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Email Marketing 

 

 ปัจจบุนัการทําตลาดผ่านอีเมล์ หรือ Email Marketing ได้รับความนิยมกันมาก โดยใช้วิธีการ
ส่งจดหมายขา่วไปให้กับสมาชกิที7สมัครรับขา่วสารทาง Email (Mailing List) เป็นประจาํตามชว่งเวลาที7
กําหนดไว้ไม่ต่างจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ที7ออกเป็นรายวันหรือ ราย สัปดาห์  โดย เ นื ?อ หาขอ ง
ขา่วสารที7ส่งไปให้จะเน้นเนื ?อหาที7มีประโยชน์และเป็นที7ต้องการขอ งผู้ รับ พ ร้อ มก ารโฆษ ณ าให้ รู้จ ัก
องค์กร หรือแนะนําสินค้าที7เกี7ยวข้องกับเนื ?อหาที7ส่งไปให้ โดยไม่ให้ผู้ อ่านจดหมายขา่วรู้สึกว่ากําลั งถูก
รบกวนด้วยการส่งโฆษณาสินค้าไปให้โดยตรง ซึ7งชว่ยให้ผู้ รับรู้จกัและคุ้นเคยกับสินค้าหรือบริก ารขอ ง
คุณมากขึ ?น 

 ดังนั ?นการทําตลาดผ่านอีเมล์ (Email Marketing) จงึเป็นอีกชอ่งทางหนึ7งที7คุณจะได้สื7อสารไป
ถึงลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จา่ย โดยลูกค้าขอ งคุณ จะเ ป็นผู้ ที7 เ ลือ ก รับเฉ พ าะ
ขา่วสารที7มีความสนใจจากคุณ เชน่ ขา่วสารผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ, ขา่วสารโปรโมชั7นต่างๆ หรือ
ความรู้ที7เกี7ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ  
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ประโยชน์ของ Email Marketing 

� เรื7องของค่าใช้จา่ยที7ประหยัดกว่าการทําตลาดประเภทอื7นๆ โดยใช้ประโยชน์จากรายชื7อ
สมาชกิที7สนใจรับขา่วสารทางอีเมล์ (Mailing List) ในการกระจายขา่วสารไปยังลูกค้าได้ 

� ความรวดเร็วในการส่งขา่วสารถึงมือผู้ รับโดยตรงเมื7อเทียบกับการส่งไปรษณีย์ ใช้เ วล า
ส่งเพียงไม่กี7นาทีก็ถึงมือผู้ รับ ซ ึ7งเร็วกว่าการส่งจดหมายแบบเดิมๆ หลายเท่าตัว 

� เป็นการส่งข้อความไปให้กับผู้ รับได้ทันที โดยที7ลูกค้าไม่จาํเป็นต้องเข้ามาดูที7เว็บไซต์เอง 
� ลูกค้าสามารถเลือกที7จะรับหรือไม่รับขา่วสารได้ 

 

ข้อควรระวงั เกี ยวกับ Email Marketing 

 วิธีหนึ7งที7ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก เชน่ การไปซื ?อรายชื7อจากแหล่งต่างๆ แล้วส่งอีเมล์ไปให้โดย ไ ม่
สนใจว่าผู้ รับจะต้องการรับขา่วสารหรือไม่ ซ ึ7งเข้าขา่ยเป็นการรบกวนผู้ รับ (Spam) ส่งผ ล ให้ผู้ รับเกิด
ความรู้สึกที7ไม่ดีต่อองค์กรของคุณ และไม่อยากจะซื ?อสินค้าหรือใช้บริการจากคุณอีกเลยก็ได้  

 ในกรณีที7คุณต้องการส่งอีเมล์ให้กับลูกค้าที7ยังไม่ได้สมัครเพื7อรับขา่วสารจากคุณโดยตรง คณุ
ควรเป็นขา่วสารที7มีประโยชน์และไม่เป็นการรบกวนลูกค้าเกินไป หรือควรเป็นการส่งอีเมล์เพื7อเชญิชวน
ให้ลูกค้าสมัครสมาชกิเพื7อรับขา่วสารเท่านั ?น แต่ถ้าลูกค้ายังไม่สนใจที7จะสมัครรับขา่วสารจากคุณ ก็ ไ ม่
ควรที7จะส่งอีเมล์ฉบบัอื7นๆ ไปรบกวนลูกค้าอีก 

 นอกจากนี ?ยังควรระวังเรื7องขนาดของอีเมล์ ด้วยข้อจาํกัดเรื7องความเ ร็วในก ารสื7อ ส ารผ่าน
อินเตอร์เน็ต ไม่ควรใส่รูปหรือแนบไฟล์ขนาดใหญ่ส่งให้กับผู้ รับ เพราะถ้าเมล์ของผู้ รับเต็มจะไม่สามารถ
รับอีเมล์อื7นๆได้อีกเลย นอกจากนี ?การส่งเมล์ขนาดใหญ่จาํนวนมากๆ ยังมีผลต่อเวลาที7ใช้ในก ารส่งที7
นานมากขึ ?นด้วย  

 สิ7งสําคัญที7พึงระลึกในการทําการตลาดผ่านอีเมล์คือ จะต้องไม่เป็นการรบกวนผู้ รับ ควรส่ง
เฉพาะผู้ รับได้ลงทะเบยีนไว้ และไม่ควรส่งบอ่ยหรือถี7จนเกินไป เพราะอาจจะทําให้ผู้ รับเกิดความรําคาญ
และไม่อยากที7จะเปิดอ่านอีเมล์ใดๆ จากคุณอีกต่อไปก็ได้  
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 การส่ง Email Marketing 
 

 

 ในหัวข้อนี ?จะแนะนําวิธีการทํา Email marketing ตั ?งแต่การจดัเตรียมจดัหมายขา่วจนก ระทั7 ง
ส่งจดหมายถึงสมาชกิ และรวมถึงเครื7องมือชว่ยในการสมัครสามาชกิขา่วสาร โดยมีข ั ?นตอนดังนี ? 

� การหารายชื7อ Email มาจดักลุ่ม Mailing List 
� การเตรียมแบบฟอร์มสมาชกิ (Subscribe Form) 
� ต้นแบบจดหมายขา่ว (Email Template) 
� การสร้างจดหมายขา่ว 
� การส่งอีเมล์ให้สมาชกิ (Email Sending) 
� การตั ?งเวลาส่งจดหมายขา่วล่วงหน้า 



 

 Email Marketi ng 
- 160 -  9 

 การหารายชื อ Email มาจัดกลุ่ม Mailing List 
 

 
รูป การจัดการ Mailing List 

 ข ั ?นตอนในการทําตลาดด้วยอีเมล์จะเริ7มตั ?งแต่ การจดัหาชอ่งทางเพื7อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เข้ามาสมัครรับขา่วสาร (Subscription) จากองค์กรของคุณได้ เชน่ เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ชมุชนที7มี
ความสนใจเฉพาะด้าน (Community) หรือชอ่งทางอื7นๆ เชน่ ลูกค้าเดิมของบริษัทที7ได้ให้ Email สําหรับ
ติดต่อระหว่างกัน จากนั ?นจดักลุ่มให้กับรายชื7ออีเมล์ (Mailing List) ตามแหล่งที7ได้รายชื7อมา 
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 กรณีที7ลูกค้าขององค์กรคุณมีหลากหลายประเภท คุณอาจจดัรายชื7อผู้ รับข ่าวส าร (Mailing 
List) ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะของลูกค้าที7ได้แบง่ไว้ เชน่ ธุรกิจที7เกี7ยวกับก ารจัดหางาน อ าจจะ
แบง่กลุ่มลูกค้าตามวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชพี เพื7อให้งา่ยในการเตรียมจดหมายขา่วที7เหมาะส ม
และเป็นประโยชน์สําหรับกลุ่มผู้ รับขา่วสารแต่ละกลุ่ม 

 นอกจากนี ?คุณอาจจะใช้วิธีนําเข้า Email Address (Import Mailing List) จากข้อมูลลูกค้าเดมิ
ที7มีอยู่ หรือจากเว็บไซต์ต่างๆ แทนการบนัทึกเองทั ?งหมดก็ได้ โดยควรมีการตรวจส อ บอี เมล์ ที7 นํา เ ข้า
ระบบเบื ?องต้นว่ามีรูปแบบ Email Address ที7ถูกต้อง ไม่ซ ํ ?าซ้อน เพื7อจะได้ไม่เสียเวล าในก ารส่งนาน
เกินไป หรือส่งอีเมล์ฉบบัเดิมซํ ?าๆ ให้กับผู้ รับโดยไม่ตั ?งใจ 

 หลังจากคุณส่งจดหมายขา่วไปให้รายชื7อสมาชกิที7เตรียมไว้แล้ว ในบางครั ?งอาจจะมีอี เมล์ตี
กลับมาว่าส่งไม่สําเร็จ เนื7องจากสาเหตุต่างๆ เชน่ ไม่พบอีเมล์ปลายทางอยู่จริง คุณก็ควรนําอีเมล์ ที7 ใ ช้
ไม่ได้นั ?นออกจาก Mailing List เพื7อให้การส่งครั ?งต่อไปไม่ต้องเสียเวลาไปกับอีเมล์ที7มีปัญหา 

 แต่ถ้ามีการตอบกลับจากผู้ รับปลายทางว่าไม่ต้องการับอีเมล์จากคุณอีก คุณก็ควรนําอีเมล์ที7
ขอยกเลิกนั ?นแยกออกมาจาก Mailing List เพื7อไม่ให้ระบบส่งอีเมล์ใดๆ ไปรบกวนผู้ รับอีก 

 ดังนั ?นการจดัการ Mailing List จงึเป็นข ั ?นตอนที7สําคัญ เพราะจะมีผลต่อการส่งจดหมาย ข่าว
ให้สมาชกิได้รับขา่วสารที7ตนเองได้สมัครไว้ โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการรบกวน และยังชว่ยให้คุณสามารถส่ง
จดหมายขา่วไปหากลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ ?น และไม่เสียเวลาไปกับการส่ง Email Address ที7ไม่
มีอยู่จริง 
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 การเตรียมแบบฟอร์มสมาชิก (Subscribe Form) 
 

 

รูป การกําหนดข้อมูลอื�นๆ สําหรับสมัครสมาชิกจดหมายข่าว 

 ข้อมูลสําคัญในส่งจดหมายขา่วคือ ช ื7อ และ อีเมล์ ของสมาชกิที7จะใช้รับขา่วสารจาก คุณ  ซึ7ง
การในส่งจดหมายขา่วแต่ละครั ?ง ซอฟท์แวร์สําหรับส่ง Email Marketing จะใส่ช ื7อ ส มาชิก เ ข้า ไ ปใน
จดหมาย ก่อนที7จะส่งไปอีเมล์สําหรับสมาชกิแต่ละรายไปยังอีเมล์ที7สมาชกิระบุไว้ 

 นอกจากนี ?คุณยังสามารถปรับปรุงแบบฟอร์มสมัครสมาชกิให้มีชอ่งให้สมาชกิกรอกข้อมูลอื7น  ๆ
นอกจาก ชื7อสมาชกิ และ Email Address ตามที7คุณต้องการได้อีกด้วย เช ่น  คุณ อ าจจะมีเพิ7มช่อ ง
สําหรับให้สมาชกิใส่ ช ื7อองค์กร, ตําแหน่ง, ที7อยู่, ข้อมูลสําหรับติดต่อ สินค้าหรือเรื7อ งที7ส มาชิก ส นใจ 
เพื7อให้คุณสามารถนําข้อมูลเหล่านี ?มาใช้ในการทําตลาดและจดัส่งจดหมายขา่ว ที7ส มาชิก แต่ล ะราย
สนใจได้งา่ยและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ ?น  



 

 Email Marketi ng 
- 163 -  9 

 ตวัอย่างแบบฟอร์มสมัครสมาชิกจดหมายข่าว 
 

 

รูป ตัวอย่างหน้าสมัครสมาชิกจดหมายข่าว 

 จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่าหน้าสมัครสมาชกิได้เพิ7ม หมายเลขโทรศัพท์, สินค้า-บริก ารที7
ลูกค้าสนใจ และมีตัวเลือกหัวข้อที7ลูกค้าสนใจอยู่ด้านล่าง ซ ึ7งลูกค้าสามารถเลือกรับขา่วสารที7ตนเอ ง
สนใจได้มากกว่า 1 หัวข้อ เมื7อลูกค้าใส่ข้อมูลเรียบร้อยและกดปุ่ม Subscribe ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเพิ7ม
เข้าไปในกลุ่มสมาชกิจดหมายขา่วที7ได้เลือกไว้ 
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 ต้นแบบจดหมายข่าว (Email Template) 
 

 
รูป ตัวอย่าง Email Template 

 การส่งจดหมายขา่วควรทําเป็นประจาํอย่างต่อเนื7อง ไม่ต่างกับหนังสือ พิมพ์  ห รือ นิตย ส าร
ต่างๆ ที7มีการกําหนดวันวางแผงไว้แน่นอนและมีรูปเล่มหรือรูปแบบที7เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นมาตรฐาน
เฉพาะ เพื7อให้ลูกค้าเห็นแล้วรู้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที7พวกเขาซื ?ออ่านอยู่เป็นประจาํ 

 การส่งจดหมายขา่วให้ลูกค้าแบบต่อเนื7อง ควรเริ7มที7การวางแผนเพื7อกําหนดความถี7ในการส่ง
จดหมายขา่วว่าคุณจะส่งบอ่ยแค่ไหน เชน่ ทุกวัน, ทุกสัปดาห์ หรือ ทุก เดือ น ข ึ ?นอ ยู่กับเ นื ?อ หาขอ ง
ขา่วสารและรูปแบบการทําตลาดของคุณ ซึ7งองค์กรโดยส่วนมากแล้วนิยมส่งจดหมายข่าว ทุก สัปดาห์ 
เพื7อที7จะมีเวลาในการจดัเตรียมจดหมายขา่วได้ทัน และมีเวลาพอที7จะส่ง Email ดังกล่าวไปหาผู้ รับไ ด้
ครบถ้วน  
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 จะเห็นว่าก่อนที7จะมีการส่งจดหมายขา่วไปให้กับสมาชกิ  จ ํา เ ป็นต้อ งเต รีย มเ นื ?อ หา  หรือ
ขา่วสารที7ต้องการจะสื7อไปถึงลูกค้า ในรูปแบบที7มีเอกลักษณ์ และมีมาตรฐานที7บง่บอกให้ลูกค้ารับรู้ว่า
เป็นจดหมายขา่วจากคุณ เชน่ การมี ช ื7อเรื7อง (Subject), หัวจดหมาย  (Header) ห รือ ท้าย จดหมาย 
(Footer) ที7เป็นรูปแบบเดียวกันทุกฉบบั  

การสร้างจดหมายข่าว 
 

 
รูป ตัวอย่างจดหมายข่าว 

 หลังจากที7คุณได้เตรียมต้นแบบจดหมายขา่ว  หรือ  Email Template ไ ว้แล้ ว  ตอ นนี ?คุณ ก็
สามารถสร้างจดหมายขา่วได้งา่ยๆ เพียงแค่สร้างจดหมายขา่วโดยอ้างอิงถึง Email Template ที7คุณได้
เตรียมไว้ แล้วใส่เนื ?อหาที7คุณต้องการส่งได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลามาจดัรูปแบบใหม่ 
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 สิ7งที7ไม่ควรมองข้ามในการทําตลาดโดยใช้ Email คือ ข้อมูลที7จะแจ้งให้ผู้ รับจดหมายขา่วขอ ง
คุณรู้ว่าเป็นจดหมายขา่วที7มาจากองค์กรของคุณ และมีหมายเลขกํากับว่า เ ป็นจดหมาย ข่าวฉ บับที7
เท่าไหร่ ประจาํวันที7, สัปดาห์ที7 หรือเดือนอะไร เพื7อให้ผู้ รับจดหมาย ข่าวส ามารถ ติดตามหรือ อ่าน
ย้อนหลังได้สะดวกขึ ?น โดยอาจจะเอาข้อมูลเหล่านี ?ใส่ไว้ที7หัวข้อ (Topic หรือ Subject) ของ Email 

 นอกจากนี ?สิ7งที7ลืมไม่ได้เลยคือ คุณควรมีชอ่งทางสําหรับให้ผู้ รับสามารถคลิgกยกเลิก ก ารรับ
ขา่วสารไว้เพื7อให้ยกเลิกการรับขา่วสาร (Unsubscription) ได้อย่างสะดวกในจดหมายขา่วไว้ด้วย เพื7อ
ระงบัการส่งจดหมายขา่วฉบบัอื7นๆ ไปรบกวนผู้ รับดังกล่าวอีก และควรมีการแนะนําชอ่งทางด้วย ว่า ถ้ า
ต้องการสมัครเพื7อรับจดหมายขา่วอีกครั ?ง (Re-Subscription) จะต้องทําอย่างไรไว้ด้วย 

รูปแบบของจดหมายข่าว 

 ในการจดัทําจดหมายขา่ว สิ7งที7ควรนํามาพิจารณ าคือ  รูปแบบขอ ง Email ว่าจะส่งแบบ
ข้อความที7สามารถจดัรูปแบบได้ (HTML Format) หรือจะเป็นแบบข้อ ความอ ย่างเดีย วไ ม่ส ามารถ
จดัรูปแบบหรือใส่รูปภาพเข้าไปได้ (Plain Text Format) ซ ึ7งทั ?ง 2 แบบมีข้อดีและข้อจาํกัดที7ต่างกันไป 

 ดังนั ?นถ้าคุณสามารถให้สมาชกิเป็นผู้ เลือกเองว่าต้องการรับจดหมาย ข่าวแบบไ หน คุณ ก็
สามารถส่งจดหมายขา่วในแบบที7สมาชกิต้องการได้ไม่ยาก โดยการเต รีย มจดหมาย ข่าวไ ว้ ทั ?งแบบ 
HTML และแบบ Plain Text แล้วให้ซอฟท์แวร์ชว่ยในการส่งจดหมายขา่วตามแบบที7ลูกค้าได้เลือกไว้ได้ 

 ถึงตอนนี ?มาดูกันว่าจดหมายขา่วทั ?ง 2 ประเภทนั ?นมีหน้าตาอย่างไร แบบไหนสวยกว่า แต่ล ะ
แบบมีจดุเด่นหรือข้อจาํกัดอย่างไรบ้าง 
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 จดหมายข่าวแบบ HTML 
 

 
รูป ตัวอย่างจดหมายข่าวแบบ HTML ที�มีการจัดรูปแบบข้อความ ใส่รูปภาพได้ 

 จดุเด่นของการส่งจดหมายขา่วแบบ HTML ก็คือความสวยงามและมีความน่าส นใจช่วย ใ ห้
ติดตาม โดยคุณสามารถจดัรูปแบบข้อความให้มีสีสัน จดัคอลัมม์ มีรูปภาพประกอบ ที7สวยงามได้แทบ
ไม่ต่างจากหน้าเว็บเลย 

 ข้อแนะนําหนึ7งในการส่งจดหมายขา่วแบบ HTML ที7มีรูปติดไปด้วยคือ ไม่ควรใส่ รูปล งไ ปใน
จดหมายขา่วโดยตรงเพราะจะทําให้จดหมายขา่วมีขนาดใหญ่ ทําให้ต้องใช้เวลาส่งมาก  แล ะอ าจจะ
ส่งผลกระทบกับพื ?นที7 Email ของผู้ รับเต็มได้ แนะนําว่าควรนํารูปดังกล่าวไปเก็บไว้ที7เ ว็บไ ซต์ขอ งคุณ 
แล้วให้จดหมายขา่วนั ?นไปนํารูปจากเว็บไซต์มาแสดงตอนที7เปิดอ่านจดหมายแทน จะชว่ยใ ห้จดหมาย
ขา่วมีขนาดเล็กลงได้มาก 

 นอกจากนี ?จดหมายขา่วแบบ HTML อาจจะติดเรื7องความปลอดภัยที7ผู้ รับปลายทางตั ?งไ ว้  ทํา
ให้รูปภาพที7ส่งไปจะยังไม่ถูกแสดงให้เห็นจนกว่าผู้ รับจะอนุญาต จงึมีโอกาสสูงที7ผู้ รับจะลบจดหมายขา่ว
ของคุณไปทั ?งที7ยังไม่เห็นข้อความในรูปภาพที7คุณส่งไปก็ได้  
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 จดหมายข่าวแบบข้อความ (Plain Text) 
 

 

รูป ตัวอย่างจดหมายข่าวแบบ Plain Text 

 จากรูปจะเห็นว่าจดหมายขา่วแบบข้อความจะคล้ายจดหมายแบบธรรมดาที7มีแต่ตัวอักษร ซึ7ง
ควรเน้นไปยังเรื7องที7ต้องการสื7อสารไปยังสมาชกิให้สั ?นและกระชบัที7สุด เพราะคนส่วนมากแล้ ว ถ้ า เจอ
จดหมายขา่วที7มีข้อความเยอะๆ มักจะขอผ่านไปอ่านอีเมล์ฉบบัอื7นก่อน หรือไม่ก็ลบทิ ?งไปเลยโดยไม่ได้
กลับมาอ่านก็มี 

 แต่สิ7งที7จดหมายขา่วแบบ Plain Text ยังนิยมใช้กันอยู่นั7นคือ ขนาดของอีเมล์ที7ได้จะมีขนาด
เล็กกว่าแบบ HTML ส่งผลให้ในระยะเวลาที7เท่ากันคุณสามารถส่งจดหมายขา่วแบบ Text ไปหาสมาชกิ
ได้เป็นจาํนวนมากกว่า ดังนั ?นการเลือกใช้จดหมายขา่วแบบ Plain Text จงึไม่ควรละเล ย เ รื7อ งก ารจัด
ข้อความให้เป็นระเบยีบ ชวนให้อ่าน ไม่ยาวจนเกินไป รวมถึงเนื ?อหาที7สั ?น กระชบั แต่ได้ใจความสําคญัที7
คุณต้องการสื7อไปยังลูกค้า หรือคุณอาจจะใส่ Link ให้ผู้ รับเข้าไปอ่านรายละเอีย ดขอ งข่าวส ารที7ยั ง
เว็บไซต์ของคุณแทนก็ได้  
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 การส่งอีเมล์ให้สมาชิก (Email Sending) 
 

 

รูป ตัวอย่างการสง่จดหมายข่าว 

 หลังจากที7คุณได้เตรียมจดหมายขา่วสําหรับจะส่งให้สมาชกิของคุณแล้ว ไม่ควรรีบส่งจดหมาย
ขา่วไปให้ลูกค้าทันที ควรมีการทดสอบการส่งก่อนว่า เมื7อส่งจดหมายขา่วไปแล้วผู้ รับจะเ ห็นหน้าตา
จดหมายขา่วเป็นอย่างไร เหมือนกับตอนที7คุณเตรียมไว้หรือเปล่า เพราะถ้าคุณส่งจดหมายข่าวไ ปให้
ลูกค้าทั ?งหมดแล้วมาตรวจพบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง หรือ Link ของรูปที7ใส่ไปผิดทําให้ไม่เห็นรูป คุณ
อาจจะต้องส่งซํ ?าใหม่ทั ?งหมดซึ7งอาจจะทําให้ผู้ รับรู้สึกไม่ดีต่อการส่งอีเมล์ซ ํ ?าๆ กันหลายครั ?งของคุณก็ได้ 
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 การทดสอบก่อนส่งก็คือการส่งจดหมายขา่วไปยัง Email Address ของคุณ เพื7อให้คุณจาํลอง
ว่าตนเองเป็นผู้ รับจดหมายขา่ว แล้วตรวจสอบอีเมล์ที7ได้รับว่ามีรูปแบบถูกต้อง แสดงรูป ครบถ้วนหรือไม่ 
จากนั ?นจงึเลือกกลุ่ม Mailing List เพื7อส่งจดหมายขา่วนั ?นไปให้สมาชกิตามที7คุณต้องการ 

 ในขณะที7คุณสั7งให้ซอฟท์แวร์ Email Marketing ส่งจดหมายขา่วไปให้สมาชกิ ซอ ฟ ท์แว ร์จะ
อ่านข้อมูลสมาชกิที7เลือกไว้ทีละราย โดยจะนําชื7อสมาชกิ หรือข้อมูลต่างๆ ของส มาชิก  มาแทนที7 ใน
จดหมายขา่ว เพื7อให้ผู้ รับอ่านแล้วรู้สึกที7ดี ทําให้รู้สึกถึงความตั ?งใจในการส่งจดหมายขา่วให้กับผู้ รับโดย
เฉพาะเจาะจง โดยแทบไม่รู้สึกว่าเป็นการส่งจดหมายขา่วจาํนวนมากให้กับสมาชกิทุกคนโดยไม่รู้ว่าใคร
เป็นใคร 

 นอกจากนี ?คุณควรเก็บจดหมายขา่วที7เคยส่งให้ลูกค้าทุกฉบับ เพื7อ ใ ช้ในก ารอ้ างอิง ห รือ
ตรวจสอบเนื ?อหาไม่ให้ซ ํ ?ากับเนื ?อหาเดิมที7เคยส่งไปแล้ว แล ะแนะนําใ ห้ มีก ารใ ช้รูปแบบขอ งหัว ข้อ
จดหมายขา่ว (Subject) ที7เป็นรูปแบบเดียวกัน และระบุหมายเลขฉบบั หรือ  ข้อ ความที7บอ ก ให้ผู้ รับ
ทราบว่าเป็นจดหมายขา่วประจาํเดือนใดให้ชดัเจนไว้ด้วย 
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 การตั Bงเวลาส่งจดหมายข่าวล่วงหน้า 
 

 
รูป การตั7งเวลาส่งจดหมายข่าวล่วงหน้า 

 การตั ?งเวลาส่งจดหมายขา่วล่วงหน้าจะชว่ยให้คุณสามารถวางแผนในการส่งจดหมาย ให้กับ
กลุ่มลูกค้าต่างๆ ในเวลาที7เหมาะสม ตามที7คุณต้องการได้ 

 ตัวอย่างเชน่ ถ้าคุณมีนโยบายในการส่งจดหมายขา่วให้กับสมาชกิสัปดาห์ละ 1 ฉบบั แล้วพบ
ปัญหาว่ากลุ่มสมาชกิที7เป็นระดับนักบริหาร มักจะยุ่งในวันจนัทร์เนื7องจากต้องใช้เวลาในการเคลียร์งาน
หลังจากหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทําให้ไม่ได้ให้ความสนใจกับจดหมายขา่วที7คุณส่งไปเท่าที7ควร คุณอาจจะตั ?ง
เวลาในการส่งจดหมายขา่วให้กับสมาชกิกลุ่มนี ?ในวันอื7นแทน เพื7อให้สมาชกิกลุ่มนี ?มีเวลาในก ารอ่าน
จดหมายขา่วของคุณทันทีที7ได้รับ หรือในกรณีที7คุณมีความจาํเป็นต้องเตรียมจดหมายให้เสร็จล่วงหน้า
หลายๆ ฉบบัแต่ต้องทยอยส่งให้กับสมาชกิวันละฉบบั คุณสามารถตั ?งเ วล าส่งล่วงหน้าไ ด้ว่าจะส่ง
จดหมายขา่วฉบบัใดให้สมาชกิตอนไหนบ้าง ซึ7งจะชว่ยให้คุณไม่จาํเป็นต้องมาคอยส่งเองทุกวัน 
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 สรุป 

 การทําตลาดโดยใช้ Email Marketing เป็นเครื7องมือในการเพิ7มชอ่งทางในการสื7อ ส ารไ ปยัง
ลูกค้าหรือสมาชกิขา่วสารของคุณได้โดยตรง มีค่าใช้จา่ยน้อย และลูกค้าได้รับขา่วสารของคุณได้อย่าง
รวดเร็ว  

 คุณสามารถใช้ซอฟท์แวร์ Email Marketing ในการรับสมัครสมาชกิจดหมาย ข่าว ,  จ ัด เก็บ
ข้อมูลสมาชกิ และข้อมูลอื7นๆ เชน่สินค้าหรือเรื7องที7ลูกค้าให้ความสนใจ ซึ7งคุณสามารถนําข้อมูลเหล่านี ?
มาใช้ในการทําตลาดในอนาคตได้อีกด้วย 

 ในด้านของการเตรียมจดหมายขา่วคุณสามารถใช้ซอฟท์แวร์ Email Marketing ในการเตรียม 
Email Template เพื7อชว่ยจดัรูปแบบจดหมายขา่วให้มีความสวยงาม มีมาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ที7
บง่บอกถึงองค์กรของคุณ และนํามาใช้สร้างจดหมายขา่วได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั ?งในแบบ HTML ที7
สามารถจดัรูปแบบข้อความหรือใส่รูปภาพเข้าไปได้ และแบบ Plain Text ที7ใส่ข้อความได้อย่างเดียว 

 การส่งจดหมายขา่วให้กับสมาชกิควรมีการเจาะจงถึงชื7อผู้ รับ แล ะควรมีก ารทดล อ งส่งใ ห้
ตนเองก่อนที7จะส่งให้กับแก่ผู้ รับ ทั ?งนี ?สามารถส่งทันทีหรือตั ?งเวลาส่งล่วงหน้าได้ 

 

 

 


