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึน้ ก็เป็น
ทีแ่ น่นอนว่าส่งผลไปถึงแนวโน้มการใช้จา่ ยในโลก
อินเทอร์เน็ตก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย จากเว็บ
“เดอะยูเอสเดลี (theusdaily.com)” เมื่อมกราคม
2554 รายงานว่า ศูนย์วจิ ยั การค้าปลีก (Center
for Retail Research) ในลอนดอน คาดการณ์
ว่า ยอดการใช้จา่ ยของร้านค้าปลีก ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตในยุโรปในปี พ.ศ. 2554 นีจ้ ะขยาย
ตัวเป็นร้อยละ 6.9 โดยเป็นการขยายตัวเพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 5.9 จากเมือ่ ปี พ.ศ. 2553

รอบรูเ้ ทคโนโลยี
นอกจากนีค้ าดว่าการขยายตัวของยอดการจำหน่าย
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 18 มีมลู ค่า 202,900 ล้านยูโร หรือประมาณ
8.5 ล้านล้านบาท เมือ่ เทียบกับยอดการค้าปลีก
ทัง้ หมด ทีจ่ ะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 และคาด
ว่าจะขยายตัวถึงร้อยละ 10.9 มีมูลค่า 192,000
ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5.9 ล้านล้านบาท
ของยอดจำหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตในสหรัฐ
อเมริกา ทำให้ตลาดการซื้อขายสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตในยุโรปกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
กว่าตลาดในสหรัฐอเมริกามาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2552
- 2554
สำหรับเมือ่ ปี พ.ศ. 2553 ยอดการค้าปลีกผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตในยุโรปได้ขยายตัวร้อยละ 19.4
โดยมีมลู ค่าอยูท่ ่ี 171,900 ล้านยูโรหรือประมาณ
7.2 ล้ า นล้ า นบาท ขณะที ่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า
มีการขยาย ตัวร้อยละ 11.4 เป็นมูลค่า 173,000
ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5.3 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ คาดว่าอังกฤษจะยังคงเป็นตลาดการ
ค้าปลีกผ่านอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของยุโรป
โดยจะมียอดขายอยู่ที่ 59,400 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท ตามมาด้วยเยอรมนีท่ี
จะมียอดการค้าปลีกผ่านอินเทอร์เน็ต มูลค่าอยู่ที่
45,100 ล้านยูโร หรือประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท
และฝรัง่ เศสทีจ่ ะมียอดการค้าปลีกผ่านอินเทอร์เน็ต
อยูท่ ม่ี ลู ค่า 38,700 ล้านยูโร หรือประมาณ 1.6 ล้าน
ล้านบาท และสำหรับประเทศทีจ่ ะมีอตั ราการขยาย
ตัวของตลาดค้าปลีกผ่านอินเทอร์เน็ตรวดเร็วทีส่ ดุ
คือ โปแลนด์ โดยคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัว

5

พฤษภาคม 2554
ร้อยละ 33 แซงหน้าฝรัง่ เศสทีม่ อี ตั ราการขยายตัว
ร้อยละ 24 และสวีเดนและนอร์เวย์ จะมีอตั ราการ
ขยายตัวร้อยละ 22 เท่ากัน
ในแง่ของประเทศจีนจากเว็บ “อินเทลเอเซีย (intelasia.com) เมื่อมกราคม 2554 จากข้อมูลของ
บริ ษ ั ท วิ จ ั ย “อนาไลสิ ส อิ น เตอร์ เ นชั น นั ล
(Analysis International)” พบว่า อินเทอร์เน็ต
เป็นธุรกิจทีท่ ำกำไรมหาศาล โดยมูลค่าการใช้จา่ ย
ผ่านอินเทอร์เน็ตในจีนของปี พ.ศ. 2553 คือ 1 ล้าน
ล้านหยวน หรือประมาณ 4.5 ล้านล้านบาทต่อปี
ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ สือ่ สังคมเป็นสือ่ ทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้หลายบริษทั ต่างพากัน
หันมาทำธุรกิจผ่านสื่อสังคมกันมากขึ้น ซึ่งอาจ
พิจารณาข้อมูลจากเว็บ “เพนน์โอลซอน (pennolson.com)” เมื่อธันวาคม 2553 ระบุว่า อีมาร์เก็ตเตอร์ ได้สำรวจบริษทั ทีม่ พี นักงานมากกว่า 100
คนขึน้ ไปในอเมริกา เกีย่ วกับความนิยมใช้สอ่ื สังคม
ทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต ปรากฎว่า เมือ่ ปี พ.ศ.
2552 บริษัทในอเมริกาใช้สื่อสังคมทำตลาดผ่าน
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 73 ของการทำตลาด
ผ่านอินเทอร์เน็ตทัง้ หมด
ปี พ.ศ. 2553 บริษทั ในอเมริกา ใช้ สือ่ สังคมทำ
ตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 80 ของการ
ทำตลาด ผ่านอินเทอร์เน็ต และยังคาดการณ์วา่
ในปี พ.ศ. 2554 บริษทั ในอเมริกาจะใช้สอ่ื สังคม
ทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 88
ของการทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตทัง้ หมด จาก
ข้อมูลดังกล่าว อาจช่วยให้ผนู้ ำยุคอิเล็กทรอนิกส์
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หันมาใช้สอ่ื สังคมทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึน้
เพราะอาจเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้การทำธุรกิจ มี
ความคล่องตัว และประสบผลสำเร็จมากขึน้
อาจกล่าวได้ว่า การทำตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตก็
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดการขาย จากผู้
ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้บริษัทของผู้นำยุค

อิเล็กทรอนิกส์ ได้ขยายโอกาสทางการตลาดให้
กว้างขวางและเป็นที่รู้จักมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์ ควรเลือกกลยุทธ์ที่เป็น
ประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด
เพราะหากเลือกกลยุทธ์ทไ่ี ม่เหมาะสม ก็อาจทำให้
การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตในบริษทั ของตนขาดทุน
และด้อยกว่าคูแ่ ข่งได้.***

คาดการณ์การเติบโตของการขายสินค้าออนไลน์ยโุ รปปี 2554
Increase Online Sales 2010-11
2011 online share of all retail business
UK
Germany
France
Italy
Spain
¤ÃÒ´คคคคคา
Benelux
Norway
¹¹¹รรรรร
Sweden
Denmark
Switzerland
Poland
Average Europe

14.0%
15.0%
24.0%
20.0%
19.0%
20.4%
22.0%
22.1%
16.0%
19.8%
33.5%

12.0%
9.0%
7.3%
3.9%
3.5%
5.1%
8.1%
6.9%
8.0%
8.7%
3.1%

19.6%

5.5%
ที่มา: www.retailresearch.org
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