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รายละเอยีดได้ที ่www.trustmarkthai.com

คณะผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ท่ีจะท�าให้ผูป้ระกอบธุรกจิ
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6 รู้จักกับ e-Commerce

รู้จักกับ e-Commerce

พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Commerce) หรอืท่ีเรยีกว่า อคีอมเมร์ิซ 
(e-Commerce) เป็นการด�าเนนิการซือ้ขายสนิค้าและบรกิารด้วยสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ หรอือนิเทอร์เนต็ พดูให้เข้าใจง่ายๆ กคื็อการ 
ซือ้ขายกันแบบออนไลน์นัน่เอง

การค้าในรูปแบบ e-Commerce นัน้ จะช่วยให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปได้อย่าง
รวดเรว็ ลดต้นทนุและกระบวนการด�าเนินงานให้น้อยลง เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ให้บรกิารลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึ ขยายตลาดได้กว้าง สามารถซือ้ขายได้ทุกท่ี ทุกเวลา

เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce

เม่ือพร้อมทีจ่ะก้าวเข้าสูก่ารค้าขายแบบออนไลน์กนัแล้ว มาดวู่าเราจะต้อง 
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญก่อนที่คุณจะเปิดร้านค้าให้ลูกค้าได้เข้ามา 
เลือกชมสนิค้าด้วยความประทบัใจ เพราะฉะนัน้จงึควรใส่ใจขัน้ตอนและรายละเอยีด
ในการเตรียมตัวให้ดีก่อน เมื่อถึงเวลาเปิดร้านจริงแล้วคุณก็จะสามารถสร้าง 
ความประทับใจลูกค้าและสร้างยอดขายให้คุณได้อย่างน่าพอใจ โดยมีประเด็น
หลกัๆ ดงัน้ี

ก�าหนดงบการลงทุน

เป็นส่ิงแรกที่ต้องวางแผน 
งบการขายสินค้า เพราะจะเป็นตวั
ก�าหนดให้เราใช้เงินลงทุนในงบที่
ก�าหนด ป้องกันการใช้งบบานปลาย

DBD



7คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ  

หาสินค้ามาขาย

การหาสินค้าทีจ่ะน�ามาขายนัน้สามารถหา
ซือ้ได้จากหลายแหล่ง ทัง้นีร้าคาและคณุภาพอาจ
แตกต่างกนัออกไป จงึควรลงพืน้ท่ีส�ารวจสนิค้า 
เพือ่ให้ได้สนิค้าทีด่ตีรงกบัความต้องการลกูค้า
มากทีสุ่ด หรือบางคนอาจจะมสีนิค้าอยูแ่ล้ว 
กส็ามารถน�าสนิค้าตวัเองมาลงขายแบบออนไลน์
เลยกไ็ด้

ช่องทางการขายสินค้า

ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มี 
หลากหลายเวบ็ให้เลือก ซ่ึงมีทัง้ลงขายแบบฟรี  
และมค่ีาใช้จ่าย ทัง้นีต้้องศกึษากลุม่ลกูค้า 
และการเข้าถงึให้ได้มากทีส่ดุ

การโต้ตอบกับลูกค้า

เมือ่ขายสนิค้าแล้วต้องหมัน่อพัเดทเวบ็ไซต์
ให้มคีวามเคลือ่นไหวอยูเ่สมอ และการโต้ตอบ
ในกรณีที่มีลูกค้าสอบถามมา ควรตอบอย่าง
ทนัท่วงที

การเก็บเงินและจัดส่งสินค้า

เมือ่ลกูค้าตดัสินใจซ้ือสินค้าแล้ว ควรจัดเตรียม
ขัน้ตอนการช�าระเงนิให้มีความหลากหลายเพ่ือความ
สะดวกในการช�าระเงนิ รวมถงึการจดัส่งสนิค้าควร
ระบคุ่าธรรมเนียมในการจดัส่งให้ชดัเจนด้วย
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ข้อดี-ข้อเสียของ e-Commerce

การค้าขายออนไลน์นัน้อาจมทีัง้ประสบความส�าเรจ็ หรอืขาดทนุกไ็ด้ เพราะมี 
ทัง้ข้อดแีละข้อเสยี หากเราบริหารจัดการไม่ดกีอ็าจไปไม่รอดได้ ซึง่ข้อด-ีข้อเสยี
ในการเปิดร้านออนไลน์พอสรปุได้ดงันี้

บริการหลังการขาย

การใส่ใจลกูค้าและรบัผดิชอบหากเกดิ
กรณีผิดพลาด เป็นประเด็นส�าคัญในการ 
มดัใจลกูค้าให้กลบัมาอดุหนนุเราอีกในอนาคต

ข้อดี
  มีต้นทุนในการขายที่ต�า่ ลดต้นทุนในการเดินทาง

  สะดวกในการโต้ตอบลูกค้า ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ เพียงมีอุปกรณ์
สื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้

  สามารถท�าเพียงคนเดียวได้ ไม่จ�าเป็นต้องจ้างคน ช่วยประหยัดต้นทุนด้าน
แรงงาน

  มีเครื่องมือส�ารวจสถิติที่เอื้ออ�านวยต่อการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า

  ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปเอง

  เปิดค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  สามารถลงโฆษณา และขายได้ทั่วโลก และสามารถเลือกเจาะกลุ่มการ
โฆษณาไปยังลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย

  ลดการต่อรอง

  ไม่จ�าเป็นต้องมีสต๊อคสินค้า ก็สามารถสร้างร้านค้าขนาดใหญ่ได้
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ข้อเสยี
  มีการแข่งขันสูง อาจโดนตัดราคาได้ง่าย

  ผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต

  ร้านค้าในอินเทอร์เน็ตมีหลายร้าน ยากต่อการค้นเจอ

  อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อปรับแต่งหน้าเว็บให้สวยงาม

  เสี่ยงต่อการถูกแฮก หรือแจ้งสแปมท�าให้ร้านโดนปิด

  สินค้าจับต้องไม่ได้ หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับภาพ 
อาจถูกโจมตีได้

  การจัดส่งต้องใช้เวลาหลายวัน และลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม

ส�าหรับผู้เร่ิมต้นทีจ่ะมธีรุกจิเป็นของตวัเอง ตลอดจนธรุกจิต่างๆ ท่ีต้องการ
จะขยายกลุม่เป้าหมาย การขายในรูปแบบ e-Commerce หรอืขายของออนไลน์ 
กน่็าจะเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ ทีจ่ะเป็นช่องทางในการเพิม่กลุม่ลกูค้าให้กว้างมากขึน้

สินค้าอะไรขายด้วย e-Commerce ได้บ้าง

สินค้าทีข่ายผ่าน e-Commerce ได้นัน้มทีกุอย่าง ไม่ได้มข้ีอจ�ากดั ข้ึนอยู่กบั
ความพอใจและเชือ่ใจกนัระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย แต่อาจแบ่งให้เหน็ภาพชดัขึน้ได้ เช่น

  บริการ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก บริการสปา เสริมสวย ฯลฯ

  สนิค้า ซึง่อาจแบ่งเป็น สนิค้าทีจ่บัต้องได้ เช่น เสือ้ผ้า ของใช้ อปุโภค บรโิภค 
หรือสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ อย่างสินค้าดิจิตอล เช่น แอพ ซอฟต์แวร์ เพลง 
หนัง รูปภาพ รหัสหรือไอเท็มในเกม ฯลฯ ส่วนสินค้าที่อาจไม่เหมาะส�าหรับ
การขายผ่าน e-Commerce เช่น สินค้าทีี่มีน�้าหนักมากไม่สะดวกในการส่ง
ไปรษณีย์ หรืออายุสั้น เน่าเสียได้ง่าย เช่น ผักผลไม้บางประเภท (ซึ่งหาก
มีระบบการจัดส่งเอง ก็อาจรับออเดอร์ผ่านระบบ e-Commerce ได้)
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เริ่มต้นขายอะไรดี

เราจะขายอะไรด?ี มักจะเป็นค�าถามแรกๆ ส�าหรับใครทีก่�าลงัคดิอยากจะ
หาสนิค้ามาขาย แต่ยงัไม่รูว่้าจะขายอะไรด ีซึง่เป็นเรือ่งพืน้ฐานท่ีจะต้องวางแผน
ให้พร้อมก่อนท�าการขาย

เร่ิมต้นอาจจะลองขายสินค้าที่
เราชอบ มีความถนัด หรอืมคีวาม
รู ้เก่ียวกับตัวสินค้าเป็นอย่างด ี
ก่อน เพ่ือจะได้แนะน�าลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง และง่ายต่อการขาย
ก็ได้ หรืออาจจะขายของที่จ�าเป็น
ต้องใช้ในชวีติประจ�าวนั ยิง่ถ้าเป็น
สินค้าที่ใช้แล้วหมดไปก็ดี เพราะ
ลูกค้าจะได้กลับมาซื้อใหม่ เช่น 
สนิค้าแฟชัน่ เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกาย 
เครือ่งส�าอาง หรอืสนิค้าไอท ีเป็นต้น

ส�าหรบัสนิค้าทีน่�ามาขายนัน้ หากเป็นสนิค้าทีเ่หมอืนๆ กนั กอ็าจจะท�าให้
มคีูแ่ข่งเยอะ สินค้าอาจจะขายได้ยาก ซึง่จะต้องอาศยัการท�าการตลาดอย่างหนัก 
แต่ถ้าสนิค้าทีข่ายมคีวามแตกต่าง หาได้ยาก โดดเด่นไม่เหมอืนใคร กจ็ะช่วยให้
ขายได้ง่ายขึน้ เพราะมคีูแ่ข่งน้อย โดยอาจจะสร้างเป็นแบรนด์ของตวัเอง เพือ่ให้
ลูกค้าจดจ�าตัวสินค้าของเราได้ หรืออาจจะท�าแพ็คเกจที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้สนิค้าก็ได้

ยิง่สนิค้าทีข่ายมคีวาม 
แตกต่าง น่าสนใจ จะยิง่

ดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาในร้าน 
เพราะมคีูแ่ข่งน้อย ช่วยเพิม่
ยอดขายได้มากขึน้อกีด้วย

DBD



11คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ  

ลูกค้าเป้าหมายคือใคร

เมือ่รูแ้ล้วว่าจะขายสนิค้าอะไร ขัน้ตอนต่อมากพ็จิารณาว่าลกูค้าเป้าหมายทีจ่ะ
ขายให้เป็นใครบ้างทีต้่องการจะใช้สนิค้าของเรา โดยอาจจะแยกเป็นเพศ อาย ุรายได้  
ทีเ่หมาะสมกบัสินค้านัน้ๆ เช่น ขายเสืือ้ผ้าแฟชัน่ผูห้ญงิ กลุม่ลกูค้าเป้าหมายกค็วร
จะเป็นผู้หญิง วยัรุน่ วยัท�างาน ไปจนถงึวยักลางคน หรอืขายอปุกรณ์ตกแต่งบ้าน 
กไ็ด้ทัง้ผู้หญิงและผูช้าย วยัท�างานขึน้ไป เป็นต้น เพือ่ทีจ่ะได้วางแผนโฆษณาให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากทีส่ดุ

ท�าไมลูกค้าต้องซื้อเรา

ถ้ามคีนถามว่าท�าไมคณุถงึซือ้สนิค้านัน้ ส่วนใหญ่กจ็ะตอบว่าเพราะเราอยากได้ 
ต้องการจะใช้สินค้านัน้ สนิค้าดมีคีณุภาพ ราคาถกูกว่าร้านอืน่ สนิค้าไม่เหมอืนใคร 
คนขายบรกิารด ีมคีวามน่าเชือ่ถอื ส่งของเร็ว หรือเหตผุลอืน่ๆ เหล่านีล้้วนเป็น
ปัจจยัส�าคัญทีต้่องค�านงึถงึในการขายสนิค้าด้วย เพือ่เป็นการดงึดดูให้ลูกค้าอยาก
จะซือ้สินค้ากับเรา และรกัษาลกูค้าให้กลบัมาซือ้สนิค้ากบัเราอกี

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้ขายควรปฏิบัติในการขายสินค้า  
เพือ่ดงึดดูและให้ลกูค้าอยากจะมาซือ้สนิค้าด้วย พอสรปุได้ดงันี้

  รู้จักสินค้าที่ขายดี สามารถแนะน�ารายละเอียดของตัวสินค้าได้

  เข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถแนะน�าสินค้าได้ตรงจุด

  สร้างความเชื่อม่ันให้กับสินค้าและร้านค้า ถ้าเป็นร้านค้าก็จะต้องมีการ 
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดูข้อมูล
ได้ที่ ภาคผนวก ก และ www.trustmarkthai.com) หรือหากสินค้ามี อย. 
ก็ควรแสดงให้ลูกค้าเห็น

  โปรโมทสินค้าผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้า

  มีการติดตามลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และรักษาลูกค้าเดิมไว้  
อาจจะเป็นการให้ของสมนาคุณกับลูกค้าประจ�า ให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางร้าน เพื่อรับของรางวัล เป็นต้น
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นิสัยแบบไหนขาย e-Commerce แล้วดี

การท�าธุรกิจค้าขายออนไลน์นั้น หากเรามีคุณสมบัติของนักขายท่ีดีแล้ว  
กจ็ะช่วยให้เราสามารถด�าเนนิธรุกจิการขายไปได้อย่างราบรืน่ ถึงแม้เราอาจไม่ได้
เป็นพ่อค้าแม่ค้ามอือาชพีมาต้ังแต่แรก แต่ส่ิงเหล่านีส้ามารถพฒันากนัได้ ซึง่พอจะ 
สรปุออกมาได้ดงัน้ี

  ชอบการเรยีนรู ้และพฒันาอยูเ่สมอ เพราะสือ่อเิลก็ทรอนกิส์กม็กีารพฒันา
อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน หากเรามีความรู้และหมั่นพัฒนาอยู่เสมอ ก็สามารถ
น�าเทคโนโลยีเหล่าน้ันมาประยุกต์ใช้ในการท�าการตลาด หรือแม้แต่การ 
เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นได้

  ช่างสังเกต ในการค้าขายไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม หากเรารู้จักสังเกต
พฤติกรรมของลูกค้า สังเกตคู่แข่ง สังเกตตลาด และสิ่งต่างๆ รอบตัว  
กจ็ะช่วยให้เราสามารถน�ามาวเิคราะห์ แล้วน�ามาปรบัใช้ เพือ่ให้ด�าเนนิธรุกจิ
อยู่ได้นานๆ

  ใจสู้ + กล้า การท�าธุรกิจนั้นล้วนมีความเสี่ยง บางครั้งอาจจะส�าเร็จหรือ 
ไม่ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ได้ ซ่ึงเจ้าของธุรกิจเองอาจจะต้องลองผิด 
ลองถกูบ้าง นอกจากนีจ้ะต้องกล้าตดัสนิใจ เมือ่มปัีญหาเกดิขึน้สามารถแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที และรอบคอบ

  อดทน รกังานบรกิาร งานขายเป็นงานบรกิารประเภทหนึง่ ซึง่กจ็ะเจอลกูค้า
หลากหลายประเภท ทัง้มาดแีละไม่ด ีผูข้ายจะต้องใช้ความอดทน รบัฟังและ
พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ อยากจะซื้อสินค้าด้วย

จะเหน็ได้ว่าการท�าธรุกจิ e-Commerce นัน้จะต้องอาศยัความรูค้วามเข้าใจ
ทางด้านการตลาด การเตรียมความพร้อมของตวัคณุในการเข้ามาท�าธรุกจิออนไลน์
จงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ ทีจ่ะมองเหน็ความเป็นไปได้ของธรุกจิ และส่งผลให้ประสบ
ความส�าเร็จในอนาคตได้
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สินค้าอะไรขายดี
ก่อนที่จะหาสินค้ามาขาย เราควรศึกษาความต้องการของตลาดเสียก่อน 

ว่าสินค้าใดบ้างที่ขายง่าย ขายคล่อง จะได้ไม่เสียเงินลงทุนแล้วสินค้าถูกดอง 
อยูใ่นสต๊อค ซึง่สนิค้าทีน่ยิมกม็หีลายประเภทให้คณุได้เลอืกมาขาย ทัง้นีก้ารเลอืก
ขายสนิค้ากต้็องดจูากความชอบ ความสนใจของผู้ขายด้วย จะได้ขายของอย่างมี
ความสุข และสนใจทีจ่ะหาข้อมลูสนิค้ามาอพัเดทอยูเ่สมอ ส�าหรบัสนิค้าออนไลน์
ขายดีและเป็นทีนิ่ยม พอสรปุได้มดีงันี้

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น 
เครื่องประดับ

เสื้อผ้าเด็กและของเล่น

เครื่องส�าอาง

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
และความงาม
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อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ไอที  
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องดนตรี

สินค้าแฮนด์เมด

อุปกรณ์แต่งบ้าน

อุปกรณ์แต่งรถ

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ทีย่กตวัอย่างของสนิค้าขายด ีจะเหน็ว่าส่วนใหญ่ 
ไม่พ้นเร่ืองแฟช่ัน ความสวยงาม โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าผูห้ญงิจะชอบมาก แล้วก็ 
เป็นของใช้ในชวีติประจ�าวนัทัว่ไป แต่ทัง้นีก้ข็ึน้อยู่กบัความสนใจของผูข้ายเอง
ด้วยว่าอยากจะขายสนิค้าชนดิใด
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คู่แข่งของเราคือใคร
คูแ่ข่งในโลกออนไลน์ กค็ือืผูท้ีข่ายสนิค้าประเภทเดยีวกนักบัเรานัน่เอง ซึง่มี 

อยูเ่ป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ส่ิงทีจ่ะท�าให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายนัน้ กต้็องขึน้อยูก่บั
การโปรโมทให้เป็นทีรู้่จกั รวมไปถงึสนิค้าและการบรกิารทีม่คุีณภาพและน่าเชือ่ถือ 
เพือ่ท่ีจะรกัษาลกูค้าให้กลบัมาซือ้สนิค้าของเราอกี นอกจากนีอ้าจจะหาสนิค้าท่ี
มคีวามแตกต่าง และโดดเด่น เช่น เส้ือผ้าทีมี่สีสันฉูดฉาด มลีวดลายท่ีไม่ค่อยมี 
ใครท�า หรืออาจจะมีไซส์พเิศษ เป็นต้น เพือ่น�ามาสร้างเป็นจดุขายได้

ช่องทางการขายบน e-Commerce
การขายในรปูแบบออนไลน์นัน้ ผูข้ายไม่จ�าเป็นต้องมหีน้าร้านเป็นของตวัเอง 

กส็ามารถขายสนิค้าได้ เพยีงแค่มพีืน้ทีส่�าหรบัแสดงรปู รายละเอยีดสนิค้า และ
ข้อมลูให้ตดิต่อซือ้ขาย เพียงเท่านีก้ส็ามารถประกาศขายสนิค้าได้แล้ว โดยช่องทาง 
การขายในรูปแบบออนไลน์ หรอื e-Commerce นัน้ สามารถท�าได้ดงันี้

เปิดเว็บไซต์เอง
ปัจจุบนัองค์กรและบรษิทัห้างร้านต่างๆ จ�าเป็นต้องมเีวบ็ไซต์ของตนอยูบ่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อไว้เป็นท่ีส�าหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและบริการ
ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก
และสามารถเข้าถึง
กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
ได้มากที่สุด ทั้งยัง
ช่วยสร้างภาพลกัษณ์
ที่ดีให้กับธุรกิจได้ 
อกีด้วย

DBD
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ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์

เรามาดวู่าในการสร้างเวบ็ไซต์นัน้ จะต้องมขีัน้ตอนอะไรบ้าง ซ่ึงสรปุได้ดงันี้

1. วางแผนงานและก�าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ เช่น เนื้อหาที่ต้องใช้  
งบประมาณต่างๆ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น

2. จดโดเมนเนม (Domain Name) คือการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ของคุณ 
ให้เป็น .com, .net, .in.th หรืออื่นๆ เพื่อให้จดจ�าและน�าไปใช้งานได้ง่าย  
โดยแต่ละชื่อก็จะมีความหมายต่างกัน ดังนี้

ตวัอย่างประเภทโดเมนเนมทีพ่บเหน็บ่อยๆ

โดเมนเนม ย่อมาจาก ความหมาย

.com commercial บรษิทั องค์กร ทีเ่กีย่วกบัการค้า

.net network บรษิทัทีใ่ห้บริการด้านเครือข่าย

.org organization องค์กรทีไ่ม่หวงัผลก�าไร

.biz business องค์กร บริษทั ห้างหุน้ส่วน คล้ายกบั .com

.co.th commercial in Thailand บรษิทัหรือองค์กรทีป่ระกอบธรุกจิ 
ในประเทศไทย

.in.th individual in Thailand บคุคลทีอ่ยู่ในประเทศไทย

การตัง้ช่ือโดเมนเนมทีด่ี

 � สั้นและจดจ�ำได้ง่ำย

 � ควรตั้งชื่อให้ตรงกับสินค้ำที่เรำขำย หรือธุรกิจที่ท�ำอยู่

 � ใช้ชื่อเป็นภำษำอังกฤษ หำกต้องกำรตั้งช่ือเป็นภำษำไทยก็ใช้ค�ำทับศัพท์
เป็นภำษำคำรำโอเกะแทน

 � หลีกเลี่ยงเครื่องหมำยขีดกลำง - (Hyphen) ขั้นระหว่ำงค�ำ เพื่อให้ง่ำย
และป้องกันกำรพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ผิด เพรำะส่วนใหญ่จะนิยมพิมพ์ติดกัน

DBD
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3. เช่าเวบ็โอสติง้ (Web Hosting) 
คือบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูล
ของเว็บไซต์ 

NOTE

สามารถค้นหาชือ่ผู้ให้บริการโดเมนเนมและ 
เช่าเวบ็โฮสติง้ได้ที ่www.dbdmart.com

4. ออกแบบเวบ็ไซต์ คอืการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ ออกแบบปุม่เนวิเกชัน่ 
ภายในเว็บไซต์ และการออกแบบหน้าเว็บเพจต่างๆ

5. สร้างและทดสอบการใช้งาน ภาษาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บเรียกว่า HTML 
แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เขยีนค�าสัง่ HTML โดยตรง จะเลอืกใช้โปรแกรมส�าหรบั
สร้างและออกแบบเว็บไซต์แทน เช่น Dreamweaver, Joomla เป็นต้น

6. ประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์ให้เป็นทีรู่จ้กั หลงัจากสร้างเวบ็ไซต์แล้วจะต้องมกีาร
โฆษณา หรือโปรโมทเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์

7. ดูแล และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เว็บไซต์น้ันจะต้องมีการอัพเดทข้อมูล 
อยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงอยู่เป็นปัจจุบัน

จะเหน็ได้ว่าการสร้างเวบ็ไซต์นัน้มขีัน้ตอนอยู่พอสมควร หากคณุมคีวามรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับการท�าเว็บไซต์อยู ่บ้าง มีเวลาพออาจจะลองสร้างเองก็ได้  
เพ่ือประหยดัค่าใช้จ่าย แต่ถ้าต้องการความสะดวก และรวดเรว็ อาจจะจ้าง Freelance 
รบัท�าเวบ็ไซต์ หรอืบรษิทัรบัท�าเวบ็ไซต์กไ็ด้ ซ่ึงในการเปิดเวบ็ไซต์เองจะต้องเสยีค่า 
จดโดเมนเนม ค่าเช่าพืน้ที ่Web Hosting และค่าจดัท�าเวบ็ไซต์ด้วย

โปรแกรมสร้างเว็บส�าเร็จรูป (CMS)

CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็นโปรแกรมสร้างเวบ็ไซต์
ส�าเรจ็รูป สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟร ีซึง่มอียูห่ลายโปรแกรม และหลาย
รปูแบบ ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของคนไทย เช่น Wordpress, Joomla, Opencart, Magento, 
Drupal, Prestashop เป็นต้น ซึง่แต่ละโปรแกรมกจ็ะมจีดุประสงค์และรองรบัการ
ใช้งานทีแ่ตกต่างกันไป ดงัตวัอย่างต่อไปนี้

  WordPress เป็น CMS ยอดนิยมทั่วโลก 
เหมาะกับเว็บไซต์ บทความทั่วไป (Blog) 
การอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท�าได้ง่าย

http://th.wordpress.org
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  Joomla เป็น CMS ยอดนยิมอีกตัว จดุเด่นคอื มคีวาม
ยดืหยุน่ การจดัการ Module หรอืการย้ายต�าแหน่ง
ส่วนต่างๆ ของเวบ็ไซต์เป็นไปได้อย่างอสิระ

  Drupal เป ็น CMS ที่ได ้รับความนิยมในด้าน
จัดการเน้ือหาเว็บไซต ์ พวกเว็บ Community  
หรอืเวบ็หนงัสอืพมิพ์ต่างๆ ด้วยระบบทีย่ดืหยุน่ในด้าน
การจดัการเนือ้หาอย่างละเอียด การใช้งานกค่็อนข้าง
ยาก จึงไม่ค่อยเป็นทีน่ยิมมากนกั

ส่ิงทีต้่องเตรยีมส�าหรบัสร้างเวบ็ CMS

1. โปรแกรมฐานข้อมูลที่จะใช้ เช่น MySQL, PostgreSQL, MS Access,  
MS SQL Sever, Oracle ส�าหรับเก็บข้อมูลของ CMS

2. เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการน�าระบบไปติดตั้ง เช่น Windows Server,  
Unix หรือ Linux Server (Linux, BSD, Solaris, Ubuntu และอื่นๆ)

ส�าหรบัผูท้ีส่นใจอยากจะลองสร้างเวบ็ร้านค้าออนไลน์ด้วยตวัเอง แต่ยงัไม่ค่อย 
มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ก็สามารถหาดาวน์โหลด CMS เหล่านี้มาใช้งาน 
หรือหาผู้ให้บริการทีเ่ตรยีมระบบ CMS เหล่านีไ้ว้เรยีบร้อยแล้ว เพยีงแต่ใส่ข้อมลู
ของเราเข้าไปก็ได้

https://drupal.org

http://magento.com

www.joomla.org

www.opencart.com

www.prestashop.com/

นอกจากน้ี CMS บางระบบ ยงัเน้นส�าหรบัสร้างเวบ็ e-Commerce  
โดยเฉพาะ เช่น

  Opencart เป็น CMS ที่เหมาะกับการท�าเว็บขาย
ของมากทีส่ดุ เพราะใช้งานง่าย เป็น CMS ทีเ่กดิมา 
เพือ่รองรับเวบ็ขายของโดยเฉพาะ

  Prestashop เป็นอกี CMS ส�าหรบัสร้างเวบ็ขายของ 
เช่นเดยีวกบั Opencart แต่การใช้งานค่อนข้างยากกว่า 
Opencart ในระดบัหนึง่

  Magento เป็น CMS ที่นิยมใช้กันมาก มีระบบ
ที่ครอบคลุมงานด้านการซื้อขายทั้งหมด รูปแบบ
เว็บไซต์เรียบหรู แต่การใช้งานค่อนข้างยาก และ
ยังไม่รองรับภาษาไทยเท่าที่ควร ท�าให้ยังไม่ค่อย 
ได้รบัความนิยมในไทยมากนกัDBD
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ข้อดีของ CMS

 � ผู้ใช้งำนไม่จ�ำเป็นต้องมีควำมรู้เรื่องกำรท�ำเว็บไซต์ทั้งหมด

 � ไม่เสียเวลำในกำรพัฒนำเว็บไซต์ ไม่เสียเงินจ�ำนวนมำก

 � ง่ำยต่อกำรดูแล เพรำะมีระบบจัดกำรทุกอย่ำงให้เรำหมด

 � มีระบบจัดกำรที่เรำสำมำรถหำมำใส่เพิ่มได้มำกมำย เช่น ระบบแกลลอรี่

 � สำมำรถเปลี่ยนหน้ำตำเว็บไซต์ได้ง่ำยๆ เพียงแค่โหลดธีม (Theme) ของ 
CMS นั้นๆ

ข้อด้อยของ CMS

 � ในกรณทีีผู่ใ้ช้ต้องกำรออกแบบธมี (หน้ำตำของเวบ็) เอง จะต้องใช้ควำมรู้ 
มำกกว่ำปกติ เนื่องจำก CMS มีหลำยๆ ระบบมำรวมกันท�ำให้เกิดควำม
ยุ่งยำก ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีควำมรู้

 � ผูใ้ช้จะต้องศกึษำระบบ CMS ทีผู่พ้ฒันำสร้ำงขึน้มำ เช่น จะต้องใส่ข้อควำม
ลงตรงไหน จะต้องแทรกภำพอย่ำงไร ซึง่จะล�ำบำกเพยีงแค่ช่วงแรกเท่ำนัน้

 � ในกำรใช้งำนจริงนั้นจะมีควำมยุ ่งยำกในกำรติดตั้งครั้งแรกกับเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (server) แต่ปัจจุบันก็มีผู้ให้บริกำรเว็บเซิร์ฟเวอร์ ท่ีบริกำร
ติดตั้งระบบ CMS ให้ฟรีๆ โดยไม่เสียคำ่ใช้จ่ำย

วธิกีารตดิตัง้ CMS

เป็นขัน้ตอนคร่าวๆ ทีท่กุๆ CMS จะต้องด�าเนนิการหลังจากดาวน์โหลดไฟล์
ส�าหรบัตดิตัง้เรียบร้อยแล้ว มขีัน้ตอนดงันี้

1. อัพโหลดไฟล์ CMS ขึ้น Server

2. เปิด Browser เพื่อตั้งค่าการใช้งานของ CMS

3. ตั้งค่าระบบการจัดการหลังบ้าน (Backend) ต่างๆ เช่น username ของ 
admin เป็นต้น

4. ทดลองสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS
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ขายบน e-Marketplace

e-Marketplace หรอืตลาดกลางพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีท�า
หน้าทีเ่หมอืนตลาดกลางรวบรวมสนิค้าและร้านค้า หรอืบรษิทัต่างๆ ท่ีสามารถ
เข้ามาท�าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ผู้ผลิตสามารถขายสินค้า 
โดยไม่ต้องผ่านตวัแทนจ�าหน่ายได้ ซึง่จะเป็นการเพ่ิมโอกาสขยายฐานลูกค้าไปได้ 
ทัว่โลก ส�าหรับบรกิารต่างๆ ใน e-Marketplace หลกัๆ จะประกอบด้วย

  บรกิารสารบญัธรุกจิ รวบรวมรายชือ่ของธรุกจิแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เพือ่ให้ 
ผู้ใช้สามารถเข้ามาค้นหาธุรกิจ หรือสินค้าที่ต้องการได้ง่าย 

  บริการแคตตาล็อคสินค้าออนไลน์ แสดงรายการสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่
สินค้า

  บริการประกาศซื้อขายสินค้าและบริการ หรือประกาศความต้องการของ
ธุรกิจ

สารบัญเว็บไซต์แบ่งตามหมวด

เวบ็  
tarad.com

เวบ็  
weloveshopping.com

ตัวอย่างเว็บ e-Marketplace ของไทย
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  บรกิารจดัท�าเวบ็ไซต์ส�าเรจ็รปู โดยคณุสามารถสร้างเวบ็ไซต์ส�าหรบัขายสนิค้า
ผ่านบริการเว็บไซต์ส�าเร็จรูปได้ ซ่ึงเว็บไซต์ที่สร้างแล้วจะถูกรวบรวมและแยก
หมวดหมู่ไว้ในรายชื่อธุรกิจภายในเว็บไซต์นี้ให้ด้วย โดยจะต้องลงทะเบียนกับ
ทางเวบ็ไซต์เพือ่ขอเปิดร้านออนไลน์ จะมแีพค็เกจให้เลอืกทัง้แบบฟร ีและคดิค่า
บรกิาร ขึน้อยูก่บัแพค็เกจทีเ่ลอืก เพยีงเท่านีค้ณุกส็ามารถเปิดเวบ็ไซต์ขายของ 
ออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มาก่อนก็ได้

ตัวอย่างผู้ให้บริการเว็บไซต์สำาเร็จรูป

www.lnwshop.com

www.readyplanet.com

www.tarad.com www.weloveshopping.com

http://superwebsite.com

www.shopup.com

www.igetweb.com www.8webs.com

www.siam2web.com

www.makewebeasy.com

e-Marketplace นบัว่าเป็นอีกช่องทางหนึง่ทีห่ลายๆ ร้านค้าเข้ามาซือ้ขาย 
แลกเปลีย่นสนิค้าระหว่างกนัเป็นจ�านวนมาก ซึง่การน�าข้อมลูร้านค้าหรอืธรุกจิ
ของตนมาลงไว้ในเว็บไซต์เหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพบปะลูกค้าได้ 
ทัว่โลก ท�าการค้าขายระหว่างกนัได้ง่าย นอกจากเวบ็ไซต์ท่ีให้บรกิารของไทยแล้ว  
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เวบ็  
amazon.com

เวบ็  
ebay.com

ตัวอย่างเว็บ e-Marketplace ของต่างประเทศ

นอกจากจะเป็นตลาดกลางส�าหรบัซือ้ขายสนิค้าทัว่ไปแล้ว ยงัมเีวบ็ e-Marketplace  
ทีใ่ห้บรกิารเป็นตลาดกลางส�าหรบัซ้ือขายสินค้าเฉพาะด้าน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลู
ของธุรกิจในด้านนั้นๆ เช่น ตลาดกลางขายของมือสอง ตลาดกลางขายอุปกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์ ตลาดกลางซือ้ขายสนิค้าโอทอป เป็นต้น 

การใช้บรกิารของ e-Marketplace เหล่านี ้จะช่วยขยายโอกาสในการตดิต่อ
ซือ้ขายสินค้า โดยทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายสามารถเข้ามาเลอืกหาสนิค้าท่ีต้องการได้ง่าย 
สะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลของสินค้าแต่ละร้าน ลดต้นทุนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมถงึบคุลากรในการด�าเนนิงานต่างๆ

ยงัมเีวบ็ไซต์ในต่างประเทศทีด่งัๆ เช่น amazon.com, ebay.com, alibaba.com,  
taobao.com เป็นต้น ซ่ึงเป็นอีกช่องทางในการซ้ือขายสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้น และ
สามารถขยายฐานธุรกิจให้เป็นที่รู้จักได้ทั่วโลก
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ตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูป

ในส่วนนีจ้ะแนะน�าวธิกีารสร้างเวบ็ไซต์ส�าเรจ็รปู โดยจะยกตวัอย่างการสร้าง
เวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ฟรีกบั www.lnwshop.com ซึง่มขีัน้ตอนดงันี้

2. หากยังไม่ได้ Login เข้าสู่
ระบบ คุณจะเห็นหน้าต่าง
เข้าสู่ระบบ lnwshop ก่อน 
หรือถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก 
ก็ให้สมัครสมาชิกก่อน

1. เปิด www.lnwshop.com แล้ว
กดหรือคลิก เปิดร้านค้าฟรี

3. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
แล้ว จะเข้าสู่ STEP 1 ของ
การเปิดร้าน โดยให้กรอก
ข้อมูล และรายละเอียดของ
ร้านให้ครบถ้วน เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับร้านได้
มากยิ่งขึ้น

4. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดหรือ
คลิก ขั้นตอนเปิดร้านถัดไป

กรอกรายละเอยีดร้านDBD
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5. STEP 2 ให้คุณเลือก 
รปูแบบเวบ็ไซต์ (Tem-
plate) ของร้านค้าคุณ 
ซึ่งมีให้เลือกมากมาย 
โดยคลกิ เลอืกรปูแบบนี้  
ด้านล่างรูปแบบที่คุณ
ต้องการ ดังภาพ

6. STEP 3 ให้คณุตรวจสอบ 
รายละเอียดข้อมูลและ
รูปแบบเว็บไซต์ร้านค้า 
ของคุณ พร ้อมอ ่าน 
ข้อตกลงการใช้งานใน
การใช้ร้านค้าออนไลน์ 
จากนั้นให้คลิก เปิด
ร้านค้าออนไลน์

เลือกรูปแบบเว็บไซต์

ตรวจสอบพร้อมเปิดร้าน
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7. สิ้นสุดการเปิดร้านค้า คุณสามารถเข้าไปที่หน้าร้านค้า ปรับแต่งหน้าร้าน 
หรือจัดการหลังร้านได้ทันที

 i ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่www.lnwshop.com/start

ส�าหรบัผูเ้ริม่ต้น แนะน�าให้ใช้บริการสร้างเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเรจ็รปู
ก่อนก็ได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งก็มีเว็บไซต์ที่ให้บริการอยู่เป็นจ�านวนมาก  
เมือ่ธรุกิจขยายใหญ่ขึน้ มเีงนิทนุมากพอค่อยลงทนุสร้างเวบ็ไซต์ของตวัเองข้ึนมา
กไ็ด้ เพือ่เพ่ิมความน่าเชือ่ถอืให้กบัธรุกจิ นอกจากบรกิารสร้างเวบ็ไซต์ส�าเรจ็รปู
แล้ว เว็บไซต์เหล่าน้ียังมีบริการอื่นๆ ให้เลือกใช้ เช่น บริการออกแบบเว็บไซต์  
จดโดเมนเนมและเช่าเว็บโฮสติ้งให้ ท�า SEO โปรโมทให้เว็บไซต์ติดอันดับใน 
Search Engine เป็นต้น
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ขายบน e-Classified

e-Classified เป็นเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิารลงประกาศซือ้ขายสนิค้า โดยจะแบ่งหมวดหมู่ 
สนิค้าไว้ให้แล้ว สามารถเลอืกหมวดทีต้่องการแล้วเข้าไปประกาศซ้ือขายได้โดยตรง 
เช่น www.olx.co.th (ชือ่เดมิ www.dealfish.co.th) ที่ให้บริการประกาศซื้อขาย
ได้แบบฟรีๆ ไม่จ�าเป็นต้องมเีวบ็ไซต์ของตวัเองกข็ายได้

ข้อดีของการขายบนเว็บ e-Classified คือ เป็นการประกาศซือ้ขายโดยตรง
ระหว่างผู้บริโภค ซึง่อาจจะมสีนิค้าไม่กีช่นดิ สามารถเริ่มต้นได้ง่ายทันที ที่ส�าคัญ
คือฟรี ส่วนข้อเสียคือไม่เหมาะกับผู้ที่มีสินค้าเป็นจ�านวนมากๆ นั่นเอง
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Classified โพสต์ขายได้จริงหรือ

เว็บ Classified นั้น ผู้ประกาศขายสินค้าไม่จ�าเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของ 
ตวัเองเลย เพยีงใช้เวบ็เหล่านีเ้ป็นช่องทางในการประกาศซือ้ขายสนิค้า พร้อมระบุ
ราคา รปูสินค้า และทีอ่ยูต่ดิต่อให้ครบถ้วน เพยีงเท่านีก้ส็ามารถท�าการซือ้ขายได้แล้ว

การโพสต์ขายตามเวบ็ Classified ต่างๆ นัน้ จะช่วยให้สามารถเข้าถึงลกูค้า
ได้ตรงกลุม่ เนือ่งจากเวบ็ไซต์ได้แบ่งหมวดหมู่ในการค้นหาสนิค้าเอาไว้ให้แล้ว หาก
มีคนสนใจหมวดไหน กจ็ะคลกิเข้าไปหาตามหมวดทีต้่องการ นอกจากนีห้ากเรามี
ช่องทางการตดิต่ออืน่ๆ เช่น มเีวบ็ไซต์ ม ีFacebook หรอือืน่ๆ กส็ามารถใส่ลงิค์
ร้านค้าเข้าไปเพือ่เป็นการโปรโมทร้านได้อกีด้วย ซึง่ส่วนใหญ่เวบ็ไซต์เหล่านีจ้ะมี 
ผูเ้ข้าชมเป็นจ�านวนมาก ข้อความทีล่งประกาศควรใช้ข้อความท่ีน่าสนใจ ดงึดดูให้
คนอยากคลกิเข้าไปด ูแต่กใ็ห้อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจรงิ และควรเข้าไปอพัเดท
ข้อมลูอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้โพสต์อยู่ในอันดบัต้นๆ ของการค้นหา ซึง่กจ็ะเป็น
โอกาสทีจ่ะช่วยเพ่ิมยอดขายได้

ส�าหรับเว็บ Classified 
ของไทยทีใ่ห้บรกิารประกาศซือ้
ขายสนิค้ามอียูห่ลายๆ เวบ็ไซต์ 
โดยบางเว็บไซต์อาจจะต้อง
สมคัรเป็นสมาชกิภายในเวบ็ไซต์
ก่อนถงึจะสามารถลงประกาศได้DBD
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Social Media ช่วยขายได้อย่างไร
การใช้งานสือ่ Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram,  

Line หรือ YouTube เข้ามาช่วยเพิม่ช่องทางการขายและการตลาด เนือ่งจากสือ่
เหล่านีส้ามารถเข้าถงึคนจ�านวนมากได้ง่ายและรวดเรว็ สามารถโต้ตอบระหว่าง
กนัได้ทนัท ีเพยีงแค่กดปุ่ม Like หรอื Share กส็ามารถเผยแพร่ข้อมลูต่อไปได้ 
ไม่สิน้สดุ นบัเป็นเคร่ืองมือทีคุ่ม้ค่า และช่วยประหยัดต้นทนุได้มาก เพราะมผีูใ้ช้งาน
เป็นจ�านวนมาก และเพิม่จ�านวนขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้การลงโฆษณาผ่านสือ่ประเภทนี้ 
จะสามารถผ่านสายตาผู้ใช้ได้มาก นอกจากการกด Like หรือ Share แล้ว  
การโพสต์ข้อความต่างๆ รปูถ่าย วดิโีอ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร้านค้าอย่างสม�า่เสมอ  
ก็จะช่วยท�าให้มียอดขายเพิม่ขึน้ได้

ตัวอย่างการใช้สื่อ Social Media ของเว็บไซต์ต่างๆ

เวบ็ของ 
สายการบนิ 
air asia
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แต่อย่างไรก็ตามแต่ละ Social Media นัน้ ล้วนมข้ีอจ�ากดัของตวัเอง และ
มีความน่าเช่ือถือต�่ากว่าการมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบการมีตัวตนของร้านค้าได้ ดังนั้นควรจะมีทั้งเว็บไซต์ร้านค้า และสื่อ 
Social Media ของร้านไว้ด้วย เพือ่เป็นช่องทางในการตลาดควบคู่กบัเวบ็ไซต์หลัก 
เพราะการทีม่ผีูช้มเข้ามาดหูรอืมากด Like นัน้ กไ็ม่ได้หมายความว่าทุกคนจะ 
เข้ามาซือ้สนิค้าเสมอไป ผู้ขายเองควรจะเข้าใจการท�างานของแต่ละโปรแกรมด้วย 
เพือ่ให้สามารถน�ามาใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และตรงกบักลุม่เป้าหมายอย่าง
แท้จริง นอกจากน้ีอาจจะน�าเทคนคิการขายต่างๆ เช่น การลดราคา จดัโปรโมชัน่
ในเทศกาลต่างๆ เพือ่ดงึดดูให้ลกูค้าอยากจะซือ้สนิค้าด้วย เป็นต้น ทีส่�าคญัควร
ใส่ใจกบัคณุภาพของสนิค้าทีข่าย และการบริการอย่างตรงไปตรงมา เพยีงเท่านี้
คณุกจ็ะสามารถเรียกลกูค้าให้กลบัมาซือ้สนิค้าของคณุได้อกีแน่นอน

เว็บของ
ธนาคาร
กสกิรไทย
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เตรียมตัวอย่างไร เพื่อขายแต่ละรูปแบบ
สิง่ทีจ่ะต้องเตรยีมให้พร้อมในการเปิดร้านค้าออนไลน์ นอกจากตวัสนิค้าที่

จะขายแล้ว ยงัจะต้องเตรยีมสิง่เหล่านีด้้วย

1. ข้อมูลสร้างเว็บไซต์

 � ก�ำหนดชื่อเว็บไซต์ ของร้ำนค้ำออนไลน์

 � จดชื่อโดเมนเนม เลือกโดเมนเนมให้เหมำะสมกับประเภทของธุรกิจ

 � เช่ำเว็บโฮสติ้ง ควรเลือกผู้ให้บริกำรที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และเลือกบริกำร
เว็บโฮสติ้งให้เหมำะกับขนำดของข้อมูล และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้งำน 
มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล มีพื้นที่ในกำรจัดเก็บเพียงพอ 
ปรมิำณข้อมลูและควำมเรว็ทีร่บั-ส่งไม่จ�ำกดัจนเกนิไป รวมทัง้มกีำรส�ำรอง
ข้อมูลในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดของระบบด้วย

2. ข้อมูลร้านค้า

 � ชือ่ร้ำน ทีอ่ยู ่เบอร์โทรศพัท์ ไว้ส�ำหรบัตดิต่อกบัลกูค้ำ แสดงว่ำมตีวัตนจรงิ

 � อีเมล์ส�ำหรับติดต่อ หรือ Social Media ต่ำงๆ ท่ีให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อ
กับร้ำนค้ำได้

3. ข้อมูลธุรกิจ

 � กำรสั่งซื้อสินค้ำ ระบุวิธีกำรสั่งซื้อให้ชัดเจน ควรให้ง่ำยและสะดวกแก่ผู้ใช้ 
โดยอำจจะท�ำเป็นระบบตระกร้ำสนิค้ำ หรอือำจจะเป็นกำรส่ังซือ้ทำงอเีมล์
หรือมีแบบฟอร์มกำรสั่งซื้อเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำได้

 � กำรช�ำระเงิน ควรให้มีระบบกำรช�ำระเงินที่หลำกหลำย รองรับกำรใช้งำน
ได้ครอบคลุมกับกลุ่มลูกค้ำได้มำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรโอนเงิน กำรจ่ำย
ผ่ำนบัตรเครดิต บัตรช�ำระเงินต่ำงๆ เป็นต้น

 � กำรจัดส่งสินค้ำ ควรเลือกกำรขนส่งที่เป็นมำตรฐำน เหมำะกับธุรกิจ 
สำมำรถตรวจสอบสถำนะของสินค้ำได้ และถึงมือลูกคำ้อย่ำงปลอดภัย

 � กำรให้บริกำรหลังกำรขำย เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อกำรขำย เป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจกับลูกค้ำ เพื่อรักษำให้ลูกค้ำมีควำมไว้วำงใจ 
และอยำกจะเป็นลูกคำ้ต่อไป
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4. รายละเอียดและรูปสินค้า ควรอธิบายข้อมูลของสินค้าให้ครบถ้วน เช่น สี 
ขนาด ราคา นอกจากน้ีรูปตัวอย่างสินค้าที่แสดงก็ควรจะปรับให้ดูสวยงาม 
แต่ไม่เกินจริง เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

6. เลือกรูปแบบการสร้างร้านค้าออนไลน์ โดยเลือกว่าจะ
สร้างร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบใด เช่น สร้างเว็บไซต์เอง 
จ้างคนท�าเว็บไซต์ สร้างเว็บส�าเร็จรูปจากผู้ให้บริการต่างๆ 
โดยพิจารณาเงินลงทุน และขนาดของธุรกิจด้วย

5. ข้อมูลส�าหรับท�าธุรกรรมทางการเงิน

 � เลขที่บัญชีธนำคำร ส�ำหรับให้ลูกค้ำโอนเงินเข้ำเมื่อมีกำรสั่งซื้อสินค้ำ  
ซึ่งควรจะเปิดบัญชีไว้มำกกวำ่ 1 ธนำคำร เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ลูกค้ำได้

 � บัตรเครดิต ไว้ส�ำหรับหักบัญชี ในกรณีท�ำธุรกรรมกำรช�ำระเงิน ผ่ำนบัญชี
ต่ำงๆ เช่น Paypal, Paysbuy หรืออื่นๆ

8. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากมี
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แล้ว เพื่อสร้างความน่าเชื่อ
ถือให้แก่ผู้ประกอบการ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และขอใช้เครื่องหมายรับรอง  
กบักรมพฒันาธรุกจิการค้า (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในภาคผนวก ก และที่ www.trustmarkthai.com) 
เพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ 
ท�าธุรกรรมซื้อขายสินค้ากับผู้ประกอบการ โดย
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผู้ประกอบการได้ว่ามี 
ตัวตนอยู่จริงหรือไม่

7. ช่องทางท�าการตลาด ขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�า SEO การใช้ส่ือ Social Media การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ  
ซึ่งควรจะมีการส�ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภค คู่แข่งขัน และปัจจัยที่มีผล
ต่อการขายด้วย เพื่อสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนในการขาย และ
การโปรโมทเว็บไซต์ได้DBD
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รู้จักกับเว็บไซต์
องค์ประกอบส�ำคญัอย่ำงหนึง่ของอนิเทอร์เนต็กค็อื เวบ็ไซต์ เพรำะเวบ็ไซต์

เป็นแหล่งหลักท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูต่ำงๆ ทีน่�ำเสนอบนอนิเทอร์เนต็เอำไว้ เพือ่ให้ 
ผูใ้ช้ทัว่โลกสำมำรถเข้ำไปอ่ำนหรอืชมได้นัน่เอง ในปัจจบุนัองค์กรและบรษิทัห้ำงร้ำน
ต่ำงๆ จ�ำเป็นต้องมเีวบ็ไซต์ของตนเองอยูบ่นเครอืข่ำยอินเทอร์เนต็อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้  
เพือ่ทีจ่ะใช้เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำย ช่วยให้ 
เข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำหรอืผูใ้ช้บรกิำรเป้ำหมำยได้อย่ำงครอบคลมุ ส่งเสรมิศกัยภำพ
กำรแข่งขันในด้ำนธรุกจิ นอกจำกน้ียงัช่วยสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดใีห้กบัองค์กรอกีด้วย

เม่ือเข้ำไปยงัเวบ็ไซต์ จะพบกบัหน้ำแรกทีเ่รยีกว่ำโฮมเพจ (Home Page) ซ่ึงเป็น
หน้ำหลกัของเวบ็เพือ่แสดงควำมเป็นตวัตนของเวบ็ไซต์นัน้ ว่ำต้องกำรน�ำเสนออะไร 
ซ่ึงจะประกอบไปด้วยโลโก้สินค้ำหรือบริกำร ภำพสนิค้ำ ปุม่หรอืเมนทูีบ่อกว่ำในเวบ็นี้ 
แบ่งเนือ้หำเป็นก่ีหวัข้อ ป้ำยโฆษณำเชญิชวนให้ผู้ชมคลิกเพ่ือเปิดหน้ำเวบ็เพจย่อยอืน่ๆ

เนื้อหาทีี่ควรมีในเว็บไซต์
เนื้อหำที่แสดงอยู่ในแต่ละเว็บไซต์นั้น ไม่ได้มีข้อก�ำหนดท่ีเป็นมำตรฐำน

ตำยตวัว่ำจะต้องเป็นแบบใด ขึน้อยูก่บัข้อมลูทีจ่ะน�ำเสนอและจดุเด่นท่ีต้องกำรให้ม ี
ซึง่จะท�ำให้รำยละเอียดปลกีย่อยของแต่ละเวบ็ไซต์แตกต่ำงกนัออกไป แต่หลกัๆ 
แล้วพอสรุปได้ว่ำข้อมูลพืน้ฐำนทีค่วรจะมใีนเวบ็ไซต์ประกอบด้วยข้อมลูดงันี้

1. ข้อมูลเกีย่วกบับรษิทั องค์กร ร้านค้า หรอืผูจ้ดัท�า (About Us) คอืข้อมลูเกีย่วกบั 
เจ้ำของเวบ็ไซต์ เพือ่บอกให้ผูช้มรูว่้ำเป็นใครมำจำกไหน และต้องกำรน�ำเสนอ
อะไร เช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ประวัติและควำมเป็นมำ สถำนที่ต้ัง 
เลขทะเบียนพำณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจว่ำร้ำนค้ำมีตัวตนอยู่จริง

2. รายละเอียดของผลิตภันฑ์หรือบริการ (Product/ Service Information) 
คือข้อมูลหลักที่เรำน�ำเสนอ ซึ่งหำกเป็นเว็บไซต์ทำงธุรกิจผู้ชมจ�ำเป็นต้องรู้
รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร รวมทั้งอำจมีกำรเปรียบเทียบรำคำ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจซื้อ แต่หำกเป็นเว็บไซต์ที่ให้ควำมรู ้
กอ็ำจจะประกอบด้วยบทควำม รปูภำพ มลัตมิเีดยี และลงิค์ไปยงัเวบ็ไซต์อืน่ 
ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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3. ข่าวสาร (News/ Press Releases) อำจจะเป็นข่ำวสำรทีต้่องกำรส่งถงึบคุคล
ทั่วไป หรือสมำชิก เพื่อให้รับรู้ควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซต์
ของเรำ เช่น กำรเปิดตัวสินค้ำใหม่ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น

4. ค�าถามค�าตอบ (Frequently/ Asked Question) มคีวำมจ�ำเป็น เพรำะผูช้ม 
บำงส่วนอำจไม่เข้ำใจข้อมูล หรือมีปัญหำต้องกำรสอบถำม กำรติดต่อทำง
อเีมล์หรอืช่องทำงอืน่ๆ แม้ว่ำจะท�ำได้แต่กเ็สยีเวลำ ดงันัน้เรำควรคำดกำรณ์
หรือรวบรวมค�ำถำมที่เคยตอบไปแล้วใส่ไว้ในเว็บ ซึ่งผู้ชมที่สงสัยสำมำรถ
เปิดดูได้ทันที นอกจำกนี้อำจมีเว็บบอร์ดส�ำหรับให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คอยตอบ 
รวมทั้งอำจเปิดให้ผู้ชมด้วยกันช่วยตอบก็ได้ บำงครั้งอำจอยู่ในรูปแบบ Help 
หรือข้อมูลช่วยเหลือ

5. ข้อมลูในการตดิต่อ (Contact Information) เพ่ือให้ผู้เข้ำมำเยีย่มชมเว็บไซต์
ทีเ่กดิข้อสงสยั หรอืต้องกำรสอบถำมข้อมลูเพิม่เตมิ สำมำรถตดิต่อกบัเรำได้ 
จึงควรระบุอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่บริษัท ร้ำนค้ำ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูล 
ติดต่ออื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ด้วย

การให้รายละเอียดสินค้า
กำรให้รำยละเอยีดของสนิค้ำ นบัเป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรขำยสนิค้ำ 

ซึง่ลกูค้ำจะตัดสนิใจซือ้สนิค้ำหรอืไม่นัน้ ขึน้อยูก่บัรำยละเอยีดของสนิค้ำเป็นหลัก 
โดยรำยละเอยีดส�ำคญัๆ พอสรปุได้มดีงันี้

1. ชื่อสินค้า บอกว่ำเป็นสินค้ำใด

2. รายละเอยีดสนิค้า อธบิำยรำยละเอยีด
ต่ำงๆ ให้ชดัเจน ครบถ้วน น่ำสนใจ เช่น 
คุณลักษณะที่โดดเด่นของตัวสินค้ำ 
วสัดุท่ีใช้ ขนำด แตกต่ำงจำกคู่แข่งขนั
อย่ำงไร มีกำรรับรองคุณภำพ หรือ
บรกิำรพเิศษต่ำงๆ อย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น 
เพือ่แสดงควำมน่ำสนใจให้กบัตวัสนิค้ำ

3. ราคาสนิค้า มส่ีวนส�ำคญั เรำสำมำรถ
ให้ข้อมูลรำคำปกติ และรำคำลด
พิเศษ เพือ่สร้ำงให้เกดิควำมน่ำสนใจ 
เทคนิคกำรตั้งรำคำพิเศษ ควรมีกำร
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ตวัอย่างการใช้โปรแกรม PhotoScape ปรบัแต่งภาพ

 � ก่อนอื่นให้เข้าไปดาวน์โหลด
โปรแกรมที่ www.photoscape.org 
แล้วติดตั้งลงเครื่องก่อน

 � เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเปิด
โปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก  
แก้ไขภาพ (Editor) 

 � เปิดภาพที่ต้องการปรับแต่ง 
ที่กรอบด้านซ้าย 

จะยกตวัอย่ำงกำรลดขนำดภำพผ่ำนโปรแกรม Photoscape ซึง่เป็นโปรแกรม
ฟรี มีเครื่องมือที่ใช้แต่งภำพครบครัน ที่ส�ำคัญคือใช้ง่ำยมำกเพรำะมีภำษำไทย
ด้วย มขีัน้ตอนดงัน้ี

ชนดิของไฟล์ทีเ่หมำะส�ำหรบัแสดงผลในเวบ็ ได้แก่ .JPEG, .GIF และ .PNG 
และขนำดไฟล์ไม่ควรเกนิ 200 KB เพือ่ควำมรวดเรว็และในกำรแสดงผลบนเว็บ

4. รูปภาพ ควรใช้รูปภำพสินค้ำที่แสดงรำยละเอียดสินค้ำได้ชัดเจน สวยงำม
ดึงดูดให้น่ำสนใจ โดยอำจใช้โปรแกรมปรับแต่งภำพช่วย เช่น PhotoScape, 
Photoshop เป็นต้น หำกต้องกำรให้แสดงผลได้เร็วก็ควรลดขนำดของไฟล์

ให้เล็กลงพอเหมำะกับขนำดภำพ หรือ
ภำพมืดไปก็ปรับแสงให้สว่ำงขึ้น เพื่อให้
มองเหน็รำยละเอยีดของสนิค้ำได้ชดัเจน 
นอกจำกน้ีสขีองรปูภำพอำจจะเพีย้นจำก
สีจริงไปบ้ำง ขึ้นอยู่กับสภำพแสงตอน
ถ่ำยภำพด้วย ก็ควรจะแจ้งรำยละเอียด
ข้อจ�ำกดัของสด้ีวยว่ำ อำจจะมเีพีย้นจำก
สจีรงิเลก็น้อย เพ่ือป้องกนัไม่ให้มปัีญหำ
ภำยหลังเมื่อลูกค้ำรับสินค้ำไปแล้ว

ระบุวันที่ เช่น รำคำพิเศษนี้ถึงวันที่ 31 มกรำคม เป็นต้น ซึ่งกำรมีวันท่ีมำ
เป็นองค์ประกอบจะท�ำให้ลูกค้ำตัดสินใจได้ง่ำยข้ึน เพรำะเป็นรำคำพิเศษ
แบบมีช่วงเวลำ นอกจำกนี้ควรระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นรำคำที่รวมภำษี หรือค่ำ
ขนส่งด้วยหรือไม่

 i ควรวางภาพหลายๆ มมุมอง
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ขนาดภาพจริง ขนาดไฟล์

เครื่องมือปรับแต่งภาพ

เลือกแฟ้ม
เก็บภาพ
01

เลือกภาพ02

แสดงภาพที่เลือก

 � จากนั้นคลิกปุ่ม ย่อ/ขยาย เลือกลดขนาดภาพที่ต้องการ

ขนาดภาพที่ลดแล้ว

คลิก 01

เลือกขนาด
ภาพที่ต้องการ

02DBD
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เพียงเท่ำนี้ก็สำมำรถน�ำภำพที่
บันทึกไปใช้ในเวบ็เพจได้ ซึง่จะได้ขนำด
ภำพตำมท่ีปรับ พร้อมภำพที่ตกแต่ง
ให้สวยงำมได้ง่ำยๆ ด้วยโปรแกรม  
PhotoScape

5. กระตุ้นความรู้สึกให้อยากซื้อสินค้าและบริการ โดยอำจจะแจ้งรำยกำร 
โปรโมชั่นพิเศษตำ่งๆ ในช่วงเวลำดังกล่ำว

6. สร้างการตดิต่อ และปิดการขาย โดยมข้ีอมลูกำรตดิต่อเพือ่สัง่ซือ้ หรอืมปุ่ีม
สั่งซื้อ หำกลูกค้ำสนใจก็สำมำรถคลิกส่ังซ้ือ หรือต้องกำรติดต่อสอบถำมก็
สำมำรถติดต่อตำมรำยกำรที่แจ้งไว้ได้ และควรย�้ำให้ลูกค้ำอ่ำนเงื่อนไขก่อน
กำรสั่งซื้อให้ละเอียด เพื่อป้องกันปัญหำภำยหลังจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำแล้ว

 � เมื่อลดขนาดภาพแล้ว หากขนาดไฟล์ยังใหญ่เกินไป สามารถคลิกปุ่ม 
บันทึก แล้วไปลดคุณภาพของไฟล์ลงอีกได้ โดยจะมีตัวเลือกปรับลดขนาด
ไฟล์ที่เหมาะสมได้ จากนั้นเลือกบันทึกในแฟ้มที่ต้องการอีกครั้ง

เลือกกรอบภาพ

เมื่อบันทึกจะได้ขนาดไฟล์ลดลง

คลิก01

ปรับลด
ขนาดไฟล์
02

คลิกบันทึก
ในแฟ้มที่ต้องการ
03
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7. เงื่อนไขอื่นๆ เช่น กำรรับประกัน กำร
คืนสินค้ำ ค่ำขนส่งสินค้ำ ภำษี หรืออื่นๆ  
ท่ีเกีย่วข้อง ควรระบใุห้ชดัเจน และตรงกบั
ควำมเป็นจริง จะท�ำลกูค้ำจะอุน่ใจมำกขึน้ 
และน�ำมำประกอบกำรตัดสินใจในกำร 
ส่ังซือ้สินค้ำได้

ออกแบบหน้าเว็บอย่างไรให้ดูดี
หน้ำเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับหน้ำร้ำนค้ำของคุณ หำกหน้ำร้ำนของคุณ 

ไม่สวย ดไูม่ด ีกค็งจะไม่ค่อยมใีครอยำกจะเดนิเข้ำมำซ้ือของภำยในร้ำนค้ำของคณุ
สักเท่ำไร ดงัน้ันหำกมกีำรออกแบบเวบ็ไซต์ให้ดดู ีสวยงำม ใช้งำนง่ำย กจ็ะช่วย
สร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืให้กบัลกูค้ำทีเ่ข้ำมำซือ้ของภำยในเวบ็ไซต์ของคณุได้ไม่น้อย
เลยทเีดยีว ซึง่หลงัจำกเตรยีมข้อมลูทีต้่องมใีนเวบ็ไซต์เรยีบร้อยแล้ว กถึ็งขัน้ตอน
กำรออกแบบหน้ำร้ำนของคณุให้ดดู ีโดยสรปุออกมำเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. ออกแบบให้เรียบง่าย และเป็นระเบียบ เว็บเพจที่เรียบง่ำยและดูดี จะ
สร้ำงควำมน่ำสนใจและนำ่เชื่อถือ กำรวำงต�ำแหน่งของเนื้อหำตำ่งๆ อย่ำงมี
ระเบียบ จะช่วยให้ผู้ชมหำข้อมูลได้งำ่ยและรวดเร็ว

2. จัดสัดส่วนระหว่างข้อความและภาพกราฟิกให้พอดี เว็บเพจท่ีมีข้อควำม
มำกๆ ผู้ชมจะรู้สึกกลัวและเบ่ือหน่ำย ท�ำให้เนื้อหำของเว็บเพจดูหนักและ
ขำดควำมดึงดูดใจ และตรงกันข้ำมหำกมีแต่รูปภำพก็จะท�ำให้ผู้เข้ำชมไม่รู้
จะเริ่มต้นที่จุดใด ท�ำให้เว็บเพจขำดเนื้อหำสำระ แนวทำงท่ีถูกต้องคือกำร
จัดสัดส่วนระหว่ำงข้อควำมและภำพกรำฟิกให้เหมำะสม

3. ให้ความส�าคัญกับส่วนบนของเว็บเพจ ส่วนส�ำคัญท่ีสุดของเว็บเพจ คือ  
ด้ำนบนสุดของหน้ำ ผูช้มจะสมัผสัได้ทนัทเีมือ่เปิดเข้ำมำทีห่น้ำนัน้ ส่วนใหญ่
นิยมจัดวำงองค์ประกอบเป็นรูปแบบคลำ้ยๆ กัน ดังนี้

 � ชื่อโลโก้ของเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่น หรือปุ่มที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ
ต่างๆ เครื่องมือเสริมส�าหรับค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ และลิงค์ส�าคัญๆ

 � ป้ายแบนเนอร์โฆษณา หรือข้อความที่ส�าคัญ
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ตวัอย่างการเลอืกใช้สแีบบต่างๆ

  สีส้ม ให้ควำมรู้สึก อบอุ่น สดใส 
มีสติปัญญำ ทะเยอทะยำน

  สแีดง ให้ควำมรูส้กึเร้ำใจ ตืน่เต้น 
ท้ำทำย ตื่นตัว

4. สร้างระดับความส�าคัญของเนื้อหา จะช่วยเน้นให้ผู้ชมเห็นว่ำส่วนไหน
ส�ำคัญมำก หรือส�ำคัญน้อย ซึ่งผู้ชมจะรับรู้ได้ด้วยสำยตำอย่ำงรวดเร็ว เช่น 
ข้อควำมขนำดใหญ่แสดงว่ำส�ำคัญกว่ำข้อควำมขนำดเล็ก เป็นต้น ลักษณะ
องค์ประกอบต่ำงๆ ที่ต้องค�ำนึงถึงมีดังนี้

 � ต�าแหน่งและล�าดับ สี ขนาด ขององค์ประกอบในเว็บเพจ

 � ภาพกราฟิกทีด่งึดดูความสนใจ ใช้ภาพเคลือ่นไหว หรอืข้อความเคลือ่นไหว
เพื่อเน้นเฉพาะจุด

 � ใช้บุลเล็ตแสดงรายการที่เป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อแยกให้เห็นเด่นชัด

5. เลือกใช้สีอย่างเหมาะสม กำรออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงำมนั้น ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับกำรเลือกชุดสีให้ผสมกลมกลืนกัน ท�ำให้เว็บเพจออกมำดูดี เช่น  
สีพื้นเว็บเพจ สีข้อควำม และสีขององค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งควรจะให้ออกมำ
ในโทนสีเดียวกัน และกำรใช้สีนั้นยังช่วยบ่งบอกบุคลิกของเว็บไซต์ได้ด้วย
ว่ำเนื้อหำจะออกมำแนวไหน
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  สีเหลือง ให้ควำมรู ้สึกแจ่มใส 
สดใส อบอุ่น ร่ำเริง

  สชีมพ ูให้ควำมรูส้กึอบอุน่ อ่อนโยน  
นุ่มนวล อ่อนหวำน ควำมรัก

  สีเขียว ให้ควำมรู้สึกร่มเย็น  
ผ่อนคลำย สบำยตำ ปลอดภัย

  สีน�้าเงิน ให้ควำมรู้สึกสุขุม  
เยือกเย็น หนักแน่น น่ำเชื่อถือ

  สฟ้ีา ให้ควำมรูส้กึสงบ เยอืกเยน็ 
อิสระ สบำย ปลอดภัย

  สีม่วง ให้ควำมรู้สึกน่ำติดตำม 
เร้นลับ น่ำค้นหำ มีเสน่ห์DBD
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องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี

6. ออกแบบขนาดของเวบ็เพจให้พอดกีบัหน้าจอ กำรออกแบบเวบ็ไซต์ทีด่นีัน้ 
จะต้องค�ำนึงถึงกลุ่มผู้ชมเป้ำหมำยส่วนใหญ่ด้วยว่ำเขำใช้จอภำพที่มีควำม
ละเอียดเท่ำใด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สมำร์ทโฟน และอุปกรณ์พกพำต่ำงๆ ด้วย ซ่ึงก็ควรพัฒนำให้รองรับกับ
ลักษณะกำรใช้งำนของผู้ใช้เพื่อให้สำมำรถเขำ้ถึงผู้ใช้ได้มำกที่สุด

  สีขาว ให้ควำมรู ้ สึกบริสุทธิ์ 
สะอำด สดใส เบำบำง อ่อนโยน

  สีทอง ให้ควำมรู้สึกควำมหรูหรำ 
มีรำคำ สง่ำงำม

1. ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์

 � รองรับการแสดงผลกับหน้าจอทีี่มีความละเอียดต่างกันได้หลายขนาด

 � สามารถแสดงผลได้หลายบราวเซอร์
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NOTE

สำมำรถดสูถติกิำรเข้ำใช้งำน
เวบ็ของคนไทยว่ำใช้เครือ่งควำม
ละเอียดหน้ำจอเท่ำไร และดู
สถติิเว็บบรำวเซอร์ทีน่ยิมใช้ได้
ที ่http://truehits.net/graph/
graph_stat.php#RES

 � เลือกใช้ฟอนต์ที่เป็นมาตรฐาน (ไทย: Tahoma, MS Sans Serif,  
อังกฤษ: Arial, Times New Roman)

 � เว็บทุกหน้าควรมีลิงค์กลับสู่หน้า Home Page

2. ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์

 � ออกแบบเว็บโดยใช้หลักการเขียน HTML ที่สามารถแสดงส่วนบนของ 
หน้าเว็บโดยไม่ต้องรอให้หน้าเว็บโหลดหมดก่อน

 � ขนาดไฟล์รูปภาพไม่ใหญ่จนเกินไป ปรับขนาดรูปให้เหมาะกับการแสดง
ผลบนหน้าเว็บไซต์

 � เลือกใช้เว็บโฮสติ้งที่เร็ว สามารถเข้าใช้ได้เร็วทั้งในและต่างประเทศ

 � หลีกเลี่ยงการใช้ไฟล์ Flash, ใส่เสียงเพลง

3. ความเป็นเอกลักษณ์

 � การเลือกใช้สี

 � การใช้ภาพประกอบ

 � เนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น สะท้อนบุคลิกของธุรกิจ

4. ใช้งานง่าย

 � โลโก้ของร้านค้า ควรให้อยู่ในต�าแหน่งมุมบนซ้ายมือ

 � ค�าอธิบายเว็บไซต์ ควรอยู่ติดกับโลโก้

 � เมนูที่ลิงค์ไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ (Navigation) ใช้งานได้ง่าย

 � จัดเรียงล�าดับการน�าเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์

 � ท�า Sitemap เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

 i ตวัอย่างการแสดงสถติกิารใช้งาน
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5. มีความน่าเชื่อถือ

 � ออกแบบให้สวยงาม ดูเป็นมืออาชีพ

 � แสดงข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ และการติดต่อให้ชัดเจน

 � กรณีมีการขายสินค้าและส่งทางไปรษณีย์ ควรติดตั้งระบบ Tracking  
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการตรวจสอบและติดตามสินค้าได้

 � แสดงเครื่องหมายรับรองความน่าเช่ือถือ เช่น ISO, DBD Registered, 
DBD Verified

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
นอกจำกกำรออกแบบเวบ็ไซต์ให้ออกมำดดู ีสวยงำม ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรเลอืกใช้ส ีกำรจดัวำงเมนตู่ำงๆ ให้ใช้งำนได้ง่ำย เนือ้หำ
ทีเ่หมำะสมแล้ว ยงัมปัีจจยัทีส่ำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืให้กบั
เวบ็ไซต์ได้อกีดงัน้ี

1. มีชื่อโดเมนเป็นของตัวเอง จะน่ำเชื่อถือกว่ำกำรใช้โดเมนเนมท่ีติดอยู่กับ
เว็บไซต์ฟรีตำ่งๆ

2. หลีกเลี่ยงการใช้เว็บโฮสติ้งฟรี เพรำะส่วนใหญ่ผู้ให้บริกำรเหล่ำนี้มักจะมี
กำรน�ำโฆษณำสินค้ำต่ำงๆ ที่ไม่ใช่ของร้ำนเรำไปแสดงในหน้ำเว็บ ซึ่งอำจ
ท�ำให้เว็บดูไม่น่ำเชื่อถือได้

3. ขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการ
ประกอบธรุกจิ กบักรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวง
พำณชิย์ โดยจะได้เครือ่งหมำยรบัรองควำมน่ำเชือ่ถอื
ในกำรประกอบธรุกจิ เพือ่ให้ลกูค้ำมัน่ใจได้ว่ำเวบ็ไซต์
ของเรำมตีวัตน สำมำรถตรวจสอบได้ (ดรูำยละเอยีด
เพิ่มเติมได้ในภำคผนวก ก)
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4. ก�าหนดนโยบายการด�าเนนิการซือ้ขายให้ชดัเจน เมือ่ลกูค้ำเข้ำมำยงัร้ำนค้ำ
แล้ว สิ่งที่จะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นก็คือกำรก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินกำร
ซื้อขำยให้ชัดเจน หำกเกิดปัญหำในกำรซื้อขำยขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหำได้ง่ำย 
เพรำะต้องเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งควรจะมีรำยละเอียดดังนี้

 � กฏระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ การจ�ากัดพื้นที่
ข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา  
การสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่เกิดข้อผิดพลาด

 � การรับประกันสินค้า กรณีสินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อสามารถติดต่อศูนย์บริการ
ของผู้ผลิตนั้นๆ ได้โดยตรงหรือติดต่อใครได้บ้าง

 � การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลลูกค้าทุกคนจะต้องถูกปิดเป็น
ความลับ และไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

 � ขั้นตอนการสั่งซื้อและวิธีการจัดส่งสินค้า จัดการรายการสินค้าที่สั่งซื้อ 
ก�าหนดที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า วิธีจัดส่งสินค้า วิธีการช�าระเงิน สรุป
รายการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อสินค้านั้น

 � วิธีการช�าระค่าสินค้าและบริการ สามารถเลือกวิธีช�าระผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้หลายช่องทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า

 � ความปลอดภยัในการช�าระค่าสนิค้าผ่านบตัรเครดติ หากมกีารจ่ายด้วยบัตร
เครดติผ่านอนิเทอร์เนต็ควรมคีวามปลอดภยัและน่าเชือ่ถอื เช่น การใช้การ 
เข้ารหัส SSL (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SSL เพิ่มเติมที่หัวข้อ “รักษาความ
ปลอดภยัให้กบัเวบ็ไซต์ด้วย SSL (Secure Sockets Layer)” หน้าถดัไป)

5. การน�าเสนอข้อมลูภายในเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นปัจจุบนั หมัน่อพัเดทข้อมลูต่ำงๆ ให้
ตรงกบัควำมเป็นจรงิอยูเ่สมอ เช่น สนิค้ำ ควรมอีพัเดทสนิค้ำมำใหม่ จ�ำนวน
สนิค้ำท่ีมอียูจ่รงิพร้อมส่ง สนิค้ำทีข่ำยหมดแล้ว หรอือำจอพัเดทข้อมลูข่ำวสำร
ของทำงร้ำน กิจกรรม และโปรโมช่ันต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำ 
เว็บไซต์ของคุณมีคนดูแลอยู่ และมีตัวตนแน่นอน 

6. การอ้างองิถงึผูท้ีเ่คยใช้สนิค้าและบรกิารไปแล้ว อำจจะอ้ำงองิลกูค้ำท่ีเคยใช้
สินค้ำมำแล้วเข้ำมำรีวิวสินค้ำว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมม่ันใจ
ให้กับลูกค้ำรำยอื่นๆ ได้ และรูปแบบของกำรอ้ำงอิงลูกค้ำนั้น ควรจะเลือก
เอำค�ำพูดหรือประโยค ที่ลูกค้ำพูดถึงในมุมที่ดี และควรขออนุญำตอ้ำงอิง 
ชื่อ-นำมสกุล ของลูกค้ำด้วย ถ้ำหำกเป็นคนดังหรือดำรำที่มีคนรู้จักเยอะๆ 
ก็จะยิ่งช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ที่มำอ่ำนได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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รักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ด้วย 
SSL (Secure Sockets Layer)

หำกเวบ็ไซต์ของคณุต้องใช้รบั-ส่งข้อมลูส�ำคญัๆ เช่น ชือ่ผูใ้ช้ รหัสผ่ำน ฯลฯ 
กับผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร อยู่เป็นประจ�ำ โดยที่ไม่มีระบบป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยให้กับข้อมูลเลย อำจจะถูกดักฟัง หรือขโมยข้อมูลท่ีรับส่งกันนั้นโดย
ผูไ้ม่หวงัดไีด้ ดงันัน้จงึควรมกีำรตดิต้ังระบบรกัษำควำมปลอดภยัให้กบัเวบ็ไซต์  
ทีเ่รยีกว่ำระบบ SSL (Secure Sockets Layer) ซึง่จะใช้กำรเข้ำรหัสในกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัของข้อมลูทีร่บัส่ง ผูท้ีด่กัอ่ำนข้อมลูไปกไ็ม่สำมำรถถอดรหัสเพ่ือ
น�ำไปใช้ได้ 

ปัจจุบันหน่วยงำนที่ให้บริกำร SSL Certificate 
หรอืทีเ่รียกว่ำ CA (Certificate Authority) มอียู่หลำย
แบรนด์ เช่น Verisign, Thawte, Geotrust, InstantSSL,  
Comodo, RapidSSL, Digicerts SSL, nsProtectSSL 
และ GoDaddy SSL เป็นต้น

ส�ำหรบัเวบ็ไซต์ทีม่กีำรตดิตัง้ 
ระบบ SSL สังเกตได้จำกชื่อ
โปรโตคอลที่เรียกใช้จะเปลี่ยน
จำก http:// เป็น https:// และ
จะมรีปูแม่กญุแจแสดงอยู่ในช่อง 
Address ของบรำวเซอร์ทีใ่ช้งำน 
ซ่ึงเมือ่เข้ำไปทีเ่วบ็เหล่ำนี ้คณุจะ
สำมำรถคลกิทีรู่ปกญุแจเพือ่เรยีกด ูใบรบัรองอิเลก็ทรอนกิส์ (Digital Certificate) 
หรอื SSL Certificate ทีย่นืยนัว่ำเวบ็ไซต์ดงักล่ำวเป็นเวบ็ไซต์ตวัจรงิตำมทีอ้่ำงและ
มคีวำมปลอดภัยเชือ่ถอืได้ (แต่ละเวบ็บรำวเซอร์จะแสดงต�ำแหน่งของรปูกญุแจ
ไม่เหมอืนกนั เช่น IE และ Chrome จะอยู่ด้ำนหน้ำชือ่เวบ็ ส่วน Firefox และ 
Safari จะอยูด้่ำนหลงัชือ่เวบ็ เป็นต้น) ซึง่ใบรบัรองนีจ้ะออกโดยหน่ยงำน หรอื
องค์กรอสิระทีเ่ช่ือถอืได้ ซึง่ให้บรกิำรด้ำนนีโ้ดยเฉพำะอกีทีหนึง่

https://
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NOTE

ประเภทของระบบ SSL

 Ì Private SSL (หรอื dedicated SSL) เป็นระบบรักษำควำมปลอดภยัทีมี่ควำม
น่ำเชือ่ถอืสงูสดุ กำรตดิตัง้จะต้องซ้ือ SSL Certificate จำกหน่วยงำนทีใ่ห้บริกำร  
หรอื CA โดยจะต้องตดิตัง้บน IP Address แบบส่วนตวั (Dedicated IP Address) 
พร้อมทัง้ระบใุห้ชดัเจนว่ำชือ่เวบ็ไซต์อะไร เช่น https://เวบ็ของฉนั

 Ì Shared SSL เป็นระบบรกัษำควำมปลอดภยัทีผู่ใ้ห้บริกำรเวบ็โฮสติง้ต่ำงๆ นยิมใช้  
เพื่อเพิ่มระดับกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลของลูกค้ำที่มำเช่ำพ้ืนที่เว็บ และ
เป็นทำงเลือกส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ไม่ต้องกำรซื้อ SSL Certificate จำก CA  
(ซึง่แพงกว่ำ) แต่มข้ีอจ�ำกดัคอื จะต้องเรยีกใช้ผ่ำนชือ่โดเมนเนมของผู้ให้บริกำร
โฮสต้ิงเท่ำนัน้ เช่น https://ชือ่โดเมนเนมของเว็บโฮสติง้/เวบ็ของฉนั ไม่สำมำรถ
เรยีกผ่ำนชือ่โดเมนเนมหรอืชือ่เวบ็ของตวัเองได้

 Ì Self-signed Certificate คือกำรติดตั้ง SSL โดยไม่ได้ซื้อ SSL Certificate  
คือผู้ดูแลเว็บไซต์จะสร้ำง Certificate File ข้ึนมำเอง โดยไม่ผ่ำนกำรรับรอง
ของ CA ซึ่งเมื่อเรียกเข้ำสู่เว็บไซต์ เว็บบรำวเซอร์จะแสดงข้อควำมเตือนขึ้นมำ 
ให้ผูเ้ข้ำเวบ็ไซต์คลิกยนืยนัตอบรบั Certificate ดงักล่ำวก่อนเข้ำสูเ่วบ็ไซต์นัน้ๆ ซึง่
กต้็องขึน้กบัว่ำผูใ้ช้จะเชือ่ใจเวบ็ของคณุแค่ไหน แต่ไม่แนะน�ำวธินีีเ้พรำะนอกจำก
ลกูค้ำจะไม่ม่ันใจแล้ว ยงัเกิดควำมร�ำคำญจำกกำรทีต้่องคลกิยอมรบั Certificate 
ทีค่ณุตัง้เองทกุครัง้ด้วย

Heartbleed และช่องโหว่อื่นๆ :  
มี SSL แล้วก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอ

เร็วๆ นี้มีข่ำวเกี่ยวกับบ๊ัก (bug) หรือข้อผิดพลำดในโปรแกรม SSL ที่
เรียกว่ำ Heartbleed ซึ่งท�ำให้ผู้ร้ำยสำมำรถเข้ำมำล้วงข้อมูลไปจำกเซิร์ฟเวอร์ 
ที่ใช้โปรแกรม SSL ที่เรียกว่ำ OpenSSL (บำงรุ่น) ได้โดยแทบไม่ท้ิงร่องรอย  
ซึง่ท�ำให้เซร์ิฟเวอร์หลำยแสนเคร่ืองหรอืรำว 2/3 ของทัง้โลกต้องปรบัแก้โปรแกรม
เพ่ืออดุช่องโหว่โดยด่วน และยังบอกไม่ได้ด้วยว่ำก่อนหน้ำนัน้เวบ็ใดโดนขโมยข้อมลู 
รหสัผ่ำน (password) ด้วยช่องโหว่นีไ้ปแล้ว เวบ็ส่วนมำกจึงแนะน�ำให้ผูใ้ช้เปลีย่น
รหสัผ่ำนใหม่เพ่ือป้องกนัไว้ก่อน
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ทั้งหมดนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับกำรสร้ำงเว็บไซต์ร้ำนค้ำออนไลน์
อย่ำงไรให้ดูน่ำเชื่อถือ ซึ่งก็จะมีหลำยองค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรออกแบบหน้ำตำเวบ็ไซต์ให้สวยงำม กำรสร้ำงเนือ้หำทีเ่หมำะสม  
มีกำรจดทะเบยีนพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ มรีะบบรกัษำควำมปลอดภยั 
ให้กับข้อมูลภำยในเวบ็ไซต์ ซึง่สิง่เหล่ำนีล้้วนมส่ีวนเกีย่วข้อง และมคีวำม
ส�ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง ในกำรที่จะท�ำให้เว็บไซต์ของเรำน่ำใช้ และสร้ำง
ควำมน่ำเชือ่ถอืให้กบัผูบ้รโิภคได้ นอกจำกนีข้้อมลูต่ำงๆ กค็วรมกีำร
อพัเดทให้ใหม่และทนัสมัยอยู่เสมอ เพ่ือยืนยันว่ำเวบ็ไซต์นีม้คีนดแูลอยู่

กรณีนี้เป็นครั้งใหญ่สุดที่เกิดช่องโหว่ในระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
คอมพวิเตอร์ขึน้ แต่ไม่ใช่ครัง้แรก และคงจะไม่ใช่ครัง้สดุท้ำยด้วย แต่ถงึอย่ำงไร 
กำรใช้ระบบแล้วยงัอำจเกดิช่องโหว่ได้ กน็บัว่ำปลอดภยักว่ำกำรไม่มรีะบบป้องกนั 
ใดๆ เลย เพียงแต่ทั้งเจ้ำของเว็บและผู้ใช้ต้องตระหนักว่ำ ถึงแม้จะมีมำตรกำร
ป้องกันแล้ว ก็ยังควรใช้สำมัญส�ำนึกและควำมระมัดระวังในกำรใช้บริกำรหรือ
ท�ำธรุกรรมออนไลน์ เช่นเดยีวกบัทีพึ่งท�ำในกรณอีอฟไลน์ อะไรท่ีน่ำสงสยัหรอืด ู
ไม่น่ำเชื่อก็ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ เพื่อให้ทั้งผู้ซ้ือและผู้ขำยสำมำรถด�ำเนิน
กจิกำรต่อเน่ืองไปได้อย่ำงรำบรืน่ ไม่ถกูฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ฉ้อฉลหรอืเอำเปรียบกนั

นอกจำกนีย้งัมข้ีอแนะน�ำส�ำหรับทกุฝ่ำยทีเ่ข้ำใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ต้อง
อำศยักำรกรอกชือ่ผู้ใช้และ password เพือ่ยนืยนัว่ำเป็นตวัจรงิ ให้ดแูลพำสเวร์ิด
ของตนเองให้ด ีสรุปส้ันๆ ได้ดงันี้

  ตั้งพำสเวิร์ดเว็บไซต์ส�ำคัญๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อีเมล์ที่เอำไปผูกหรือใช้ 
ในกำรสมัครบริกำรอื่นๆ อย่ำง Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ  
ไม่ให้ซ�้ำกัน เวลำเกิดปัญหำ เช่นบำงเว็บถูกเจำะระบบเอำพำสเวิร์ดไปได้  
ก็จะไม่เสียหำยถึงเว็บอื่น 

  ควรมีกำรเปลี่ยนพำสเวิร์ดเป็นครั้งครำว เช่น ทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 
1 ปี ก็ยังดี

  ถ้ำเป็นไปได้ให้ใช้ระบบล็อคสองชั้น (2-factor authentication) ซึ่งบำงเว็บ
มีให้เลือกได้ คือต้องใช้พำสเวิร์ดเดิมร่วมกับกำรขอพำสเวิร์ดเฉพำะกิจทำง 
SMS มำท่ีโทรศพัท์ของเรำ เช่นกรณเีข้ำใช้จำกเครือ่งใหม่ ทีไ่ม่เคยใช้มำก่อน 
หรือจำกสถำนที่ (เมืองหรือประเทศ) ที่ผิดไปจำกปกติDBD
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ท�ำไมต้องโปรโมทเว็บ
การโปรโมทเวบ็ให้ตดิอนัดบัใน Search Engine หรอืการท�า SEO (Search 

Engine Optimization) เป็นการท�าให้เวบ็เป็นทีรู่จ้กัในเวบ็ Search Engine ทัง้หลาย  
เช่น Google, Bing หรือ Yahoo เป็นต้น เพราะคนส่วนใหญ่หากต้องการจะ
หาซ้ือสินค้าอะไรสักชิ้น สิ่งที่เขาท�าก่อนอ่ืนเลยนั่นก็คือ “การค้นหาข้อมูล”  
ดงันัน้การท�า SEO จุดประสงค์เพือ่ให้เวบ็อยูใ่นล�าดบัแรกๆ ของการค้นหานัน่เอง  
โดยวธิกีารทีลู่กค้าจะเข้ามายงัเวบ็ไซต์ต่างๆ ได้นัน้ มอียู ่3 วธิ ีคือ

ผลการค้นหาทั่วไปจากการทำา SEO ผลการค้นหาแบบมีค่าบริการ

1. เข้ามาโดยตรงด้วยการพมิพ์ชือ่เวบ็ไซต์ (Direct) กรณทีีท่ราบชือ่เวบ็อยูแ่ล้ว

2. มาจากหน้าผลการค้นหาของ Search Engine ทั้งหลาย โดยการพิมพ์ 
ค�าค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด (Keywords) จากนั้น Search Engine ก็จะค้นหา
เว็บไซต์ที่มีคีย์เวิร์ดตรงกับค�าค้นหานั้นๆ ซ่ึงเว็บไซต์ใดมีผู้เข้าไปมากท่ีสุด
จากคย์ีเวร์ิดนี ้จะถกูแสดงอยูใ่นอนัดบัต้นๆ ซึง่วธินีีจ้ะได้ลกูค้าท่ีตรงกลุม่และ
ได้ผลมากที่สุด ดังนั้นธุรกิจหรือร้านค้าควรให้ความส�าคัญกับการโปรโมท
ผ่าน SEO และ SEM (Search Engine Marketing ซึ่งรวมถึงการเสียเงิน
ลงโฆษณาออนไลน์ด้วยเทคนิคต่างๆ) เป็นอันดับต้นๆ

3. มาจากการคลิก Link ที่อยู่ในเว็บไซต์อื่นๆ (Referral)
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เตรียมควำมพร้อมก่อนท�ำ SEO
ส�าหรับผู้ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ หรือผู้ที่ก�าลังจะเร่ิมต้นท�าเว็บไซต์สักเว็บหนึ่ง

ควรต้องค�านึงและพจิารณาปัจจยัทีจ่ะมผีลต่อการท�า SEO ในอนาคต ดงัต่อไปนี้

1. การต้ังชือ่โดเมน (Domain Name) นัน้มผีลกบัการท�า SEO เพราะการทีล่กูค้า
จะค้นพบเวบ็ไซต์ของเราได้อย่างง่ายดายนัน้ ควรจะมชีือ่ทีจ่ดจ�าได้ง่าย ตรงกบั  
Keywords ของสินค้าหรือบริการภายในเว็บไซต์

2. การเลือกโฮสต์ (Host) ที่อยู่กับเว็บไซต์ของเรา เป็นเรื่องท่ีส�าคัญเช่นกัน  
โดยต้องดูท่ีตั้งของโฮสต์ว่าอยู่ที่ไหน สามารถเข้าถึงโดยกลุ่มผู้ใช้ที่เป็น 
เป้าหมายได้เร็วเพียงพอหรือไม่ (เช่น เป็นลูกค้าคนไทยก็ควรตั้งโฮสต์ใน
เมืองไทย จะได้เข้าได้เร็ว) มีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใด หรือล่มบ่อยไหม 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อการเข้าใช้งานในเว็บไซต์

3. ก�าหนดโครงสร้างของเว็บไซต์และเครื่องมือที่จะสร้างเว็บไซต์ ที่จะท�าให้
เว็บติดอันดับได้ง่าย โดยก�าหนด Sitemap ก่อนท�าเว็บไซต์ ให้ชัดเจนว่า
แต่ละหน้าในเว็บไซต์จะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม 
ไม่รู ้สึกล�าบากในการเข้าไปสู่หน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ (ตัวช่วยสร้าง 
Sitemap www.xml-sitemap.com) และเครื่องมือท่ีใช้สร้างเว็บไซต์ เช่น 
WordPress ก็มักมีช่องให้ใส่ข้อมูลประกอบอื่นๆ (ซึ่งผู้ใช้อาจไม่เห็น แต่ 
Search Engine จะเข้ามาอ่าน) ที่จะท�าให้ได้คะแนนดีในผลการค้นหา  
จึงควรศึกษาให้ละเอียด และกรอกให้ครบถ้วน

4. คณุภาพเวบ็ไซต์และการมเีนือ้หาทีด่ ีเป็นอกีสิง่ทีจ่ะช่วยให้คนเยีย่มชมและ
อยู่กับเราได้นานๆ รวมถึงการท�า “ส่ิงแตกต่าง” ให้เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์
อีกด้วย

5. ตรวจสอบลิงค์ทั้งหมดภายในเว็บ เพราะหากลิงค์เสีย Search Engine  
จะมองว่าเวบ็ไม่มคีณุภาพ (ตรวจสอบลงิค์เสยี www.websitegoodies.com/
tools/linkcheck.php)
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NOTE

HTML (Hypertext Markup Language) เป็น
ภาษาที่ใช้แสดงผลเอกสารของหน้าเว็บเพจ 
ไปยงัเวบ็บราวเซอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเขยีนด้วย
ภาษาหรือเครื่องมือสร้างเว็บใดก็ตาม หน้า
เวบ็จะแสดงผลด้วยภาษา HTML เป็นหลกั

การท�า SEO แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื

หลักกำรท�ำ SEO

รูปแบบกำรโปรโมท
เมือ่เวบ็พร้อมใช้งานแล้วเรากเ็ริม่วางแผนเตรยีมการโปรโมทได้เลย โดยการ

โปรโมทมีทัง้แบบฟรีและแบบเสยีค่าใช้จ่ายในการโปรโมท

โปรโมทฟรี
  แลกลิงค์กับเว็บไซต์อื่นๆ เพิ่มโอกาสให้คนรู้จักเว็บเรามากขึ้น

  แจ้งท่ีอยูเ่วบ็ไซต์ไปยงัสารบญัเวบ็ไซต์ (directory) หรอืเวบ็ท่า (portal) ต่างๆ

  ใช้สื่อออนไลน์เชื่อมต่อภายในเว็บไซต์ เช่น Facebook, Instagram หรือ
อื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อและโฆษณา

  โปรโมทในเว็บบอร์ดต่างๆ โดยใช้เนื้อหาที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับบอร์ด 
ที่ส�าคัญควรเคารพแนวทางหรือกติกาของบอร์ดนั้นๆ และไม่รบกวนภายใน
บอร์ดที่เราลงด้วย

  โปรโมทในเว็บที่ให้ลงประกาศ หรือลงโฆษณาฟรี ควรเลือกเว็บท่ีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของเรา

โปรโมทแบบมีค่ำใช้จ่ำย

หากต้องการโปรโมทแบบได้ผลเร็ว สามารถเลือกใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิาร
โปรโมทเวบ็ได้ แต่กค็วรพิจารณาด้วยว่าคุม้ค่ากบัการลงทุนหรอืไม่ โดยสามารถ
ก�าหนดค่าใช้จ่าย วนั-เวลาในการโปรโมทเองได้ (ดตูวัอย่างการโปรโมทเวบ็ได้ท้ายบท)

เป็นการจัดการปรับแต่งหน้า
เวบ็ให้ตรงกับการค้นหาของ Search 
Engine โดยมส่ีวนส�าคัญทีค่วรทราบ
และปฏบิตัติามดงัน้ี

1. กำรปรับแต่งหน้ำเว็บ หรือเอกสำร HTML  
   ให้ Search Engine รู้จัก
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เนื้อหำภำยในเว็บ 

ในแต่ละหน้าเวบ็เพจควรจะม ีKeywords หรอืค�าค้นหาอยูใ่นหน้าเวบ็ด้วย
ในปริมาณท่ีพอดไีม่มากจนเกนิไป ทีส่�าคญัควรมเีนือ้หาทีเ่ป็นจรงิ เป็นเรือ่งราว
ทีอ่ธบิายได้ว่าเวบ็เพจนีบ้อกเกีย่วกบัเรือ่งอะไร และต้องการจะสือ่อะไรกบัผู้เข้า
เยี่ยมชมบ้าง อีกอย่างที่หัวเว็บด้านบนควรจะบอกด้วยว่า เราท�าธุรกิจเกี่ยวกับ
อะไร เพ่ือให้ตรงกบั Keywords หรอืค�าค้นหาน่ันเอง

โค้ด HTML

บางท่านอาจจะไม่เคยรูว่้าโค้ด HTML หน้าตาเป็นอย่างไร และจะไปแก้ไขยงัไง 
วธิง่ีายๆ คอื ถ้าใช้บราวเซอร์ Firefox หรอื Chrome ให้คลกิขวาบนหน้าเวบ็ร้าน
ค้าของตน หรอืเวบ็ทีจ่ะเข้าไปท�าการโปรโมท แล้วเลอืก View Page Source  
ถ้าเป็น IE หรอื Safari เลอืก View Source กจ็ะแสดงหน้าต่างโค้ด HTML ขึน้มา

ตัวอย่างดูโค้ด HTML ของเว็บ sanook.com

1. กำรปรับแต่งหน้ำเว็บ หรือเอกสำร HTML  
   ให้ Search Engine รู้จัก
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ในการดโูค้ด HTML มปีระโยชน์มาก 
ทีเดียว เพราะเราสามารถเปิดดูเว็บไซต์ 
คูแ่ข่งของเราได้ว่าเขาได้บนัทกึข้อมลูอะไร 
ไว้บ้างในเวบ็ไซต์นัน้ ซึง่สามารถน�ามาเรยีนรู้ 
และพฒันาการท�า SEO ได้เป็นอย่างดี

ส�าหรับรูปแบบค�าสั่ง HTML จะอยู่
ภายในเครือ่งหมาย < > เรยีกว่าแทก็ ซึง่
โครงสร้างของภาษาจะเป็นดงัรปูแบบด้านขวา

แสดงหน้าต่าง
โค้ด HTML

<title> keyword หลกั, keyword รอง, keyword อืน่ๆ </title>

2. ใส่รายละเอยีดเกีย่วกบัเวบ็เพจ อยูใ่นแทก็ <meta> ไว้ส�าหรบับอกรายละเอยีด
ของเว็บเพจที่ก�าลังแสดงผลอยู่ ซึ่งแท็กเหล่านี้จะมีผลกับ Search Engine 
เช่นกนั ส�าหรบัแทก็ <meta> นัน้ จะใส่ไว้ในแทก็ <head>..<meta>..</head>  

โครงสร้างของค�าส่ัง HTML

<html>

  <head>

    <title> ช่ือเรือ่ง </title>

   ค�ำส่ังในหวัข้อของ head

  </head>

  <body>

   ค�ำส่ังทีใ่ช้แสดงผลบนหน้ำเวบ็

  </body>

</html> 

เน้ือหาส่วนน้ีจะแนะน�าการปรบัแต่งบางแทก็ทีม่ผีลต่อ SEO ได้แก่

1. ใส่ชื่อเรื่องหน้าเว็บ อยู่ในแท็ก <title> ชื่อเรื่อง </title> เป็นแท็กแสดง
ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเพจ ที่แสดงบนแถบ Title bar นั่นเอง ควรใส่ชื่อเรื่อง
ให้ตรงกับ Keywords ของหน้าเว็บ เพื่อให้ Search Engine ค้นหาได้ง่าย 
โดยให้ใส่โค้ด HTML ดังนี
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<meta name=“Description” content=“ค�าอธบิายหน้าเว็บ”>

เป็นส่วนทีอ่ธบิายถงึเนือ้หาภายในเวบ็เพจทัง้หมดว่าเกีย่วกบัเรือ่งอะไร อย่างไร
บ้าง เพ่ือให้ Search Engine รูว่้าเวบ็เพจนีค้อือะไร ไว้ท�าอะไร

<meta name=“Keywords” content=“ค�าค้นหาภายในเวบ็”>

ส่วนทีเ่ราต้องการให้คนค้นหาแล้วเจอเวบ็ไซต์ของเรา อย่างในเวบ็ sanook 
จะเหน็ได้ว่า Keywords ทีเ่ขาต้องการนัน้คอืค�าว่า เกมส์ ดดูวง หวย ฟังเพลง  

ซึง่เป็นค�าทีมี่ผลการค้นหาเยอะมากเลยทเีดยีว

<meta name=“author” content=“ชือ่เจ้าของลขิสทิธิ”์>

เป็นส่วนทีอ่ธบิายถงึผูเ้ขยีน หรอืผูเ้ป็นเจ้าของลขิสทิธิใ์นเวบ็ไซต์นี้

<meta name=“robot” content=“index,follow”>

เป็นส่วนทีส่ัง่ให้ Search Engine สามารถเข้าไปเกบ็ข้อมลูทุกๆ หน้าของ
เวบ็ไซต์ทัง้หมด

ตัวอย่างการใช้แท็ก <meta> สำาหรับ SEO

3. ใส่ชื่อรูปภาพหรือค�าอธิบายภาพ ปกติ Search 
Engine ไม่สามารถค้นหารูปภาพได้ เพราะอ่านได้
เฉพาะส่วนที่เป็นตัวอักษร ดังน้ันจึงควรต้ังช่ือไฟล์
รูปภาพ และใส่ค�าอธิบายภาพให้เป็นช่ือเดียวกับ 
Keywords เพื่อให้ Search Engine หาเจอ และรู้ว่า 
รูปภาพนี้ก�าลังพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเอง มีคำาอธิบายรูปภาพ

<img src=“ต�าแหน่งทีอ่ยูข่องรปูภาพ” alt=“ค�าอธบิายภาพ”>

ยกตัวอย่างการใช้แทก็ <meta> ของหน้าเวบ็ sanook.com ดงันี้
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4. ใส่หวัเรือ่งภายในหน้าเวบ็ <H1> - <H6> เพือ่ล�าดบัความส�าคญัของเนือ้หา
ในเว็บ เนื่องจาก Search Engine จะอ่านข้อมลูจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา  
ดังนั้นเราสามารถแทรก Keywords ลงไปในส่วนหัวเรื่อง หรือ Heading 
ภายในหน้าน้ันๆ โดยแต่ละหน้ากค็วรจะม ีHeading 1, Heading 2,... เรยีง

<H1> Keywords </H1>

<H2> Keywords </H2>

5. หลกีเลีย่งการใช้ JavaScript เนือ่งจาก Search Engine ไม่เข้าใจ หาก
เจอก็จะข้ามไปเลย เพราะฉะนัน้หากต้องการสร้างเวบ็เพือ่เน้นการท�า SEO 
แล้ว ถ้าหลีกเล่ียงโค้ดเหล่านีไ้ด้ควรหลกีเลีย่ง

2. กำรปรับแต่งปัจจัยภำยนอกให้ Search Engine รู้จัก

ของเรา หรือสร้างลิงค์เชื่อมโยงเนื้อหา
ภายในเวบ็ไซต์ของเรา สามารถท�าได้ดงันี้

นอกจากการปรบัแต่งภายในหน้าเวบ็แล้ว สิง่ทีจ่ะช่วยให้ Search Engine 
รูจ้กักบัเวบ็ไซต์ของเรามากขึน้กค็อื การสร้างลงิค์จากภายนอกเข้ามายงัเวบ็ไซต์

ตามล�าดับความส�าคัญของเนื้อเรื่อง 
ซึ่ง Search Engine ก็จะให้ความ
ส�าคญัของ Keywords ทีอ่ยู่ในส่วนหัว
เร่ืองภายในหน้าเวบ็นัน้ๆ ด้วยเช่นกนั

ตวัอย่างเวบ็ 
ทีม่กีารรบั 
แลกลงิค์

แลกลิงค์กับเว็บไซต์อื่น 
ด้วยการเข้าไปตดิต่อเป็นพนัธมติรกบั

เวบ็ไซต์ต่างๆ แล้ว “ขอแลกลงิค์” กนั อาจจะ 
ใช้ลักษณะแบนเนอร์ข้อความ ตัวอักษร 
หรอือะไรกไ็ด้ ถอืว่าเป็นการแลกเปลีย่นลงิค์
ทัง้หมด นอกจากนีห้ากเวบ็ของเรามีเนือ้หา
ที่ดี น่าสนใจ มีเว็บไซต์ต่างๆ พูดถึงแล้ว
อ้างองิลงิค์กลบัมายงัเวบ็ของเรากน็บัเป็นอกี 
ตัวช่วยที่จะให้ Search Engine รู้จักเว็บ
ของเราได้

ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคในการปรับแต่งภายในหน้าเว็บ ด้วยการเขียนโค้ด 
HTML ทีม่ส่ีวนต่อการค้นหาของ Search Engine โดยท่ีหน้าตาและโครงสร้าง
ภายนอกของเวบ็ไม่เปลีย่นแปลง แต่จะท�าให้ Search Engine เข้ามารูจ้กัเวบ็ไซต์
ของเราได้มากขึน้
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ส่งลิงค์ให้สำรบัญเว็บไซต์ต่ำงๆ 

สร้ำงลิงค์ภำยในเว็บเพจ 

ในกรณทีีีม่เีนือ้หาต่อเนือ่งกนั หรอืคล้ายกนั ควรสร้างลงิค์เชือ่มโยงไปยัง
เน้ือหาในหน้าเวบ็อืน่ๆ เพือ่ให้สะดวกในการเข้าไปดขู้อมลูต่างๆ ภายในเวบ็ และ
จะมีผลต่อการค้นหาข้อมลูของ Search Engine ด้วยเช่นกนั

สร้ำงลิงค์จำกสื่อ Social Media ต่ำงๆ 

นีเ่ป็นเพยีงหลกัการท�า SEO แบบคร่าวๆ เพือ่ให้ Search Engine รู้จักเวบ็ของเรา 
ซึง่ยงัมอีกีหลายวธิใีนการโปรโมทเวบ็ แต่ไม่ว่าจะใช้วธิใีดกต็ามเวบ็ทีด่กีค็วรจะมี
เนือ้หาทีด่ ีมคีณุภาพ และตรงกบักลุม่เป้าหมายทีจ่ะเข้ามาเยีย่มชมภายในเวบ็
ของเราด้วย

ซึ่งเว็บที่ให้บริการเหล่านี้จะ
เป็นเหมอืนสมดุหน้าเหลอืง ทีผู่ใ้ช้
สามารถค้นหาและคลกิเข้ามายังเวบ็
ของเราได้ เวบ็ดงัๆ เช่น sanook.com,  
kapook.com เป็นต้น

เชือ่มโยงเข้ามายังเวบ็ไซต์ 
เช่น อาจจะสร้างหน้าเพจของ 
Facebook ส�าหรับติดต่อและ
โปรโมทเวบ็ไซต์ โดยใส่ลงิค์เชือ่ม
โยงเน้ือหาเข้ามาในเวบ็ไซต์ด้วย
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ตรวจสอบสถำนะของเว็บไซต์
เม่ือเวบ็ไซต์พร้อมใช้งานแล้ว ก่อนเริม่โปรโมทเราควรมกีารตรวจสอบสถานะ

ของเวบ็ไซต์ ดงัน้ี

1. ตรวจสอบว่าเวบ็ไซต์เรามกีารท�างานร่วมกบั Google ซึง่เป็น Search Engine 
ทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุก่อนว่า เวบ็ไซต์ของเรามกีารท�างานกบั Google หรอื 
Google รู้จักเว็บไซต์ดีแค่ไหน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com ดังนี้

 � ตรวจสอบว่า Google แวะเข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราครั้งล่าสุด
เม่ือไร โดยให้พมิพ์ค�าสัง่ในช่องค้นหาของเวบ็ไซต์ www.google.com ดงันี้ 
cache:www.ชื่อเว็บไซต์

ผลการตรวจสอบ
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 � ตรวจสอบว่า Google เก็บข้อมูลหน้าใดในเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้ส�าหรับ
การค้นหา โดยให้พิมพ์ค�าสั่งในช่องค้นหาของเว็บไซต์ www.google.com 
ดังนี้ site:www.ชื่อเว็บไซต์

 � ตรวจสอบว่าม ีLink จากทีใ่ดวิง่มาทีเ่วบ็ไซต์ของเราบ้าง โดยให้พิมพ์ค�าส่ัง
ในช่องค้นหาของเวบ็ไซต์ www.google.com ดงันี ้link:www.ชือ่เวบ็ไซต์

ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
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 � ตรวจสอบว่ามีหน้าใดของ google ที่มี Keywords ของเว็บไซต์เรา 
โดยให้พิมพ์ค�าส่ังในช่องค้นหาของเว็บไซต์ www.google.com ดังนี้  
site:www.ชื่อเว็บไซต์ Keywords

ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบDBD
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2. ตรวจสอบระดบัคะแนนของ PageRank เวบ็ไซต์ของเราว่ามคีะแนนระดบัใด 
(จากคะแนนเต็ม 10) เพื่อทราบระดับความนิยมของเว็บไซต์ที่ีมีผลต่อการ
ค�านวณของ Serach Engine ในการขึ้นผลการค้นหา (ถ้าระดับคะแนนสูง  
จะท�าให้ Google สนใจและข้ึนผลการค้นหาในอันดับต้นๆ) โดยเข้าไปที่ 
www.prchecker.info แล้วใส่ชื่อเว็บไซต์ จะปรากฏคะแนนดังภาพ

เข้าเว็บไซต์01

พิมพ์เว็บไซต์  
แล้วคลิก Check PR
02
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แสดงผล 
การตรวจสอบ
04

พิมพ์รหัสยืนยันตามรูป 
แล้วคลิก Verify Now
03
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โปรโมทบน Social Media
ในปัจจบุนัสิง่ทีม่องข้ามไม่ได้เลยในการท�าการตลาดออนไลน์กค็อืสงัคม Social 

Media ต่างๆ ไม่ว่าจะ Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube เป็นต้น 
เพราะกระแสมาแรง สามารถเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ได้เร็วมาก นอกจากนียั้งเข้าถึง 
ผู้คนได้แทบทุกเพศทุกวัย ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็หันมาใช้ 
ส่ือเหล่าน้ีช่วยในการท�าการตลาดกันแทบจะทัง้หมดกว่็าได้

ข้อดีของกำรโปรโมทบน Social Media

วิธีโปรโมทบน Social Media

  เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างคุณกับลูกค้า สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด

  ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือ
เว็บไซต์ ด้วยการบอกต่อกับคน
จ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว

  ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม
เป้าหมาย

  ประหยดัค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ได้มาก

ส�าหรบัการโปรโมทบน Social Media จะใช้การพดูคยุ และการโพสต์ข้อมลู

ต่างๆ เป็นหลัก ซ่ึงพอสรปุเป็นแนวทางในการโปรโมทได้ดงันี้

  เลือกโปรโมทให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  เลือกช่วงเวลาในการโพสต์ หรือโปรโมท คือ ช่วงเวลาที่มีคนใช้งานมาก
ที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่าย-เย็น ช่วงพักกลางวัน หรือวันหยุด เป็นต้น

  สร้างกิจกรรมที่น่าสนใจลงไปในโฆษณา เช่น มีโปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น

  ไม่สร้างความร�าคาญ เช่น โพสต์แล้ว Tag ชื่อลูกค้าคนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

  อาจจะมีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ้าง เช่น โพสต์อวยพรเทศกาล
ต่างๆ แจกของรางวัล เป็นต้น เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าจะขายของอย่างเดียว

โดยแท้จริงแล้วจดุประสงค์ของ Social Media มไีว้เพือ่ตดิต่อพดูคุยกนัแบบ
ออนไลน์กบัเพือ่นๆ หรอืคนรูจ้กั แต่ในทางธรุกจิได้น�ามาใช้เป็นช่องทางท�าการ
ตลาดได้เป็นอย่างดี ซึง่เป็นโอกาสทีจ่ะได้ลกูค้ารวมท้ังยอดขายท่ีเพิม่ขึน้ได้
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Facebook  

Facebook เป็นอีกหนึง่เวบ็ในสังคม Social Network ท่ีเปิดให้ทุกๆ คนได้
ร่วมแบ่งปันความคดิเหน็ แชร์ความรูส้กึ และน�าเสนอไลฟ์สไตล์ของตัวเอง นบัว่า
เป็นสงัคมทีไ่ด้รับความนยิมเป็นจ�านวนมากและเตบิโตอย่างรวดเรว็ เพยีงแค่โพสต์ 
หรอืแชร์ ข้อความ ภาพ วดิโีอ เพือ่นๆ ของคณุกส็ามารถเหน็สิง่ทีค่ณุอพัเดท และ
เมือ่เพ่ือนกด Like หรือ Share ข้อมลูของคณุกจ็ะถกูเผยแพร่ต่อไปยังเพือ่นของ
เพือ่นของคณุอกีไม่ส้ินสดุ

กำรตลำดบน Social Media 

ปัจจบุนักระแส Social Media หรอืสงัคมออนไลน์นัน้ ได้เข้ามามบีทบาท
ในสงัคมเกือบทัว่ทกุมุมโลก ทกุเพศ ทกุวยั อย่าง Facebook, Instagram, Line, 
Youtube และอื่นๆ แม้แต่ภาคธุรกิจต่างๆ ก็ต้องหันเข้ามาใช้สื่อเหล่านี้ช่วยใน 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์กันเป็นจ�านวนมาก ส่วนใหญ่จะเน้นด้านการตลาด  
และการประชาสมัพนัธ์ขายสนิค้า ซึง่นบัเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้การท�าธรุกจิสามารถ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

หน้าหลกั 
Facebook

แจ้งเตือนข่าวสาร 
และโฆษณาต่างๆ

ข้อมูลการอัพเดท
ทั้งหมด

เมนูการใช้งาน

อัพเดท+แชร์ ข้อมูล
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ในส่วนของภาคธุรกิจก็ได้น�า Facebook มาใช้เป็นช่องทางการตลาด  
หรือท่ีเรียกว่า Facebook Marketing เพือ่ใช้เชื่อิมโยงไปยงักลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
โดยวิธีการสร้างเพจ (Page) ขึ้นมาแยกต่างหากจากหน้า account หลักของ
องค์กร ไว้ส�าหรับเป็นช่องทางการตลาด ตดิต่อ โฆษณาประชาสมัพนัธ์ไปยังกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะได้

ตวัอย่างเพจ
ของเซน็ทรลั

ปุ่มถูกใจ ร่วมเป็นแฟนเพจชื่อเพจ

จำานวนแฟนเพจ

หลกัการท�างานของเพจกค็อื เป็นการสร้างหน้าร้านไว้ตดิต่อสือ่สารกนัเฉพาะ
กลุ่ม หรือทีเ่รียกว่าแฟนเพจ โดยแฟนเพจได้มาจากคนท่ีเข้ามากดปุม่ถูกใจ หรอื
กด Like เพจน่ันเอง จากนัน้เมือ่มกีารอพัเดทข้อมลูต่างๆ บนหน้าเพจ ข้อมลูกจ็ะ
ถูกเผยแพร่ไปยงัหน้า Facebook ของแฟนเพจ และเช่นกนัเมือ่แฟนเพจกด Like 
หรอื Share ต่อ กเ็ท่ากบัเป็นการช่วยเผยแพร่ข้อมลูนัน้ต่อไปได้ยงัเพือ่นๆ ของ
แฟนเพจได้อกีด้วย นบัว่าเป็นช่องทางในการท�าการตลาดท่ีดมีากๆ
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Facebook ไม่ได้ถกูน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการขาย และประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูต่างๆ เพียงอย่างเดยีว ยังน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการสร้างแบรนด์ให้เป็น
ทีรู่จ้กัได้ดอีกีด้วย เนือ่งจากวตัถปุระสงค์ของผูใ้ช้ Facebook นัน้มไีว้เพือ่ตดิต่อ 
พูดคุยกับเพื่อนๆ ในสังคมออนไลน์ ในทางการตลาดจึงอาศัยรูปแบบนี้ไว้สร้าง 
ความสมัพนัธ์ การสือ่สาร พดูคยุ กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้า
ทีม่คีวามชืน่ชอบในตวัสนิค้าหรอืแบรนด์เอาไว้ สร้างโอกาสให้แบรนด์เป็นท่ีรูจ้กัแก่ผูใ้ช้  
Facebook คนอืน่ๆ ต่อได้ 
เพราะเมือ่ใดทีล่กูค้ามกีาร
โต้ตอบภายใน Facebook 
เพือ่นๆ ของเขาก็สามารถ
เข้าถงึข้อมลูในหน้าเพจของ
แบรนด์น้ันๆ โดยไม่ต้องเสยี
เงนิโปรโมทเลยก็ได้

จะเห็นได้ว่าแบรนด์
ก็คือตัวตนของสินค้าหรือ
บริการนั่นเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกผ่าน
กจิกรรมในรปูแบบใดกต็าม 
จะเป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึ
ตวัตน รวมถงึความแขง็แรง
ของแบรนด์นัน้ได้ ซึง่การ
สร้าง Page ใน Facebook 
ก็จะเป็นอกีตวัช่วยหนึง่ทีจ่ะ
ท�าให้แบรนด์ของคณุเป็นที่
รูจ้กัได้เป็นอย่างดี

 i ตัวอย่างเพจของ Coca-Cola

 i ตัวอย่างเพจของ Starbucks
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จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ว่ารปูแบบการใช้งาน Facebook ไม่ว่าจะเพ่ือการ
ตดิต่อสือ่สารกบัเพือ่นๆ ในสงัคมออนไลน์ หรอืการสร้างเพจขึน้มาประชาสมัพนัธ์ 
หรอืท�าการตลาดนัน้ กไ็ม่ได้แตกต่างกนัมากนกั ซึง่จะสรปุขัน้ตอนการใช้ Facebook  
เพือ่น�ามาต่อยอดในการค้าขายออนไลน์ได้ดังนี้

3. สร้างเพจเพือ่ท�าหน้าร้านค้า  
โดยเ ลือกรูปแบบเพจที่
ต ้องการสร ้างให ้ตรงกับ
ธรุกิจได้ จากนัน้ตกแต่งร้าน
ค้าให้สวยงาม ลงรูปสินค้า
พร้อมอธิบายรายละเอียด
ให้ครบถ้วน ทัง้ราคา วธิกีาร 
ส่ังซื้อ การจัดส่ง เท่านี้ก็
จะได้ร้านค้าเรียบร้อยแล้ว  
(1 ธรุกจิอาจสร้างหลายเพจ
ได้ไม่จ�ากัด เช่น แยกตาม
ร้านค้า, สินค้า, แบรนด์ ฯลฯ) 

2. จะได้บัญชี Facebook โดย
สามารถค้นหารายชื่อเพื่อน 
ทีี่ใช้ Facebook หรือบุคคลที่
ต้องการติดต่อแล้วส่งค�าร้อง
ขอเป็นเพื่อนเพิ่มเข้ามาได้

1. สมัครใช้งาน Facebook ที่ 
www.facebook.com ด้วยอีเมล์
แอดเดรส เช่น Hotmail, Yahoo, 
Gmail หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยท�าตาม
ขั้นตอนไปจนจบ
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เพจ
ประชาสมัพนัธ์

องค์กร

ตัวอย่างเพจที่ตกแต่ง และใช้งานอยู่จริง

4. เชิญเพื่อนๆ เข้ามาร่วม Like เป็นแฟนเพจ พร้อมกับลงโฆษณา 
เพือ่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้ตรงกลุม่เป้าหมาย เรยีกลกูค้าเข้ามา

5. เม่ือมีแฟนเพจแล้ว กเ็ป็นขัน้ตอนของกระบวนการขายต่อไป
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เมือ่ไม่นานมานี ้Instagram ได้ขายกจิการให้กบัทาง Facebook ท�าให้มฟัีงก์ชัน่ 
ที่เอื้อต่อการใช้งานร่วมกัน โดยสามารถใช้ร่วมกับบัญชีของ Facebook ได้  
ซึง่เม่ือมีการแชร์ข้อมลูใน Instagram กจ็ะแชร์ผ่าน Facebook เช่นกนั ท�าให้เป็น
ผลดใีนการน�ามาปรบัใช้ร่วมกบั Facebook ได้ ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้ Instagram เป็น
ช่องทางการส่ือสารผ่านรปูภาพให้กบัลกูค้าได้ติดตามอพัเดทสนิค้าได้ตลอด เพือ่ให้
เข้ากบัยคุทีน่ยิมใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านมอืถอื สมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลต็ต่างๆ นัน่เอง

Instagram

Instagram หรอืมกัเรยีกสัน้ๆ 
ว่า IG เป็นแอพพลเิคชัน่ถ่ายภาพ
หรือวิดีโอสั้นๆ สามารถปรับแต่ง
ภาพถ่ายได้อย่างสวยงาม ด้วย 
ฟิลเตอร์ส�าเร็จรูปท่ีโปรแกรมเตรยีม
ไว้ให้ เพือ่แชร์ให้เพือ่นๆ ในโซเชยีล 
เน็ตเวร์ิกได้ตดิตามภาพต่างๆ ทีเ่รา
โพสต์ได้ หรือเราเองอาจจะเลิือก 
ตดิตามความเคลือ่นไหวของเพือ่น 
หรือบคุคลอืน่ๆ ทีเ่ราสนใจโดยกด 
Like หรือ Comment รูปที่ชอบ 
นอกจากน้ียงัสามารถแชร์ภาพและ
วิดีโอไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ืนๆ 
เช่น Facebook, Twitter, Flickr 
หรืออืน่ๆ ก็ได้

NOTE

Instagram เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานใน
สมาร์ทโฟนบนระบบ iOS, Andriod และ
ล่าสุด Windows Phone ก็สามารถใช้งาน
ได้แล้ว ส�าหรบัระบบอืน่ๆ ในอนาคตกค็งจะ
ใช้ได้เช่นกนั

ช่องทาง
สือ่สารผ่าน

รปูภาพ

เพิ่มช่องทางการขาย

แสดงรูปสินค้า สื่อสารกับลูกค้าได้
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ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน Instagram พอสรปุได้ดงัน้ี

2. ลงทะเบียนเข้าใช้ Instagram 
โดยก�าหนดช่ือ รหัสผ่าน 
เลือกรูปโปรไฟล์ หรือหาก
มี Facebook อยู่แล้ว จะใช้
ข้อมูลใน Facebook เข้าใช้
เลยกไ็ด้ (แต่จะผกูกบั Face-
book ได้เพียง 1 แอคเคาท์
เท่านั้น ผูกกับ Page ไม่ได้)

1. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Instagram 
บนสมาร์ทโฟน

3. ระบบจะแนะน�าให้ค ้นหา
เพือ่นท่ีเล่น Instagram โดย
ค้นหาเพื่อนจาก Facebook 
จากรายชื่อในมือถือ หรือ
แนะน�าผู ้เล่น Instagram 
อื่นๆ ที่น่าสนใจ ให้เราคลิก
ปุ่ม Follow หรอืตดิตามการ
อพัเดทของบคุคลเหล่านัน้ได้

4. ผูใ้ช้สามารถเข้าไปแก้ไขโปรไฟล์และเพิม่ข้อมลูอืน่ๆ ได้ เพยีงเท่านีก้ส็ามารถ
ใช้ Instagram ไว้ตดิตามความเคลือ่นไหวของเพือ่น หรอืให้ผูท้ีส่นใจตดิตาม
ความเคลื่อนไหวของเราผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้แล้ว
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Line  

ไลน์ (LINE) เป็นแอพพลเิคชัน่ส�าหรบัสนทนา
ออนไลน์ หรอืท่ีเรยีกว่าแชทนัน่เอง แต่นอกจากการ
แชทแล้ว ยงัสามารถส่งสติก๊เกอร์ แชร์วดิโีอ ภาพถ่าย 
สามารถแชร์พกัิดบนแผนทีใ่ห้กบัเพือ่นๆ ในห้องแชท 
หรือเช็คอินบนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแชร์ไปที่หน้า 
ไทม์ไลน์ก็ได้ และยงัมฟัีงก์ชัน่อ่ืนๆ อีกมากมาย นบัว่าเป็น 
แอพพลิเคช่ันยอดนยิมอกีตวัหนึง่เลยทเีดยีว 

ส�าหรับร้านค้าทัว่ไป การใช้ LINE จะเน้นไปท่ีการสือ่สารโดยตรงกบัลกูค้า
มากกว่า ซึง่สามารถคยุกนัแบบถงึตวัทนัท ีและตลอดเวลาทีเดยีว

สนทนา
กบัลกูค้า
โดยตรง

แจ้งข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ

ตัวอย่างการใช้ Line เป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้า

NOTE

หลายๆ แบรนด์ที่หันมาเปิด Official account และท�าสติ๊กเกอร์ไลน์แจก เป็นการ
ช่วยผลักดันให้มีคนรู้จักและติดตามแบรนด์มากข้ึน และยังได้เพิ่มฟีเจอร์ LINE 
On-Air ที่เปิดให้แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์แบบสดๆ กับลูกค้าได้  
เช่น เปิดขายแบบก�าหนดช่วงเวลาขาย, เปิดการสนทนากบัลกูค้าแบบเรียลไทม์ได้ เป็นต้น 
แต่จะท�าแบบนีไ้ด้ต้องเป็นองค์กรใหญ่ เพราะใช้เงนิหลายล้านบาทต่อคร้ัง
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ส�าหรับการเร่ิมต้นใช้งาน LINE จะต้องลงทะเบียนก่อนจงึจะใช้งานได้เหมอืน
กบัโปรแกรมอืน่ๆ โดยสามารถลงทะเบยีนด้วยเบอร์โทรศพัท์, บญัช ีFacebook 
หรอืใช้ช่ืออเีมล์ สมัครเข้าใช้งานบนเครือ่งคอมพวิเตอร์กไ็ด้ สรปุได้ดงันี้

ลงทะเบียนด้วย
เบอร์โทรศัพท์  

1 เบอร์ต่ออุปกรณ์ 
1 เครื่อง

ลงทะเบียนด้วย 
Facebook 

1 Facebook ต่อ
อุปกรณ์ 1 เครื่อง

ลงทะเบียนด้วย
บัญชีอีเมล ์

1 บัญชีอีเมล์ต่อ
อุปกรณ์ 1 เครื่อง

1. ติดตัง้แอพพลเิคชัน่ Line 
บนสมาร ์ทโฟน หรือ
แทบ็เลต็ท่ีต้องการใช้งาน

2. ลงทะเบียนใช้งานด้วย
เบอร ์ โทรศัพท ์ บัญชี 
Facebook หรือชื่ออีเมล์

3. ก�าหนดชื่อ ID เพ่ือให้
เพื่อนสามารถค้นหาชื่อ 
ID ของคณุในการติดต่อ
ผ่าน Line ได้ ซึ่งเป็นวิธี
ที่สะดวก โดยชื่อ ID นั้น 
จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ�้ากับ
ชื่ออื่นๆ ซึ่งชื่อนี้เองที่เรา
จะน�าไปโปรโมทให้ลกูค้า
ติดต่อเข้ามา (ไม่ควรใช้
เบอร์โทรศพัท์ เพราะอาจ 
เปลีย่นเบอร์ใหม่ภายหลงั)

4. โปรแกรมจะค้นหารายชื่อผู้ติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ จากรายชื่อเพื่อน
ใน Facebook หรือจากช่ืออีเมล์ข้ึนมาให้โดยอัตโนมัติ สามารถเลือก
สนทนาจากรายชื่อเหล่านี้ก็ได้
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YouTube

YouTube เป็นเวบ็ไซต์ทีเ่ผยแพร่ 
วดิโีอให้กบัคนทัว่โลกได้รบัชมกนัแบบ
ฟรีๆ ในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมเป็น
หลายๆ ล้านคน ซึง่ผูใ้ช้สามารถเปิดดู
วดิโีอ, อพัโหลดวดิโีอ, หรอืแชร์วดิโีอ
ให้กบัผูช้มคนอืน่ๆ ได้ และทีส่�าคญั
สามารถเชือ่มต่อกบัสือ่ออนไลน์อืน่ๆ 
ได้ง่ายอกีด้วย

สร้างวิดโีอ
โปรโมท
สนิค้า

ปัจจุบนั YouTube ได้น�ามาใช้เป็นช่องทางการตลาดอกีรปูแบบหนึง่ เพือ่ช่วย
ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ หรอืโปรโมทสนิค้าในรปูแบบของสือ่วดิโีอ เป็นการ
เพ่ิมโอกาสในการขาย ให้สามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ท่ัวโลก

สามารถแชร์ไปยัง Social Media อื่นๆ ได้ง่าย

ยอดผู้เข้าชม สามารถแสดงความคิดเห็นได้
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ตวัอย่าง 
cHanneL 
dpLusTV

แสดงวิดีโอที่อัพโหลด

ผู้ใช้สามารถคลิก ติดตาม ไว้ดู 
วิดีโออื่นๆ เมื่อมีการอัพเดทได้

ลักษณะการโปรโมทบน YouTube นั้น ถ้ามีไม่มากก็อาจท�าคลิปเดี่ยวๆ 
แยกกัน แต่ถ้ามีวิดีโอหลายอันก็ควรสร้างเป็น YouTube Channel ส่วนตัว 
ขึน้มา เพือ่ใช้เป็นทีเ่ผยแพร่คลิปวดิโีอต่างๆ ของตัวเอง และยงัสามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก (subscribe) ได้เป็น
อย่างด ีและตดิตามผลได้อย่างต่อเนือ่ง

ขัน้ตอนการสร้าง YouTube Channel สามารถท�าได้ดงันี้

1. เข้า www.youtube.com คลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ 

2. โดยป้อนชื่ออีเมล์ และรหัสผ่าน ซึ่งเป็น
บัญชีของ Google หรือ Gmail นั่นเอง 
หากยังไม่มี สามารถคลิก สร้างบัญชี
กรอกรายละเอียดสมัครได้
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3. เมื่อล็อกอินเข้ามายังหน้า YouTube แล้วก็สามารถเริ่มสร้างช่อง หรือ 
Channel ได้แล้ว

คลิก ช่องของฉัน

ตั้งชื่อช่องที่ต้องการ

4. จากนั้นก็กรอกรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ Channel พร้อมอัพโหลด
วิดีโอที่ต้องการเผยแพร่ได้

วดิโีอส�าหรบัโฆษณานัน้ควรเป็นวดิโีอสัน้ๆ กระชบั ระยะเวลาโดยประมาณ
ไม่ควรเกนิ 3 นาที เพือ่ให้ไฟล์ไม่ใหญ่มาก สามารถโหลดได้เรว็ และเปิดดผู่าน 
สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ต่างๆ ได้ดด้ีวย
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การสร้างวิดีโอแสดงบน 
YouTube น้ัน เราควรวาง 
เป้าหมายว่าต้องการอะไรจาก
การโพสต์วดิโีอ เช่น แค่ต้องการ
แสดงตวัอย่างสินค้า, เพิม่ยอด
ขาย หรอืเพิม่การเข้าชมเวบ็ไซต์ 
ซึ่งปกติคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดู 
YouTube ก็เพื่อความบันเทิง
หรือหาความรู้ ไม่ได้เข้ามาดู
โฆษณา ดงัน้ันเราควรท�าวดิโีอ
ทีน่่าสนใจ มีประโยชน์ และให้
ความรู้ไปด้วยโดยไม่เน้นไปที่
การขายอย่างเดยีว เป็นการช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัธรุกจิด้วย เช่น ขาย
โทรศัพท์กท็�าวดิโีอแนะน�าวธิกีารใช้งาน, ขายเสือ้ผ้ากอ็าจจะแนะน�าวธิวีดัขนาด 
หรอืคุณสมบตัขิองเน้ือผ้าประเภทต่างๆ เป็นต้น

ตัวอย่ำงกำรโปรโมทเว็บ
ลงโฆษณำกับ Google Adwords

เป็นการท�าโฆษณาบนหน้า Google ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้องการ 
ซึง่เมือ่คลกิทีโ่ฆษณานัน้กจ็ะลงิค์ไปยังเวบ็ไซต์ทีก่�าหนดไว้ได้ทนัท ีซึง่คณุจะเสยี
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีคนคลิกเท่านั้น แต่ถ้าชมอย่างเดียว ไม่มีการคลิก ก็ไม่ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายใดๆ โดยโฆษณาของคณุจะปรากฏตาม คย์ีเวร์ิด ท่ีก�าหนดไว้ รายชือ่
เวบ็จะแสดงอยูใ่นต�าแหน่งโฆษณาด้านบน และด้านขวาเสมอ (สมัครได้ที่ www.
google.com/adwords)
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ผลจากลงโฆษณาใน Google Adwords

ผลจากการทำา SEO

คำาค้นหา (Keywords)

การโฆษณากบั Google Adwords นัน้สามารถก�าหนดค่าใช้จ่าย วันเวลา 
ที่ลงโฆษณาได้ โดยจะเป็นรูปแบบทีจ่่ายเม่ือมีผู้ชมคลกิเข้าชมเวบ็ไซต์ หรอื Pay 
per Click โฆษณาจะปรากฏขึน้เม่ือมกีารค้นหาค�าท่ีตรงกบัคย์ีเวร์ิดของเวบ็ไซต์
ที่ระบุไว้ ราคาขึ้นอยู่กับความนิยมของคีย์เวิร์ด และจ�านวนคู่แข่งท่ีใช้คีย์เวิร์ด
เดยีวกนั หากมคีูแ่ข่งเยอะราคากจ็ะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้จึงต้องให้ความส�าคัญในการ
เลอืกใช้คย์ีเวร์ิด โดยควรเจาะจงให้ตรงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ช่วงเวลาและความ 
ต่อเน่ืองด้วย เพ่ือให้ได้คลกิทีม่คีณุภาพทีส่ดุ เพราะคนท่ีคลกิโฆษณาของคุณนัน้
ก็คอืผู้ทีส่นใจในสนิค้าหรอืบรกิารของคณุจรงิๆ ซึง่มโีอกาสมากท่ีจะมาเป็นลกูค้า
ของคณุ และการคลกิแต่ละครัง้ล้วนส่งผลถงึต้นทนุท่ีใช้ในการโฆษณาด้วย

ข้อดขีองการโฆษณากบั Google คอืสามารถเข้าถึงผูค้นได้เป็นจ�านวนมาก  
และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็น Search Engine ยอดนิยมที่ใครๆ  
เม่ือต้องการค้นหาข้อมลูอะไรกจ็ะนกึถงึเป็นอนัดบัแรกเลยกว่็าได้
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ดสูถติกิารเข้าชมเวบ็ไซต์ด้วย Google Analytics

Google Analytics เป็นเครือ่งมอืเกบ็สถติเิกีย่วกบัผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ พฤตกิรรม
ของผูท้ีเ่ข้าชมเวบ็ไซต์ รวมทัง้ตดิตามประสทิธภิาพของแคมเปญการโฆษณาใน 
Google Adwords หรอืการโฆษณาและรวมถงึเวบ็ไซต์อืน่ๆ ซ่ึงข้อมูลเหล่านีจ้ะช่วย
ให้ทราบว่าคย์ีเวร์ิดใดทีไ่ด้ผล ข้อความโฆษณาใดมีประสทิธภิาพ และพฤตกิรรม
ของผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ ซ่ึงความสามารถของ Google Analytics สามารถแบ่งตาม
จดุประสงค์การใช้งานได้ดงันี้

  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ (Visitor)

  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ (Traffic)

  รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสถติกิารเข้าชมเนือ้หาภายในหน้าเวบ็ไซต์ (Content)

  วิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานเข้าถึงเป้าหมายภายในเว็บไซต์ได้อย่างไร (Goal)

ขัน้ตอนการใช้งาน Google Analytics

ส�าหรบัการเข้าใช้งาน Google Analytics จะใช้บญัชขีอง Google ได้เลย 
ซึง่ขัน้ตอนหลักๆ จะประกอบด้วย

1. สมัครเข้าใช้งานได้ที่ www.google.com/analytics ด้วยบัญชี google โดย
ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ
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2. ก�าหนดคุณสมบัติของบัญชี และชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการดูสถิติ แล้วคลิกปุ่ม 
รับรหัสการติดตาม

กำาหนดคุณสมบัติบัญชี 
และรับรหัสการติดตาม

3. จะได้รหัสและโค้ดติดตามของ Google Analytics ให้ตั้งค่าโค้ดติดตามที่
เว็บไซต์ของคุณ โดยคัดลอกโค้ดที่ได้ไปวางไว้ในโค้ดของหน้าเว็บท่ีต้องการ
ติดตามทุกหน้า ให้อยู่ภายในแท็ก <head>..โค้ดติดตำม..</head> เพ่ือให้
รวบรวมและส่งข้อมลูการใช้งานไปยงับญัชขีอง Google Analytics ได้นัน่เอง

ให้คัดลอกไปวางในโค้ดของหน้าเว็บ 
ที่ต้องการติดตาม
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เพียงเท่าน้ีก็สามารถเข้าไปดูสถิติต่างๆ ผ่าน Google Analytics ได้แล้ว  
ซ่ึงเราสามารถน�าข้อมลูของผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ของเรามาวเิคราะห์ต่อได้ว่า เมือ่คน
เหล่านัน้เข้ามาในเวบ็ไซต์ของเราแล้วพวกเขาท�าอะไรกนั ตวัอย่างเช่น ดวู่าพวกเขา 
ใช้เวลาเท่าไรในการอ่านเนือ้หาของเวบ็ไซต์ของเราในแต่ละหน้า (Average Time 
On Page) หรอืดเูวลาทัง้หมดทีพ่วกเขาอยูใ่นเวบ็ไซต์ของเรา หรือดวู่าคนท่ีเข้ามา 
ทีห่น้าแรกของเราแล้วเข้าไปทีห่น้าอืน่ของเราอกีหรอืไม่ (Path Analysis) เป็นต้น 
ซึง่จะเหน็ว่ามปีระโยชน์มาก ขึน้อยู่กบัการน�าไปวเิคราะห์ และประยกุต์ใช้ด้วย  
ทีส่�าคัญคอืสามารถสมคัรใช้งานได้ฟรี

ลงโฆษณำกับ Facebook

การลงโฆษณาใน Facebook จะสามารถก�าหนดค่าใช้จ่าย วนั-เวลา และ
เลอืกกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้เช่นกนั กเ็ป็นอีกช่องทางหนึง่ทีจ่ะช่วยเพิม่จ�านวนคน
ให้เข้ามาเยีย่มชมในแฟนเพจ และส่งผลกบัยอดขายต่อไปได้DBD



81คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ

พื้นที่แสดงโฆษณาที่ลงไว้

ลงโฆษณำติดแบนเนอร์ กับเว็บลงประกำศต่ำงๆ
สามารถจ่ายเป็นรายเดอืนได้ ควรพิจารณาว่าจะลงโฆษณากบัเวบ็ไหนถงึจะมี

คนคลกิเข้ามามากทีส่ดุ โดยดจูากกลุม่เป้าหมาย และประเภทของสนิค้าทีเ่ราขาย 
ซึง่ก็มีอยูห่ลายๆ เวบ็ทีใ่ห้บรกิาร อาจจะค้นหาเวบ็ใน Google หรอืดสูถิตกิารเข้า
เวบ็ของคนไทยใน truehits.net กไ็ด้

ดสูถิตกิารเข้าเว็บ

ของคนไทยใน 

TrueHiTs.neTDBD
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ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ในการโปรโมท
เวบ็ให้เป็นทีรู่จ้กั แต่อย่างไรกต็ามการโปรโมทเวบ็
ให้ตดิอนัดบัใน Serach Engine นัน้ คงไม่สามารถ
ท�าได้ภายในวันเดียว คงต้องใช้เวลาโปรโมทไป 
สักระยะ ทีส่�าคญัต้องหมัน่อพัเดทเนือ้หาในเวบ็
อย่างสม�า่เสมอ ให้เวบ็มกีารเคลือ่นไหวและเป็น
ปัจจบุนั หมัน่ส่งทีอ่ยูเ่วบ็ทีโ่ปรโมทไปยงัสารบญั
ของเวบ็ไซต์ และส่ือออนไลน์ต่างๆ กจ็ะช่วยให้
เวบ็ของเราเป็นทีรู่จ้กัได้มากขึน้

ตัวอย่างแบนเนอร์ที่ลงในเว็บ kapook.com

แบนเนอร์

แบนเนอร์
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Mobile & Tablet โต : e-Commerce ยิ่งโต
ปัจจุบันเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่างๆ  

ได้ถกูพฒันาและเตบิโตไปอย่างรวดเรว็ ผู้บรโิภคนยิมหันมาใช้งานอปุกรณ์เหล่านี ้
เป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากมขีนาดเลก็ พกพาง่าย สามารถใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ 
นอกจากนีย้งัมแีอพพลเิคชัน่ต่างๆ ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานมากมาย โดยเฉพาะ
แอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง Social Media ต่างๆ ที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้ง่าย ไม่จ�าเป็นต้องคยุโทรศพัท์อย่างเดยีว

ด้วยเหตุน้ีในการค้าขายแบบออนไลน์นั้น อุปกรณ์เหล่านี้ย่อมมีผลต่อ
การท�าการตลาดอย่างแน่นอน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ตของ 
ผูบ้รโิภคจะอยูท่ีอ่ปุกรณ์สมาร์ทโฟน และ
แทบ็เลต็มากขึน้ ยกตวัอย่าง ธนาคาร
ต่างๆ ปัจจุบนัก็มีบริการช�าระเงินแบบ
ออนไลน์ ผ่านโทรศพัท์มอืถอืได้ หรอื
บางธรุกจิกท็�าเป็นแอพพลิเคชัน่ส�าหรบั
ซ้ือของออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรอื
แท็บเล็ต ให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด
ไปใช้งานได้ เป็นต้น เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกในการให้บริการแก่ผู้บริโภค 
ได้อย่างทัว่ถงึ และเพ่ิมช่องทางในการขาย 
ได้มากขึน้ด้วย DBD
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วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ Mobile, Tablet
การท�าการตลาดในโทรศพัท์มอืถอื 

ก่อนหน้านีจ้ะเป็นรปูแบบการส่ง SMS เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายสามารถดาวน์โหลดไป
ตดิตัง้บนสมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลต็ และ
สามารถใช้บรกิารต่างๆ ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
บนอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้ได้เลย

ปัจจบุนัธรุกจิหรอืองค์กรต่างๆ แทบจะหลกีเลีย่งไม่ได้เลยกบัการใช้เคร่ืองมือ 
เหล่านีเ้ข้ามาช่วยในการท�าการตลาด เพือ่ให้รองรบักับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและ
สามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้อย่างทัว่ถงึ และนอกจากการพฒันาแอพพลเิคชัน่ 
ขึน้มาใช้งานเฉพาะของธรุกจิแล้ว ยังสามารถใช้โปรแกรม Social Media ยอดนยิม 
ทีส่ามารถโหลดใช้งานได้ฟรี อย่าง Facebook, Line, Twitter หรอือืน่ๆ มาช่วย
เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าเป้าหมายอกีทางด้วยกไ็ด้

สร้างเว็บใช้งานบน Mobile & Tablet
การสร้างแอพพลเิคชัน่ขึน้มาใช้งานบนสมาร์ทโฟน หรอืแท็บเลต็ต่างๆ นัน้ 

ควรออกแบบให้ใช้งานได้กบัทกุระบบ ไม่ว่าจะเป็น iOS, Android, Windows Phone 
หรืออืน่ๆ เพือ่ให้รองรบัการใช้งานของผูใ้ช้ได้มากทีส่ดุ ซึง่จะมค่ีาใช้จ่ายในการท�า
ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรกต็ามการสร้างแอพเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถรองรบัการ 
ใช้งานของผู้ใช้ได้ทัง้หมด เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูใ้ช้ส่วนใหญ่กย็งัค้นหาข้อมลู
ผ่าน Search Engine ต่างๆ อยูน่ัน่เอง ด้วยเหตนุีจ้งึมกีารออกแบบเวบ็ไซต์ข้ึนมา 
เพือ่ให้เหมาะสมกบัการใช้งานบนอปุกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของหน้าจอ เมนู 
ปุม่ รวมทัง้เน้ือหาให้เหมาะสมกบัการใช้งานบนอปุกรณ์เหล่านีด้้วย
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ตัวอย่างการแสดงผลเว็บไซต์ กับ Mobile Site

m.sanook.com

www.sanook.com

รูปแบบเว็บท่ีแสดงผลบน Mobile & Tablet

การสร้างเวบ็เพ่ือแสดงผลบน Mobile หรอื Tablet นัน้ สามารถแบ่งออก
ได้ 2 รูปแบบ ดงัน้ี

Mobile Site

จากรูปตวัอย่างด้านบนจะเห็นว่า การออกแบบเวบ็ไซต์ทีแ่สดงผลบนอปุกรณ์
พกพาต่างๆ จะออกแบบให้เหมาะสมและง่ายกบัการใช้งานแบบทัชสกรนี ไม่เน้น
รปูภาพมากนักเพราะจะท�าให้การโหลดข้อมลูได้ช้า

เป็นการสร้างเวบ็ไซต์แยก
มาจากเวบ็ไซต์เดมิ โดยเน้นการ
ใช้งานบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ  
ซึง่จะมเีฉพาะเน้ือหาหลกั มกีาร
ปรบัเมนกูารใช้งานต่างๆ ให้ง่าย
และเหมาะกับการใช้งานกับ
อปุกรณ์พกพาเหล่านีใ้ห้มากทีส่ดุ 

เว็บทั่วไป

 iแสดงผลบนเครือ่ง PC  iแสดงผลบน Mobile

เว็บ Mobile
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Responsive Site

เป็นการสร้างเวบ็ทีใ่ห้รองรบัการแสดงผลกบัอปุกรณ์พกพาต่างๆ ซึง่แต่ละ
อปุกรณ์จะมีขนาดหน้าจอแตกต่างกนั แต่สามารถแสดงผลได้พอดกีบัการใช้งาน
ของแต่ละอปุกรณ์ ทัง้ขนาดตวัอกัษร ปุ่มกด หมนุหน้าจอได้ทัง้แนวตัง้แนวนอน
ตามต�าแหน่งของอุปกรณ์ รองรบัการใช้นิว้สมัผสั เป็นต้น 

ข้อดขีองการสร้างเวบ็แบบ Responsive คอืไม่จ�าเป็นต้องสร้างเว็บไซต์แยก
เหมอืน Mobile Site รองรบัการแสดงผลได้กบัทกุๆ อปุกรณ์ สามารถอพัเดท
แก้ไขข้อมูลได้ทัง้หมดพร้อมกนัทเีดยีว มผีลดต่ีอการท�า SEO เพราะสามารถท�า
ท่ีเดยีวมีผลกับทัง้การเข้าจากคอมพวิเตอร์และมอืถือ/แท็บเลต็ทุกระบบ

ตัวอย่างการแสดงผลเว็บไซต์แบบ Responsive

www.microsoft.com

ไม่ว่าจะสร้างเวบ็ไซต์รปูแบบใดกต็ามล้วนมค่ีาใช้จ่ายในการจดัท�าด้วยกนัทัง้สิน้  
ต้องพจิารณาว่าเวบ็ของเราเหมาะทีจ่ะท�าออกมาในรปูแบบใด หากต้องการแสดง
เนือ้หาเพยีงบางส่วน กส็ร้างเป็น Mobile Site ซึง่จะท�าได้เร็วและประหยัดกว่า  
สามารถต่อยอดจากเว็บเดิมได้ แต่จะต้องท�า SEO ให้ Mobile Site เพ่ิมด้วย  
หรอืถ้าต้องการให้แสดงผลและใช้งานได้เหมือนกนัทัง้เครือ่งพซี ีและอปุกรณ์พกพา 
ต่างๆ กส็ร้างเป็นแบบ Responsive เพือ่ให้ง่ายในการแก้ไขและท�า SEO ได้พร้อมกนั 
ทเีดยีว ซึง่ก็จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เช่นกนั
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ข้อควรพิจารณาในการสร้าง Mobile Web

การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่ให้แสดงผลบนมอืถอืและอปุกรณ์พกพา
ต่างๆ น้ัน จะแตกต่างจากการพฒันาเวบ็ไซต์โดยทัว่ไป เนือ่งจากอปุกรณ์เหล่านี้
มข้ีอจ�ากัดทีต้่องค�านงึถงึ ดงันี้

1. ขนาดและความละเอียดของหน้าจอ กรณีสร้างรูปแบบ Mobile Site  
ผูพ้ฒันาต้องทราบว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นมีขนาดหน้าจอเท่าไร และรุน่ใดบ้าง 
ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่อจะได้ก�าหนดขนาดของหน้าเว็บและขนาดของ
รูปภาพให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ส่วนกรณสีร้างเป็นแบบ Responsive Site 
ก็จะง่ายกว่าเพราะขนาดเวบ็จะปรบัตามขนาดของอุปกรณ์ท่ีใช้ให้อตัโนมตัิ 

2. ข้อความ ด้วยข้อจ�ากดัของขนาดหน้าจอ ดงันัน้เวบ็ไซต์ควรมีเนือ้หาท่ีกระชบั 
ไม่มากเกนิไป เลอืกแสดงเฉพาะส่วนส�าคญัทีต้่องการสือ่ให้ผูใ้ช้รูว่้าในเวบ็นี้
มีอะไรบ้าง

3. ลงิค์ต่างๆ บนหน้าเวบ็ไซต์ควรก�าหนดให้มขีนาดใหญ่พอสมควร เพือ่รองรบั
กับการใช้งานในรูปแบบทัชสกรีน ผู้ใช้งานจะได้สามารถใช้นิ้วแตะที่ลิงค์ได้
โดยง่าย

NOTE

สามารถอัพเดทข้อมูลสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ที่ 
http://mobilethai.net ซ่ึงจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ รวมทั้งความละเอียดหน้าจอ
ทีน่ยิมใช้ตามล�าดบั ซ่ึงสามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจดัท�าเวบ็ไซต์ได้
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4. ไฟล์รูปภาพและกราฟิก ไม่ควรมีมากเกินไป หรือบางเครื่องอาจมีข้อจ�ากัด
ในการใช้งาน หรือความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นควรพยายาม
หารูปแบบการน�าเสนอที่ลดปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุด

จากข้อจ�ากดัดงักล่าว ในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่ให้แสดงผลบน
อุปกรณ์พกพาจึงควรท�าความเข้าใจก่อนว่า เราไม่สามารถใส่ข้อมลูทัง้หมดลงไป
ในเวบ็ไซต์ได้ การพฒันาเวบ็ไซต์จงึควรเริม่ต้นด้วยการวเิคราะห์ข้อมลูดงัต่อไปนี้

  วิเคราะห์ว่าฟังก์ชั่นการท�างานหลักๆ ของเว็บไซต์ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานมีอะไรบ้าง เพื่อหยิบเอาเฉพาะฟังก์ชั่นงานท่ีส�าคัญไป
พัฒนาเว็บไซต์

  วเิคราะห์ข้อจ�ากดัอืน่ๆ ตวัอย่างเช่น iPhone, iPad ไม่สนบัสนนุการท�างานของ 
Flash หากเว็บไซต์เดมิของเรามกีารแสดงผล Flash กต้็องปรบัการแสดงผล 
ไปในรูปแบบอื่น เพื่อให้แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาได้ เป็นต้น

  วิเคราะห์ว่าจะออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบการแสดงผลอย่างไร เนื่องจาก
เวบ็ไซต์ทีจ่ะแสดงผลบนอปุกรณ์พกพาควรเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัเวบ็ไซต์
ที่มีอยู่เดิม

 i www.majorcineplex.com
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NOTE

จากผลการส�ารวจพบว่าช่วงเวลา 
20.00 - 22.00 น. เป็นช่วงเวลา
ทีมี่จ�านวนคนเข้าถงึ Social Media 
มากทีส่ดุ จงึเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะจะ
ท�าการสือ่สารทางการตลาด

 

SoLoMo พฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่ส่งผลต่อ Mobile Marketing

SoLoMo : ย่อมาจาก So = Social, Lo = Location, Mo = Mobile  
ซึง่เกดิจากพฤตกิรรมหลกัในการตดิต่อสือ่สาร รบัรูข้้อมลูข่าวสาร ไปจนถงึการส่ง
เสรมิการตลาดของธรุกจิ การแชร์ข้อมลูต่างๆ ความคดิเหน็ ข้อเสนอของลกูค้า 
หรือข้อมูลเพ่ือการน�าไปพัฒนาธุรกิจ โดยการสื่อสารกับองค์กรย่อยหรือลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายผ่าน Social Media ไม่ว่าจะเป็นการระบุตัวตนบนโลกออนไลน์ 
โดยการอ้างพกัิดผ่าน Location Service, การแจ้งโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม 
บน Smartphone หรือ Tablet เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
รวมถงึการพดูคยุ การแชร์ความคดิเหน็ต่างๆ ซึง่ถอืเป็นการเกบ็ข้อมลูจากลกูค้า
ได้โดยตรง ท�าให้กลุ่มเป้าหมายรบัทราบถงึสนิค้าหรอืบรกิารของเราได้โดยใช้งบ
ในการท�าการตลาดไม่มาก 

 
  

DBD



91คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ

การน�า SoLoMo มาประยกุต์ใช้ อาจท�าโดยการใช้ร่วมกบั Mobile Apps 
เช่น Foursquare, Wongnai, Groupon, Yelp เป็นต้น การท�างานของแอพพลเิคชัน่ 
จะมข้ีอมลูสถานทีก่นิ ดืม่ เทีย่ว มาให้แล้วส่วนหนึง่ อกีส่วนจะเป็นข้อมลูทีเ่กดิ

นอกจากนี้ยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในเชิงกลยุทธ์การ
ตลาดออนไลน์ได้ เช่น สามารถ
เพ่ิมโปรโมชั่นหรือแคมเปญ 
ให้กบัลกูค้าได้ใน Social Media  
เช่น เมื่อลูกค้ามาเช็คอินที่ 
ร้านค้า กส็ามารถ Pop-Up Special  
Deal โปรโมชัน่พเิศษ ส่วนลด
ซือ้สนิค้า เพือ่กระตุ้นให้ลกูค้า 
มาซือ้สนิค้าหรอืใช้บริการทีร้่าน
ต่อไป หรือการแจกโค้ดคูปอง
เพ่ือเป็นส่วนลดในการซือ้สนิค้า
ในร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

  

จากผูใ้ช้ เช่น เวลาไป Check in  
ที่ไหนก็จะปักหมุดบนแผนที่ 
พร้อมกบัเกบ็ข้อมลูทีผู่ใ้ช้งานรวีวิ
ไว้ในฐานข้อมลู และสามารถแชร์
ข้อมลูไปตามโซเชยีลเนต็เวร์ิก
ได้ ซึ่งพบว่าสถานที่ที่คนไทย
นยิม Check In ได้แก่ สยาม
พารากอน สนามบนิสวุรรณภมูิ 
เซน็ทรัลเวลิด์ เซน็ทรลัลาดพร้าว 
เป็นต้น
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Mobile App จ�าเป็นหรือไม่
จากแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เนต็บนอุปกรณ์พกพาต่างๆ มเีพิม่ขึน้ทกุวนั 

และในอนาคตจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้หากมองในเชงิธรุกจิการค้าออนไลน์แล้ว ถ้าม ี
แอพพลเิคชัน่ หรอืเวบ็ไซต์ทีร่องรบัการใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านีก้ค็งจะเป็นอกี
ช่องทางทีช่่วยให้มยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้ได้อย่างแน่นอน เพราะสะดวก ซือ้ขายได้ทุกท่ี

ส�าหรบัคนทีใ่ช้สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ต่างๆ แน่นอนจะต้องมแีอพพลเิคชัน่ 
ทัง้ทีต่ดิตัง้มาให้แล้วกับเครือ่ง หรอืโหลดเพิม่จาก App Store ของผูใ้ห้บรกิารเอง
เน่ืองจากใช้งานสะดวก สามารถโหลดและติดต้ังบนอุปกรณ์ได้เลย จงึเป็นช่องทาง
ทีน่่าสนใจหากจะพฒันาแอพพลเิคชัน่ขึน้มาส�าหรับธรุกจิ เพือ่ขยายช่องทางการ
ขายและบริการผ่านอปุกรณ์เหล่านี ้รวมทัง้เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัธรุกจิ
ดนู่าเชือ่ถอืได้อกีด้วย 

ปัจจุบันมีเว็บที่ให้
บรกิารสร้างแอพพลเิคชัน่
ส�าหรับร้านค้าออนไลน์
บนมอืถอื อย่าง www.
lnwshop.com เป็นต้น

การใช้อนิเทอร์เนต็ของคนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีเ่คยใช้งานเฉพาะบน
เครือ่งคอมพิวเตอร์เท่านัน้ มาเป็นการใช้งานบนอปุกรณ์พกพาต่างๆ เพิม่มากข้ึน
เรือ่ยๆ จงึมองข้ามไม่ได้เลยหากในอนาคตจะพัฒนาเวบ็ไซต์ของคณุให้รองรบัการ
ใช้งานกบัอปุกรณ์เหล่านีด้้วยเช่นกนั ซึง่กจ็ะเป็นโอกาสท่ีจะเพิม่ช่องทางในการ
ขายได้มากขึน้ เพราะสามารถให้บรกิารและเข้าถงึลกูค้าในทุกๆ ท่ีได้อย่างท่ัวถึง

DBD



06

Payment 
จ่ายง่าย ได้ยอดDBD



94 Payment จ่ายง่าย ได้ยอด

รับเงินจ่ายเงิน ใครช่วยได้บ้าง
ปกติร้านค้าออนไลน์ทั่วไป วิธีการช�าระเงินที่เป็นมาตรฐานก็จะเป็นการ

ช�าระโดยโอนเงินเข้าบญัชธีนาคาร ซึง่ส่วนใหญ่ผูข้ายจะเปิดไว้มากกว่า 1 บัญชี  
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกโอนเงินกับธนาคารที่ตอ้งการได้  
และเมื่อโอนแล้วก็ต้องแจ้งผลการช�าระเงินไปยังร้านค้าเพื่อยืนยันการโอนเงิน  

เมือ่ผูข้ายได้รับแจ้งก็จะตรวจสอบเพือ่ท�าการจัดส่งสนิค้าต่อไป

ในปัจจุบันการช�าระเงินของร้านค้าออนไลน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 รปูแบบ ดงัน้ี

1. ช�ำระแบบออฟไลน์ เช่น การโอนเงนิเข้าบญัช ีช�าระผ่านธนาณตั ิให้ไปรษณย์ี
เรียกเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น

2. ช�ำระแบบออนไลน์ เช่น การช�าระผ่านบัตรเครดิต ช�าระผ่านธนาคาร
ออนไลน์ เป็นต้น

ช่องทางช�าระเงินของร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ต่างๆ มกีารเพิม่ช่องทางการช�าระเงนิหลากหลายมากขึน้ 
เพื่อไว้เป็นทางเลือกและอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถช�าระเงินได้ง่าย  
ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึง่ช่องทางการช�าระเงนิของร้านค้าออนไลน์นัน้ 
พอสรปุได้ดงัน้ี

  ช�ำระแบบโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรของ
ร้ำนคำ้ คือผู้ขายจะมีเลขที่บัญชีธนาคารที่
เปิดไว้ให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามา เม่ือโอนเงิน
ลูกค้าต้องแจ้งการช�าระเงินผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าระบุ 
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นอกจากนีก้ารระบุชือ่เจ้าของบัญช ีควรให้ตรงกบัเจ้าของเวบ็ไซต์ หรอืนติบิคุคล 
ทีจ่ดทะเบยีนเวบ็ไซต์ จะช่วยสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัเวบ็ไซต์ได้อกีด้วย

 i ตวัอย่างชือ่เจ้าของบญัชธีนาคาร ควรเป็นชือ่เดยีวกนักบัเจ้าของเวบ็ไซต์

  ช�ำระผ ่ำนบัญชีธนำคำรออนไลน ์  
(e-banking) เป็นบริการของธนาคาร  
ผู้ใช้ที่มีบัญชีสามารถลงทะเบียนใช้งาน
ได้ ซึ่งจะช่วยให้การท�าธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆ กับทางธนาคารท�าได้ง ่าย
ตลอด 24 ชั่วโมง

  ช�ำระแบบเรียกเก็บเงินปลำยทำง คือ 
ผูข้ายจะใช้บรกิารเรยีกเกบ็เงนิปลายทาง 
กับทางไปรษณีย์ เม่ือสินค้าส่งถึงผู้รับ
แล้ว ทางไปรษณีย์ก็จะมีหนังสือแจ้ง
ให้ลูกค้ามารับสินค้าพร้อมกับช�าระเงิน 
ค่าสินค้า

  ช�ำระผ่ำนเคำท์เตอร์เซอร์วสิต่ำงๆ โดย
เมื่อเลือกการช�าระเงินแล้ว ผู้ซื้อจะต้อง
พิมพ์ใบแจ้งค่าสินค้าออกมา แล้วน�าไป
ช�าระท่ีเคาท์เตอร์เซอร์วิสตามที่ร้านค้า
ระบุไว้
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  ช�ำระผ่ำนบัตรช�ำระเงนิ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรชาร์จ  
ซึ่งแต่ละบัตรจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

 � บัตรเครดิต จะหักจากวงเงินในบัตรเครดิตของธนาคารผู้ถือบัตร

 � บัตรเดบิต จะหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร

 � บัตรชาร์จ จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนจากผู้ให้บริการ ตามยอดที่ใช้จ่าย
จริงในบัตร

เมือ่ลกูค้าเลอืกช�าระเงินผ่านบัตรดงักล่าว จะต้องกรอกรายละเอยีด
ของบตัรเพือ่ให้ระบบส่งข้อมลูไปยงัธนาคาร เมือ่ธนาคารตรวจสอบถูกต้อง
แล้วก็จะโอนเงินเข้าบญัชขีองผูข้ายและยืนยันว่าการสัง่ซือ้นัน้ส�าเรจ็เรยีบร้อย
แล้ว เงินในบตัรเครดติกจ็ะถกูตดัออกไปเพือ่ช�าระค่าสนิค้านัน้ ซึง่จะใช้เวลา
เพยีงไม่ก่ีนาที

  ช�ำระผ่ำนบญัช ีPaypal เป็นบรกิารช�าระและเรยีก
เก็บเงินแบบออนไลน์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายผ่าน
ทางอเีมล์ ซึง่ผูใ้ช้จะต้องสมคัรเปิดบญัช ีPaypal ก่อน 
โดยใช้เลขท่ีบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต และอีเมล์ไว้ส�าหรับท�าธุรกรรมผ่าน
บัญช ีซึง่วธินีีจ้ะช่วยให้การซือ้ขายท�าได้ง่าย ทัง้ในและต่างประเทศ การช�าระ 
ผ่านบัญชี Paypal เงินในบัญชีจะเกิดจากการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 
เข้ากับบัญชี Paypal ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ผู้ขาย
ทราบเลย

ขั้นตอนการชำาระเงินออนไลน์ของผู้ซื้อ

หากคุณต้องการช�าระค่าสนิค้า
หรอืบรกิาร คณุสามารถช�าระ
เงินได้โดยตรง เพียงแค่ระบุ
อเีมล์ของผูข้าย

1

เมื่อคุณช�าระเงินด้วย Paypal เงินนั้น
จะเข้าบัญชีของผู้ขายทันที และคุณก ็
ไม่ต้องเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิ

2

ผูข้ายจะได้รบัแจ้งทนัททีี่
คณุช�าระเงนิ

3
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 i อ้างองิ www.paypal.com

ขั้นตอนการเรียกชำาระเงินของผู้ขาย

  ช�ำระผ่ำนบัญชี Paysbuy เป็นบัญชีที่ให้บริการแบบเดียวกับ Paypal  
ซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการช�าระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งท้ังสอง
ฝ่ายจะต้องเปิดบัญชี Paysbuy ที่ www.paysbuy.com เพื่อใช้ส�าหรับ 
เก็บเงินที่เข้ามาและจ่ายออกไปนั่นเอง

ข้อดขีองการใช้บรกิารรบัช�าระเงนิออนไลน์ผ่านบญัช ีPaypal หรอื Paysbuy นี ้
คอืช่วยให้ง่ายในการซือ้ขายออนไลน์ สร้างความสะดวกส�าหรับผูท่ี้ไม่มบีตัรเครดติ 
ให้ท�าการซือ้สินค้าและบรกิารออนไลน์ได้ เหมาะกบัการซือ้สนิค้าทีร่าคาไม่สงูมากนกั 
และยงัมีความน่าเชือ่ถอื ปลอดภยัด้วย

คณุส่งใบแจ้งหนีห้รอืเรยีกเกบ็
เงินจากผู้ซื้อได้ เพียงมีที่อยู่
อเีมล์ของผูซ้ือ้

1

เมือ่คณุเรยีกเกบ็เงนิผ่านทาง Paypal ผูซ้ือ้
ของคณุจะได้รบัใบแจ้งหนีท้างอเีมล์

2

เม่ือท�ารายการเสร็จ
เรียบร้อย เราจะแจ้ง
ให้คุณทราบ จากนั้น
เงนิจะถกูโอนเข้าบญัชี 
PayPal ของคุณทนัที

3
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  ช�ำระผ่ำนโทรศัพท์มือถือ สามารถช�าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน
โทรศพัท์มือถอืได้ทกุที ่ทกุเวลา ช่วยให้การท�าธรุกรรมทางการเงนิต่างๆ ง่ายขึน้ 
ที่เห็นจะมีอยู่ 2 ระบบ คือ

 � mPAY เป็นของระบบ GSM advance และ 1-2-Call ของค่าย AIS 
โดยสามารถช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ในการ
ใช้บริการ mPAY สามารถ
สมคัรได้ทางโทรศพัท์ เทเลวชิ 
คอลเซ็นเตอร์ หรือผ่านทาง
อินเทอร ์เน็ต ซึ่งการช�าระ
เงินส�าหรับสินค้าและบริการ 
สามารถท�าได้ 3 วิธี คือ หัก
จากบัญชี mCash ที่ผู้ใช้เติม
เงินไว้ในระบบ หักจากบัญชี
เงินฝาก หักจากบัตรเครดิต

 i อ้างองิ www.ais.co.th/mpay

 � TrueMoney เป็นของระบบ TrueMove โดยจะต้องลงทะเบียน 
เพือ่สมคัรใช้บรกิาร TrueMoney และเติมเงนิเข้าบญัช ีสามารถเลอืก
วธิชี�าระค่าสนิค้าและบรกิารได้ 3 วธิ ีคอื ช�าระกบัร้านค้าท่ีรบัช�าระด้วย
บัญชี TrueMoney ตัดเงิน
จากบัญชีธนาคาร หรือบัญชี
บตัรเครดติ ส่วนการเตมิเงนิ 
ก็็ท�าได ้ โดยเติมด ้วยบัตร
เงินสด TrueMoney บัตร
เครดิต หรือโอนจากบัญชี
ธนาคารของผูใ้ช้กไ็ด้

 i อ้างองิ www.truemoney.co.th
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เลือกวิธีช�าระเงินให้เหมาะสม
การช�าระเงินในรปูแบบต่างๆ นัน้ ควรเลอืกใช้ให้เหมาะกบัสนิค้าและบรกิาร 

รวมท้ังกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของร้านว่ามคีวามสามารถช�าระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง 
เนื่องจากร้านค้าออนไลน์มีการแข่งขันสูง ลูกค้าสามารถจะเลือกซ้ือสินค้าจาก
ร้านค้าอื่นที่สะดวกกว่าก็ได้ ถ้ามีช่องทางการช�าระเงินท่ีหลากหลายไว้อ�านวย 
ความสะดวกแล้ว กจ็ะช่วยให้มลีกูค้าซือ้สนิค้าเพิม่ขึน้ได้เช่นกนั

อย่างไรกต็ามในการเปิดช่องทางการช�าระเงินใน
รปูแบบต่างๆ นัน้ ผูข้ายเองกต้็องพจิารณาว่าเหมาะสม 
กับสินค้าและบริการของร้านหรอืไม่ เช่น เป็นร้านขาย
ปลกีเสือ้ยดื ซึง่ราคาเริม่ต้นต้ังแต่ 100-500 บาท ส่วน
ใหญ่ลกูค้ากจ็ะซือ้สนิค้าครัง้ละไม่มาก จะเปิดให้บรกิาร
ช�าระผ่านบตัรเครดติกค็งไม่จ�าเป็นก็ได้ เพราะจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการให้บรกิารด้วย เป็นต้น แต่ถ้าเป็นร้าน
ขายสนิค้าทีม่รีาคาค่อนข้างสูง หรอืเป็นร้านทีข่ายส่ง
คร้ังละมากๆ หรือค้าขายกับต่างประเทศ ก็เหมาะ 
ทีจ่ะมบีรกิารช�าระเงินไว้หลายๆ ช่องทาง เพือ่อ�านวย
ความสะดวกในการช�าระเงินของลูกค้า ช่วยให้การ 
ซื้อขายสินค้าท�าได้ง่าย และเป็นโอกาสในการขยาย
ธรุกิจในอนาคตได้

ความแตกต่างของการช�าระเงิน

การบริการช่องทางช�าระเงินให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจ่ายค่าสินค้าและ
บริการ ถอืเป็นส่วนดงึดดูความสนใจ และสร้างความน่าเชือ่ถือให้กบัร้านค้า ท้ังนี้
การรบัช�าระเงนิแต่ละช่องทางจะมเีงือ่นไขและค่าธรรมเนยีมของผูจ่้ายและผูร้บัเงนิท่ี 
แตกต่างกนัไป จงึควรศึกษารายละเอียดก่อน เนือ่งจากบางช่องทางมค่ีาธรรมเนยีม
ทีเ่รยีกเกบ็ฝ่ังผู้ขาย ซึง่แปลว่าจะกลายเป็นต้นทนุทีต้่องเสยีเพิม่เตมิในการเปิดร้านค้า  
ซึง่จะสรุปความแตกต่างของค่าธรรมเนยีมแต่ละช่องทางได้ตามตาราง ดงันี้
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ช่องทางช�าระ
ค่าธรรมเนียมการช�าระค่าสินค้า

ผู้ขาย ผู้ซื้อ

พสัดเุก็บเงนิปลายทาง

• ค่าปฏิบตักิารไปรษณย์ี 40 บาท

• ค่าธรรมเนยีมธนาณตั ิ1,000 บาท

แรก เรยีกเกบ็ 10 บาท 1,000 บาท

ต่อไป เรยีกเกบ็ 2 บาท (เศษของ

พันบาทให้นบัเป็นพนับาท) บวกภาษี

มลูค่าเพิม่ 7%

-

ธนาคารออนไลน์/ 

เครือ่งรบัจ่ายเงนิ

อัตโนมตัิ

-
• โอนต่างธนาคาร 25 บาท

• โอนธนาคารเดยีวกนั 
ข้ามเขต 10 บาท*

เคาท์เตอร์เซอร์วสิ รายการละ 3.75% ของยอดทีไ่ด้รบั รายการละ 15 บาท

บตัรช�าระเงนิ รายการละ 3% ของยอดทีไ่ด้รบั

Paypal
• 4.4% + 11.00 บาท

• ถอนเงนิไม่เกิน 5,000 บาท
-

Paysbuy
ค่าธรรมเนยีม 3.5 % บวกภาษมูีลค่า
เพ่ิม 7%

-

mPay ถอนเงนิจาก mCASH 35 บาท/ครัง้ รายการละ 5 บาท

TrueMoney รบัเงนิ 12% ถอนเงนิ 20 บาท/ครัง้ -

 i ตารางแสดงความแตกต่างของค่าธรรมเนยีมแต่ละช่องทาง

*ค่าธรรมเนยีมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามเงือ่นไขของผูใ้ห้บรกิารแต่ละรายDBD
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สต๊อคสินค้าส�าคัญอย่างไร

สต๊อคอย่างไรของไม่ขาด เงินไม่จม
การจัดการสต๊อคเป็นส่วนส�าคญัของการขายของบนเวบ็ไซต์ e-Commerce 

เพราะถ้าหากลกูค้าสนใจและส่ังซือ้แล้ว กต้็องมสีนิค้าพร้อมจดัส่งทุกเมือ่ จงึต้องมี 
การอัพเดทสต๊อคสินค้าจริงและสินค้าบนหน้าเว็บร้านค้าให้มีความสัมพันธ์กัน  
นอกจากนี้ควรเลือกสต๊อคสินค้าแต่ละประเภทตามความต้องการของตลาด  
โดยขอยกตวัอย่างตามตารางด้านล่าง ดงันี้

สต๊อคเยอะ สต๊อคน้อย

สนิค้าขายดี สนิค้าขายไม่ดี

สนิค้าหายาก สนิค้าหาง่าย

แหล่งค้าส่งอยูไ่กล แหล่งค้าส่งอยูใ่กล้

สนิค้าไม่ตกเทรนด์ ขายได้เรือ่ยๆ สนิค้าแฟชัน่ มาเร็ว ไปเร็ว

พืน้ทีใ่นการเกบ็สนิค้ามาก พืน้ทีใ่นการเกบ็สนิค้าน้อย

มเีงนิลงทนุเยอะ มีเงนิลงทนุน้อย

จุดประสงค์ของการสต๊อค
สนิค้า เพ่ือต้องการให้สินค้ามเีพยีงพอ 
ต่อการขาย หากสินค้าชิ้นใดขายดี 
กค็วรจะมกีารผลติ หรือหามาเกบ็ไว้ใน
ปรมิาณทีม่ากเช่นกนั ซึง่การน�าสนิค้า
มาไว้ในสต๊อคกค็วรพจิารณาหลายๆ 
อย่างประกอบด้วย เช่น สนิค้าขายดี  
อายกุารใช้งาน ระยะเวลาในการเกบ็

จากตารางด้านบน จะเหน็ว่าการจะซือ้สนิค้ามาสต๊อคไว้มากหรอืน้อยนัน้  
ขึน้อยู่กบัปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกนั ซึง่ต้องน�ามาพิจารณาประกอบการตดัสนิใจ 
ในการส่ังซือ้หรือผลิตเข้ามาเกบ็ไว้ด้วย

รกัษา ความนยิมของสินค้าในแต่ละช่วง เป็นต้น ซ่ึงล้วนเป็นปัจจยัท่ีมผีลต่อการ
เกบ็รกัษาสินค้าไว้ขายทัง้สิน้

DBD
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บริหารจัดการสินค้าในสต๊อค
การสัง่ซือ้สนิค้าไว้ส�าหรบัขาย เจ้าของร้านเองควรจะสัง่ซือ้ในปรมิาณทีพ่อดี

กับการขาย ไม่กักตนุสนิค้าไว้เป็นจ�านวนมากๆ เนือ่งจากหากขายไม่หมดอาจจะ 
ท�าให้สินค้าล้าสมัย หมดอายุ หรือเส่ือมคุณภาพได้ หากสินค้าขายไม่หมด 
กอ็าจจะน�ามาลดราคา หรอืน�ามาเป็นของแถมส�าหรับท�าโปรโมชัน่ เพือ่ช่วยกระจาย
สินค้าเดมิออกไปกไ็ด้ ซึง่จะเป็นผลดใีนการขายและช่วยให้เงนิทีล่งทนุไม่จมไปกบั
สินค้าทีค้่างสต๊อคนัน่เอง

แนวทางการบรหิารสนิค้าคงเหลอืในสต๊อค สามารถท�าได้ดงันี้

1. ควรมีการบันทึกสินค้าเข้าออกทุกครั้งเมื่อมีการซื้อเข้ามา หรือขายออกไป

2. บันทึกสินค้าคงเหลือทุกครั้งหลังปิดการขายในแต่ละวัน เพ่ือให้สามารถ 
ตรวจสอบได้ว่าสินค้าใดบ้างจะต้องซื้อเพิ่ม และสินค้าใดบ้างจะต้องกระจาย
ออกไป

3. ก�าหนดจ�านวนขัน้ต�า่ของสนิค้าคงเหลอืแต่ละชนดิ ว่ามยีอดคงเหลอืปรมิาณ
เท่าไร จึงจะต้องสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาไว้ในสต๊อค

4. สรุปยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อจะได้รู้ว่าสินค้าใดขายดี

5. ควรเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ควรกักตุนสินค้าไว้ในปริมาณมากๆ

หากร้านค้ามกีารบรหิารจดัการสนิค้าในสต๊อคอยู่เป็นประจ�าแล้ว จะช่วยให้ง่าย
ในการตรวจสอบ และจัดหาสนิค้ามาขายได้เพยีงพอต่อความต้องการของลกูค้าได้ 
นอกจากนีย้งัช่วยในการสรปุรายงานการขาย และวเิคราะห์ข้อมลูต่างๆ ได้อกีด้วย
DBD
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ไม่ต้องสต๊อคสินค้าก็ขายได้
ส�าหรับใครที่อยากเปิดร้านขายของออนไลน์ แต่ไม่มีเงินลงทุนพอในการ

ซือ้สนิค้าเข้ามาสต๊อคไว้ ยังมีบริการแบบใหม่ทีเ่รียกว่า Drop Ship หรอืการเป็น
ตวัแทนขาย โดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมสีนิค้าสต๊อคไว้เอง เพยีงแค่ท�าหน้าท่ีขายสนิค้า
ให้ร้านค้าทีเ่ป็นตวัแทน เมือ่มลีกูค้าสัง่ซือ้กจ็ะแจ้งการสัง่ซือ้ไปยงัร้านค้า รอร้านค้า 
ยนืยนัการส่ังซือ้ แล้วโอนเงนิให้ร้านในราคาส่ง จากนัน้ร้านค้ากจ็ะท�าการแพค็และ
จดัส่งสนิค้าให้กับลูกค้าเอง โดยไม่ต้องผ่านตวัแทนเลย

ข้อดีข้อเสียของการเป็นตวัแทนขาย

ข้อดี ข้อเสยี

ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาไว้ขาย เพียงท�า
หน้าทีเ่ป็นตวัแทนขายให้กบัร้านค้าหลัก

ต้องคอยท�ารายละเอียด และเชค็สต๊อคสนิค้า
ทกุครัง้ เพือ่ให้ข้อมลูกบัลกูค้าได้

ได้สนิค้าในราคาส่งของตวัแทน ไม่ได้เหน็สนิค้าจรงิ

สามารถตัง้ราคาขายใหม่เองเพือ่ท�าก�าไรได้ การซือ้ขายอาจต้องใช้เวลา เนือ่งจากตวัแทน
ต้องเชค็สต๊อคสนิค้าก่อนทกุคร้ัง

ไม่ต้องแพค็ และจดัส่งสนิค้าเอง มีคู่แข่งทีเ่ป็นตวัแทนขายรายอืน่ๆ เยอะ

อย่างไรก็ตามการเป็นตัวแทนขายนั้น ควรจะเลือกร้านค้าท่ีน่าเชื่อถือ 
เพื่อป้องกันปัญหาการถูกโกง หรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ควรแจ้ง 
รายละเอียดวิธีการส่ังซื้อ และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจ เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ร้านของตวัแทนเองถกูโจมตจีากลกูค้า เนือ่งจากไม่เข้าใจระบบการ
ท�างานของตวัแทนได้

DBD
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ส่งของอย่างไร ถึงมือลูกค้า ราคาไม่แพง
การจัดส่งสินค้าของร้านค้าออนไลน์โดยทัว่ไปจะใช้บรกิารจดัส่งพสัดไุปรษณย์ี  

ของบรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั เนือ่งจากสะดวก และปลอดภยั ซึง่กม็หีลายรปูแบบ 
ให้เลือก ทัง้แบบธรรมดา ลงทะเบยีน หรอื EMS ซึง่เป็นวธิท่ีีง่ายและสะดวกท่ีสดุ 
แต่ถ้าสนิค้ามขีนาดใหญ่ และปริมาณมากกอ็าจจะต้องใช้บรกิารขนส่งทางรถขนส่ง
สินค้า อย่างบริการของบรษิทัขนส่งต่างๆ ซึง่ก่อนการจดัส่งสนิค้ากต้็องเตรยีมการแพค็ 
หรือบรรจุหบีห่อสนิค้าเสยีก่อน

การแพ็คสินค้า
การแพ็คสินค้าเตรยีมจดัส่งเป็นข้อหนึง่ทีไ่ม่ควรมองข้าม 

เนือ่งจากต้องค�านงึถงึต้นทนุการจดัส่ง รวมถงึความเสีย่งใน
การจดัส่งทีจ่ะท�าให้สินค้าเสยีหายได้ ทัง้นีก่้อนแจ้งราคาสนิค้า
พร้อมค่าจัดส่งให้ลกูค้า ต้องค�านวณน�า้หนกัสนิค้า และค่าใช้จ่าย 
ในการจัดส่งเสียก่อน จะได้ไม่ขาดทนุในส่วนนี ้ซึง่ต้องมาท�า 
ความรูจ้กักบัซองและกล่องทีเ่หมาะกบัการส่งสนิค้าแต่ละชนดิ 
ทีอ่าจเลอืกหาซือ้ได้จากไปรษณย์ี หรอืโรงงานทีร่บัผลติโดยตรง 
ในราคาย่อมเยา ดงันี้

ซองกระดาษไปรษณีย์

ซองกระดาษไปรษณย์ีจะมหีลากหลายขนาดให้เลอืกใช้ 
และมรีปูแบบทีไ่ด้มาตรฐาน ซ่ึงสามารถใช้ได้กบัเครือ่งคัดแยก
จดหมายอตัโนมัตจิงึท�าให้จดหมายและเอกสารทีจ่ดัส่งถึงผูร้บั
ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า เพ่ิมความสะดวกและมัน่ใจในการฝากส่ง 
ทกุครัง้นัน่เอง ข้อดขีองการส่งแบบซองกระดาษ คอื มนี�า้หนกั 
เบา และราคาถกู เมือ่ชัง่รวมกบัสนิค้าจะประหยดัค่าจดัส่ง  
แต่มข้ีอเสยีคอื หากถกูน�า้ ถกูเกีย่ว หรอืถกูกระแทกแรงๆ  
อาจท�าให้ซองเป่ือย หรอืฉกีขาดได้ การแพค็สนิค้าจงึควรแพ็ค
ใส่ถงุพลาสตกิเพ่ือป้องกนัน�า้อกีชัน้ด้วย หรอืถ้าเป็นสนิค้าท่ี
อาจแตกหกัได้ เช่น แผ่นซดี ีควรเลอืกใช้ซองกนักระแทกแทน
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ราคาจ�าหน่ายซองจดหมายไปรษณีย์

รายการ ขนาด ราคา
ซอง ซ ี6 สขีาว 114 x 162 มม. 3 ซอง ราคา 2.00 บาท

ซอง ซ ี6 ชนดิสี 114 x 162 มม. 1.00

ซอง ซ ี6 ชนดิสแีบบแพค็  
(1 แพค็ม ี10 ซอง)

114 x 162 มม. 8.00

ซองขนาด ดแีอล 110 x 220 มม. 1.50

ซองอากาศ DL 110 x 220 มม. 1.50

ซอง ซ ี5 สคีรมี 162 x 229 มม. 3.00

ซอง ซ ี4 สคีรมี 229 x 324 มม. 4.00

ซองขยายข้าง ซ ี4 229 x 324 มม. 5.00

ราคาจ�าหน่ายซองกันกระแทก 

รายการ ขนาด ราคา
ซองกนักระแทก ซ ี5 162 x 229 มม. 12.00

ซองกนักระแทก ซ ี4   
ชนิดแยกจ�าหน่าย

249 x 324 มม. 17.00

ซองกนักระแทก ซ ี4  
ชนิดจ�าหน่ายเป็นแพค็  
(1 แพค็ เท่ากับ 5 ซอง)

249 x 324 มม. 80.00

กล่องส�าเร็จรูปไปรษณีย์

กล่องส�าเรจ็รปูใช้ส�าหรบัส่งสนิค้าทีม่ขีนาดใหญ่หรอืจ�านวนมาก ตวักล่องท�า
จากกระดาษลกูฟกูคณุภาพดมีหีลายขนาดให้เลอืก เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก
แก่ลูกค้าที่ต้องการฝากส่ง
สิ่งของ กล่องที่แข็งแรง 
ในการหุ้มห่อมี 6 ขนาด  
โดยราคาจ�าหน่ายจะรวม 
อปุกรณ์ปิดผนกึ (เชอืก + 
เทปกาว) เรียบร้อยแล้ว  
ซ่ึงคดิค่าบรกิารตามน�า้หนกั
ของส่ิงของทีฝ่ากส่ง
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รายการ ขนาด ราคา
กล่องส�าเรจ็รปูแบบ ก. 14 x 20 x 6 ซม 9.00

กล่องส�าเรจ็รปูแบบ ข. 17 x 25 x 9 ซม. 12.00

กล่องส�าเรจ็รปูแบบ ค. 20 x 30 x 11 ซม. 16.00

กล่องส�าเรจ็รปูแบบ ง. 22 x 35 x 14 ซม. 20.00

กล่องส�าเรจ็รปูแบบ จ. 24 x 40  x 17 ซม. 25.00

กล่องส�าเรจ็รปูแบบ ฉ. 30 x 45 x 20 ซม. 32.00

ราคาจ�าหน่ายกล่องส�าเร็จรูป

กล่องพัสดุและซองเอกชน

ทางเลือกส�าหรบัผูข้ายทีต้่องการลดต้นทนุ
ในการจดัส่งก็ต้องมองหากล่องและซองราคา
ถูกๆ เป็นตัวเลือก เนื่องจากอัตราค่าบริการ
ของไปรษณีย์ส�าหรบัการจดัส่งเป็นมาตรฐาน 
ไม่สามารถลดได้ ถงึแม้จะมปีรมิาณส่งมากมาย
แค่ไหนกต็าม แต่สามารถเลอืกซือ้กล่องและ
ซองราคาถกูกว่าทีไ่ปรษณย์ีขายได้ ซึง่มบีรษิทั
และโรงงานเอกชนรบัผลติและขายกนัในราคา
ทีถ่กูกว่าไปรษณย์ี ทัง้นีค้ณุภาพซองหรอืกล่อง
ทีไ่ด้อาจมีเน้ือกระดาษหรอืชัน้ลกูฟกูทีบ่างกว่า 
การแพ็คของ จึงต้องเสรมิแปะด้วยสกอ็ตเทป
ตามรอยต่อของซองกนัซองฉกีขาด และต้อง
รดัเชอืกกล่องให้หนาแน่น ซึง่อุปกรณ์ในการ
แพ็คของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสก็อตเทป ที่ตัด
เทป เชือกรัดกล่องก็ต้องซื้อแยกเตรียมไว้  
ต่างจากไปรษณีย์ทีม่มีาให้เป็นชดุ

ราคาค่ากล่องและซองเอกชนจะมีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด หากเป็น 
กล่องจะมรีาคาถกูกว่ากนัมากกว่าเท่าตวั ส่วนซองจะถกูกว่า 1-2 บาท แต่ถ้าซือ้ใน
ปริมาณมากก็ถอืว่าประหยดัไปได้หลายบาท หรอืหากใช้จ�านวนมากอาจสัง่พมิพ์ชือ่  
หรือตราสัญลักษณ์ของร้าน เพือ่เพิม่ความน่าเชือ่ถอือกีด้วย
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วิธีการจัดส่งสินค้าแบบต่างๆ

พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
 � พสัดุธรรมดา เป็นการส่งแบบไม่ก�าหนดน�า้หนกั 
ซึ่งไปรษณีย์จะให้หมายเลขพัสดุไว้ตรวจสอบ
สถานะได้ที่ท�าการไปรษณีย์เท่านั้น ระยะเวลา
ในการจัดส่งไม่เกิน 5 วันท�าการ

 � พสัดุลงทะเบียน เป็นการส่งแบบก�าหนดน�า้หนกัไม่เกนิ 2 กโิลกรมั ราคาขึน้
อยูก่บัน�า้หนกั โดยไปรษณย์ีจะให้เลขทีพ่สัดไุว้ตรวจสอบสถานะการจดัส่ง 
ที่ต้นทางและปลายทาง สามารถตรวจสอบแบบออนไลน์เองได้ท่ี http://
track.thailandpost.co.th ระยะเวลาในการจดัส่งประมาณ 3-4 วนัท�าการ

 � ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เป็นการส่งแบบก�าหนดน�้าหนักไม่เกิน 20 
กิโลกรัม ราคาข้ึนอยู่กับน�้าหนัก สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง 
แบบออนไลน์ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th เช่นเดียวกับแบบ 
ลงทะเบียน แต่จะรายงานสถานะการจดัส่งทกุขัน้ตอนอย่างละเอยีด ท�าให้
ม่ันใจได้ว่าสิง่ของจะถงึมอืผูร้บัได้ตามก�าหนด ใช้เวลาในการจดัส่งไม่เกิน  
2 วันท�าการ

ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งพัสดุ

ก่อนตัดสินใจเลือกรูปแบบใน
การจัดส่งพัสดุกับทางไปรษณีย์ไทย 
ควรศึกษาถงึอตัราค่าบรกิารการจดัส่ง
แต่ละรูปแบบ เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย
เสยีก่อน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ได้ที ่www.thailandpost.co.th/rate.php 
โดยเลอืกได้ว่าปลายทางจะส่งไปยงัต่าง
ประเทศหรอืในประเทศ จากนัน้จะแสดง
ผลลัพธ์ค่าบรกิารแต่ละประเภทขึน้มาให้
เปรยีบเทยีบกัน
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การจดัส่งพสัดไุปรษณีย์ท้ัง 3 แบบนี ้จะเป็นแบบทีร้่านค้าทัว่ไปใช้ส�าหรบั

การจดัส่งสนิค้าในประเทศ ซึง่แนะน�าให้ใช้การส่งแบบลงทะเบยีน หรือ EMS จะ

ดีทีสุ่ด เนือ่งจากเรว็กว่า และสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ม่ันใจได้ว่าพัสดุจะถงึมอืผูร้บัอย่างแน่นอน ซึง่ค่าใช้จ่ายกไ็ม่ได้แพงกว่าแบบธรรมดา

มากนกั

ส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง 

การจัดส่งแบบ พกง. หรือพัสดุเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการขนส่งของ
ไปรษณีย์ไทย โดยไปรษณย์ีจะออกใบแจ้งให้ผูซ้ือ้มารบัและช�าระค่าสนิค้าเอง ณ 
ทีท่�าการไปรษณีย์ในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ ตามใบแจ้ง ซึง่วธินีีถ้้าราคาสนิค้าไม่แพงมาก 
หรือผู้ซือ้อยูไ่กลจากทีท่�าการไปรษณีย์กไ็ม่ค่อยสะดวกมากนกั

ส่งโดยบริษัทขนส่งของเอกชน 

สามารถส่งสนิค้าทัง้ในและต่างจงัหวดั มทีัง้
แบบเกบ็เงนิต้นทางและปลายทาง ซึง่วธินีีจ้ะใช้
กันเยอะในธรุกิจค้าส่งต่างๆ กรณทีีส่นิค้ามจี�านวน
มากหรอืมขีนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางทีส่ามารถ
จดัส่งสินค้าได้รวดเรว็มากขึน้ และประหยัดกว่า
ไปรษณีย์หากสินค้าทีม่นี�า้หนกัทีม่ากกว่า

ส�าหรับผู้ที่ต้่องการส่งสนิค้าไปต่างประเทศ บรษิทัไปรษณย์ีไทยกม็บีรกิาร
จัดส่งพัสดไุปรษณย์ีระหว่างประเทศให้บรกิารเช่นกนั ซึง่มใีห้เลอืกหลายรปูแบบ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือ
อาจจะใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศของบรษิทัเอกชนต่างๆ ซ่ึงกมี็
บรกิารอยูห่ลายแห่ง ทัง้ขนส่งทางเรอื 
ทางรถ และทางอากาศ (สามารถค้นหา
รายช่ือจากเวบ็ google ได้)
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ล่าช้าและเกิดการทวงถาม คณุสามารถเชค็สถานะการส่งพสัดไุด้ท่ี http://track.
thailandpost.co.th/trackinternet

หากเข้าไปเช็คแต่สถานะขาดหายไป หรือไม่มีการอัพเดทสถานะใดๆ ให้
ตดิต่อไปยงั Call Center ของไปรษณย์ีทีเ่บอร์ 1545 หรอืโทรตดิต่อได้ท่ีสาขา
ไปรษณย์ีต้นทางทีจ่ดัส่ง หรอืไปรษณย์ีปลายทาง แต่ถ้าเกดิกรณสีญูหายไปรษณย์ี
จะมกีารชดเชยให้แล้วแต่ประเภทของการจัดส่ง ซ่ึงอัตราค่าชดเชยต่างๆ อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได้ สามารถตรวจสอบข้อมลูได้จากทางไปรษณย์ีโดยตรง

ติดตามสถานะการจัดส่ง

ติดตามสถานะจากไปรษณีย์

หลงัจากการจดัส่งพสัดสุนิค้าไปกบั
ไปรษณีย์ไทย กรณีส่งแบบลงทะเบยีน 
หรือแบบ EMS ทางไปรษณีย์จะแจ้ง
เลขทะเบียนพัสดุมาพร้อมกับใบเสร็จ 
ซ่ึงผู้ขายต้องแจ้งเลขพัสดุนี้ให้ลูกค้า
เพื่อแสดงว่าทางร้านได้จัดส่งสินค้าไป
เรยีบร้อยแล้ว แต่ในกรณทีีเ่กดิการส่ง

ติดตามสถานะจากขนส่งอื่นๆ

การขนส่งแต่ละรายจะมวีธิกีารท�างานทีแ่ตกต่างกนั บางรายสามารถเชค็
ออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ บางรายต้องโทรสอบถาม ทั้งนี้ก่อนการใช้บริการต้อง
มีการพดูคยุตกลงถงึวธิกีารท�างานเพือ่ให้เข้าใจกนัระหว่างผูใ้ห้บรกิาร และผูใ้ช้
บรกิาร โดยขัน้ตอนการรับสินค้าปลายทางต้องระบุก่อนการจดัส่ง ว่าต้องการให้
จดัส่งสนิค้าปลายทางทีบ่รษิทัส่งสนิค้าปลายทาง แล้วไปรับเอง หรือให้จัดส่งไปยัง
ทีอ่ยูท่ีต้่องการ ซึง่อาจจะมค่ีาบรกิารเพิม่เตมิอกี
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ข้อควรรู้ขายออนไลน์
การขายสินค้าออนไลน์ นอกจากจะท�าให้ร้านเป็นทีรู่จ้กัแล้ว ยงัต้องรกัษา

ฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลกูค้ารายใหมเ่ข้ามา ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายใดๆ จะต้องตอบสนองกจิกรรมการซือ้ของลกูค้า ต้องรูว่้าลกูค้าต้องการอะไร 
ก่อนซือ้ ขณะซือ้ และหลงัการซือ้ การให้บรกิารทีด่ไีม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบพดูคุย  
เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าก็จะท�าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นกันเอง และหาก
สนิค้าดมีคีณุภาพ แน่นอนว่าลกูค้าเดมิต้องกลบัมาซ้ืออกีแน่นอน อย่างไรกต็ามมี
หลากหลายเทคนคิทีจ่ะท�าให้คุณไปสูค่วามส�าเรจ็ โดยจะน�าเสนอเป็นหวัข้อๆ ดงันี้

รู้เขารู้เรา
ศกึษาการตลาด และคูแ่ข่ง เพ่ือสร้างความแตกต่าง ในกรณทีีส่นิค้าของคณุ

ไม่ได้เป็นสินค้าทีผ่ลติเอง หรอืแบบไม่แตกต่างจากคนอืน่ ย่อมต้องมคู่ีแข่งเป็น
ธรรมดา เพราะฉะนัน้ควรมกีารส�ารวจตลาดว่าแต่ละร้านมีกลยทุธ์ค้าขายอย่างไรบ้าง  
เพื่อน�ามาปรับสร้างความแตกต่าง เมื่อศึกษาคู่แข่งแล้วก็ต้องหันมาวิเคราะห ์
แผนการขายของร้านคณุว่ามจีดุเด่นและจดุด้อยอะไรบ้าง เพือ่ท่ีจะน�าเสนอสินค้า 
ให้น่าสนใจ และให้ได้ผลก�าไรมากท่ีสดุ

การสร้างภาพลักษณ์ และสร้างตรายี่ห้อ (Image)
เมือ่หาจดุเด่นของสนิค้าคณุได้แล้วกต้็องสร้างภาพ

และชือ่สนิค้า เพือ่ให้ลกูค้าจดจ�าสนิค้าของคุณได้ ก่อนอืน่ 
กต้็องสร้างจดุเด่นนีใ้ห้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ลองนกึ 
ดวู่าถ้าจะบอกลกูค้าว่าสนิค้าด ีจะต้องบอกลกูค้าว่าอย่างไร 

ให้พูดสั้นๆ ง่ายๆ และเข้าใจ เช่น สะดวกในการใช้ บ�ารุงรักษาง่าย ปลอดภัย 
ทันสมัย ราคาไม่แพง คณุภาพสงู มกีารรบัประกนัคุณภาพสนิค้า และอืน่ๆ อกี
มากมายทีส่ามารถน�ามาพดูกบัลกูค้า อยู่ทีท่กัษะของคุณท่ีจะสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัลกูค้า สรปุแล้วคอืคณุต้องบอกลกูค้าว่าสนิค้าทีค่ณุก�าลงัน�าเสนอสามารถ
เตมิเตม็ความต้องการอย่างไร แล้วเหตใุดลกูค้าจะต้องซ้ือสนิค้าของคุณนัน่เอง
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พัฒนาสินค้าอยู่เสมอ
สินค้าส�าหรับขายออนไลน์นั้น

ควรเน้นทีรู่ปลักษณ์ และการน�าเสนอให้
เห็นถงึความน่าสนใจ และดงึดดูลกูค้า
ให้มาซือ้ เพราะลกูค้าส่วนใหญ่ทีเ่ข้ามา
ซือ้จะเป็นคนทีม่คีวามรู ้และสามารถ
สบืค้นข้อมลูได้ผ่านทางอินเทอร์เนต็ 
ซึง่ลกูค้าอาจค้นพบสนิค้าทีม่รีปูลกัษณ์ 
ทีเ่หมอืนกนั หรือใกล้เคยีงกนั ท�าให้เกดิ

น�าเสนอข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ

พฤติกรรมการซื้อของคนในปัจจุบันที่มี
เทคโนโลยีมารองรับ หากต้องการซ้ือสินค้า
ใดสกัชิน้แต่ไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิค้าชิน้นัน้ๆ 
ก็มักต้องค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือ
สอบถามคนเคยใช้ แต่ถ้าหากร้านค้าเพิม่ข้อมลู 

ข้อเปรียบเทยีบด้านคณุภาพและราคาได้ เพราะฉะนัน้จงึควรมกีารน�าเสนอทีส่วยงาม 
สนิค้าทีน่�ามาขายควรเป็นสินค้าทีม่คีณุภาพ หากไปเดนิเลอืกมาขายเองกต้็องตรวจสอบ 
คณุภาพให้ดก่ีอน เพราะใครๆ กอ็ยากได้แต่ของดีๆ  ของทีถ่กูใจ ไม่ว่าจะแพงแค่ไหน
ก็ซือ้ได้ และจะกลบัมาซือ้อีกแน่นอน หากคณุภาพของสนิค้าท่ีสัง่ไปคุณภาพลดลง 
เมือ่ไหร่ก็เหมือนเป็นการไล่ลกูค้าทางอ้อมนัน่เอง

และเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์ลงไปให้อ่านได้ทนัท ีพร้อมให้เครดติข้อมลูท่ีน่าเชือ่ถือ 
เพือ่มารองรับสินค้าทีข่าย ย่อมท�าให้ร้านค้าดนู่าเชือ่ถอืและน่าซ้ือย่ิงข้ึน

โดยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องสามารถหาได้จากนติยสาร เวบ็ไซต์ท่ีน่าเชือ่ถือ ตลอดจน 
ผลการวจัิยทีมี่ผู้ศึกษาไว้ เป็นต้น
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สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในยุคไอทีการตลาดยุคเก่าที่ใช้

เพียงแค่ ลด แลก แจก แถม เพยีงเท่านี ้
คงไม่ได้ผล การขายสนิค้ายคุนีต้้องเน้น
ต่อยอด การสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยความ
สัมพันธ์ กลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์
กับลูกค้า สร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า ท�าให้ลูกค้ามาซ้ือซ�้า ซื้อบ่อย 
ซือ้อย่างต่อเนือ่ง และลกูค้ามกีารบอกต่อ โดยชวนเพ่ือนและญาตมิาซ้ือ ลกูค้า
ประเภทน้ีจะมีมูลค่าสงู และท�าให้มกี�าไรมากข้ึน คณุสามารถสร้างความสมัพนัธ์
เหล่าน้ีด้วยการหมัน่เข้ามาอพัเดทข้อมลูข่าวสารจากหน้าร้าน และใช้ช่องทางการ
พดูคยุทีม่ใีห้เกดิประสทิธภิาพ เพราะลกูค้าบางคนอาจไม่มัน่ใจท่ีจะตดัสนิใจซ้ือ
ในทนัท ีค�าแนะน�าของผูข้ายจะเป็นคะแนนส�าคญัทีจ่ะช่วยโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี 
หากมสีนิค้ามาลงใหม่และสามารถแจ้งข่าวสารไปถงึลกูค้าได้ จะท�าให้ลกูค้ารูส้กึ
ถงึความเป็นคนพเิศษ และเหน็ถงึความใส่ใจเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่เีช่นกนั

การหม่ันส่ือสารพดูคยุ สร้างความเป็นกนัเองกบัลกูค้าจะช่วยท�าให้ลดระยะห่าง 
ของความสมัพนัธ์ลง และช่วยท�าให้การค้าขายของคุณง่ายขึน้ คณุอาจไม่จ�าเป็น
ต้องคยุกบัคนทกุคน แต่ต้องอพัเดทข่าวสาร และน�าเสนอข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์
และสม�า่เสมอจะท�าให้มเีรือ่งคยุและสนทิใจมากขึน้ 

การมีเวบ็ไซต์เป็นหน้าร้าน หรอืเปิดเพจ Facebook ไว้เพือ่ขายของ จงึต้อง
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะโดยนิสัยของผู้ซื้อแล้ว ไม่ชอบการยัดเยียด
และถกูน�าเสนอขายของอยู่ตลอดเวลา การตดัสนิใจซ้ือสิง่ใดสิง่หนึง่จะต้องใช้การ
ทบทวนซึง่คดิว่าเหมาะสม อยากได้เองถงึจะซือ้ การใช้ช่องทางสร้างความสมัพนัธ์
เพือ่เป็นตวัเลอืกอนัดบัต้นๆ ให้ร้านของคณุน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสือ่สารผ่านทาง
อเีมล์, ข้อความ รวมไปถงึการลงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ล้วนเป็นช่องทางเลอืก
ทีเ่ชือ่มความสมัพันธ์กบัลกูค้าไว้ ไม่ให้ขาดการติดต่อ หรอืซือ้ครัง้เดยีวเลกินัน่เอง

Relationship
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สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
การซือ้ขายออนไลน์เป็นการซือ้ของแบบไม่เหน็สนิค้า

จรงิ ความน่าเชือ่ถอืจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เกดิการขายได้ 
ทัง้นีอ้าจจะต้องใช้เวลา หากเป็นร้านทีเ่พิง่เปิดใหม่ ข้อมลู
การติดต่อซื้อขายยังไม่มี ประวัติการติดต่อกับผู้ซื้อยัง 
ไม่ขึน้ ในช่วงแรกกต้็องอาศยัการลงโฆษณาไปก่อน พร้อม
กบัให้ข้อมูลทีส่ามารถตดิต่อได้ทีช่ดัเจน สามารถตามตัวได้

ในปัจจุบันมีร้านขายของออนไลน์มากมายอยู่บน
เวบ็ไซต์ ส่วนใหญ่ผู้ซือ้จะเข้าไปดเูกอืบทกุร้านทีม่มีาให้เลอืก  
แต่จะเลือกซือ้จริงๆ อยูไ่ม่กีร้่าน หลกัการเลอืกของผูซ้ือ้มี
อยูห่ลายอย่างประกอบกนั ดงันี้

  การอัพเดทสินค้า ผู้ซ้ือส่วนใหญ่ชอบการได้เลือก ยิ่งมีแบบให้เลือกเยอะ 
ยิ่งชอบ ยิ่งดี การอัพเดทสินค้าใหม่ๆ เสมอจึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วย 
ในการตัดสินใจ เพราะผู้ซื้อบางคนก็ไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจนาน แค่เห็น
แล้วชอบก็สั่งซื้อ ทั้งนี้ยังต้องมีความสม�่าเสมอในการอัพเดท ถ้าร้านค้า 
มีความเคลือ่นไหวอยูเ่สมอ กจ็ะท�าให้ลกูค้ารูส้กึว่ามคีนเฝ้าร้าน คอยรบัผดิชอบ  
และมีคนให้ตดิต่อสอบถามอยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้การอพัเดทความเคลือ่นไหว 
และข้อมูลสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส�าหรับการค้าขายออนไลน์

  ประวตัข้ิอมลูการส่งสินค้า ประวตัข้ิอมลูการซือ้ และการส่งสนิค้าจะเป็นตวัช่วย
ตดัสนิใจได้ดอีกีอย่าง เพราะหากผูซ้ือ้เหน็ว่ามคีนเคยมาซือ้ร้านนีต้ลอด ไม่มี
ปัญหาอะไรก็จะท�าให้น่าไว้ใจ และสั่งซื้อในที่สุด

  การพูดคุยกับลูกค้า การตอบข้อสงสัย หรือให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสินค้าเป็น
จุดขายอีกอย่างหนึ่งที่จะท�าให้ผู้ซื้อเกิดความประทับใจและความเป็นกันเอง

  ประวัติแบลคลิสต์ การมีประวัติการค้าขายที่ท�าให้ผู ้ซื้อเกิดความไม่พอใจ  
และไม่มีการแก้ปัญหาที่ดีจะท�าให้เป็นจุดบอดต่อความน่าเชื่อถือของร้านได้ 
แต่หากเกิดปัญหาและมีการแก้ไขที่ดีก็จะเป็นตัวช่วยได้
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พ่วงการบริการ (Service) 
การเพิม่ยอดขายด้วยการให้บริการ เป็นเหมือนการพ่วงบรกิารเสรมิหรอืบรกิาร

พเิศษทีค่ณุน�าเสนอไปพร้อมกบัการขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นการรบัประกนัสนิค้า
หากช�ารุดหรอืเสยีหายก่อนระยะเวลารบัประกนั หากเป็นสนิค้าทีผ่ลติขึน้มาเอง  
หรือรับมาขายอีกทีคุณก็สามารถท�าใบรับประกันจากทางร้านคุณเองได้ง่ายๆ  
กจ็ะท�าให้ลูกค้าอุน่ใจขึน้ในกรณทีีส่นิค้ามมีลูค่าสงู รวมไปถงึบรกิารจดัส่งสนิค้าฟรี
ถงึบ้าน ล้วนเป็นสิง่ทีท่�าให้ลูกค้าเกดิความสะดวกสบาย ประทับใจในการบรกิาร 
และอยากกลบัมาใช้บรกิารใหม่ การบรกิารจงึถอืเป็นอกีปัจจัยหนึง่ท่ีจะคอยมัดใจ 
ลูกค้าที่เคยผ่านประสบการณ์ดีๆ จากทางร้าน และบอกต่อกับคนอื่นๆ ให้มา
อดุหนุนและใช้บรกิารอกีทอดหนึง่ 

หลักการให้การบริการที่ดี มีอยู่ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

3. เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้บริการ การบริการที่ดี 
ย่อมท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ยินดีท่ี
จะกลับมาใหม่ถึงแม้ว่าอาจจะราคาแพงกว่า  
แต่ถ้าแลกมาซึง่ความพงึพอใจ และความไว้วางใจ  
ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาเลยทีเดียว

2. ประหยัดเงินและเวลา เมื่อบริการลูกค้าดี
และรวดเร็วแล้วย่อมประหยัดเงิน เวลา  
ทัง้ของลกูค้าและร้านค้า ท�าให้ลกูค้าพงึพอใจ  
ร้านค้าเองกส็ามารถปิดการขายและค�านวณ
รายรับได้อย่างรวดเร็ว เห็นก�าไรเป็นกอบ
เป็นก�า

1. บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ และ
อย่างไรกต็าม ความรวดเรว็กต้็องมาควบคูก่บัคุณภาพด้วย ไม่ใช่เรว็แต่สนิค้า 
เสียหาย ก็จะยิ่งท�าให้เสียทั้งเวลา เสียทั้งงาน จึงต้องมีการจัดการที่ดีด้วย
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การเพิ่มความประทับใจด้วยการสมนาคุณ
ให้ลกูค้ารู้สึกว่าเป็นคนพเิศษกว่าใคร เป็นกลยุทธ์
อีกอย่างที่ท�าให้มัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วย
ความสดใหม่ของการค้าขายออนไลน์ที่สามารถ
น�าเสนอทัง้ข้อมลูสนิค้าและบรกิารได้โดยตรงกบั

สมนาคุณให้ประทับใจ 

รับผิดชอบในกรณีผิดพลาด
ข้อนี้เป็นประเด็นส�าคัญในการขายของ

ออนไลน์ เนื่องจากการขายของผ่านเว็บไซต ์
เป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ สนิค้าท่ีขายลกูค้าจะดแูละ
ตดัสนิใจผ่านทางรปูภาพ และการพดูคุยกบัคนขาย
เท่านัน้ หากสนิค้าทีถ่กูส่งไปไม่ตรงกบัทีต่กลง หรอื
ไม่เหมือนกบัรูปภาพท�าให้ลกูค้าไม่พอใจ ทางร้าน 
ต้องรับผิดชอบเพื่อให้ลูกค้าสบายใจ หรือหาก 

ในกรณีทีเ่ป็นสินค้าพรอีอเดอร์ เช่น เสือ้ผ้าแฟชัน่ทีส่ัง่น�าเข้ามาจากประเทศอ่ืนท่ี
คณุเองก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าสนิค้าจะตรงกบัภาพหรอืไม่ เช่นนีแ้ล้วคณุจ�าเป็นต้องระบุ
เป็นข้อตกลงกบัลกูค้าให้ชดัเจน และย�า้ว่าต้องให้ลูกค้าอ่านและยินยอมต่อข้อตกลง
ดงักล่าว ก็เป็นทางเลือกหนึง่ซึง่ป้องกนัการผดิพลาดทีเ่ราไม่สามารถควบคุมได้

ลูกค้า ถอืเป็นข้อได้เปรยีบส�าหรับการท�าโปรโมชัน่โดนใจไปยงัลกูค้าได้ทนัท ีไม่ว่า
จะเป็นการท�าโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม ประเภทนีไ้ม่ต้องพดูถึง เพราะเป็นท่ี
ถูกอกถกูใจลกูค้าแน่นอนอยูแ่ล้ว การท�าโปรโมชัน่เหล่านีน้อกจากช่วยยอดขายให้
เตบิโตขึน้แล้ว หากสินค้าของคณุมคีณุภาพเป็นทีพ่งึพอใจกจ็ะน�าไปสูก่ระบวนการ
การบอกต่อนัน่เอง นอกจากโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม แล้ว ยังสามารถท�า
โปรโมชัน่สมนาคณุลกูค้าคนพเิศษได้ การท�ากจิกรรมแบบนีจ้ะยิง่ตอกย�า้ให้ลกูค้า
ของคณุรู้สึกว่ามีสิทธิพเิศษเหนอืใครๆ และรูส้กึภมูใิจทีไ่ด้มาอดุหนนุร้านของคุณ 
ยกตวัอย่างเช่น มอบบตัรของขวญัซึง่เป็นส่วนลดเมือ่ซือ้สนิค้าภายในร้านส�าหรบั
สมาชิกร้านที่เคยอุดหนุนกับร้าน, มอบของรางวัลสุดพิเศษเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย
ตามที่ร้านก�าหนด, มอบแพคเกจท่องเที่ยวส�าหรับลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อมาก
ทีส่ดุภายในเดอืนน้ัน เป็นต้น 
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ท�ำไมต้องจดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือจากการมีสถานะตัวตนทางกฎหมาย  

เพือ่การประโยชน์ในการท�าธรุกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ และสร้างความมัน่ใจให้ 
ผูบ้รโิภค กรมพฒันาธรุกจิการค้าอาศยัอ�านาจตามกฎหมายทะเบียนพาณชิย์ให้
ผู้ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์หรือ Social 
Media ต้องจดทะเบยีนพาณชิย์การประกอบธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้ 
ผู้ประกอบการแสดงตนอย่างเปิดเผยต่อทางราชการ 

ยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ได้ที่ ไหน
ผู้ขายสินค้าหรอืบรกิารผ่านทางออนไลน์จะต้องยืน่จดทะเบยีนพาณชิย์ ณ 

ส�านกังานเขตในกรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา เทศบาล หรอืองค์การบรหิารส่วน
ต�าบล (อบต.) ตามทีต่ัง้ของสถานประกอบการหรอืตามท่ีอยู่ของผูข้าย

การจดทะเบียน 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก

ภาคผนวก

เอกสำรที่ ใช้จดทะเบียนพำณิชยอิเล็กทรอนิกส์
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบ 

พาณิชยกิจ

2. แบบค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

3. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) กรอก ๑ ใบ ต่อ ๑ 
เว็บไซต์ (ท�าส�าเนาเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered)

4. เอกสารการจดโดเมนเนม (ชือ่ผูจ้ดทะเบยีนโดเมนเนมต้องเป็นชือ่ผูป้ระกอบการ 
ที่จดทะเบียนพาณิชย์)

5. Print หน้าแรกของเว็บไซต์
6. วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
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7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนาม
นิติบุคคล)

8. หนังสือมอบอ�านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท และส�าเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ (กรณีมอบอ�านาจ)

กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำของบ้ำน (เอกสำรเพิ่มเติม)

เครื่องหมำยรับรองกำรจดทะเบียนพำณิชย์  
รับรองควำมมีตัวตน

หลังจากได ้ด�าเนินการ 
จดทะเบยีนพาณิชย์แล้ว เวบ็ไซต์
ร้านค้าออนไลน์ ทีม่กีารให้ข้อมูล

 

ธรุกจิและข้อมลูสนิค้าหรอืบรกิารครบถ้วน ปฏบิตัถิกูต้องตาม
กฎหมาย กรมพฒันาธรุกจิการค้า จะมกีารให้เครือ่งหมาย
รบัรองการจดทะเบยีนพาณชิย์ DBD Registered น�าไปแสดง
บนหน้าเวบ็ไซต์ และสามารถคลกิตรวจสอบข้อมลูความมตัีวตน 
ตามกฎหมายมายงั www.trustmarkthai.com นอกจากนัน้
ยงัได้รบัการสนบัสนนุการพัฒนาทกัษะในการประกอบธรุกจิ
ออนไลน์ให้ประสบความส�าเรจ็จากกรมฯ อย่างต่อเนือ่ง

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำย
1. ผู้ขอใช้เครื่องหมาย จะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือมีโดเมนเนมเป็น

ของตนเอง

2. สินค้าหรือบริการจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
อเิลก็ทรอนกิส์ และไม่ขดัต่อกฎหมายและความสงบเรยีบร้อย หรอืศลีธรรม
อันดีของประชาชน

3. เว็บไซต์แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนและเข้าถึงง่าย

1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า

2. ส�าเนาบัตรประชาชนเจา้ของสถานที่ พร้อมส�าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร
สิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
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กำรยื่นขออนุญำตใช้เครื่องหมำย
สามารถแจ้งขอใช้เครือ่งหมายรบัรองการจดทะเบยีนพาณชิย์ พร้อมการยืน่

ขอจดทะเบยีนพาณชิย์ หรอืย่ืนขอได้ทีส่�านกัพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ กรมพฒันา
ธรุกจิการค้า โทร 0-2547-5960 หรอืเวบ็ไซต์ www.trustmarkthai.com หรอื
ส่งเอกสารมาที ่e-Mail : e-commerce@dbd.go.th หรอื โทรสาร 0-2547-5973

ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพธุรกิจ 
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลของ 
World Trustmark Alliance ทีม่สีมาชกิประเทศต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 ประเทศ 
เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์การจดัท�าเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ทีด่มีกีารให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง 
ชัดเจน มีความปลอดภัยของระบบการซ้ือขายสินค้า เป็นการเพิ่มระดับความ 
น่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ไทยให้แก่ผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจเลอืกซือ้
สินค้า/บริการจากร้านค้าออนไลน์ โดยหลกัส�าคัญประกอบด้วย

1. ด้านการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการด้วย
ความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย

2. ด้านเงือ่นไขทางการค้า วธีิการยกเลกิหรอืคนืสนิค้า และวธิกีารตดิต่อสือ่สาร
กับลูกค้า 

3. ด้านความปลอดภัยของระบบการใช้งานบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 

4. ด้านความปลอดภยัของการเกบ็รกัษา และใช้งานข้อมลูส่วนบคุคล การจดัเกบ็ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

5. ด้านกลไกการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทจากการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการ ที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา

 � ข้อมูลเก่ียวกับช่ือผู้ประกอบธุรกิจ ช่ือทางการค้า (ถ้ามี) ชื่อเว็บไซต์ 
เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่ตั้งสถานประกอบการ วิธีการติดต่อ หมายเลข
โทรศพัท์ โทรสาร หรอื จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Mail) และเวลาท�าการ

 � การน�าเสนอข้อมลูสนิค้าหรอืบรกิาร ชดัเจน เข้าถงึข้อมลูได้ง่าย เช่น ชนดิ
ของสินค้า ราคา วิธีการช�าระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

 � ให้ข้อมูลเงื่อนไขความรับผิดชอบ การแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขาย
ให้แก่ลูกค้า
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เครื่องหมำยรับรองควำมน่ำเชื่อถือ  
ยกระดับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

เป็นเคร่ืองหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
ให้กบัผู้ประกอบการพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ ทีป่ระสงค์ 
จะยกระดับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค และสร้าง

โอกาสทางการตลาดให้แก่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยผู้ยื่นขอต้อง 
จดทะเบยีนพาณิชย์และมคีณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด และผ่าน
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ซึง่เมือ่ผ่านการตรวจประเมนิแล้วจะได้รบัการจดัส่งเครือ่งหมายรบัรองความน่า
เชือ่ถอืให้น�าไปตดิตัง้แสดงบนหน้าเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ท่ีสามารถคลกิตรวจ
สอบข้อมลูมาที ่www.trustmarkthai.com โดยเครือ่งหมายจะมอีายุการใช้งาน
เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วนัอนญุาต และสามารถยืน่ขอต่ออายุได้ปีต่อปี

คุณสมบัติของผู้ขออนุญำตใช้เครื่องหมำย 
  เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered  
มาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน หรอืจดทะเบยีนพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 � เป็นเจ้าของโดเมนเนม

 � ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง

 � ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  มีการจัดท�าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

กำรยื่นขออนุญำตใช้เครื่องหมำย 
สามารถยืน่ผ่านทาง www.trustmarkthai 

.com หรือทีส่�านกัพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ กรม
พฒันาธรุกจิการค้า โทร. 02-547-5961 หรือ
อเีมล์ dbd-verified@dbd.go.th

 Ì ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ 
www.trustmarkthai.com 

 

DBD



121คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้้ด้วยตัวคุณ

การท�าธุรกิจออนไลน์ เป็นรปูแบบหนึง่ของการประกอบธรุกจิ ซ่ึงต้องมกีาร
ปฏบัิตใิห้ถกูต้องตามกฎหมายทางการค้าของสินค้าหรอืบรกิารแต่ละประเภท  และ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิออนไลน์   ซึง่ปัจจบุนัความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถก่อให้ก่อความเสยีหายในด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้งานได้  
หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ จึงควรท�า 
ความเข้าใจกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของความปลอดภัยต่อข้อมูล 
ส่วนบคุคลของผู้บรโิภค และการเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัการถูกละเมดิลขิสทิธิ ์หรอื
การน�าคอนเทนต์ทีอ่ยูใ่นความครอบครองของผูอ้ืน่มาใช้แสวงหาประโยชน์ด้วย 

1. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  

e-Commerceข
ภาคผนวก

ในปัจจบุนัมีการท�าธรุกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อ
สื่อสารกันบนเครือข่ายโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ หรอืวธิกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์อ่ืนๆ แทนการใช้กระดาษ ดงันัน้ 
การน�าวธิกีารดงักล่าวมาใช้ จึงส่งผลให้มีต้องมีการรบัรองสถานะทางกฎหมายของ
ข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ให้เสมอเหมือนกบัการท�าหลักฐานเป็นกระดาษหรอืหนงัสอื 
รบัรองการส่งและรบัข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ รวมถึงการรบัฟังพยานหลกัฐาน
และการช่ังน�า้หนกัพยานหลกัฐานทีเ่ป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์  กฎหมายธรุกรรม
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2544 จะก�าหนด ห้ามมใิห้คู่ความหรอืคู่กรณปีฏิเสธ
หรอืบงัคบัให้ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ดงักล่าวมผีลผกูพนัทางกฎหมาย สามารถใช้
เป็นพยานหลักฐานในการด�าเนนิคดต่ีอไปได้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
โทร. 0-2142-1160  เว็บไซต์ www.etda.or.th

2. ส�านักป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปท.) สายด่วน 1212 www.mict.go.th

3. กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) โทร 02-142-2555-60 www.tcsd.in.th 

4. ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย 
(ThaiCERT) โทร 02-142-2483 www.thaicert.or.th

3. กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ก�าหนดให้ผูป้ระกอบธรุกจิขายสนิค้าทางออนไลน์ทีเ่ข้าข่ายการ “ตลาดแบบตรง”  

ต้องจดทะเบยีนการประกอบธุรกจิกบัส�านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
ก่อนท�าการค้า

2. กฎหมายว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การกระท�าความผดิทางคอมพวิเตอร์ คอื การกระท�าการท่ีถือว่าเป็นความผิดตาม

กฎหมาย และเป็นการกระท�าผ่านหรือโดยอาศยัคอมพวิเตอร์ในการกระท�าความผิด  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล 
เพือ่ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผูอ้ืน่ หรอืประชาชน จะมคีวามผดิตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกระท�าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550
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5. กฎหมายทะเบียนพาณิชย์
กระทรวงพาณชิย์อาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ.

2499 ในการก�าหนดให้ผูป้ระกอบพาณชิยกจิการซือ้ขายสนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ 
การให้เช่าพ้ืนทีข่องเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) และการบรกิาร
เป็นตลาดกลางพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Marketplace) ต้องจดทะเบยีนพาณชิย์ 
ณ ส�านกังานทะเบยีนพาณชิย์กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา เทศบาล หรอืองค์การ
บริหารส่วนต�าบลทีส่�านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตท้องที่ 

4. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
“การโฆษณา” จะต้องไม่ใช้ข้อความทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคหรอืใช้ข้อความ

ทีอ่าจก่อให้เกดิผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ไม่ว่าข้อความนัน้จะเป็นข้อความที่
เก่ียวกับแหล่งก�าเนดิ สภาพ คณุภาพ หรอืลกัษณะของสนิค้าหรอืบรกิาร ตลอด
จนการส่งมอบ การจดัหา หรอืการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร 

  ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง

  ข้อความทีจ่ะก่อให้เกดิความเข้าใจผดิในสาระส�าคญัเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร เช่น 
การยกสถิติที่ไม่จริง

  ข้อความทีเ่ป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้มกีารกระท�าผดิกฎหมายหรอื
ศีลธรรม หรือน�าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

  ข้อความทีจ่ะท�าให้เกดิความแตกแยกเหรอืเสือ่มเสยีความสามคัคใีนหมูป่ระชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166  

www.ocpb.go.th

2. กองบังคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการคุม้ครองผู้บรโิภค 
(บก. ปคบ.) สายด่วน 1135 http://consumer.hightechcrime.org

3. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทร 0-2248-3734-7 www.consumerthai.org 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
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6. กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ผูใ้ดรูอ้ยูแ่ล้วหรอืมเีหตอุนัควรรูว่้างานใดได้ท�าขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ 

กระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานน้ันเพื่อหาก�าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าการละเมิด
ลขิสทิธิ ์ถ้าได้กระท�าดงัต่อไปนี้

1. ขาย มไีว้เพือ่ขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซือ้ หรอืเสนอให้เช่าซือ้

2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

4. น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์  
สายด่วน 1368 www.ipthailand.go.th

7. กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
  การดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค 
สินค้าเกษตร

  ดูแลปริมาณสินค้าให้เพียงพอ เหมาะสม กับความต้องการบริโภคภายในประเทศ

  กลุ่มเป้าหมายที่ดูแล คือ ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการ

  เพื่อดูแลให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการฮ้ัวราคา รายใหญ่รังแก
รายเล็ก และก�าหนดราคาตามอ�าเภอใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์  
สายด่วน 1569 www.dit.go.th
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8. กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์
  ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ก�าหนดให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ 
ต้องจดแจ้งการพิมพ์ ส�านักพิมพ์หรือผู้พิมพ์ ส่ิงพิมพ์ซึ่งเป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์
ที่บันทึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์จ�านวน 2 ฉบับ 
ให้หอสมดุแห่งชาตภิายใน 30 วนั นบัแต่วนัเผยแพร่ เพือ่น�าไปให้บรกิารค้นคว้าใน
หอสมุดแห่งชาติ 1 ฉบับ และอีกฉบับเก็บเข้าสู่คลังสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเป็นหลัก
ฐานการพมิพ์ของชาต ิรวมทัง้ใช้เป็นหลกัฐานในชัน้ศาลกรณเีกดิการละเมดิลขิสทิธิ์

  กรณีนี้หมายรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือออนไลน์หรือ e-Book ด้วย

  ไม่รวมถึงผู้ขายหรือร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวฒันธรรม โทร. 02-422-8888 www.culture.go.th

9. กฎหมายผลิตภัณฑ์ อาหารและยา 
  ผลติภณัฑ์ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
มี 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องส�าอาง วัตถุอันตราย
ที่ใช้ในครัวเรือน วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติดให้โทษ และสารระเหย

  ผลิตภัณฑ์ที่ อย. ไม่ให้ขายทางออนไลน์มี 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ยา วัตถุออกฤทธิ ์
ต่อจิตประสาท และยาเสพติดให้โทษ

  การขายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์จะต้องมีการอนุญาตก่อน ได้แก่ อาหาร ยา 
เครื่องมือแพทย์

  การผลิตหรือน�าเข้าเพื่อการขายเครื่องส�าอางควบคุม ต้องแจ้งรายละเอียดตามที่ 
อย. ก�าหนดก่อนการผลิตหรือการน�าเข้าเพ่ือการขาย ส่วนการโฆษณาไม่ต้องมี
การอนุญาต แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและให้น�าบทบัญญัติของพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้บังคับโดยอนุโลม

  วัตถุอันตรายต้องขึ้นทะเบียนและแสดงข้อความบนฉลากเพิ่มเติม “ห้ามน�าไปใช้
ในวัถตุประสงค์อื่น นอกจากที่ระบุไว้บนฉลาก” การโฆษณาไม่ต้องมีการอนุญาต 
แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและให้น�าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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  ข้อความการโฆษณาจะต้องไม่เป็นเทจ็ หรอืหลอกลวง ท�าให้เข้าใจผดิในสาระส�าคญั 
คุณภาพ และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
โทรสายด่วน 1556 www.fda.moph.go.th

กรมการท่องเทีย่ว ส�านกังานทะเบยีนธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคุเทศก์กลาง  
โทรศัพท์ : 02-401-1111 www.mots.go.th

10. กฎหมายธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ธรุกจิออนไลน์ทีป่ระกอบธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ จะต้องด�าเนนิการขอ

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ต่อกรมการท่องเท่ียว

“ธรุกจิน�าเทีย่ว” หมายความว่า ธรุกจิเกีย่วกบัการน�านกัท่องเท่ียวเดนิทางไป
ท่องเท่ียว หรือเดนิทางไปเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ โดยจดัให้มบีรกิารหรอืการอ�านวย
ความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร 
มคัคเุทศก์ หรือบริการอืน่ใดตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

NOTE

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นที่เก่ียวกับสินค้าหรือบริการแต่ละประเภท  
ซึ่งผู ้ประกอบการจะต้องศึกษารายละเอียดเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่ส่งผลให้เกดิปัญหาในการประกอบธุรกจิของตน

DBD



ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจ 
(e-Commerce Start-Up)  

e-Commerce Start-Up มีอะไร ?

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ  
e-Commerce  โดยจดัท�าโครงการ New Wave e-Commerce อบรมให้ความรู ้ ฝึกปฏบิตัจิรงิ
ในห้องเรยีน พร้อมการสนบัสนนุให้ธรุกจิสร้างร้านค้าออนไลน์ได้จรงิ โดยเน้นการเปิดเวบ็ไซต์
ร้านค้าออนไลน์ เพือ่ให้เกดิความน่าเชือ่ถอืสร้างโอกาสการขายแก่ธุรกจิ และได้พัฒนาเว็บไซต์ 

www.DBDmart.com ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธรุกจิ  
(e-Commerce Start-Up) เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

  บทเรยีน e-learning และองค์ความรูก้ารประกอบธรุกจิ e-Commerce
  การทดลองสร้างร้านค้าออนไลน์ Web Simulation
  ข้อมลูผูใ้ห้บรกิารด้านการประกอบธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็  
จดัท�าเวบ็ไซต์ จดช่ือโดเมนเนม เวบ็โฮสติง้ การขนส่ง e-Payment และ e-Marketplace 
เป็นต้น

  เผยแพร่ธรุกิจทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากกรมฯ สร้างโอกาสในการจบัคูธ่รุกจิ เช่น ธรุกจิแฟรนไชส์  
ค้าส่ง ค้าปลกี โลจิสตกิส์ บรกิารด้านสขุภาพ และร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

  เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ทั้งภาครัฐ องค์การมหาชน 
และสมาคมต่างๆ

ผู้ประกอบธรุกิจหรอืผูใ้ห้บรกิารด้าน e-Commerce ทีป่ระสงค์จะเผยแพร่ธรุกจิ สามารถสมคัร
เป็นสมาชกิได้ที ่www.dbdmart.com โดยกรมฯ สงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบเพือ่ความถกูต้องก่อน
น�าขึน้เผยแพร่
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ศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Strategy Center)  

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารในการใช้เทคนคิกลยทุธ์ e-Marketing 
การบริหารจดัการท่ีด ีการพฒันาสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพธรุกจิ เพือ่ช่วยเพิม่จ�านวนผูเ้ข้าชม
และส่ังซือ้ผลติภัณฑ์ โดยจดัตัง้ ศนูย์กลยทุธ์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Strategy Center) 
เป็นศนูย์ให้ความรูก้ารปรบัตวั  พฒันาเทคนคิกลยทุธ์ให้ทนัหรอืล�า้หน้าความเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้รโิภคทีเ่กดิข้ึนอย่างรวดเรว็และกระทบต่อการประกอบธรุกจิ พร้อมทัง้ 
การให้วเิคราะห์ธรุกจิและให้ค�าปรกึษาเป็นการเฉพาะ หรอืเป็นกลุม่ทีต้่องการการพฒันาและ
ค�าแนะน�าในเรื่องเดียวกัน เช่น ท�าอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก มีผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชมและ 
เชือ่มัน่ท่ีจะสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ของตน ซึง่ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดยีิง่จาก
ผูท้รงคณุวฒุใินแต่ละด้านทีม่คีวามตัง้ใจถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ เพือ่ช่วยให้ธรุกจิไทย
ประสบความส�าเรจ็ ศนูย์กลยทุธ์พาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์ ได้ก�าหนดแนวทาง 3 ระดบั ดงันี้

ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมุง่มัน่จะพฒันาตนเอง เพือ่ความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย สามารถตดิตาม
การส่งเสรมิพฒันาธรุกจิ ได้ที ่www.dbd.go.th หรอืสอบถาม eMail : e-commerce@dbd.go.th 
หรอื ส�านกัพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ โทร 02-5475959-61
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ทีป่รกึษา

อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า  
(นางสาวผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ์) 

รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า  
(นายวชิยั โภชนกจิ)

คณะท�างานของสมาคมผูป้ระกอบการพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ไทย

1. นายบรุนิทร์ เกลด็มณี

2. นางสาวก�าไลทพิย์ ปิยพทิยานนัต์ยานนัต์ 

ทีป่รกึษาและทมีงานผูจ้ดัท�าคูม่อื

Easy Online Shop

คณะท�างานของกรมพฒันาธรุกจิการค้า

1. นางสาวศฑุารา เชาวน์สขุมุ 
   ผูอ้�านวยการส�านกัพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์

2. นางเดอืนรุง่ สถติย์ชยัวฒันา 
   นักวชิาการพาณชิย์ช�านาญการพเิศษ

3. นางสาวกลัยา บญุทวบีรรจง 
   นกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการ

นายกสมาคมผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ไทย

รปูเล่มและจดัพมิพ์โดย บรษิทั โปรวชิัน่ จ�ากดั (www.provision.co.th)
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