คู่มือลัด
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เปิดร้านค้าออนไลน์
ได้ดว้ ยตัวคุณ

D

B

เปิดได้ทุกพื้นที่

www.dbdmart.com

24 ชั่วโมง

ค�ำน�ำ
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ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เป็นการค้ารูปแบบใหม่ในการสร้าง
และขยายตลาดของธุรกิจ เริม่ ต้นธุรกิจได้งา่ ย สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทุกที่ ทุกเวลา
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการความสะดวกในการซือ้ สินค้า
และบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ และเร่งสนับสนุนให้ภาค
ธุรกิจของไทยเริม่ ต้นหรือขยายธุรกิจสูช่ อ่ งทางการค้าออนไลน์ ทัง้ ส่งเสริมการจัดท�ำร้านค้า
ออนไลน์ การใช้กลยุทธ์การตลาดให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย การสร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านทางออนไลน์มากขึน้
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การด�ำเนินงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งเน้นบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ องค์การมหาชน และเอกชน พัฒนาให้ธรุ กิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยมีการเติบโต
ขยายตัวอย่างเข้มแข็งต่อเนือ่ ง โดยร่วมกับสมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย
จัดท�ำ “คู่มือลัด เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ” นี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างร้านค้าเพือ่ การประกอบธุรกิจ นอกจากนีห้ ากสนใจ
จะศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม กรมฯ ได้จดั ให้มกี ารให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะการประกอบ
ธุรกิจ e-Commerce ในหลายช่องทาง อาทิ บทเรียน e-learning ที่ www.dbdacademy.com
การให้องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผ่านทาง www.dbdmart.com
และได้จัดหลักสูตรอบรม บ่มเพาะ พัฒนาทักษะในห้องเรียน ซึ่งสามารถติดตามได้ที่
www.dbd.go.th ส่วนด้านการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ธรุ กิจ e-Commerce สามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com

คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ทจี่ ะท�ำให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
และผูส้ นใจสามารถเปิดและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ได้ดว้ ยตนเอง และขอขอบคุณสมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และพันธมิตรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ น�ำมาอ้างอิง ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาธุรกิจไทยให้มคี วามเข้มแข็ง สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้มากขึน้ ในระยะต่อไป
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พฤษภาคม 2557
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01
รู้จักกับ
e-Commerce

รู้จักกับ e-Commerce
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือทีเ่ รียกว่า อีคอมเมิรซ์
(e-Commerce) เป็นการด�ำเนินการซือ้ ขายสินค้าและบริการด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื การ
ซือ้ ขายกันแบบออนไลน์นนั่ เอง

D

การค้าในรูปแบบ e-Commerce นัน้ จะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว ลดต้นทุนและกระบวนการด�ำเนินงานให้นอ้ ยลง เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง ขยายตลาดได้กว้าง สามารถซือ้ ขายได้ทกุ ที่ ทุกเวลา

B

เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce

D

เมือ่ พร้อมทีจ่ ะก้าวเข้าสูก่ ารค้าขายแบบออนไลน์กนั แล้ว มาดูวา่ เราจะต้อง
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญก่อนที่คุณจะเปิดร้านค้าให้ลูกค้าได้เข้ามา
เลือกชมสินค้าด้วยความประทับใจ เพราะฉะนัน้ จึงควรใส่ใจขัน้ ตอนและรายละเอียด
ในการเตรียมตัวให้ดีก่อน เมื่อถึงเวลาเปิดร้านจริงแล้วคุณก็จะสามารถสร้าง
ความประทับใจลูกค้าและสร้างยอดขายให้คุณได้อย่างน่าพอใจ โดยมีประเด็น
หลักๆ ดังนี้

ก�ำหนดงบการลงทุน

เป็ น สิ่ ง แรกที่ ต ้ อ งวางแผน
งบการขายสินค้า เพราะจะเป็นตัว
ก�ำหนดให้เราใช้เงินลงทุนในงบที่
ก�ำหนด ป้องกันการใช้งบบานปลาย

6

รู้จักกับ e-Commerce

หาสินค้ามาขาย
การหาสินค้าทีจ่ ะน�ำมาขายนัน้ สามารถหา
ซือ้ ได้จากหลายแหล่ง ทัง้ นีร้ าคาและคุณภาพอาจ
แตกต่างกันออกไป จึงควรลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจสินค้า
เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีด่ ตี รงกับความต้องการลูกค้า
มากทีส่ ดุ หรือบางคนอาจจะมีสนิ ค้าอยูแ่ ล้ว
ก็สามารถน�ำสินค้าตัวเองมาลงขายแบบออนไลน์
เลยก็ได้

D

ช่องทางการขายสินค้า
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ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มี
หลากหลายเว็บให้เลือก ซึง่ มีทงั้ ลงขายแบบฟรี
และมีคา่ ใช้จา่ ย ทัง้ นีต้ อ้ งศึกษากลุม่ ลูกค้า
และการเข้าถึงให้ได้มากทีส่ ดุ

การโต้ตอบกับลูกค้า

เมือ่ ขายสินค้าแล้วต้องหมัน่ อัพเดทเว็บไซต์
ให้มคี วามเคลือ่ นไหวอยูเ่ สมอ และการโต้ตอบ
ในกรณีที่มีลูกค้าสอบถามมา ควรตอบอย่าง
ทันท่วงที

การเก็บเงินและจัดส่งสินค้า
เมือ่ ลูกค้าตัดสินใจซือ้ สินค้าแล้ว ควรจัดเตรียม
ขัน้ ตอนการช�ำระเงินให้มคี วามหลากหลายเพือ่ ความ
สะดวกในการช�ำระเงิน รวมถึงการจัดส่งสินค้าควร
ระบุคา่ ธรรมเนียมในการจัดส่งให้ชดั เจนด้วย
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ

7

บริการหลังการขาย
การใส่ใจลูกค้าและรับผิดชอบหากเกิด
กรณีผิดพลาด เป็นประเด็นส�ำคัญในการ
มัดใจลูกค้าให้กลับมาอุดหนุนเราอีกในอนาคต

ข้อดี-ข้อเสียของ e-Commerce

B

มีต้นทุนในการขายที่ต�่ำ ลดต้นทุนในการเดินทาง
สะดวกในการโต้ตอบลูกค้า ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ เพียงมีอุปกรณ์
สื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้
สามารถท�ำเพียงคนเดียวได้ ไม่จ�ำเป็นต้องจ้างคน ช่วยประหยัดต้นทุนด้าน
แรงงาน
มีเครื่องมือส�ำรวจสถิติที่เอื้ออ�ำนวยต่อการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปเอง
เปิดค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถลงโฆษณา และขายได้ทั่วโลก และสามารถเลือกเจาะกลุ่มการ
โฆษณาไปยังลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย
ลดการต่อรอง
ไม่จำ� เป็นต้องมีสต๊อคสินค้า ก็สามารถสร้างร้านค้าขนาดใหญ่ได้

D

ข้อดี

D

การค้าขายออนไลน์นนั้ อาจมีทงั้ ประสบความส�ำเร็จ หรือขาดทุนก็ได้ เพราะมี
ทัง้ ข้อดีและข้อเสีย หากเราบริหารจัดการไม่ดกี อ็ าจไปไม่รอดได้ ซึง่ ข้อดี-ข้อเสีย
ในการเปิดร้านออนไลน์พอสรุปได้ดงั นี้
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ข้อเสีย

D

มีการแข่งขันสูง อาจโดนตัดราคาได้ง่าย
ผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต
ร้านค้าในอินเทอร์เน็ตมีหลายร้าน ยากต่อการค้นเจอ
อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อปรับแต่งหน้าเว็บให้สวยงาม
เสี่ยงต่อการถูกแฮก หรือแจ้งสแปมท�ำให้ร้านโดนปิด
สินค้าจับต้องไม่ได้ หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับภาพ
อาจถูกโจมตีได้
การจัดส่งต้องใช้เวลาหลายวัน และลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม

B

ส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้นทีจ่ ะมีธรุ กิจเป็นของตัวเอง ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ทีต่ อ้ งการ
จะขยายกลุม่ เป้าหมาย การขายในรูปแบบ e-Commerce หรือขายของออนไลน์
ก็นา่ จะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะเป็นช่องทางในการเพิม่ กลุม่ ลูกค้าให้กว้างมากขึน้

D

สินค้าอะไรขายด้วย e-Commerce ได้บ้าง
สินค้าทีข่ ายผ่าน e-Commerce ได้นนั้ มีทกุ อย่าง ไม่ได้มขี อ้ จ�ำกัด ขึน้ อยูก่ บั
ความพอใจและเชือ่ ใจกันระหว่างผูซ้ อื้ กับผูข้ าย แต่อาจแบ่งให้เห็นภาพชัดขึน้ ได้ เช่น
บริการ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก บริการสปา เสริมสวย ฯลฯ
สินค้า ซึง่ อาจแบ่งเป็น สินค้าทีจ่ บั ต้องได้ เช่น เสือ้ ผ้า ของใช้ อุปโภค บริโภค
หรือสินค้าที่จับต้องไม่ได้ อย่างสินค้าดิจิตอล เช่น แอพ ซอฟต์แวร์ เพลง
หนัง รูปภาพ รหัสหรือไอเท็มในเกม ฯลฯ ส่วนสินค้าที่อาจไม่เหมาะส�ำหรับ
การขายผ่าน e-Commerce เช่น สินค้าทีี่มีน�้ำหนักมากไม่สะดวกในการส่ง
ไปรษณีย์ หรืออายุสั้น เน่าเสียได้ง่าย เช่น ผักผลไม้บางประเภท (ซึ่งหาก
มีระบบการจัดส่งเอง ก็อาจรับออเดอร์ผ่านระบบ e-Commerce ได้)
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ

9

เริ่มต้นขายอะไรดี
เราจะขายอะไรดี? มักจะเป็นค�ำถามแรกๆ ส�ำหรับใครทีก่ ำ� ลังคิดอยากจะ
หาสินค้ามาขาย แต่ยงั ไม่รวู้ า่ จะขายอะไรดี ซึง่ เป็นเรือ่ งพืน้ ฐานทีจ่ ะต้องวางแผน
ให้พร้อมก่อนท�ำการขาย

B

D

เริม่ ต้นอาจจะลองขายสินค้าที่
เราชอบ มีความถนัด หรือมีความ
รู ้ เ กี่ ย วกั บ ตั ว สิ น ค้ า เป็ น อย่ า งดี
ก่อน เพื่อจะได้แนะน�ำลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง และง่ายต่อการขาย
ก็ได้ หรืออาจจะขายของที่จ�ำเป็น
ต้องใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ยิง่ ถ้าเป็น
สินค้าที่ใช้แล้วหมดไปก็ดี เพราะ
ลูกค้าจะได้กลับมาซื้อใหม่ เช่น
สินค้าแฟชัน่ เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย
เครือ่ งส�ำอาง หรือสินค้าไอที เป็นต้น

D

ส�ำหรับสินค้าทีน่ ำ� มาขายนัน้ หากเป็นสินค้าทีเ่ หมือนๆ กัน ก็อาจจะท�ำให้
มีคแู่ ข่งเยอะ สินค้าอาจจะขายได้ยาก ซึง่ จะต้องอาศัยการท�ำการตลาดอย่างหนัก
แต่ถา้ สินค้าทีข่ ายมีความแตกต่าง หาได้ยาก โดดเด่นไม่เหมือนใคร ก็จะช่วยให้
ขายได้งา่ ยขึน้ เพราะมีคแู่ ข่งน้อย โดยอาจจะสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเอง เพือ่ ให้
ลูกค้าจดจ�ำตัวสินค้าของเราได้ หรืออาจจะท�ำแพ็คเกจที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้สนิ ค้าก็ได้
ยิง่ สินค้าทีข่ ายมีความ
แตกต่าง น่าสนใจ จะยิง่
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้าน
เพราะมีคแู่ ข่งน้อย ช่วยเพิม่
ยอดขายได้มากขึน้ อีกด้วย
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ลูกค้าเป้าหมายคือใคร
เมือ่ รูแ้ ล้วว่าจะขายสินค้าอะไร ขัน้ ตอนต่อมาก็พจิ ารณาว่าลูกค้าเป้าหมายทีจ่ ะ
ขายให้เป็นใครบ้างทีต่ อ้ งการจะใช้สนิ ค้าของเรา โดยอาจจะแยกเป็นเพศ อายุ รายได้
ทีเ่ หมาะสมกับสินค้านัน้ ๆ เช่น ขายเสือื้ ผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิง กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายก็ควร
จะเป็นผูห้ ญิง วัยรุน่ วัยท�ำงาน ไปจนถึงวัยกลางคน หรือขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ก็ได้ทงั้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย วัยท�ำงานขึน้ ไป เป็นต้น เพือ่ ทีจ่ ะได้วางแผนโฆษณาให้
ตรงกับกลุม่ เป้าหมายมากทีส่ ดุ

D

ท�ำไมลูกค้าต้องซื้อเรา

B

ถ้ามีคนถามว่าท�ำไมคุณถึงซือ้ สินค้านัน้ ส่วนใหญ่กจ็ ะตอบว่าเพราะเราอยากได้
ต้องการจะใช้สนิ ค้านัน้ สินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพ ราคาถูกกว่าร้านอืน่ สินค้าไม่เหมือนใคร
คนขายบริการดี มีความน่าเชือ่ ถือ ส่งของเร็ว หรือเหตุผลอืน่ ๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการขายสินค้าด้วย เพือ่ เป็นการดึงดูดให้ลกู ค้าอยาก
จะซือ้ สินค้ากับเรา และรักษาลูกค้าให้กลับมาซือ้ สินค้ากับเราอีก

D

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้ขายควรปฏิบัติในการขายสินค้า
เพือ่ ดึงดูดและให้ลกู ค้าอยากจะมาซือ้ สินค้าด้วย พอสรุปได้ดงั นี้
รู้จักสินค้าที่ขายดี สามารถแนะน�ำรายละเอียดของตัวสินค้าได้
เข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถแนะน�ำสินค้าได้ตรงจุด
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและร้านค้า ถ้าเป็นร้านค้าก็จะต้องมีการ
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดูข้อมูล
ได้ที่ ภาคผนวก ก และ www.trustmarkthai.com) หรือหากสินค้ามี อย.
ก็ควรแสดงให้ลูกค้าเห็น
โปรโมทสินค้าผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้า
มีการติดตามลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และรักษาลูกค้าเดิมไว้
อาจจะเป็นการให้ของสมนาคุณกับลูกค้าประจ�ำ ให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางร้าน เพื่อรับของรางวัล เป็นต้น
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ 11

นิสัยแบบไหนขาย e-Commerce แล้วดี
การท�ำธุรกิจค้าขายออนไลน์นั้น หากเรามีคุณสมบัติของนักขายที่ดีแล้ว
ก็จะช่วยให้เราสามารถด�ำเนินธุรกิจการขายไปได้อย่างราบรืน่ ถึงแม้เราอาจไม่ได้
เป็นพ่อค้าแม่คา้ มืออาชีพมาตัง้ แต่แรก แต่สงิ่ เหล่านีส้ ามารถพัฒนากันได้ ซึง่ พอจะ
สรุปออกมาได้ดงั นี้

D

B

D

ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาอยูเ่ สมอ เพราะสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กม็ กี ารพัฒนา
อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน หากเรามีความรู้และหมั่นพัฒนาอยู่เสมอ ก็สามารถ
น�ำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการท�ำการตลาด หรือแม้แต่การ
เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นได้
ช่างสังเกต ในการค้าขายไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม หากเรารู้จักสังเกต
พฤติกรรมของลูกค้า สังเกตคู่แข่ง สังเกตตลาด และสิ่งต่างๆ รอบตัว
ก็จะช่วยให้เราสามารถน�ำมาวิเคราะห์ แล้วน�ำมาปรับใช้ เพือ่ ให้ดำ� เนินธุรกิจ
อยู่ได้นานๆ
ใจสู้ + กล้า การท�ำธุรกิจนั้นล้วนมีความเสี่ยง บางครั้งอาจจะส�ำเร็จหรือ
ไม่ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ได้ ซึ่งเจ้าของธุรกิจเองอาจจะต้องลองผิด
ลองถูกบ้าง นอกจากนีจ้ ะต้องกล้าตัดสินใจ เมือ่ มีปญ
ั หาเกิดขึน้ สามารถแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที และรอบคอบ
อดทน รักงานบริการ งานขายเป็นงานบริการประเภทหนึง่ ซึง่ ก็จะเจอลูกค้า
หลากหลายประเภท ทัง้ มาดีและไม่ดี ผูข้ ายจะต้องใช้ความอดทน รับฟังและ
พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ อยากจะซื้อสินค้าด้วย

จะเห็นได้วา่ การท�ำธุรกิจ e-Commerce นัน้ จะต้องอาศัยความรูค้ วามเข้าใจ
ทางด้านการตลาด การเตรียมความพร้อมของตัวคุณในการเข้ามาท�ำธุรกิจออนไลน์
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะมองเห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจ และส่งผลให้ประสบ
ความส�ำเร็จในอนาคตได้
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D

02

D

B

รู้จักตลาดบน
e-Commerce

สินค้าอะไรขายดี
ก่อนที่จะหาสินค้ามาขาย เราควรศึกษาความต้องการของตลาดเสียก่อน
ว่าสินค้าใดบ้างที่ขายง่าย ขายคล่อง จะได้ไม่เสียเงินลงทุนแล้วสินค้าถูกดอง
อยูใ่ นสต๊อค ซึง่ สินค้าทีน่ ยิ มก็มหี ลายประเภทให้คณ
ุ ได้เลือกมาขาย ทัง้ นีก้ ารเลือก
ขายสินค้าก็ตอ้ งดูจากความชอบ ความสนใจของผูข้ ายด้วย จะได้ขายของอย่างมี
ความสุข และสนใจทีจ่ ะหาข้อมูลสินค้ามาอัพเดทอยูเ่ สมอ ส�ำหรับสินค้าออนไลน์
ขายดีและเป็นทีน่ ยิ ม พอสรุปได้มดี งั นี้

B

D

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น
เครื่องประดับ

D

เสื้อผ้าเด็กและของเล่น

เครื่องส�ำอาง

อาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ
และความงาม

14
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อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ไอที
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์

B

สินค้าแฮนด์เมด

D

เครื่องดนตรี

D

อุปกรณ์แต่งบ้าน

อุปกรณ์แต่งรถ

ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ทีย่ กตัวอย่างของสินค้าขายดี จะเห็นว่าส่วนใหญ่
ไม่พน้ เรือ่ งแฟชัน่ ความสวยงาม โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าผูห้ ญิงจะชอบมาก แล้วก็
เป็นของใช้ในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ไป แต่ทงั้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั ความสนใจของผูข้ ายเอง
ด้วยว่าอยากจะขายสินค้าชนิดใด

คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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คู่แข่งของเราคือใคร
คูแ่ ข่งในโลกออนไลน์ ก็คอื ผูท้ ขี่ ายสินค้าประเภทเดียวกันกับเรานัน่ เอง ซึง่ มี
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายนัน้ ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั
การโปรโมทให้เป็นทีร่ จู้ กั รวมไปถึงสินค้าและการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและน่าเชือ่ ถือ
เพือ่ ทีจ่ ะรักษาลูกค้าให้กลับมาซือ้ สินค้าของเราอีก นอกจากนีอ้ าจจะหาสินค้าที่
มีความแตกต่าง และโดดเด่น เช่น เสือ้ ผ้าทีม่ สี สี นั ฉูดฉาด มีลวดลายทีไ่ ม่คอ่ ยมี
ใครท�ำ หรืออาจจะมีไซส์พเิ ศษ เป็นต้น เพือ่ น�ำมาสร้างเป็นจุดขายได้

D

ช่องทางการขายบน e-Commerce

B

การขายในรูปแบบออนไลน์นนั้ ผูข้ ายไม่จำ� เป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง
ก็สามารถขายสินค้าได้ เพียงแค่มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับแสดงรูป รายละเอียดสินค้า และ
ข้อมูลให้ตดิ ต่อซือ้ ขาย เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถประกาศขายสินค้าได้แล้ว โดยช่องทาง
การขายในรูปแบบออนไลน์ หรือ e-Commerce นัน้ สามารถท�ำได้ดงั นี้

เปิดเว็บไซต์เอง

D

ปัจจุบนั องค์กรและบริษทั ห้างร้านต่างๆ จ�ำเป็นต้องมีเว็บไซต์ของตนอยูบ่ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อไว้เป็นที่ส�ำหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและบริการ
ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก
และสามารถเข้าถึง
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ได้มากที่สุด ทั้งยัง
ช่วยสร้างภาพลักษณ์
ที่ ดี ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ได้
อีกด้วย
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ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์
เรามาดูวา่ ในการสร้างเว็บไซต์นนั้ จะต้องมีขนั้ ตอนอะไรบ้าง ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1. วางแผนงานและก�ำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ เช่น เนื้อหาที่ต้องใช้
งบประมาณต่างๆ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น
2. จดโดเมนเนม (Domain Name) คือการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ของคุณ
ให้เป็น .com, .net, .in.th หรืออื่นๆ เพื่อให้จดจ�ำและน�ำไปใช้งานได้ง่าย
โดยแต่ละชื่อก็จะมีความหมายต่างกัน ดังนี้
ตัวอย่างประเภทโดเมนเนมทีพ่ บเห็นบ่อยๆ
ย่อมาจาก

ความหมาย

D

โดเมนเนม

commercial
network
organization
business
commercial in Thailand

.in.th

individual in Thailand

บริษทั องค์กร ทีเ่ กีย่ วกับการค้า
บริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านเครือข่าย
องค์กรทีไ่ ม่หวังผลก�ำไร
องค์กร บริษทั ห้างหุน้ ส่วน คล้ายกับ .com
บริษทั หรือองค์กรทีป่ ระกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย
บุคคลทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย

D

B

.com
.net
.org
.biz
.co.th

การตัง้ ชือ่ โดเมนเนมทีด่ ี
 สั้นและจดจ�ำได้ง่าย
 ควรตั้งชื่อให้ตรงกับสินค้าที่เราขาย หรือธุรกิจที่ท�ำอยู่
 ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการตั้งชื่อเป็นภาษาไทยก็ใช้ค�ำทับศัพท์
เป็นภาษาคาราโอเกะแทน
 หลีกเลี่ยงเครื่องหมายขีดกลาง - (Hyphen) ขั้นระหว่างค�ำ เพื่อให้ง่าย
และป้องกันการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ผิด เพราะส่วนใหญ่จะนิยมพิมพ์ติดกัน

คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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3. เช่าเว็บโอสติง้ (Web Hosting)

5.
6.
7.

สามารถค้นหาชือ่ ผูใ้ ห้บริการโดเมนเนมและ

คือบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูล เช่าเว็บโฮสติง้ ได้ที่ www.dbdmart.com
ของเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ คือการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ออกแบบปุม่ เนวิเกชัน่
ภายในเว็บไซต์ และการออกแบบหน้าเว็บเพจต่างๆ
สร้างและทดสอบการใช้งาน ภาษาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บเรียกว่า HTML
แต่สว่ นใหญ่จะไม่ได้เขียนค�ำสัง่ HTML โดยตรง จะเลือกใช้โปรแกรมส�ำหรับ
สร้างและออกแบบเว็บไซต์แทน เช่น Dreamweaver, Joomla เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นทีร่ จู้ กั หลังจากสร้างเว็บไซต์แล้วจะต้องมีการ
โฆษณา หรือโปรโมทเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์
ดูแล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์นั้นจะต้องมีการอัพเดทข้อมูล
อยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงอยู่เป็นปัจจุบัน

D

4.

NOTE

D

B

จะเห็นได้วา่ การสร้างเว็บไซต์นนั้ มีขนั้ ตอนอยูพ่ อสมควร หากคุณมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการท�ำเว็บไซต์อยู่บ้าง มีเวลาพออาจจะลองสร้างเองก็ได้
เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ย แต่ถา้ ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว อาจจะจ้าง Freelance
รับท�ำเว็บไซต์ หรือบริษทั รับท�ำเว็บไซต์กไ็ ด้ ซึง่ ในการเปิดเว็บไซต์เองจะต้องเสียค่า
จดโดเมนเนม ค่าเช่าพืน้ ที่ Web Hosting และค่าจัดท�ำเว็บไซต์ดว้ ย

โปรแกรมสร้างเว็บส�ำเร็จรูป (CMS)

CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์
ส�ำเร็จรูป สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ซึง่ มีอยูห่ ลายโปรแกรม และหลาย
รูปแบบ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนไทย เช่น Wordpress, Joomla, Opencart, Magento,
Drupal, Prestashop เป็นต้น ซึง่ แต่ละโปรแกรมก็จะมีจดุ ประสงค์และรองรับการ
ใช้งานทีแ่ ตกต่างกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
WordPress เป็น CMS ยอดนิยมทั่วโลก
เหมาะกับเว็บไซต์ บทความทั่วไป (Blog)
การอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท�ำได้ง่าย
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http://th.wordpress.org

Joomla เป็น CMS ยอดนิยมอีกตัว จุดเด่นคือ มีความ
ยืดหยุน่ การจัดการ Module หรือการย้ายต�ำแหน่ง
ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างอิสระ
www.joomla.org
Drupal เป็ น CMS ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในด้ า น
จั ด การเนื้ อ หาเว็ บ ไซต์ พวกเว็ บ Community
หรือเว็บหนังสือพิมพ์ตา่ งๆ ด้วยระบบทีย่ ดื หยุน่ ในด้าน https://drupal.org
การจัดการเนือ้ หาอย่างละเอียด การใช้งานก็คอ่ นข้าง
ยาก จึงไม่คอ่ ยเป็นทีน่ ยิ มมากนัก

D
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D

นอกจากนี้ CMS บางระบบ ยังเน้นส�ำหรับสร้างเว็บ e-Commerce
โดยเฉพาะ เช่น
Opencart เป็น CMS ที่เหมาะกับการท�ำเว็บขาย
ของมากทีส่ ดุ เพราะใช้งานง่าย เป็น CMS ทีเ่ กิดมา
www.opencart.com
เพือ่ รองรับเว็บขายของโดยเฉพาะ
Prestashop เป็นอีก CMS ส�ำหรับสร้างเว็บขายของ
เช่นเดียวกับ Opencart แต่การใช้งานค่อนข้างยากกว่า
www.prestashop.com/
Opencart ในระดับหนึง่
Magento เป็น CMS ที่นิยมใช้กันมาก มีระบบ
ที่ครอบคลุมงานด้านการซื้อขายทั้งหมด รูปแบบ
เว็บไซต์เรียบหรู แต่การใช้งานค่อนข้างยาก และ http://magento.com
ยังไม่รองรับภาษาไทยเท่าที่ควร ท�ำให้ยังไม่ค่อย
ได้รบั ความนิยมในไทยมากนัก

ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจอยากจะลองสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ดว้ ยตัวเอง แต่ยงั ไม่คอ่ ย
มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ก็สามารถหาดาวน์โหลด CMS เหล่านี้มาใช้งาน
หรือหาผูใ้ ห้บริการทีเ่ ตรียมระบบ CMS เหล่านีไ้ ว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ใส่ขอ้ มูล
ของเราเข้าไปก็ได้
สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมส�ำหรับสร้างเว็บ CMS

1. โปรแกรมฐานข้อมูลที่จะใช้ เช่น MySQL, PostgreSQL, MS Access,
MS SQL Sever, Oracle ส�ำหรับเก็บข้อมูลของ CMS
2. เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการน�ำระบบไปติดตั้ง เช่น Windows Server,
Unix หรือ Linux Server (Linux, BSD, Solaris, Ubuntu และอื่นๆ)
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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วิธกี ารติดตัง้ CMS
เป็นขัน้ ตอนคร่าวๆ ทีท่ กุ ๆ CMS จะต้องด�ำเนินการหลังจากดาวน์โหลดไฟล์
ส�ำหรับติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว มีขนั้ ตอนดังนี้

1. อัพโหลดไฟล์ CMS ขึ้น Server
2. เปิด Browser เพื่อตั้งค่าการใช้งานของ CMS
3. ตั้งค่าระบบการจัดการหลังบ้าน (Backend) ต่างๆ เช่น username ของ

ข้อดีของ CMS

D

admin เป็นต้น
4. ทดลองสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS

ผู้ใช้งานไม่จ�ำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการท�ำเว็บไซต์ทั้งหมด
 ไม่เสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ ไม่เสียเงินจ�ำนวนมาก
 ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอย่างให้เราหมด
 มีระบบจัดการที่เราสามารถหามาใส่เพิ่มได้มากมาย เช่น ระบบแกลลอรี่
 สามารถเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ได้ง่ายๆ เพียงแค่โหลดธีม (Theme) ของ
CMS นั้นๆ

D

B



ข้อด้อยของ CMS

ในกรณีทผี่ ใู้ ช้ตอ้ งการออกแบบธีม (หน้าตาของเว็บ) เอง จะต้องใช้ความรู้
มากกว่าปกติ เนื่องจาก CMS มีหลายๆ ระบบมารวมกันท�ำให้เกิดความ
ยุ่งยาก ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้
 ผูใ้ ช้จะต้องศึกษาระบบ CMS ทีผ
่ พู้ ฒ
ั นาสร้างขึน้ มา เช่น จะต้องใส่ขอ้ ความ
ลงตรงไหน จะต้องแทรกภาพอย่างไร ซึง่ จะล�ำบากเพียงแค่ชว่ งแรกเท่านัน้
 ในการใช้ ง านจริ ง นั้ น จะมี ค วามยุ ่ ง ยากในการติ ด ตั้ ง ครั้ ง แรกกั บ เครื่ อ ง
เซิร์ฟเวอร์ (server) แต่ปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่บริการ
ติดตั้งระบบ CMS ให้ฟรีๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ขายบน e-Marketplace
e-Marketplace หรือตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็นเว็บไซต์ทที่ ำ�
หน้าทีเ่ หมือนตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้า หรือบริษทั ต่างๆ ทีส่ ามารถ
เข้ามาท�ำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ผู้ผลิตสามารถขายสินค้า
โดยไม่ตอ้ งผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายได้ ซึง่ จะเป็นการเพิม่ โอกาสขยายฐานลูกค้าไปได้
ทัว่ โลก ส�ำหรับบริการต่างๆ ใน e-Marketplace หลักๆ จะประกอบด้วย

D

บริการสารบัญธุรกิจ รวบรวมรายชือ่ ของธุรกิจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เพือ่ ให้
ผู้ใช้สามารถเข้ามาค้นหาธุรกิจ หรือสินค้าที่ต้องการได้ง่าย
บริการแคตตาล็อคสินค้าออนไลน์ แสดงรายการสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่
สินค้า
บริการประกาศซื้อขายสินค้าและบริการ หรือประกาศความต้องการของ
ธุรกิจ

เว็บ
tarad.com

D

B

ตัวอย่างเว็บ e-Marketplace ของไทย

สารบัญเว็บไซต์แบ่งตามหมวด

เว็บ
weloveshopping.com
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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บริการจัดท�ำเว็บไซต์สำ� เร็จรูป โดยคุณสามารถสร้างเว็บไซต์สำ� หรับขายสินค้า
ผ่านบริการเว็บไซต์ส�ำเร็จรูปได้ ซึ่งเว็บไซต์ที่สร้างแล้วจะถูกรวบรวมและแยก
หมวดหมู่ไว้ในรายชื่อธุรกิจภายในเว็บไซต์นี้ให้ด้วย โดยจะต้องลงทะเบียนกับ
ทางเว็บไซต์เพือ่ ขอเปิดร้านออนไลน์ จะมีแพ็คเกจให้เลือกทัง้ แบบฟรี และคิดค่า
บริการ ขึน้ อยูก่ บั แพ็คเกจทีเ่ ลือก เพียงเท่านีค้ ณ
ุ ก็สามารถเปิดเว็บไซต์ขายของ
ออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มาก่อนก็ได้
ตัวอย่างผู้ให้บริการเว็บไซต์ส�ำ เร็จรูป

www.weloveshopping.com

http://superwebsite.com

B

www.readyplanet.com

www.tarad.com

D

www.lnwshop.com

D

www.igetweb.com

www.siam2web.com

www.8webs.com

www.shopup.com
www.makewebeasy.com

e-Marketplace นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีห่ ลายๆ ร้านค้าเข้ามาซือ้ ขาย
แลกเปลีย่ นสินค้าระหว่างกันเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ การน�ำข้อมูลร้านค้าหรือธุรกิจ
ของตนมาลงไว้ในเว็บไซต์เหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพบปะลูกค้าได้
ทัว่ โลก ท�ำการค้าขายระหว่างกันได้งา่ ย นอกจากเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการของไทยแล้ว
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ยังมีเว็บไซต์ในต่างประเทศทีด่ งั ๆ เช่น amazon.com, ebay.com, alibaba.com,
taobao.com เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการซื้อขายสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้น และ
สามารถขยายฐานธุรกิจให้เป็นที่รู้จักได้ทั่วโลก
ตัวอย่างเว็บ e-Marketplace ของต่างประเทศ

D

B

D

เว็บ
amazon.com

เว็บ
ebay.com

นอกจากจะเป็นตลาดกลางส�ำหรับซือ้ ขายสินค้าทัว่ ไปแล้ว ยังมีเว็บ e-Marketplace
ทีใ่ ห้บริการเป็นตลาดกลางส�ำหรับซือ้ ขายสินค้าเฉพาะด้าน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ของธุรกิจในด้านนั้นๆ เช่น ตลาดกลางขายของมือสอง ตลาดกลางขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดกลางซือ้ ขายสินค้าโอทอป เป็นต้น
การใช้บริการของ e-Marketplace เหล่านี้ จะช่วยขยายโอกาสในการติดต่อ
ซือ้ ขายสินค้า โดยทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายสามารถเข้ามาเลือกหาสินค้าทีต่ อ้ งการได้งา่ ย
สะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลของสินค้าแต่ละร้าน ลดต้นทุนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคลากรในการด�ำเนินงานต่างๆ
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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ตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สำ� เร็จรูป
ในส่วนนีจ้ ะแนะน�ำวิธกี ารสร้างเว็บไซต์สำ� เร็จรูป โดยจะยกตัวอย่างการสร้าง
เว็บไซต์รา้ นค้าออนไลน์ฟรีกบั www.lnwshop.com ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้

1. เปิด www.lnwshop.com แล้ว
กดหรือคลิก เปิดร้านค้าฟรี

D

2. หากยั ง ไม่ ไ ด้ Login เข้ า สู ่

D

B

ระบบ คุ ณ จะเห็ น หน้ า ต่ า ง
เข้าสู่ระบบ lnwshop ก่อน
หรือถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก
ก็ให้สมัครสมาชิกก่อน

3. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
แล้ว จะเข้าสู่ STEP 1 ของ
การเปิ ด ร้ า น โดยให้ ก รอก
ข้อมูล และรายละเอียดของ
ร้านให้ครบถ้วน เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับร้านได้
มากยิ่งขึ้น
4. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดหรือ
คลิก ขั้นตอนเปิดร้านถัดไป
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กรอกรายละเอียดร้าน

เลือกรูปแบบเว็บไซต์

5. STEP 2 ให้คุณเลือก

B

D

รูปแบบเว็บไซต์ (Template) ของร้านค้าคุณ
ซึ่ ง มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย
โดยคลิก เลือกรูปแบบนี้
ด้านล่างรูปแบบที่คุณ
ต้องการ ดังภาพ

6. STEP 3 ให้คณ
ุ ตรวจสอบ

ตรวจสอบพร้อมเปิดร้าน

D

รายละเอียดข้อมูลและ
รูปแบบเว็บไซต์ร้านค้า
ของคุ ณ พร้ อ มอ่ า น
ข้อตกลงการใช้งานใน
การใช้ร้านค้าออนไลน์
จากนั้ น ให้ ค ลิ ก เปิ ด
ร้านค้าออนไลน์

คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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7. สิ้นสุดการเปิดร้านค้า คุณสามารถเข้าไปที่หน้าร้านค้า ปรับแต่งหน้าร้าน

B

D

หรือจัดการหลังร้านได้ทันที

ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lnwshop.com/start

D

ii

ส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้น แนะน�ำให้ใช้บริการสร้างเว็บไซต์รา้ นค้าออนไลน์สำ� เร็จรูป
ก่อนก็ได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งก็มีเว็บไซต์ที่ให้บริการอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
เมือ่ ธุรกิจขยายใหญ่ขนึ้ มีเงินทุนมากพอค่อยลงทุนสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึน้ มา
ก็ได้ เพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือให้กบั ธุรกิจ นอกจากบริการสร้างเว็บไซต์สำ� เร็จรูป
แล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ยังมีบริการอื่นๆ ให้เลือกใช้ เช่น บริการออกแบบเว็บไซต์
จดโดเมนเนมและเช่าเว็บโฮสติ้งให้ ท�ำ SEO โปรโมทให้เว็บไซต์ติดอันดับใน
Search Engine เป็นต้น
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ขายบน e-Classified

D

B

D

e-Classified เป็นเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการลงประกาศซือ้ ขายสินค้า โดยจะแบ่งหมวดหมู่
สินค้าไว้ให้แล้ว สามารถเลือกหมวดทีต่ อ้ งการแล้วเข้าไปประกาศซือ้ ขายได้โดยตรง
เช่น www.olx.co.th (ชือ่ เดิม www.dealfish.co.th) ที่ให้บริการประกาศซื้อขาย
ได้แบบฟรีๆ ไม่จำ� เป็นต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองก็ขายได้

ข้อดีของการขายบนเว็บ e-Classified คือ เป็นการประกาศซือ้ ขายโดยตรง
ระหว่างผูบ้ ริโภค ซึง่ อาจจะมีสนิ ค้าไม่กชี่ นิด สามารถเริ่มต้นได้ง่ายทันที ที่สำ� คัญ
คือฟรี ส่วนข้อเสียคือไม่เหมาะกับผู้ที่มีสินค้าเป็นจ�ำนวนมากๆ นั่นเอง
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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Classified โพสต์ขายได้จริงหรือ
เว็บ Classified นั้น ผู้ประกาศขายสินค้าไม่จ�ำเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของ
ตัวเองเลย เพียงใช้เว็บเหล่านีเ้ ป็นช่องทางในการประกาศซือ้ ขายสินค้า พร้อมระบุ
ราคา รูปสินค้า และทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อให้ครบถ้วน เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถท�ำการซือ้ ขายได้แล้ว

B

D

การโพสต์ขายตามเว็บ Classified ต่างๆ นัน้ จะช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้า
ได้ตรงกลุม่ เนือ่ งจากเว็บไซต์ได้แบ่งหมวดหมูใ่ นการค้นหาสินค้าเอาไว้ให้แล้ว หาก
มีคนสนใจหมวดไหน ก็จะคลิกเข้าไปหาตามหมวดทีต่ อ้ งการ นอกจากนีห้ ากเรามี
ช่องทางการติดต่ออืน่ ๆ เช่น มีเว็บไซต์ มี Facebook หรืออืน่ ๆ ก็สามารถใส่ลงิ ค์
ร้านค้าเข้าไปเพือ่ เป็นการโปรโมทร้านได้อกี ด้วย ซึง่ ส่วนใหญ่เว็บไซต์เหล่านีจ้ ะมี
ผูเ้ ข้าชมเป็นจ�ำนวนมาก ข้อความทีล่ งประกาศควรใช้ขอ้ ความทีน่ า่ สนใจ ดึงดูดให้
คนอยากคลิกเข้าไปดู แต่กใ็ ห้อยูบ่ นพืน้ ฐานความเป็นจริง และควรเข้าไปอัพเดท
ข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้โพสต์อยูใ่ นอันดับต้นๆ ของการค้นหา ซึง่ ก็จะเป็น
โอกาสทีจ่ ะช่วยเพิม่ ยอดขายได้

D

ส�ำหรับเว็บ Classified
ของไทยทีใ่ ห้บริการประกาศซือ้
ขายสินค้ามีอยูห่ ลายๆ เว็บไซต์
โดยบางเว็ บ ไซต์ อ าจจะต้ อ ง
สมัครเป็นสมาชิกภายในเว็บไซต์
ก่อนถึงจะสามารถลงประกาศได้
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Social Media

ช่วยขายได้อย่างไร

D

การใช้งานสือ่ Social Media ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น Facebook, Twitter, Instagram,
Line หรือ YouTube เข้ามาช่วยเพิม่ ช่องทางการขายและการตลาด เนือ่ งจากสือ่
เหล่านีส้ ามารถเข้าถึงคนจ�ำนวนมากได้งา่ ยและรวดเร็ว สามารถโต้ตอบระหว่าง
กันได้ทนั ที เพียงแค่กดป่มุ Like หรือ Share ก็สามารถเผยแพร่ขอ้ มูลต่อไปได้
ไม่สนิ้ สุด นับเป็นเครือ่ งมือทีค่ มุ้ ค่า และช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก เพราะมีผใู้ ช้งาน
เป็นจ�ำนวนมาก และเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ ดังนัน้ การลงโฆษณาผ่านสือ่ ประเภทนี้
จะสามารถผ่านสายตาผู้ใช้ได้มาก นอกจากการกด Like หรือ Share แล้ว
การโพสต์ขอ้ ความต่างๆ รูปถ่าย วิดโี อ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร้านค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ก็จะช่วยท�ำให้มยี อดขายเพิม่ ขึน้ ได้

D

B

ตัวอย่างการใช้สื่อ Social Media ของเว็บไซต์ต่างๆ

เว็บของ
สายการบิน
Air asia
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ
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B

D

เว็บของ
ธนาคาร
กสิกรไทย

D

แต่อย่างไรก็ตามแต่ละ Social Media นัน้ ล้วนมีขอ้ จ�ำกัดของตัวเอง และ
มีความน่าเชื่อถือต�่ำกว่าการมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการมีตัวตนของร้านค้าได้ ดังนั้นควรจะมีทั้งเว็บไซต์ร้านค้า และสื่อ
Social Media ของร้านไว้ดว้ ย เพือ่ เป็นช่องทางในการตลาดควบคูก่ บั เว็บไซต์หลัก
เพราะการทีม่ ผี ชู้ มเข้ามาดูหรือมากด Like นัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะ
เข้ามาซือ้ สินค้าเสมอไป ผูข้ ายเองควรจะเข้าใจการท�ำงานของแต่ละโปรแกรมด้วย
เพือ่ ให้สามารถน�ำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับกลุม่ เป้าหมายอย่าง
แท้จริง นอกจากนีอ้ าจจะน�ำเทคนิคการขายต่างๆ เช่น การลดราคา จัดโปรโมชัน่
ในเทศกาลต่างๆ เพือ่ ดึงดูดให้ลกู ค้าอยากจะซือ้ สินค้าด้วย เป็นต้น ทีส่ ำ� คัญควร
ใส่ใจกับคุณภาพของสินค้าทีข่ าย และการบริการอย่างตรงไปตรงมา เพียงเท่านี้
คุณก็จะสามารถเรียกลูกค้าให้กลับมาซือ้ สินค้าของคุณได้อกี แน่นอน
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เตรียมตัวอย่างไร เพื่อขายแต่ละรูปแบบ
สิง่ ทีจ่ ะต้องเตรียมให้พร้อมในการเปิดร้านค้าออนไลน์ นอกจากตัวสินค้าที่
จะขายแล้ว ยังจะต้องเตรียมสิง่ เหล่านีด้ ว้ ย

1. ข้อมูลสร้างเว็บไซต์
ก�ำหนดชื่อเว็บไซต์ ของร้านค้าออนไลน์
 จดชื่อโดเมนเนม เลือกโดเมนเนมให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
 เช่าเว็บโฮสติ้ง ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ และเลือกบริการ
เว็บโฮสติ้งให้เหมาะกับขนาดของข้อมูล และความจ�ำเป็นในการใช้งาน
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพียงพอ
ปริมาณข้อมูลและความเร็วทีร่ บั -ส่งไม่จำ� กัดจนเกินไป รวมทัง้ มีการส�ำรอง
ข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบด้วย

B

2. ข้อมูลร้านค้า

D



ชือ่ ร้าน ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไว้สำ� หรับติดต่อกับลูกค้า แสดงว่ามีตวั ตนจริง
 อีเมล์ส�ำหรับติดต่อ หรือ Social Media ต่างๆ ที่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อ
กับร้านค้าได้


D

3. ข้อมูลธุรกิจ

การสั่งซื้อสินค้า ระบุวิธีการสั่งซื้อให้ชัดเจน ควรให้งา่ ยและสะดวกแก่ผู้ใช้
โดยอาจจะท�ำเป็นระบบตระกร้าสินค้า หรืออาจจะเป็นการสัง่ ซือ้ ทางอีเมล์
หรือมีแบบฟอร์มการสั่งซื้อเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้
 การช�ำระเงิน ควรให้มีระบบการช�ำระเงินที่หลากหลาย รองรับการใช้งาน
ได้ครอบคลุมกับกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การจ่าย
ผ่านบัตรเครดิต บัตรช�ำระเงินต่างๆ เป็นต้น
 การจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ควรเลื อ กการขนส่ ง ที่ เ ป็ น มาตรฐาน เหมาะกั บ ธุ ร กิ จ
สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ และถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
 การให้บริการหลังการขาย เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการขาย เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพื่อรักษาให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ
และอยากจะเป็นลูกค้าต่อไป
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4. รายละเอียดและรูปสินค้า ควรอธิบายข้อมูลของสินค้าให้ครบถ้วน เช่น สี

ขนาด ราคา นอกจากนี้รูปตัวอย่างสินค้าที่แสดงก็ควรจะปรับให้ดูสวยงาม
แต่ไม่เกินจริง เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

5. ข้อมูลส�ำหรับท�ำธุรกรรมทางการเงิน
เลขที่บัญชีธนาคาร ส�ำหรับให้ลูกค้าโอนเงินเข้าเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
ซึ่งควรจะเปิดบัญชีไว้มากกว่า 1 ธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้าได้
 บัตรเครดิต ไว้ส�ำหรับหักบัญชี ในกรณีท�ำธุรกรรมการช�ำระเงิน ผ่านบัญชี
ต่างๆ เช่น Paypal, Paysbuy หรืออื่นๆ

D



6. เลือกรูปแบบการสร้างร้านค้าออนไลน์ โดยเลือกว่าจะ

B

สร้างร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบใด เช่น สร้างเว็บไซต์เอง
จ้างคนท�ำเว็บไซต์ สร้างเว็บส�ำเร็จรูปจากผู้ให้บริการต่างๆ
โดยพิจารณาเงินลงทุน และขนาดของธุรกิจด้วย

7. ช่องทางท�ำการตลาด ขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการ

D

ท�ำ SEO การใช้สื่อ Social Media การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
ซึ่งควรจะมีการส�ำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค คู่แข่งขัน และปัจจัยที่มีผล
ต่อการขายด้วย เพื่อสามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนในการขาย และ
การโปรโมทเว็บไซต์ได้

8. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากมี

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แล้ว เพื่อสร้างความน่าเชื่อ
ถือให้แก่ผู้ประกอบการ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และขอใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รอง
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ในภาคผนวก ก และที่ www.trustmarkthai.com)
เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความมั่ น ใจในการตั ด สิ น ใจ
ท�ำธุรกรรมซื้อขายสินค้ากับผู้ประกอบการ โดย
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผู้ประกอบการได้ว่ามี
ตัวตนอยู่จริงหรือไม่
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สร้างเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์อย่างไร
ให้น่าเชื่อถือ

รู้จักกับเว็บไซต์
องค์ประกอบส�ำคัญอย่างหนึง่ ของอินเทอร์เน็ตก็คอื เว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์
เป็นแหล่งหลักทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีน่ ำ� เสนอบนอินเทอร์เน็ตเอาไว้ เพือ่ ให้
ผูใ้ ช้ทวั่ โลกสามารถเข้าไปอ่านหรือชมได้นนั่ เอง ในปัจจุบนั องค์กรและบริษทั ห้างร้าน
ต่างๆ จ�ำเป็นต้องมีเว็บไซต์ของตนเองอยูบ่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
เพือ่ ทีจ่ ะใช้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นทีร่ จ้ ู กั อย่างแพร่หลาย ช่วยให้
เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ส่งเสริมศักยภาพ
การแข่งขันในด้านธุรกิจ นอกจากนีย้ งั ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั องค์กรอีกด้วย

D

เมือ่ เข้าไปยังเว็บไซต์ จะพบกับหน้าแรกทีเ่ รียกว่าโฮมเพจ (Home Page) ซึง่ เป็น
หน้าหลักของเว็บเพือ่ แสดงความเป็นตัวตนของเว็บไซต์นนั้ ว่าต้องการน�ำเสนออะไร
ซึง่ จะประกอบไปด้วยโลโก้สนิ ค้าหรือบริการ ภาพสินค้า ปุม่ หรือเมนูทบี่ อกว่าในเว็บนี้
แบ่งเนือ้ หาเป็นกีห่ วั ข้อ ป้ายโฆษณาเชิญชวนให้ผช้ ู มคลิกเพือ่ เปิดหน้าเว็บเพจย่อยอืน่ ๆ

B

เนื้อหาทีี่ควรมี ในเว็บไซต์

D

เนื้อหาที่แสดงอยู่ในแต่ละเว็บไซต์นั้น ไม่ได้มีข้อก�ำหนดที่เป็นมาตรฐาน
ตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบใด ขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลทีจ่ ะน�ำเสนอและจุดเด่นทีต่ อ้ งการให้มี
ซึง่ จะท�ำให้รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละเว็บไซต์แตกต่างกันออกไป แต่หลักๆ
แล้วพอสรุปได้วา่ ข้อมูลพืน้ ฐานทีค่ วรจะมีในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั องค์กร ร้านค้า หรือผูจ้ ดั ท�ำ (About Us) คือข้อมูลเกีย่ วกับ
เจ้าของเว็บไซต์ เพือ่ บอกให้ผชู้ มรูว้ า่ เป็นใครมาจากไหน และต้องการน�ำเสนอ
อะไร เช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ประวัติและความเป็นมา สถานที่ตั้ง
เลขทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าร้านค้ามีตัวตนอยู่จริง
2. รายละเอียดของผลิตภันฑ์หรือบริการ (Product/ Service Information)
คือข้อมูลหลักที่เราน�ำเสนอ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ทางธุรกิจผู้ชมจ�ำเป็นต้องรู้
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมทั้งอาจมีการเปรียบเทียบราคา
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ แต่หากเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้
ก็อาจจะประกอบด้วยบทความ รูปภาพ มัลติมเี ดีย และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อนื่
ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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3. ข่าวสาร (News/ Press Releases) อาจจะเป็นข่าวสารทีต่ อ้ งการส่งถึงบุคคล

D

ทั่วไป หรือสมาชิก เพื่อให้รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซต์
ของเรา เช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. ค�ำถามค�ำตอบ (Frequently/ Asked Question) มีความจ�ำเป็น เพราะผูช้ ม
บางส่วนอาจไม่เข้าใจข้อมูล หรือมีปัญหาต้องการสอบถาม การติดต่อทาง
อีเมล์หรือช่องทางอืน่ ๆ แม้วา่ จะท�ำได้แต่กเ็ สียเวลา ดังนัน้ เราควรคาดการณ์
หรือรวบรวมค�ำถามที่เคยตอบไปแล้วใส่ไว้ในเว็บ ซึ่งผู้ชมที่สงสัยสามารถ
เปิดดูได้ทันที นอกจากนี้อาจมีเว็บบอร์ดส�ำหรับให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คอยตอบ
รวมทั้งอาจเปิดให้ผู้ชมด้วยกันช่วยตอบก็ได้ บางครั้งอาจอยู่ในรูปแบบ Help
หรือข้อมูลช่วยเหลือ
5. ข้อมูลในการติดต่อ (Contact Information) เพือ่ ให้ผเู้ ข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์
ทีเ่ กิดข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อกับเราได้
จึงควรระบุอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่บริษัท ร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูล
ติดต่ออื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ด้วย

B

การให้รายละเอียดสินค้า

D

การให้รายละเอียดของสินค้า นับเป็นส่วนส�ำคัญอย่างมากในการขายสินค้า
ซึง่ ลูกค้าจะตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั รายละเอียดของสินค้าเป็นหลัก
โดยรายละเอียดส�ำคัญๆ พอสรุปได้มดี งั นี้
1. ชื่อสินค้า บอกว่าเป็นสินค้าใด
2. รายละเอียดสินค้า อธิบายรายละเอียด
ต่างๆ ให้ชดั เจน ครบถ้วน น่าสนใจ เช่น
คุณลักษณะที่โดดเด่นของตัวสินค้า
วัสดุทใี่ ช้ ขนาด แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน
อย่างไร มีการรับรองคุณภาพ หรือ
บริการพิเศษต่างๆ อย่างไรบ้าง เป็นต้น
เพือ่ แสดงความน่าสนใจให้กบั ตัวสินค้า
3. ราคาสินค้า มีสว่ นส�ำคัญ เราสามารถ
ให้ ข ้ อ มู ล ราคาปกติ และราคาลด
พิเศษ เพือ่ สร้างให้เกิดความน่าสนใจ
เทคนิคการตั้งราคาพิเศษ ควรมีการ
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ระบุวันที่ เช่น ราคาพิเศษนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม เป็นต้น ซึ่งการมีวันที่มา
เป็นองค์ประกอบจะท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นราคาพิเศษ
แบบมีช่วงเวลา นอกจากนี้ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นราคาที่รวมภาษี หรือค่า
ขนส่งด้วยหรือไม่
4. รูปภาพ ควรใช้รูปภาพสินค้าที่แสดงรายละเอียดสินค้าได้ชัดเจน สวยงาม
ดึงดูดให้น่าสนใจ โดยอาจใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพช่วย เช่น PhotoScape,
Photoshop เป็นต้น หากต้องการให้แสดงผลได้เร็วก็ควรลดขนาดของไฟล์
ให้เล็กลงพอเหมาะกับขนาดภาพ หรือ
ภาพมืดไปก็ปรับแสงให้สว่างขึ้น เพื่อให้
มองเห็นรายละเอียดของสินค้าได้ชดั เจน
นอกจากนีส้ ขี องรูปภาพอาจจะเพีย้ นจาก
สีจริงไปบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพแสงตอน
ถ่ายภาพด้วย ก็ควรจะแจ้งรายละเอียด
ข้อจ�ำกัดของสีดว้ ยว่า อาจจะมีเพีย้ นจาก
สีจริงเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันไม่ให้มปี ญ
ั หา
ii ควรวางภาพหลายๆ มุมมอง
ภายหลังเมื่อลูกค้ารับสินค้าไปแล้ว
ชนิดของไฟล์ทเี่ หมาะส�ำหรับแสดงผลในเว็บ ได้แก่ .JPEG, .GIF และ .PNG
และขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 200 KB เพือ่ ความรวดเร็วและในการแสดงผลบนเว็บ

D

ตัวอย่างการใช้โปรแกรม PhotoScape ปรับแต่งภาพ
จะยกตัวอยางการลดขนาดภาพผานโปรแกรม Photoscape ซึง่ เปน โปรแกรม
ฟรี มีเครื่องมือที่ใชแตงภาพครบครัน ที่สําคัญคือใชงายมากเพราะมีภาษาไทย
ดว ย มีขนั้ ตอนดังนี้
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ก่อนอื่นให้เข้าไปดาวน์โหลด
โปรแกรมที่ www.photoscape.org
แล้วติดตั้งลงเครื่องก่อน
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเปิด
โปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก
แก้ไขภาพ (Editor)
เปิดภาพที่ต้องการปรับแต่ง
ที่กรอบด้านซ้าย
สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์อย่างไร ให้น่าเชื่อถือ

01 เลือกแฟ้ม
เก็บภาพ

แสดงภาพที่เลือก

02 เลือกภาพ
ขนาดภาพจริง

D

ขนาดไฟล์

B

เครื่องมือปรับแต่งภาพ

จากนั้นคลิกปุ่ม ย่อ/ขยาย เลือกลดขนาดภาพที่ต้องการ

D



เลือกขนาด 02
ภาพที่ต้องการ

ขนาดภาพที่ลดแล้ว

คลิก 01
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เมื่อลดขนาดภาพแล้ว หากขนาดไฟล์ยังใหญ่เกินไป สามารถคลิกปุ่ม
บันทึก แล้วไปลดคุณภาพของไฟล์ลงอีกได้ โดยจะมีตัวเลือกปรับลดขนาด
ไฟล์ที่เหมาะสมได้ จากนั้นเลือกบันทึกในแฟ้มที่ต้องการอีกครั้ง

03 คลิกบันทึก

เลือกกรอบภาพ

D

ในแฟ้มที่ต้องการ

02 ปรับลด

D

B

เมื่อบันทึกจะได้ขนาดไฟล์ลดลง

ขนาดไฟล์

01 คลิก

เพียงเท่านี้ก็สามารถน�ำภาพที่
บันทึกไปใช้ในเว็บเพจได้ ซึง่ จะได้ขนาด
ภาพตามที่ปรับ พร้อมภาพที่ตกแต่ง
ให้สวยงามได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม
PhotoScape

5. กระตุ้นความรู้สึกให้อยากซื้อสินค้าและบริการ โดยอาจจะแจ้งรายการ
โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
6. สร้างการติดต่อ และปิดการขาย โดยมีขอ้ มูลการติดต่อเพือ่ สัง่ ซือ้ หรือมีปมุ่
สั่งซื้อ หากลูกค้าสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อ หรือต้องการติดต่อสอบถามก็
สามารถติดต่อตามรายการที่แจ้งไว้ได้ และควรย�้ำให้ลูกค้าอ่านเงื่อนไขก่อน
การสั่งซื้อให้ละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาภายหลังจากการสั่งซื้อสินค้าแล้ว
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7. เงื่อนไขอื่นๆ เช่น การรับประกัน การ

คืนสินค้า ค่าขนส่งสินค้า ภาษี หรืออื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรระบุให้ชดั เจน และตรงกับ
ความเป็นจริง จะท�ำลูกค้าจะอุน่ ใจมากขึน้
และน�ำมาประกอบการตัดสินใจในการ
สัง่ ซือ้ สินค้าได้

ออกแบบหน้าเว็บอย่างไรให้ดูดี

D

B

D

หน้าเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับหน้าร้านค้าของคุณ หากหน้าร้านของคุณ
ไม่สวย ดูไม่ดี ก็คงจะไม่คอ่ ยมีใครอยากจะเดินเข้ามาซือ้ ของภายในร้านค้าของคุณ
สักเท่าไร ดังนัน้ หากมีการออกแบบเว็บไซต์ให้ดดู ี สวยงาม ใช้งานง่าย ก็จะช่วย
สร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาซือ้ ของภายในเว็บไซต์ของคุณได้ไม่นอ้ ย
เลยทีเดียว ซึง่ หลังจากเตรียมข้อมูลทีต่ อ้ งมีในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ก็ถงึ ขัน้ ตอน
การออกแบบหน้าร้านของคุณให้ดดู ี โดยสรุปออกมาเป็นข้อๆ ได้ดงั นี้
1. ออกแบบให้เรียบง่าย และเป็นระเบียบ เว็บเพจที่เรียบง่ายและดูดี จะ
สร้างความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ การวางต�ำแหน่งของเนื้อหาต่างๆ อย่างมี
ระเบียบ จะช่วยให้ผู้ชมหาข้อมูลได้งา่ ยและรวดเร็ว
2. จัดสัดส่วนระหว่างข้อความและภาพกราฟิกให้พอดี เว็บเพจที่มีข้อความ
มากๆ ผู้ชมจะรู้สึกกลัวและเบื่อหน่าย ท�ำให้เนื้อหาของเว็บเพจดูหนักและ
ขาดความดึงดูดใจ และตรงกันข้ามหากมีแต่รูปภาพก็จะท�ำให้ผู้เข้าชมไม่รู้
จะเริ่มต้นที่จุดใด ท�ำให้เว็บเพจขาดเนื้อหาสาระ แนวทางที่ถูกต้องคือการ
จัดสัดส่วนระหว่างข้อความและภาพกราฟิกให้เหมาะสม
3. ให้ความส�ำคัญกับส่วนบนของเว็บเพจ ส่วนส�ำคัญที่สุดของเว็บเพจ คือ
ด้านบนสุดของหน้า ผูช้ มจะสัมผัสได้ทนั ทีเมือ่ เปิดเข้ามาทีห่ น้านัน้ ส่วนใหญ่
นิยมจัดวางองค์ประกอบเป็นรูปแบบคล้ายๆ กัน ดังนี้
 ชื่อโลโก้ของเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่น หรือปุ่มที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ
ต่างๆ เครื่องมือเสริมส�ำหรับค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ และลิงค์ส�ำคัญๆ
 ป้ายแบนเนอร์โฆษณา หรือข้อความที่ส�ำคัญ
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4. สร้างระดับความส�ำคัญของเนื้อหา จะช่วยเน้นให้ผู้ชมเห็นว่าส่วนไหน

ส�ำคัญมาก หรือส�ำคัญน้อย ซึ่งผู้ชมจะรับรู้ได้ด้วยสายตาอย่างรวดเร็ว เช่น
ข้อความขนาดใหญ่แสดงว่าส�ำคัญกว่าข้อความขนาดเล็ก เป็นต้น ลักษณะ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องค�ำนึงถึงมีดังนี้
 ต�ำแหน่งและล�ำดับ สี ขนาด ขององค์ประกอบในเว็บเพจ
 ภาพกราฟิกทีด
่ งึ ดูดความสนใจ ใช้ภาพเคลือ่ นไหว หรือข้อความเคลือ่ นไหว
เพื่อเน้นเฉพาะจุด
 ใช้บุลเล็ตแสดงรายการที่เป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อแยกให้เห็นเด่นชัด

5. เลือกใช้สีอย่างเหมาะสม การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามนั้น ส่วนใหญ่จะ

B

D

ขึ้นอยู่กับการเลือกชุดสีให้ผสมกลมกลืนกัน ท�ำให้เว็บเพจออกมาดูดี เช่น
สีพื้นเว็บเพจ สีข้อความ และสีขององค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งควรจะให้ออกมา
ในโทนสีเดียวกัน และการใช้สีนั้นยังช่วยบ่งบอกบุคลิกของเว็บไซต์ได้ด้วย
ว่าเนื้อหาจะออกมาแนวไหน

ตัวอย่างการเลือกใช้สแี บบต่างๆ

D

สีส้ม ให้ความรู้สึก อบอุ่น สดใส
มีสติปัญญา ทะเยอทะยาน
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สีแดง ให้ความรูส้ กึ เร้าใจ ตืน่ เต้น
ท้าทาย ตื่นตัว
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สี เ หลื อ ง ให้ ค วามรู ้ สึ ก แจ่ ม ใส
สดใส อบอุ่น ร่าเริง

D

สีชมพู ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ อ่อนโยน
นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก

สีน�้ำเงิน ให้ความรู้สึกสุขุม
เยือกเย็น หนักแน่น น่าเชื่อถือ

D

B

สีเขียว ให้ความรู้สึกร่มเย็น
ผ่อนคลาย สบายตา ปลอดภัย

สีฟา้ ให้ความรูส้ กึ สงบ เยือกเย็น
อิสระ สบาย ปลอดภัย

สีม่วง ให้ความรู้สึกน่าติดตาม
เร้นลับ น่าค้นหา มีเสน่ห์
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สี ข าว ให้ ค วามรู ้ สึ ก บริ สุ ท ธิ์
สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน

สีทอง ให้ความรู้สึกความหรูหรา
มีราคา สง่างาม

D

6. ออกแบบขนาดของเว็บเพจให้พอดีกบั หน้าจอ การออกแบบเว็บไซต์ทดี่ นี นั้

D

B

จะต้องค�ำนึงถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายส่วนใหญ่ด้วยว่าเขาใช้จอภาพที่มีความ
ละเอียดเท่าใด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์พกพาต่างๆ ด้วย ซึ่งก็ควรพัฒนาให้รองรับกับ
ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุด

องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี
1. ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์
รองรับการแสดงผลกับหน้าจอทีี่มีความละเอียดต่างกันได้หลายขนาด
 สามารถแสดงผลได้หลายบราวเซอร์
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NOTE
สามารถดูสถิตกิ ารเข้าใช้งาน
เว็บของคนไทยว่าใช้เครือ่ งความ
ละเอียดหน้าจอเท่าไร และดู
สถิตเิ ว็บบราวเซอร์ทนี่ ยิ มใช้ได้
ที่ http://truehits.net/graph/
graph_stat.php#RES

ii

ตัวอย่างการแสดงสถิตกิ ารใช้งาน

เลื อ กใช้ ฟ อนต์ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน (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�ำแหน่งมุมบนซ้ายมือ
 ค�ำอธิบายเว็บไซต์ ควรอยู่ติดกับโลโก้
 เมนูที่ลิงค์ไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ (Navigation) ใช้งานได้ง่าย
 จัดเรียงล�ำดับการน�ำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์
 ท�ำ Sitemap เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

D

B

D
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5. มีความน่าเชื่อถือ
ออกแบบให้สวยงาม ดูเป็นมืออาชีพ
 แสดงข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ และการติดต่อให้ชัดเจน
 กรณีมีการขายสินค้าและส่งทางไปรษณีย์ ควรติดตั้งระบบ Tracking
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการตรวจสอบและติดตามสินค้าได้
 แสดงเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ เช่น ISO, DBD Registered,
DBD Verified

D



เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

D

B

นอกจากการออกแบบเว็บไซต์ให้ออกมาดูดี สวยงาม ไม่วา่
จะเป็นการเลือกใช้สี การจัดวางเมนูตา่ งๆ ให้ใช้งานได้งา่ ย เนือ้ หา
ทีเ่ หมาะสมแล้ว ยังมีปจั จัยทีส่ ามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั
เว็บไซต์ได้อกี ดังนี้

1. มีชื่อโดเมนเป็นของตัวเอง จะน่าเชื่อถือกว่าการใช้โดเมนเนมที่ติดอยู่กับ
เว็บไซต์ฟรีต่างๆ
2. หลีกเลี่ยงการใช้เว็บโฮสติ้งฟรี เพราะส่วนใหญ่ผู้ให้บริการเหล่านี้มักจะมี
การน�ำโฆษณาสินค้าต่างๆ ที่ไม่ใช่ของร้านเราไปแสดงในหน้าเว็บ ซึ่งอาจ
ท�ำให้เว็บดูไม่น่าเชื่อถือได้

3. ขอใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการ
ประกอบธุรกิจ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ โดยจะได้เครือ่ งหมายรับรองความน่าเชือ่ ถือ
ในการประกอบธุรกิจ เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจได้วา่ เว็บไซต์
ของเรามีตวั ตน สามารถตรวจสอบได้ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ก)
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4. ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินการซือ้ ขายให้ชดั เจน เมือ่ ลูกค้าเข้ามายังร้านค้า
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แล้ว สิ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นก็คือการก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินการ
ซื้อขายให้ชัดเจน หากเกิดปัญหาในการซื้อขายขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้งา่ ย
เพราะต้องเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งควรจะมีรายละเอียดดังนี้
 กฏระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ การจ�ำกัดพื้นที่
ข้ อ มู ล และการละเมิ ด สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล การให้ ข ้ อ มู ล และการใช้ ภ าษา
การสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
 การรับประกันสินค้า กรณีสินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อสามารถติดต่อศูนย์บริการ
ของผู้ผลิตนั้นๆ ได้โดยตรงหรือติดต่อใครได้บ้าง
 การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลลูกค้าทุกคนจะต้องถูกปิดเป็น
ความลับ และไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
 ขั้นตอนการสั่งซื้อและวิธีการจัดส่งสินค้า จัดการรายการสินค้าที่สั่งซื้อ
ก�ำหนดที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า วิธีจัดส่งสินค้า วิธีการช�ำระเงิน สรุป
รายการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อสินค้านั้น
 วิธีการช�ำระค่าสินค้าและบริการ สามารถเลือกวิธีช�ำระผ่านช่องทางต่างๆ
ได้หลายช่องทาง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 ความปลอดภัยในการช�ำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หากมีการจ่ายด้วยบัตร
เครดิตผ่านอินเทอร์เน็ตควรมีความปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือ เช่น การใช้การ
เข้ารหัส SSL (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SSL เพิ่มเติมที่หัวข้อ “รักษาความ
ปลอดภัยให้กบั เว็บไซต์ดว้ ย SSL (Secure Sockets Layer)” หน้าถัดไป)
5. การน�ำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์ทเี่ ป็นปัจจุบนั หมัน่ อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้
ตรงกับความเป็นจริงอยูเ่ สมอ เช่น สินค้า ควรมีอพั เดทสินค้ามาใหม่ จ�ำนวน
สินค้าทีม่ อี ยูจ่ ริงพร้อมส่ง สินค้าทีข่ ายหมดแล้ว หรืออาจอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
ของทางร้าน กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่า
เว็บไซต์ของคุณมีคนดูแลอยู่ และมีตัวตนแน่นอน
6. การอ้างอิงถึงผูท้ เี่ คยใช้สนิ ค้าและบริการไปแล้ว อาจจะอ้างอิงลูกค้าทีเ่ คยใช้
สินค้ามาแล้วเข้ามารีวิวสินค้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ และรูปแบบของการอ้างอิงลูกค้านั้น ควรจะเลือก
เอาค�ำพูดหรือประโยค ที่ลูกค้าพูดถึงในมุมที่ดี และควรขออนุญาตอ้างอิง
ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้าด้วย ถ้าหากเป็นคนดังหรือดาราที่มีคนรู้จักเยอะๆ
ก็จะยิ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาอ่านได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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รักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ด้วย
SSL (Secure Sockets Layer)
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หากเว็บไซต์ของคุณต้องใช้รบั -ส่งข้อมูลส�ำคัญๆ เช่น ชือ่ ผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ฯลฯ
กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อยู่เป็นประจ�ำ โดยที่ไม่มีระบบป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับข้อมูลเลย อาจจะถูกดักฟัง หรือขโมยข้อมูลที่รับส่งกันนั้นโดย
ผูไ้ ม่หวังดีได้ ดังนัน้ จึงควรมีการติดตัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยให้กบั เว็บไซต์
ทีเ่ รียกว่าระบบ SSL (Secure Sockets Layer) ซึง่ จะใช้การเข้ารหัสในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลทีร่ บั ส่ง ผูท้ ดี่ กั อ่านข้อมูลไปก็ไม่สามารถถอดรหัสเพือ่
น�ำไปใช้ได้
ส�ำหรับเว็บไซต์ทมี่ กี ารติดตัง้
ระบบ SSL สั ง เกตได้ จ ากชื่ อ
โปรโตคอลที่เรียกใช้จะเปลี่ยน
จาก http:// เป็น https:// และ
จะมีรปู แม่กญ
ุ แจแสดงอยูใ่ นช่อง
Address ของบราวเซอร์ทใี่ ช้งาน
ซึง่ เมือ่ เข้าไปทีเ่ ว็บเหล่านี้ คุณจะ
สามารถคลิกทีร่ ปู กุญแจเพือ่ เรียกดู ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
หรือ SSL Certificate ทีย่ นื ยันว่าเว็บไซต์ดงั กล่าวเป็นเว็บไซต์ตวั จริงตามทีอ่ า้ งและ
มีความปลอดภัยเชือ่ ถือได้ (แต่ละเว็บบราวเซอร์จะแสดงต�ำแหน่งของรูปกุญแจ
ไม่เหมือนกัน เช่น IE และ Chrome จะอยูด่ ้านหน้าชือ่ เว็บ ส่วน Firefox และ
Safari จะอยูด่ า้ นหลังชือ่ เว็บ เป็นต้น) ซึง่ ใบรับรองนีจ้ ะออกโดยหน่ยงาน หรือ
องค์กรอิสระทีเ่ ชือ่ ถือได้ ซึง่ ให้บริการด้านนีโ้ ดยเฉพาะอีกทีหนึง่
ปัจจุบันหน่วยงานที่ให้บริการ SSL Certificate
หรือทีเ่ รียกว่า CA (Certificate Authority) มีอยูห่ ลาย
แบรนด์ เช่น Verisign, Thawte, Geotrust, InstantSSL,
Comodo, RapidSSL, Digicerts SSL, nsProtectSSL
และ GoDaddy SSL เป็นต้น

https://
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NOTE

ประเภทของระบบ SSL

ÌÌ
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Private SSL (หรือ dedicated SSL) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ คี วาม
น่าเชือ่ ถือสูงสุด การติดตัง้ จะต้องซือ้ SSL Certificate จากหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
หรือ CA โดยจะต้องติดตัง้ บน IP Address แบบส่วนตัว (Dedicated IP Address)
พร้อมทัง้ ระบุให้ชดั เจนว่าชือ่ เว็บไซต์อะไร เช่น https://เว็บของฉัน
Shared SSL เป็นระบบรักษาความปลอดภัยทีผ่ ใู้ ห้บริการเว็บโฮสติง้ ต่างๆ นิยมใช้
เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่เว็บ และ
เป็นทางเลือกส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการซื้อ SSL Certificate จาก CA
(ซึง่ แพงกว่า) แต่มขี อ้ จ�ำกัดคือ จะต้องเรียกใช้ผา่ นชือ่ โดเมนเนมของผูใ้ ห้บริการ
โฮสติง้ เท่านัน้ เช่น https://ชือ่ โดเมนเนมของเว็บโฮสติง้ /เว็บของฉัน ไม่สามารถ
เรียกผ่านชือ่ โดเมนเนมหรือชือ่ เว็บของตัวเองได้
Self-signed Certificate คือการติดตั้ง SSL โดยไม่ได้ซื้อ SSL Certificate
คือผู้ดูแลเว็บไซต์จะสร้าง Certificate File ขึ้นมาเอง โดยไม่ผ่านการรับรอง
ของ CA ซึ่งเมื่อเรียกเข้าสู่เว็บไซต์ เว็บบราวเซอร์จะแสดงข้อความเตือนขึ้นมา
ให้ผเู้ ข้าเว็บไซต์คลิกยืนยันตอบรับ Certificate ดังกล่าวก่อนเข้าสูเ่ ว็บไซต์นนั้ ๆ ซึง่
ก็ตอ้ งขึน้ กับว่าผูใ้ ช้จะเชือ่ ใจเว็บของคุณแค่ไหน แต่ไม่แนะน�ำวิธนี เี้ พราะนอกจาก
ลูกค้าจะไม่มนั่ ใจแล้ว ยังเกิดความร�ำคาญจากการทีต่ อ้ งคลิกยอมรับ Certificate
ทีค่ ณ
ุ ตัง้ เองทุกครัง้ ด้วย

D

ÌÌ

Heartbleed และช่องโหว่อื่นๆ :
มี SSL แล้วก็ ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอ

เร็วๆ นี้มีข่าวเกี่ยวกับบั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาดในโปรแกรม SSL ที่
เรียกว่า Heartbleed ซึ่งท�ำให้ผู้ร้ายสามารถเข้ามาล้วงข้อมูลไปจากเซิร์ฟเวอร์
ที่ใช้โปรแกรม SSL ที่เรียกว่า OpenSSL (บางรุ่น) ได้โดยแทบไม่ทิ้งร่องรอย
ซึง่ ท�ำให้เซิรฟ์ เวอร์หลายแสนเครือ่ งหรือราว 2/3 ของทัง้ โลกต้องปรับแก้โปรแกรม
เพือ่ อุดช่องโหว่โดยด่วน และยังบอกไม่ได้ดว้ ยว่าก่อนหน้านัน้ เว็บใดโดนขโมยข้อมูล
รหัสผ่าน (password) ด้วยช่องโหว่นไี้ ปแล้ว เว็บส่วนมากจึงแนะน�ำให้ผใู้ ช้เปลีย่ น
รหัสผ่านใหม่เพือ่ ป้องกันไว้กอ่ น
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กรณีนี้เป็นครั้งใหญ่สุดที่เกิดช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ขนึ้ แต่ไม่ใช่ครัง้ แรก และคงจะไม่ใช่ครัง้ สุดท้ายด้วย แต่ถงึ อย่างไร
การใช้ระบบแล้วยังอาจเกิดช่องโหว่ได้ ก็นบั ว่าปลอดภัยกว่าการไม่มรี ะบบป้องกัน
ใดๆ เลย เพียงแต่ทั้งเจ้าของเว็บและผู้ใช้ต้องตระหนักว่า ถึงแม้จะมีมาตรการ
ป้องกันแล้ว ก็ยังควรใช้สามัญส�ำนึกและความระมัดระวังในการใช้บริการหรือ
ท�ำธุรกรรมออนไลน์ เช่นเดียวกับทีพ่ งึ ท�ำในกรณีออฟไลน์ อะไรทีน่ า่ สงสัยหรือดู
ไม่น่าเชื่อก็ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถด�ำเนิน
กิจการต่อเนือ่ งไปได้อย่างราบรืน่ ไม่ถกู ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ฉ้อฉลหรือเอาเปรียบกัน

D

นอกจากนีย้ งั มีขอ้ แนะน�ำส�ำหรับทุกฝ่ายทีเ่ ข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ต้อง
อาศัยการกรอกชือ่ ผูใ้ ช้และ password เพือ่ ยืนยันว่าเป็นตัวจริง ให้ดแู ลพาสเวิรด์
ของตนเองให้ดี สรุปสัน้ ๆ ได้ดงั นี้
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ตั้งพาสเวิร์ดเว็บไซต์ส�ำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมล์ที่เอาไปผูกหรือใช้
ในการสมัครบริการอื่นๆ อย่าง Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ
ไม่ให้ซ�้ำกัน เวลาเกิดปัญหา เช่นบางเว็บถูกเจาะระบบเอาพาสเวิร์ดไปได้
ก็จะไม่เสียหายถึงเว็บอื่น
ควรมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นครั้งคราว เช่น ทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ
1 ปี ก็ยังดี
ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ระบบล็อคสองชั้น (2-factor authentication) ซึ่งบางเว็บ
มีให้เลือกได้ คือต้องใช้พาสเวิร์ดเดิมร่วมกับการขอพาสเวิร์ดเฉพาะกิจทาง
SMS มาทีโ่ ทรศัพท์ของเรา เช่นกรณีเข้าใช้จากเครือ่ งใหม่ ทีไ่ ม่เคยใช้มาก่อน
หรือจากสถานที่ (เมืองหรือประเทศ) ที่ผิดไปจากปกติ

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
อย่างไรให้ดูน่าเชื่อถือ ซึ่งก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ให้สวยงาม การสร้างเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม
มีการจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีระบบรักษาความปลอดภัย
ให้กบั ข้อมูลภายในเว็บไซต์ ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นมีสว่ นเกีย่ วข้อง และมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะท�ำให้เว็บไซต์ของเราน่าใช้ และสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ นอกจากนีข้ อ้ มูลต่างๆ ก็ควรมีการ
อัพเดทให้ใหม่และทันสมัยอยูเ่ สมอ เพือ่ ยืนยันว่าเว็บไซต์นมี้ คี นดูแลอยู่
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ท�ำไมต้องโปรโมทเว็บ
การโปรโมทเว็บให้ตดิ อันดับใน Search Engine หรือการท�ำ SEO (Search
Engine Optimization) เป็นการท�ำให้เว็บเป็นทีร่ จู้ กั ในเว็บ Search Engine ทัง้ หลาย
เช่น Google, Bing หรือ Yahoo เป็นต้น เพราะคนส่วนใหญ่หากต้องการจะ
หาซื้อสินค้าอะไรสักชิ้น สิ่งที่เขาท�ำก่อนอื่นเลยนั่นก็คือ “การค้นหาข้อมูล”
ดังนัน้ การท�ำ SEO จุดประสงค์เพือ่ ให้เว็บอยูใ่ นล�ำดับแรกๆ ของการค้นหานัน่ เอง
โดยวิธกี ารทีล่ กู ค้าจะเข้ามายังเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้นนั้ มีอยู่ 3 วิธี คือ

D

1. เข้ามาโดยตรงด้วยการพิมพ์ชอื่ เว็บไซต์ (Direct) กรณีทที่ ราบชือ่ เว็บอยูแ่ ล้ว
2. มาจากหน้าผลการค้นหาของ Search Engine ทั้งหลาย โดยการพิมพ์

D

B

ค�ำค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด (Keywords) จากนั้น Search Engine ก็จะค้นหา
เว็บไซต์ที่มีคีย์เวิร์ดตรงกับค�ำค้นหานั้นๆ ซึ่งเว็บไซต์ใดมีผู้เข้าไปมากที่สุด
จากคียเ์ วิรด์ นี้ จะถูกแสดงอยูใ่ นอันดับต้นๆ ซึง่ วิธนี จี้ ะได้ลกู ค้าทีต่ รงกลุม่ และ
ได้ผลมากที่สุด ดังนั้นธุรกิจหรือร้านค้าควรให้ความส�ำคัญกับการโปรโมท
ผ่าน SEO และ SEM (Search Engine Marketing ซึ่งรวมถึงการเสียเงิน
ลงโฆษณาออนไลน์ด้วยเทคนิคต่างๆ) เป็นอันดับต้นๆ
3. มาจากการคลิก Link ที่อยู่ในเว็บไซต์อื่นๆ (Referral)
ผลการค้นหาทั่วไปจากการทำ� SEO
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ผลการค้นหาแบบมีค่าบริการ

เตรียมความพร้อมก่อนท�ำ SEO
ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ หรือผู้ที่ก�ำลังจะเริ่มต้นท�ำเว็บไซต์สักเว็บหนึ่ง
ควรต้องค�ำนึงและพิจารณาปัจจัยทีจ่ ะมีผลต่อการท�ำ SEO ในอนาคต ดังต่อไปนี้

1. การตัง้ ชือ่ โดเมน (Domain Name) นัน้ มีผลกับการท�ำ SEO เพราะการทีล่ กู ค้า

D

B

3.

D

2.

จะค้นพบเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดายนัน้ ควรจะมีชอื่ ทีจ่ ดจ�ำได้งา่ ย ตรงกับ
Keywords ของสินค้าหรือบริการภายในเว็บไซต์
การเลือกโฮสต์ (Host) ที่อยู่กับเว็บไซต์ของเรา เป็นเรื่องที่ส�ำคัญเช่นกัน
โดยต้องดูที่ตั้งของโฮสต์ว่าอยู่ที่ไหน สามารถเข้าถึงโดยกลุ่มผู้ใช้ที่เป็น
เป้าหมายได้เร็วเพียงพอหรือไม่ (เช่น เป็นลูกค้าคนไทยก็ควรตั้งโฮสต์ใน
เมืองไทย จะได้เข้าได้เร็ว) มีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใด หรือล่มบ่อยไหม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อการเข้าใช้งานในเว็บไซต์
ก�ำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์และเครื่องมือที่จะสร้างเว็บไซต์ ที่จะท�ำให้
เว็บติดอันดับได้ง่าย โดยก�ำหนด Sitemap ก่อนท�ำเว็บไซต์ ให้ชัดเจนว่า
แต่ละหน้าในเว็บไซต์จะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม
ไม่รู้สึกล�ำบากในการเข้าไปสู่หน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ (ตัวช่วยสร้าง
Sitemap www.xml-sitemap.com) และเครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บไซต์ เช่น
WordPress ก็มักมีช่องให้ใส่ข้อมูลประกอบอื่นๆ (ซึ่งผู้ใช้อาจไม่เห็น แต่
Search Engine จะเข้ามาอ่าน) ที่จะท�ำให้ได้คะแนนดีในผลการค้นหา
จึงควรศึกษาให้ละเอียด และกรอกให้ครบถ้วน
คุณภาพเว็บไซต์และการมีเนือ้ หาทีด่ ี เป็นอีกสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้คนเยีย่ มชมและ
อยู่กับเราได้นานๆ รวมถึงการท�ำ “สิ่งแตกต่าง” ให้เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์
อีกด้วย
ตรวจสอบลิงค์ทั้งหมดภายในเว็บ เพราะหากลิงค์เสีย Search Engine
จะมองว่าเว็บไม่มคี ณ
ุ ภาพ (ตรวจสอบลิงค์เสีย www.websitegoodies.com/
tools/linkcheck.php)

4.
5.
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รูปแบบการโปรโมท
เมือ่ เว็บพร้อมใช้งานแล้วเราก็เริม่ วางแผนเตรียมการโปรโมทได้เลย โดยการ
โปรโมทมีทงั้ แบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จา่ ยในการโปรโมท

โปรโมทฟรี

B

D

แลกลิงค์กับเว็บไซต์อื่นๆ เพิ่มโอกาสให้คนรู้จักเว็บเรามากขึ้น
แจ้งทีอ่ ยูเ่ ว็บไซต์ไปยังสารบัญเว็บไซต์ (directory) หรือเว็บท่า (portal) ต่างๆ
ใช้สื่อออนไลน์เชื่อมต่อภายในเว็บไซต์ เช่น Facebook, Instagram หรือ
อื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อและโฆษณา
โปรโมทในเว็บบอร์ดต่างๆ โดยใช้เนื้อหาที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับบอร์ด
ที่ส�ำคัญควรเคารพแนวทางหรือกติกาของบอร์ดนั้นๆ และไม่รบกวนภายใน
บอร์ดที่เราลงด้วย
โปรโมทในเว็บที่ให้ลงประกาศ หรือลงโฆษณาฟรี ควรเลือกเว็บที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของเรา

โปรโมทแบบมีค่าใช้จ่าย

D

หากต้องการโปรโมทแบบได้ผลเร็ว สามารถเลือกใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
โปรโมทเว็บได้ แต่กค็ วรพิจารณาด้วยว่าคุม้ ค่ากับการลงทุนหรือไม่ โดยสามารถ
ก�ำหนดค่าใช้จา่ ย วัน-เวลาในการโปรโมทเองได้ (ดูตวั อย่างการโปรโมทเว็บได้ทา้ ยบท)

หลักการท�ำ SEO

การท�ำ SEO แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การปรับแต่งหน้าเว็บ หรือเอกสาร HTML
ให้ Search Engine รู้จัก
เป็นการจัดการปรับแต่งหน้า
เว็บให้ตรงกับการค้นหาของ Search
Engine โดยมีสว่ นส�ำคัญทีค่ วรทราบ
และปฏิบตั ติ ามดังนี้
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NOTE

HTML (Hypertext Markup Language) เป็น
ภาษาที่ใช้แสดงผลเอกสารของหน้าเว็บเพจ
ไปยังเว็บบราวเซอร์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเขียนด้วย
ภาษาหรือเครื่องมือสร้างเว็บใดก็ตาม หน้า
เว็บจะแสดงผลด้วยภาษา HTML เป็นหลัก

เนื้อหาภายในเว็บ
ในแต่ละหน้าเว็บเพจควรจะมี Keywords หรือค�ำค้นหาอยูใ่ นหน้าเว็บด้วย
ในปริมาณทีพ่ อดีไม่มากจนเกินไป ทีส่ ำ� คัญควรมีเนือ้ หาทีเ่ ป็นจริง เป็นเรือ่ งราว
ทีอ่ ธิบายได้วา่ เว็บเพจนีบ้ อกเกีย่ วกับเรือ่ งอะไร และต้องการจะสือ่ อะไรกับผูเ้ ข้า
เยี่ยมชมบ้าง อีกอย่างที่หัวเว็บด้านบนควรจะบอกด้วยว่า เราท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ
อะไร เพือ่ ให้ตรงกับ Keywords หรือค�ำค้นหานัน่ เอง

โค้ด HTML

D

บางท่านอาจจะไม่เคยรูว้ า่ โค้ด HTML หน้าตาเป็นอย่างไร และจะไปแก้ไขยังไง
วิธงี า่ ยๆ คือ ถ้าใช้บราวเซอร์ Firefox หรือ Chrome ให้คลิกขวาบนหน้าเว็บร้าน
ค้าของตน หรือเว็บทีจ่ ะเข้าไปท�ำการโปรโมท แล้วเลือก View Page Source
ถ้าเป็น IE หรือ Safari เลือก View Source ก็จะแสดงหน้าต่างโค้ด HTML ขึน้ มา

D

B

ตัวอย่างดูโค้ด HTML ของเว็บ sanook.com
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แสดงหน้าต่าง
โค้ด HTML

โครงสร้างของค�ำสัง่ HTML
<html>
<head>
<title> ชือ่ เรือ่ ง </title>
ค�ำสัง่ ในหัวข้อของ head
</head>
<body>

B
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ในการดูโค้ด HTML มีประโยชน์มาก
ทีเดียว เพราะเราสามารถเปิดดูเว็บไซต์
คูแ่ ข่งของเราได้วา่ เขาได้บนั ทึกข้อมูลอะไร
ไว้บา้ งในเว็บไซต์นนั้ ซึง่ สามารถน�ำมาเรียนรู้
และพัฒนาการท�ำ SEO ได้เป็นอย่างดี

D

ส�ำหรับรูปแบบค�ำสั่ง HTML จะอยู่
ภายในเครือ่ งหมาย < > เรียกว่าแท็ก ซึง่
โครงสร้างของภาษาจะเป็นดังรูปแบบด้านขวา

ค�ำสัง่ ทีใ่ ช้แสดงผลบนหน้าเว็บ

</body>
</html>

เนือ้ หาส่วนนีจ้ ะแนะน�ำการปรับแต่งบางแท็กทีม่ ผี ลต่อ SEO ได้แก่

1. ใส่ชื่อเรื่องหน้าเว็บ อยู่ในแท็ก <title> ชื่อเรื่อง </title> เป็นแท็กแสดง
ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเพจ ที่แสดงบนแถบ Title bar นั่นเอง ควรใส่ชื่อเรื่อง
ให้ตรงกับ Keywords ของหน้าเว็บ เพื่อให้ Search Engine ค้นหาได้ง่าย
โดยให้ใส่โค้ด HTML ดังนี้

<title> keyword หลัก, keyword รอง, keyword อืน่ ๆ </title>

2. ใส่รายละเอียดเกีย่ วกับเว็บเพจ อยูใ่ นแท็ก <meta> ไว้สำ� หรับบอกรายละเอียด
ของเว็บเพจที่ก�ำลังแสดงผลอยู่ ซึ่งแท็กเหล่านี้จะมีผลกับ Search Engine
เช่นกัน ส�ำหรับแท็ก <meta> นัน้ จะใส่ไว้ในแท็ก <head>..<meta>..</head>
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ยกตัวอย่างการใช้แท็ก <meta> ของหน้าเว็บ sanook.com ดังนี้

ตัวอย่างการใช้แท็ก <meta> สำ�หรับ SEO

D

B

D

<meta name=“Description” content=“ค�ำอธิบายหน้าเว็บ”>
เป็นส่วนทีอ่ ธิบายถึงเนือ้ หาภายในเว็บเพจทัง้ หมดว่าเกีย่ วกับเรือ่ งอะไร อย่างไร
บ้าง เพือ่ ให้ Search Engine รูว้ า่ เว็บเพจนีค้ อื อะไร ไว้ทำ� อะไร
<meta name=“Keywords” content=“ค�ำค้นหาภายในเว็บ”>
ส่วนทีเ่ ราต้องการให้คนค้นหาแล้วเจอเว็บไซต์ของเรา อย่างในเว็บ sanook
จะเห็นได้วา่ Keywords ทีเ่ ขาต้องการนัน้ คือค�ำว่า เกมส์ ดูดวง หวย ฟังเพลง
ซึง่ เป็นค�ำทีม่ ผี ลการค้นหาเยอะมากเลยทีเดียว
<meta name=“author” content=“ชือ่ เจ้าของลิขสิทธิ”์ >
เป็นส่วนทีอ่ ธิบายถึงผูเ้ ขียน หรือผูเ้ ป็นเจ้าของลิขสิทธิใ์ นเว็บไซต์นี้
<meta name=“robot” content=“index,follow”>
เป็นส่วนทีส่ งั่ ให้ Search Engine สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลทุกๆ หน้าของ
เว็บไซต์ทงั้ หมด
3. ใส่ชื่อรูปภาพหรือค�ำอธิบายภาพ ปกติ Search
Engine ไม่สามารถค้นหารูปภาพได้ เพราะอ่านได้
เฉพาะส่วนที่เป็นตัวอักษร ดังนั้นจึงควรตั้งชื่อไฟล์
รูปภาพ และใส่ค�ำอธิบายภาพให้เป็นชื่อเดียวกับ
Keywords เพื่อให้ Search Engine หาเจอ และรู้ว่า
รูปภาพนี้ก�ำลังพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเอง
มีค�ำ อธิบายรูปภาพ
<img src=“ต�ำแหน่งทีอ่ ยูข่ องรูปภาพ” alt=“ค�ำอธิบายภาพ”>
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4. ใส่หวั เรือ่ งภายในหน้าเว็บ <H1> - <H6> เพือ่ ล�ำดับความส�ำคัญของเนือ้ หา
ในเว็บ เนื่องจาก Search Engine จะอ่านข้อมูลจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา
ดังนั้นเราสามารถแทรก Keywords ลงไปในส่วนหัวเรื่อง หรือ Heading
ภายในหน้านัน้ ๆ โดยแต่ละหน้าก็ควรจะมี Heading 1, Heading 2,... เรียง
ตามล�ำดับความส�ำคัญของเนื้อเรื่อง
ซึ่ง Search Engine ก็จะให้ความ <H1> Keywords </H1>
<H2> Keywords </H2>
ส�ำคัญของ Keywords ทีอ่ ยูใ่ นส่วนหัว
เรือ่ งภายในหน้าเว็บนัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน
5. หลีกเลีย่ งการใช้ JavaScript เนือ่ งจาก Search Engine ไม่เข้าใจ หาก
เจอก็จะข้ามไปเลย เพราะฉะนัน้ หากต้องการสร้างเว็บเพือ่ เน้นการท�ำ SEO
แล้ว ถ้าหลีกเลีย่ งโค้ดเหล่านีไ้ ด้ควรหลีกเลีย่ ง
ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคในการปรับแต่งภายในหน้าเว็บ ด้วยการเขียนโค้ด
HTML ทีม่ สี ว่ นต่อการค้นหาของ Search Engine โดยทีห่ น้าตาและโครงสร้าง
ภายนอกของเว็บไม่เปลีย่ นแปลง แต่จะท�ำให้ Search Engine เข้ามารูจ้ กั เว็บไซต์
ของเราได้มากขึน้

2. การปรับแต่งปัจจัยภายนอกให้ Search Engine รู้จัก

D

นอกจากการปรับแต่งภายในหน้าเว็บแล้ว สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ Search Engine
รูจ้ กั กับเว็บไซต์ของเรามากขึน้ ก็คอื การสร้างลิงค์จากภายนอกเข้ามายังเว็บไซต์
ของเรา หรือสร้างลิงค์เชื่อมโยงเนื้อหา
ภายในเว็บไซต์ของเรา สามารถท�ำได้ดงั นี้

แลกลิงค์กับเว็บไซต์อื่น

ด้วยการเข้าไปติดต่อเป็นพันธมิตรกับ
เว็บไซต์ตา่ งๆ แล้ว “ขอแลกลิงค์” กัน อาจจะ
ใช้ลักษณะแบนเนอร์ข้อความ ตัวอักษร
หรืออะไรก็ได้ ถือว่าเป็นการแลกเปลีย่ นลิงค์
ทัง้ หมด นอกจากนีห้ ากเว็บของเรามีเนือ้ หา
ที่ดี น่าสนใจ มีเว็บไซต์ต่างๆ พูดถึงแล้ว
อ้างอิงลิงค์กลับมายังเว็บของเราก็นบั เป็นอีก
ตัวช่วยที่จะให้ Search Engine รู้จักเว็บ
ของเราได้

56

โปรโมทอย่างไรให้ดัง

ตัวอย่างเว็บ
ทีม่ กี ารรับ
แลกลิงค์

ส่งลิงค์ ให้สารบัญเว็บไซต์ตา่ งๆ
ซึ่งเว็บที่ให้บริการเหล่านี้จะ
เป็นเหมือนสมุดหน้าเหลือง ทีผ่ ใู้ ช้
สามารถค้นหาและคลิกเข้ามายังเว็บ
ของเราได้ เว็บดังๆ เช่น sanook.com,
kapook.com เป็นต้น

สร้างลิงค์ภายในเว็บเพจ

B

D

ในกรณีทมี่ เี นือ้ หาต่อเนือ่ งกัน หรือคล้ายกัน ควรสร้างลิงค์เชือ่ มโยงไปยัง
เนือ้ หาในหน้าเว็บอืน่ ๆ เพือ่ ให้สะดวกในการเข้าไปดูขอ้ มูลต่างๆ ภายในเว็บ และ
จะมีผลต่อการค้นหาข้อมูลของ Search Engine ด้วยเช่นกัน

D

สร้างลิงค์จากสื่อ Social Media ต่างๆ

เชือ่ มโยงเข้ามายังเว็บไซต์
เช่น อาจจะสร้างหน้าเพจของ
Facebook ส�ำหรับติดต่อและ
โปรโมทเว็บไซต์ โดยใส่ลงิ ค์เชือ่ ม
โยงเนือ้ หาเข้ามาในเว็บไซต์ดว้ ย

นีเ่ ป็นเพียงหลักการท�ำ SEO แบบคร่าวๆ เพือ่ ให้ Search Engine รูจ้ กั เว็บของเรา
ซึง่ ยังมีอกี หลายวิธใี นการโปรโมทเว็บ แต่ไม่วา่ จะใช้วธิ ใี ดก็ตามเว็บทีด่ กี ค็ วรจะมี
เนือ้ หาทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ และตรงกับกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเข้ามาเยีย่ มชมภายในเว็บ
ของเราด้วย
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ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์
เมือ่ เว็บไซต์พร้อมใช้งานแล้ว ก่อนเริม่ โปรโมทเราควรมีการตรวจสอบสถานะ
ของเว็บไซต์ ดังนี้

1. ตรวจสอบว่าเว็บไซต์เรามีการท�ำงานร่วมกับ Google ซึง่ เป็น Search Engine

D

B

D

ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดก่อนว่า เว็บไซต์ของเรามีการท�ำงานกับ Google หรือ
Google รู้จักเว็บไซต์ดีแค่ไหน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com ดังนี้
 ตรวจสอบว่ า Google แวะเข้ า มาเก็ บ ข้ อ มู ล เว็ บ ไซต์ ข องเราครั้ ง ล่ า สุ ด
เมือ่ ไร โดยให้พมิ พ์คำ� สัง่ ในช่องค้นหาของเว็บไซต์ www.google.com ดังนี้
cache:www.ชื่อเว็บไซต์

ผลการตรวจสอบ
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ตรวจสอบว่า Google เก็บข้อมูลหน้าใดในเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้ส�ำหรับ
การค้นหา โดยให้พิมพ์คำ� สั่งในช่องค้นหาของเว็บไซต์ www.google.com
ดังนี้ site:www.ชื่อเว็บไซต์

B

D

ผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามี Link จากทีใ่ ดวิง่ มาทีเ่ ว็บไซต์ของเราบ้าง โดยให้พมิ พ์คำ� สัง่
ในช่องค้นหาของเว็บไซต์ www.google.com ดังนี้ link:www.ชือ่ เว็บไซต์

D



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

ผลการตรวจสอบ
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ผลการตรวจสอบ

2. ตรวจสอบระดับคะแนนของ PageRank เว็บไซต์ของเราว่ามีคะแนนระดับใด
(จากคะแนนเต็ม 10) เพื่อทราบระดับความนิยมของเว็บไซต์ที่มีผลต่อการ
ค�ำนวณของ Serach Engine ในการขึ้นผลการค้นหา (ถ้าระดับคะแนนสูง
จะท�ำให้ Google สนใจและขึ้นผลการค้นหาในอันดับต้นๆ) โดยเข้าไปที่
www.prchecker.info แล้วใส่ชื่อเว็บไซต์ จะปรากฏคะแนนดังภาพ

D

B

D

01 เข้าเว็บไซต์

02 พิมพ์เว็บไซต์

แล้วคลิก Check PR
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D

03 พิมพ์รหัสยืนยันตามรูป

D

B

แล้วคลิก Verify Now
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04 แสดงผล

การตรวจสอบ

โปรโมทบน Social Media
ในปัจจุบนั สิง่ ทีม่ องข้ามไม่ได้เลยในการท�ำการตลาดออนไลน์กค็ อื สังคม Social
Media ต่างๆ ไม่วา่ จะ Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube เป็นต้น
เพราะกระแสมาแรง สามารถเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ได้เร็วมาก นอกจากนีย้ งั เข้าถึง
ผู้คนได้แทบทุกเพศทุกวัย ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็หันมาใช้
สือ่ เหล่านีช้ ว่ ยในการท�ำการตลาดกันแทบจะทัง้ หมดก็วา่ ได้

ข้อดีของการโปรโมทบน Social Media
ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม
เป้าหมาย
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา
ได้มาก
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เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างคุณกับลูกค้า สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือ
เว็บไซต์ ด้วยการบอกต่อกับคน
จ�ำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

วิธีโปรโมทบน Social Media

D

ส�ำหรับการโปรโมทบน Social Media จะใช้การพูดคุย และการโพสต์ขอ้ มูล
ต่างๆ เป็นหลัก ซึง่ พอสรุปเป็นแนวทางในการโปรโมทได้ดงั นี้
เลือกโปรโมทให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เลือกช่วงเวลาในการโพสต์ หรือโปรโมท คือ ช่วงเวลาที่มีคนใช้งานมาก
ที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่าย-เย็น ช่วงพักกลางวัน หรือวันหยุด เป็นต้น
สร้างกิจกรรมที่น่าสนใจลงไปในโฆษณา เช่น มีโปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น
ไม่สร้างความร�ำคาญ เช่น โพสต์แล้ว Tag ชื่อลูกค้าคนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
อาจจะมีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ้าง เช่น โพสต์อวยพรเทศกาล
ต่างๆ แจกของรางวัล เป็นต้น เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าจะขายของอย่างเดียว

โดยแท้จริงแล้วจุดประสงค์ของ Social Media มีไว้เพือ่ ติดต่อพูดคุยกันแบบ
ออนไลน์กบั เพือ่ นๆ หรือคนรูจ้ กั แต่ในทางธุรกิจได้นำ� มาใช้เป็นช่องทางท�ำการ
ตลาดได้เป็นอย่างดี ซึง่ เป็นโอกาสทีจ่ ะได้ลกู ค้ารวมทัง้ ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
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การตลาดบน Social Media
ปัจจุบนั กระแส Social Media หรือสังคมออนไลน์นนั้ ได้เข้ามามีบทบาท
ในสังคมเกือบทัว่ ทุกมุมโลก ทุกเพศ ทุกวัย อย่าง Facebook, Instagram, Line,
Youtube และอื่นๆ แม้แต่ภาคธุรกิจต่างๆ ก็ต้องหันเข้ามาใช้สื่อเหล่านี้ช่วยใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์กันเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเน้นด้านการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ขายสินค้า ซึง่ นับเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้การท�ำธุรกิจสามารถ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

Facebook

B

D

Facebook เป็นอีกหนึง่ เว็บในสังคม Social Network ทีเ่ ปิดให้ทกุ ๆ คนได้
ร่วมแบ่งปันความคิดเห็น แชร์ความรูส้ กึ และน�ำเสนอไลฟ์สไตล์ของตัวเอง นับว่า
เป็นสังคมทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นจ�ำนวนมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว เพียงแค่โพสต์
หรือแชร์ ข้อความ ภาพ วิดโี อ เพือ่ นๆ ของคุณก็สามารถเห็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ อัพเดท และ
เมือ่ เพือ่ นกด Like หรือ Share ข้อมูลของคุณก็จะถูกเผยแพร่ตอ่ ไปยังเพือ่ นของ
เพือ่ นของคุณอีกไม่สนิ้ สุด

D

อัพเดท+แชร์ ข้อมูล

หน้าหลัก
Facebook

เมนูการใช้งาน
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ข้อมูลการอัพเดท
ทั้งหมด

แจ้งเตือนข่าวสาร
และโฆษณาต่างๆ

ในส่วนของภาคธุรกิจก็ได้น�ำ Facebook มาใช้เป็นช่องทางการตลาด
หรือทีเ่ รียกว่า Facebook Marketing เพือ่ ใช้เชือ่ิ มโยงไปยังกล่มุ ลูกค้าเป้าหมาย
โดยวิธีการสร้างเพจ (Page) ขึ้นมาแยกต่างหากจากหน้า account หลักของ
องค์กร ไว้สำ� หรับเป็นช่องทางการตลาด ติดต่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะได้

B

D

ตัวอย่างเพจ
ของเซ็นทรัล

ชื่อเพจ

ปุ่มถูกใจ ร่วมเป็นแฟนเพจ

D

จำ�นวนแฟนเพจ

หลักการท�ำงานของเพจก็คอื เป็นการสร้างหน้าร้านไว้ตดิ ต่อสือ่ สารกันเฉพาะ
กลุม่ หรือทีเ่ รียกว่าแฟนเพจ โดยแฟนเพจได้มาจากคนทีเ่ ข้ามากดปุม่ ถูกใจ หรือ
กด Like เพจนัน่ เอง จากนัน้ เมือ่ มีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ บนหน้าเพจ ข้อมูลก็จะ
ถูกเผยแพร่ไปยังหน้า Facebook ของแฟนเพจ และเช่นกันเมือ่ แฟนเพจกด Like
หรือ Share ต่อ ก็เท่ากับเป็นการช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลนัน้ ต่อไปได้ยงั เพือ่ นๆ ของ
แฟนเพจได้อกี ด้วย นับว่าเป็นช่องทางในการท�ำการตลาดทีด่ มี ากๆ
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D

Facebook ไม่ได้ถกู น�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการขาย และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ เพียงอย่างเดียว ยังน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการสร้างแบรนด์ให้เป็น
ทีร่ จู้ กั ได้ดอี กี ด้วย เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้ Facebook นัน้ มีไว้เพือ่ ติดต่อ
พูดคุยกับเพื่อนๆ ในสังคมออนไลน์ ในทางการตลาดจึงอาศัยรูปแบบนี้ไว้สร้าง
ความสัมพันธ์ การสือ่ สาร พูดคุย กับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย เพือ่ เป็นการรักษาฐานลูกค้า
ทีม่ คี วามชืน่ ชอบในตัวสินค้าหรือแบรนด์เอาไว้ สร้างโอกาสให้แบรนด์เป็นทีร่ จ้ ู กั แก่ผใ้ ู ช้
Facebook คนอืน่ ๆ ต่อได้
เพราะเมือ่ ใดทีล่ กู ค้ามีการ
โต้ตอบภายใน Facebook
เพือ่ นๆ ของเขาก็สามารถ
เข้าถึงข้อมูลในหน้าเพจของ
แบรนด์นนั้ ๆ โดยไม่ตอ้ งเสีย
เงินโปรโมทเลยก็ได้

B

จะเห็นได้ว่าแบรนด์
ก็คือตัวตนของสินค้าหรือ
บริ ก ารนั่ น เอง ไม่ ว ่ า จะ
เป็ น การแสดงออกผ่ า น
กิจกรรมในรูปแบบใดก็ตาม
จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ตัวตน รวมถึงความแข็งแรง
ของแบรนด์นนั้ ได้ ซึง่ การ
สร้าง Page ใน Facebook
ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึง่ ทีจ่ ะ
ท�ำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่
รูจ้ กั ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างเพจของ Coca-Cola

D

ii

BRAND
ii
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ตัวอย่างเพจของ Starbucks

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ารูปแบบการใช้งาน Facebook ไม่วา่ จะเพือ่ การ
ติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ นๆ ในสังคมออนไลน์ หรือการสร้างเพจขึน้ มาประชาสัมพันธ์
หรือท�ำการตลาดนัน้ ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ซึง่ จะสรุปขัน้ ตอนการใช้ Facebook
เพือ่ น�ำมาต่อยอดในการค้าขายออนไลน์ได้ดงั นี้

1. สมัครใช้งาน Facebook ที่

D

www.facebook.com ด้วยอีเมล์
แอดเดรส เช่น Hotmail, Yahoo,
Gmail หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยท�ำตาม
ขั้นตอนไปจนจบ

2. จะได้บัญชี Facebook โดย

D

B

สามารถค้นหารายชื่อเพื่อน
ทีี่ใช้ Facebook หรือบุคคลที่
ต้องการติดต่อแล้วส่งค�ำร้อง
ขอเป็นเพื่อนเพิ่มเข้ามาได้

3. สร้างเพจเพือ่ ท�ำหน้าร้านค้า
โดยเลื อ กรู ป แบบเพจที่
ต้ อ งการสร้ า งให้ ต รงกั บ
ธุรกิจได้ จากนัน้ ตกแต่งร้าน
ค้าให้สวยงาม ลงรูปสินค้า
พร้อมอธิบายรายละเอียด
ให้ครบถ้วน ทัง้ ราคา วิธกี าร
สั่ ง ซื้ อ การจั ด ส่ ง เท่ า นี้ ก็
จะได้ร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
(1 ธุรกิจอาจสร้างหลายเพจ
ได้ไม่จ�ำกัด เช่น แยกตาม
ร้านค้า, สินค้า, แบรนด์ ฯลฯ)
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เพจ
ประชาสัมพันธ์
องค์กร

D

B

D

ตัวอย่างเพจที่ตกแต่ง และใช้งานอยู่จริง

4. เชิญเพื่อนๆ เข้ามาร่วม Like เป็นแฟนเพจ พร้อมกับลงโฆษณา
เพือ่ ประชาสัมพันธ์รา้ นค้าให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย เรียกลูกค้าเข้ามา
5. เมือ่ มีแฟนเพจแล้ว ก็เป็นขัน้ ตอนของกระบวนการขายต่อไป
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Instagram

D

B

D

Instagram หรือมักเรียกสัน้ ๆ
ว่า IG เป็นแอพพลิเคชัน่ ถ่ายภาพ
หรือวิดีโอสั้นๆ สามารถปรับแต่ง
ภาพถ่ายได้อย่างสวยงาม ด้วย
ฟิลเตอร์สำ� เร็จรูปทีโ่ ปรแกรมเตรียม
ไว้ให้ เพือ่ แชร์ให้เพือ่ นๆ ในโซเชียล
เน็ตเวิรก์ ได้ตดิ ตามภาพต่างๆ ทีเ่ รา
โพสต์ได้ หรือเราเองอาจจะเลิือก
ติดตามความเคลือ่ นไหวของเพือ่ น
หรือบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ ราสนใจโดยกด NOTE
Like หรือ Comment รูปที่ชอบ
Instagram เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานใน
นอกจากนีย้ งั สามารถแชร์ภาพและ
สมาร์ทโฟนบนระบบ iOS, Andriod และ
วิดีโอไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ
ล่าสุด Windows Phone ก็สามารถใช้งาน
เช่น Facebook, Twitter, Flickr
ได้แล้ว ส�ำหรับระบบอืน่ ๆ ในอนาคตก็คงจะ
ใช้ได้เช่นกัน
หรืออืน่ ๆ ก็ได้
เมือ่ ไม่นานมานี้ Instagram ได้ขายกิจการให้กบั ทาง Facebook ท�ำให้มฟี งั ก์ชนั่
ที่เอื้อต่อการใช้งานร่วมกัน โดยสามารถใช้ร่วมกับบัญชีของ Facebook ได้
ซึง่ เมือ่ มีการแชร์ขอ้ มูลใน Instagram ก็จะแชร์ผา่ น Facebook เช่นกัน ท�ำให้เป็น
ผลดีในการน�ำมาปรับใช้รว่ มกับ Facebook ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ Instagram เป็น
ช่องทางการสือ่ สารผ่านรูปภาพให้กบั ลูกค้าได้ตดิ ตามอัพเดทสินค้าได้ตลอด เพือ่ ให้
เข้ากับยุคทีน่ ยิ มใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตต่างๆ นัน่ เอง
ช่องทาง
สือ่ สารผ่าน
รูปภาพ
เพิ่มช่องทางการขาย
แสดงรูปสินค้า

สื่อสารกับลูกค้าได้
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ขัน้ ตอนการสมัครใช้งาน Instagram พอสรุปได้ดงั นี้

1. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Instagram
บนสมาร์ทโฟน

2. ลงทะเบียนเข้าใช้ Instagram

B

D

โดยก� ำ หนดชื่ อ รหั ส ผ่ า น
เลือกรูปโปรไฟล์ หรือหาก
มี Facebook อยู่แล้ว จะใช้
ข้อมูลใน Facebook เข้าใช้
เลยก็ได้ (แต่จะผูกกับ Facebook ได้เพียง 1 แอคเคาท์
เท่านั้น ผูกกับ Page ไม่ได้)

3. ระบบจะแนะน� ำ ให้ ค ้ น หา

D

เพือ่ นทีเ่ ล่น Instagram โดย
ค้นหาเพื่อนจาก Facebook
จากรายชื่ อ ในมื อ ถื อ หรื อ
แนะน� ำ ผู ้ เ ล่ น Instagram
อื่นๆ ที่น่าสนใจ ให้เราคลิก
ป่มุ Follow หรือติดตามการ
อัพเดทของบุคคลเหล่านัน้ ได้

4. ผูใ้ ช้สามารถเข้าไปแก้ไขโปรไฟล์และเพิม่ ข้อมูลอืน่ ๆ ได้ เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถ
ใช้ Instagram ไว้ตดิ ตามความเคลือ่ นไหวของเพือ่ น หรือให้ผทู้ สี่ นใจติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเราผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้แล้ว
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Line
ไลน์ (LINE) เป็นแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับสนทนา
ออนไลน์ หรือทีเ่ รียกว่าแชทนัน่ เอง แต่นอกจากการ
แชทแล้ว ยังสามารถส่งสติก๊ เกอร์ แชร์วดิ โี อ ภาพถ่าย
สามารถแชร์พกิ ดั บนแผนทีใ่ ห้กบั เพือ่ นๆ ในห้องแชท
หรือเช็คอินบนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแชร์ไปที่หน้า
ไทม์ไลน์กไ็ ด้ และยังมีฟงั ก์ชนั่ อืน่ ๆ อีกมากมาย นับว่าเป็น
แอพพลิเคชัน่ ยอดนิยมอีกตัวหนึง่ เลยทีเดียว
NOTE

B

D

หลายๆ แบรนด์ที่หันมาเปิด Official account และท�ำสติ๊กเกอร์ไลน์แจก เป็นการ
ช่วยผลักดันให้มีคนรู้จักและติดตามแบรนด์มากขึ้น และยังได้เพิ่มฟีเจอร์ LINE
On-Air ที่ เ ปิ ด ให้ แ บรนด์ ต ่ า งๆ สามารถสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบสดๆ กั บ ลู ก ค้ า ได้
เช่น เปิดขายแบบก�ำหนดช่วงเวลาขาย, เปิดการสนทนากับลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้ เป็นต้น
แต่จะท�ำแบบนีไ้ ด้ตอ้ งเป็นองค์กรใหญ่ เพราะใช้เงินหลายล้านบาทต่อครัง้

D

ตัวอย่างการใช้ Line เป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้า

สนทนา
กับลูกค้า
โดยตรง

แจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ

ส�ำหรับร้านค้าทัว่ ไป การใช้ LINE จะเน้นไปทีก่ ารสือ่ สารโดยตรงกับลูกค้า
มากกว่า ซึง่ สามารถคุยกันแบบถึงตัวทันที และตลอดเวลาทีเดียว
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ส�ำหรับการเริม่ ต้นใช้งาน LINE จะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะใช้งานได้เหมือน
กับโปรแกรมอืน่ ๆ โดยสามารถลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์, บัญชี Facebook
หรือใช้ชอื่ อีเมล์ สมัครเข้าใช้งานบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์กไ็ ด้ สรุปได้ดงั นี้

1. ติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ Line

ลงทะเบียนด้วย
เบอร์โทรศัพท์
1 เบอร์ต่ออุปกรณ์
1 เครื่อง
ลงทะเบียนด้วย
Facebook
1 Facebook ต่อ
อุปกรณ์ 1 เครื่อง

D

บนสมาร์ ท โฟน หรื อ
แท็บเล็ตทีต่ อ้ งการใช้งาน
2. ลงทะเบี ย นใช้ ง านด้ ว ย
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ บั ญ ชี
Facebook หรือชื่ออีเมล์

B

ลงทะเบียนด้วย
บัญชีอีเมล์
1 บัญชีอีเมล์ต่อ
อุปกรณ์ 1 เครื่อง

3. ก� ำ หนดชื่ อ ID เพื่อให้
เพื่อนสามารถค้นหาชื่อ
ID ของคุณในการติดต่อ

D

ผ่าน Line ได้ ซึ่งเป็นวิธี
ที่สะดวก โดยชื่อ ID นั้น
จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ�้ำกับ
ชื่ออื่นๆ ซึ่งชื่อนี้เองที่เรา
จะน�ำไปโปรโมทให้ลกู ค้า
ติดต่อเข้ามา (ไม่ควรใช้
เบอร์โทรศัพท์ เพราะอาจ
เปลีย่ นเบอร์ใหม่ภายหลัง)

4. โปรแกรมจะค้นหารายชื่อผู้ติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ จากรายชื่อเพื่อน

ใน Facebook หรือจากชื่ออีเมล์ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ สามารถเลือก
สนทนาจากรายชื่อเหล่านี้ก็ได้
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YouTube

D

YouTube เป็นเว็บไซต์ทเี่ ผยแพร่
วิดโี อให้กบั คนทัว่ โลกได้รบั ชมกันแบบ
ฟรีๆ ในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมเป็น
หลายๆ ล้านคน ซึง่ ผูใ้ ช้สามารถเปิดดู
วิดโี อ, อัพโหลดวิดโี อ, หรือแชร์วดิ โี อ
ให้กบั ผูช้ มคนอืน่ ๆ ได้ และทีส่ ำ� คัญ
สามารถเชือ่ มต่อกับสือ่ ออนไลน์อนื่ ๆ
ได้งา่ ยอีกด้วย

D

B

ปัจจุบนั YouTube ได้นำ� มาใช้เป็นช่องทางการตลาดอีกรูปแบบหนึง่ เพือ่ ช่วย
ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ หรือโปรโมทสินค้าในรูปแบบของสือ่ วิดโี อ เป็นการ
เพิม่ โอกาสในการขาย ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้ทวั่ โลก

สร้างวิดโี อ
โปรโมท
สินค้า

ยอดผู้เข้าชม สามารถแสดงความคิดเห็นได้
สามารถแชร์ไปยัง Social Media อื่นๆ ได้ง่าย
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ลักษณะการโปรโมทบน YouTube นั้น ถ้ามีไม่มากก็อาจท�ำคลิปเดี่ยวๆ
แยกกัน แต่ถ้ามีวิดีโอหลายอันก็ควรสร้างเป็น YouTube Channel ส่วนตัว
ขึน้ มา เพือ่ ใช้เป็นทีเ่ ผยแพร่คลิปวิดโี อต่างๆ ของตัวเอง และยังสามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก (subscribe) ได้เป็น
อย่างดี และติดตามผลได้อย่างต่อเนือ่ ง

D

ตัวอย่าง
channel
dplusTV

B

ผู้ใช้สามารถคลิก ติดตาม ไว้ดู
วิดีโออื่นๆ เมื่อมีการอัพเดทได้

D

แสดงวิดีโอที่อัพโหลด

ขัน้ ตอนการสร้าง YouTube Channel สามารถท�ำได้ดงั นี้
1. เข้า www.youtube.com คลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

2. โดยป้อนชื่ออีเมล์ และรหัสผ่าน ซึ่งเป็น
บัญชีของ Google หรือ Gmail นั่นเอง
หากยังไม่มี สามารถคลิก สร้างบัญชี
กรอกรายละเอียดสมัครได้

74

โปรโมทอย่างไรให้ดัง

3. เมื่อล็อกอินเข้ามายังหน้า YouTube แล้วก็สามารถเริ่มสร้างช่อง หรือ
Channel ได้แล้ว

D

คลิก ช่องของฉัน

ตั้งชื่อช่องที่ต้องการ

B

4. จากนั้นก็กรอกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Channel พร้อมอัพโหลด

D

วิดีโอที่ต้องการเผยแพร่ได้

วิดโี อส�ำหรับโฆษณานัน้ ควรเป็นวิดโี อสัน้ ๆ กระชับ ระยะเวลาโดยประมาณ
ไม่ควรเกิน 3 นาที เพือ่ ให้ไฟล์ไม่ใหญ่มาก สามารถโหลดได้เร็ว และเปิดดูผา่ น
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตต่างๆ ได้ดดี ว้ ย
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B

D

การสร้างวิดีโอแสดงบน
YouTube นั้ น เราควรวาง
เป้าหมายว่าต้องการอะไรจาก
การโพสต์วดิ โี อ เช่น แค่ตอ้ งการ
แสดงตัวอย่างสินค้า, เพิม่ ยอด
ขาย หรือเพิม่ การเข้าชมเว็บไซต์
ซึ่งปกติคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดู
YouTube ก็เพื่อความบันเทิง
หรือหาความรู้ ไม่ได้เข้ามาดู
โฆษณา ดังนัน้ เราควรท�ำวิดโี อ
ทีน่ า่ สนใจ มีประโยชน์ และให้
ความรู้ไปด้วยโดยไม่เน้นไปที่
การขายอย่างเดียว เป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ธุรกิจด้วย เช่น ขาย
โทรศัพท์กท็ ำ� วิดโี อแนะน�ำวิธกี ารใช้งาน, ขายเสือ้ ผ้าก็อาจจะแนะน�ำวิธวี ดั ขนาด
หรือคุณสมบัตขิ องเนือ้ ผ้าประเภทต่างๆ เป็นต้น

D

ตัวอย่างการโปรโมทเว็บ

ลงโฆษณากับ Google Adwords

เป็นการท�ำโฆษณาบนหน้า Google ให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ราต้องการ
ซึง่ เมือ่ คลิกทีโ่ ฆษณานัน้ ก็จะลิงค์ไปยังเว็บไซต์ทกี่ ำ� หนดไว้ได้ทนั ที ซึง่ คุณจะเสีย
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีคนคลิกเท่านั้น แต่ถ้าชมอย่างเดียว ไม่มีการคลิก ก็ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยใดๆ โดยโฆษณาของคุณจะปรากฏตาม คียเ์ วิรด์ ทีก่ ำ� หนดไว้ รายชือ่
เว็บจะแสดงอยูใ่ นต�ำแหน่งโฆษณาด้านบน และด้านขวาเสมอ (สมัครได้ที่ www.
google.com/adwords)
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คำ�ค้นหา (Keywords)
ผลจากลงโฆษณาใน Google Adwords

B

D

ผลจากการทำ� SEO

D

การโฆษณากับ Google Adwords นัน้ สามารถก�ำหนดค่าใช้จ่าย วันเวลา
ที่ลงโฆษณาได้ โดยจะเป็นรูปแบบทีจ่ า่ ยเมือ่ มีผชู้ มคลิกเข้าชมเว็บไซต์ หรือ Pay
per Click โฆษณาจะปรากฏขึน้ เมือ่ มีการค้นหาค�ำทีต่ รงกับคียเ์ วิรด์ ของเว็บไซต์
ที่ระบุไว้ ราคาขึ้นอยู่กับความนิยมของคีย์เวิร์ด และจ�ำนวนคู่แข่งที่ใช้คีย์เวิร์ด
เดียวกัน หากมีคแู่ ข่งเยอะราคาก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึงต้องให้ความส�ำคัญในการ
เลือกใช้คยี เ์ วิรด์ โดยควรเจาะจงให้ตรงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ช่วงเวลาและความ
ต่อเนือ่ งด้วย เพือ่ ให้ได้คลิกทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีส่ ดุ เพราะคนทีค่ ลิกโฆษณาของคุณนัน้
ก็คอื ผูท้ สี่ นใจในสินค้าหรือบริการของคุณจริงๆ ซึง่ มีโอกาสมากทีจ่ ะมาเป็นลูกค้า
ของคุณ และการคลิกแต่ละครัง้ ล้วนส่งผลถึงต้นทุนทีใ่ ช้ในการโฆษณาด้วย
ข้อดีของการโฆษณากับ Google คือสามารถเข้าถึงผูค้ นได้เป็นจ�ำนวนมาก
และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็น Search Engine ยอดนิยมที่ใครๆ
เมือ่ ต้องการค้นหาข้อมูลอะไรก็จะนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็วา่ ได้
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ดูสถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์ดว้ ย Google Analytics
Google Analytics เป็นเครือ่ งมือเก็บสถิตเิ กีย่ วกับผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรม
ของผูท้ เี่ ข้าชมเว็บไซต์ รวมทัง้ ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาใน
Google Adwords หรือการโฆษณาและรวมถึงเว็บไซต์อนื่ ๆ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะช่วย
ให้ทราบว่าคียเ์ วิรด์ ใดทีไ่ ด้ผล ข้อความโฆษณาใดมีประสิทธิภาพ และพฤติกรรม
ของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ ซึง่ ความสามารถของ Google Analytics สามารถแบ่งตาม
จุดประสงค์การใช้งานได้ดงั นี้

D

B

D

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ (Visitor)
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ (Traffic)
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสถิตกิ ารเข้าชมเนือ้ หาภายในหน้าเว็บไซต์ (Content)
วิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานเข้าถึงเป้าหมายภายในเว็บไซต์ได้อย่างไร (Goal)

ขัน้ ตอนการใช้งาน Google Analytics
ส�ำหรับการเข้าใช้งาน Google Analytics จะใช้บญ
ั ชีของ Google ได้เลย
ซึง่ ขัน้ ตอนหลักๆ จะประกอบด้วย
1. สมัครเข้าใช้งานได้ที่ www.google.com/analytics ด้วยบัญชี google โดย
ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
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2. ก�ำหนดคุณสมบัติของบัญชี และชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการดูสถิติ แล้วคลิกปุ่ม
รับรหัสการติดตาม

D

B

D

กำ�หนดคุณสมบัติบัญชี
และรับรหัสการติดตาม

3. จะได้รหัสและโค้ดติดตามของ Google Analytics ให้ตั้งค่าโค้ดติดตามที่

เว็บไซต์ของคุณ โดยคัดลอกโค้ดที่ได้ไปวางไว้ในโค้ดของหน้าเว็บที่ต้องการ
ติดตามทุกหน้า ให้อยู่ภายในแท็ก <head>..โค้ดติดตาม..</head> เพื่อให้
รวบรวมและส่งข้อมูลการใช้งานไปยังบัญชีของ Google Analytics ได้นนั่ เอง

ให้คัดลอกไปวางในโค้ดของหน้าเว็บ
ที่ต้องการติดตาม
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B

D

เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าไปดูสถิติต่างๆ ผ่าน Google Analytics ได้แล้ว
ซึง่ เราสามารถน�ำข้อมูลของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ของเรามาวิเคราะห์ตอ่ ได้วา่ เมือ่ คน
เหล่านัน้ เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วพวกเขาท�ำอะไรกัน ตัวอย่างเช่น ดูวา่ พวกเขา
ใช้เวลาเท่าไรในการอ่านเนือ้ หาของเว็บไซต์ของเราในแต่ละหน้า (Average Time
On Page) หรือดูเวลาทัง้ หมดทีพ่ วกเขาอยูใ่ นเว็บไซต์ของเรา หรือดูวา่ คนทีเ่ ข้ามา
ทีห่ น้าแรกของเราแล้วเข้าไปทีห่ น้าอืน่ ของเราอีกหรือไม่ (Path Analysis) เป็นต้น
ซึง่ จะเห็นว่ามีประโยชน์มาก ขึน้ อยูก่ บั การน�ำไปวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ดว้ ย
ทีส่ ำ� คัญคือสามารถสมัครใช้งานได้ฟรี

ลงโฆษณากับ Facebook

D

การลงโฆษณาใน Facebook จะสามารถก�ำหนดค่าใช้จา่ ย วัน-เวลา และ
เลือกกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้เช่นกัน ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ จ�ำนวนคน
ให้เข้ามาเยีย่ มชมในแฟนเพจ และส่งผลกับยอดขายต่อไปได้

80

โปรโมทอย่างไรให้ดัง

D

พื้นที่แสดงโฆษณาที่ลงไว้

ลงโฆษณาติดแบนเนอร์ กับเว็บลงประกาศต่างๆ

D

B

สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ ควรพิจารณาว่าจะลงโฆษณากับเว็บไหนถึงจะมี
คนคลิกเข้ามามากทีส่ ดุ โดยดูจากกลุม่ เป้าหมาย และประเภทของสินค้าทีเ่ ราขาย
ซึง่ ก็มอี ยูห่ ลายๆ เว็บทีใ่ ห้บริการ อาจจะค้นหาเว็บใน Google หรือดูสถิตกิ ารเข้า
เว็บของคนไทยใน truehits.net ก็ได้
ดูสถิตกิ ารเข้าเว็บ
ของคนไทยใน
truehits.net
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ตัวอย่างแบนเนอร์ที่ลงในเว็บ kapook.com
แบนเนอร์

B

D

แบนเนอร์

D

ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ในการโปรโมท
เว็บให้เป็นทีร่ จู้ กั แต่อย่างไรก็ตามการโปรโมทเว็บ
ให้ตดิ อันดับใน Serach Engine นัน้ คงไม่สามารถ
ท�ำได้ภายในวันเดียว คงต้องใช้เวลาโปรโมทไป
สักระยะ ทีส่ ำ� คัญต้องหมัน่ อัพเดทเนือ้ หาในเว็บ
อย่างสม�ำ่ เสมอ ให้เว็บมีการเคลือ่ นไหวและเป็น
ปัจจุบนั หมัน่ ส่งทีอ่ ยูเ่ ว็บทีโ่ ปรโมทไปยังสารบัญ
ของเว็บไซต์ และสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ ก็จะช่วยให้
เว็บของเราเป็นทีร่ จู้ กั ได้มากขึน้
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B

D

05
Go Mobile,
Go Tablet

Mobile & Tablet โต : e-Commerce ยิ่งโต
ปัจจุบันเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่างๆ
ได้ถกู พัฒนาและเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ผูบ้ ริโภคนิยมหันมาใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้
เป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากมีขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
นอกจากนีย้ งั มีแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานมากมาย โดยเฉพาะ
แอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง Social Media ต่างๆ ที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้งา่ ย ไม่จำ� เป็นต้องคุยโทรศัพท์อย่างเดียว

D

B

D

ด้วยเหตุนี้ในการค้าขายแบบออนไลน์นั้น อุปกรณ์เหล่านี้ย่อมมีผลต่อ
การท�ำการตลาดอย่างแน่นอน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
ผูบ้ ริโภคจะอยูท่ อี่ ปุ กรณ์สมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ตมากขึน้ ยกตัวอย่าง ธนาคาร
ต่างๆ ปัจจุบนั ก็มบี ริการช�ำระเงินแบบ
ออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้ หรือ
บางธุรกิจก็ทำ� เป็นแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับ
ซือ้ ของออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ต ให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด
ไปใช้งานได้ เป็นต้น เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการให้บริการแก่ผู้บริโภค
ได้อย่างทัว่ ถึง และเพิม่ ช่องทางในการขาย
ได้มากขึน้ ด้วย
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วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ Mobile, Tablet

D

การท�ำการตลาดในโทรศัพท์มอื ถือ
ก่อนหน้านีจ้ ะเป็นรูปแบบการส่ง SMS เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายสามารถดาวน์โหลดไป
ติดตัง้ บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต และ
สามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่
บนอุปกรณ์ทตี่ ดิ ตัง้ ได้เลย

B

ปัจจุบนั ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ แทบจะหลีกเลีย่ งไม่ได้เลยกับการใช้เครือ่ งมือ
เหล่านีเ้ ข้ามาช่วยในการท�ำการตลาด เพือ่ ให้รองรับกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและ
สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทัว่ ถึง และนอกจากการพัฒนาแอพพลิเคชัน่
ขึน้ มาใช้งานเฉพาะของธุรกิจแล้ว ยังสามารถใช้โปรแกรม Social Media ยอดนิยม
ทีส่ ามารถโหลดใช้งานได้ฟรี อย่าง Facebook, Line, Twitter หรืออืน่ ๆ มาช่วย
เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าเป้าหมายอีกทางด้วยก็ได้

D

สร้างเว็บใช้งานบน Mobile & Tablet

การสร้างแอพพลิเคชัน่ ขึน้ มาใช้งานบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตต่างๆ นัน้
ควรออกแบบให้ใช้งานได้กบั ทุกระบบ ไม่วา่ จะเป็น iOS, Android, Windows Phone
หรืออืน่ ๆ เพือ่ ให้รองรับการใช้งานของผูใ้ ช้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการท�ำ
ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแอพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรองรับการ
ใช้งานของผูใ้ ช้ได้ทงั้ หมด เนือ่ งจากพฤติกรรมของผูใ้ ช้สว่ นใหญ่กย็ งั ค้นหาข้อมูล
ผ่าน Search Engine ต่างๆ อยูน่ นั่ เอง ด้วยเหตุนจี้ งึ มีการออกแบบเว็บไซต์ขนึ้ มา
เพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้งานบนอุปกรณ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นขนาดของหน้าจอ เมนู
ปุม่ รวมทัง้ เนือ้ หาให้เหมาะสมกับการใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านีด้ ว้ ย
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เว็บทั่วไป

เว็บ Mobile

PC

iiแสดงผลบน

Mobile

D

iiแสดงผลบนเครือ
่ ง

B

จากรูปตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่า การออกแบบเว็บไซต์ทแี่ สดงผลบนอุปกรณ์
พกพาต่างๆ จะออกแบบให้เหมาะสมและง่ายกับการใช้งานแบบทัชสกรีน ไม่เน้น
รูปภาพมากนักเพราะจะท�ำให้การโหลดข้อมูลได้ชา้

รูปแบบเว็บที่แสดงผลบน Mobile & Tablet

D

การสร้างเว็บเพือ่ แสดงผลบน Mobile หรือ Tablet นัน้ สามารถแบ่งออก
ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

Mobile Site

เป็นการสร้างเว็บไซต์แยก
มาจากเว็บไซต์เดิม โดยเน้นการ
ใช้งานบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ
ซึง่ จะมีเฉพาะเนือ้ หาหลัก มีการ
ปรับเมนูการใช้งานต่างๆ ให้งา่ ย
และเหมาะกั บ การใช้ ง านกั บ
อุปกรณ์พกพาเหล่านีใ้ ห้มากทีส่ ดุ

ตัวอย่างการแสดงผลเว็บไซต์ กับ Mobile Site

www.sanook.com
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m.sanook.com

Responsive Site
เป็นการสร้างเว็บทีใ่ ห้รองรับการแสดงผลกับอุปกรณ์พกพาต่างๆ ซึง่ แต่ละ
อุปกรณ์จะมีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน แต่สามารถแสดงผลได้พอดีกบั การใช้งาน
ของแต่ละอุปกรณ์ ทัง้ ขนาดตัวอักษร ป่มุ กด หมุนหน้าจอได้ทงั้ แนวตัง้ แนวนอน
ตามต�ำแหน่งของอุปกรณ์ รองรับการใช้นวิ้ สัมผัส เป็นต้น

D

ข้อดีของการสร้างเว็บแบบ Responsive คือไม่จำ� เป็นต้องสร้างเว็บไซต์แยก
เหมือน Mobile Site รองรับการแสดงผลได้กบั ทุกๆ อุปกรณ์ สามารถอัพเดท
แก้ไขข้อมูลได้ทงั้ หมดพร้อมกันทีเดียว มีผลดีตอ่ การท�ำ SEO เพราะสามารถท�ำ
ทีเ่ ดียวมีผลกับทัง้ การเข้าจากคอมพิวเตอร์และมือถือ/แท็บเล็ตทุกระบบ
ตัวอย่างการแสดงผลเว็บไซต์แบบ Responsive

D

B

www.microsoft.com

ไม่วา่ จะสร้างเว็บไซต์รปู แบบใดก็ตามล้วนมีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดท�ำด้วยกันทัง้ สิน้
ต้องพิจารณาว่าเว็บของเราเหมาะทีจ่ ะท�ำออกมาในรูปแบบใด หากต้องการแสดง
เนือ้ หาเพียงบางส่วน ก็สร้างเป็น Mobile Site ซึง่ จะท�ำได้เร็วและประหยัดกว่า
สามารถต่อยอดจากเว็บเดิมได้ แต่จะต้องท�ำ SEO ให้ Mobile Site เพิ่มด้วย
หรือถ้าต้องการให้แสดงผลและใช้งานได้เหมือนกันทัง้ เครือ่ งพีซี และอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ ก็สร้างเป็นแบบ Responsive เพือ่ ให้งา่ ยในการแก้ไขและท�ำ SEO ได้พร้อมกัน
ทีเดียว ซึง่ ก็จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
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ข้อควรพิจารณาในการสร้าง Mobile Web
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ ให้แสดงผลบนมือถือและอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ นัน้ จะแตกต่างจากการพัฒนาเว็บไซต์โดยทัว่ ไป เนือ่ งจากอุปกรณ์เหล่านี้
มีขอ้ จ�ำกัดทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง ดังนี้

NOTE

D

1. ขนาดและความละเอียดของหน้าจอ กรณีสร้างรูปแบบ Mobile Site
ผูพ้ ฒ
ั นาต้องทราบว่าโทรศัพท์แต่ละรุน่ มีขนาดหน้าจอเท่าไร และรุน่ ใดบ้าง
ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่อจะได้ก�ำหนดขนาดของหน้าเว็บและขนาดของ
รูปภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนกรณีสร้างเป็นแบบ Responsive Site
ก็จะง่ายกว่าเพราะขนาดเว็บจะปรับตามขนาดของอุปกรณ์ทใี่ ช้ให้อตั โนมัติ

D

B

สามารถอัพเดทข้อมูลสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ที่
http://mobilethai.net ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ รวมทั้งความละเอียดหน้าจอ
ทีน่ ยิ มใช้ตามล�ำดับ ซึง่ สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท�ำเว็บไซต์ได้

2. ข้อความ ด้วยข้อจ�ำกัดของขนาดหน้าจอ ดังนัน้ เว็บไซต์ควรมีเนือ้ หาทีก่ ระชับ
ไม่มากเกินไป เลือกแสดงเฉพาะส่วนส�ำคัญทีต่ อ้ งการสือ่ ให้ผใู้ ช้รวู้ า่ ในเว็บนี้
มีอะไรบ้าง
3. ลิงค์ตา่ งๆ บนหน้าเว็บไซต์ควรก�ำหนดให้มขี นาดใหญ่พอสมควร เพือ่ รองรับ
กับการใช้งานในรูปแบบทัชสกรีน ผู้ใช้งานจะได้สามารถใช้นิ้วแตะที่ลิงค์ได้
โดยง่าย
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4. ไฟล์รูปภาพและกราฟิก ไม่ควรมีมากเกินไป หรือบางเครื่องอาจมีข้อจ�ำกัด
ในการใช้งาน หรือความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นควรพยายาม
หารูปแบบการน�ำเสนอที่ลดปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุด

จากข้อจ�ำกัดดังกล่าว ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ ให้แสดงผลบน
อุปกรณ์พกพาจึงควรท�ำความเข้าใจก่อนว่า เราไม่สามารถใส่ขอ้ มูลทัง้ หมดลงไป
ในเว็บไซต์ได้ การพัฒนาเว็บไซต์จงึ ควรเริม่ ต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้

D

B

D

วิเคราะห์ว่าฟังก์ชั่นการท�ำงานหลักๆ ของเว็บไซต์ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานมีอะไรบ้าง เพื่อหยิบเอาเฉพาะฟังก์ชั่นงานที่ส�ำคัญไป
พัฒนาเว็บไซต์
วิเคราะห์ขอ้ จ�ำกัดอืน่ ๆ ตัวอย่างเช่น iPhone, iPad ไม่สนับสนุนการท�ำงานของ
Flash หากเว็บไซต์เดิมของเรามีการแสดงผล Flash ก็ตอ้ งปรับการแสดงผล
ไปในรูปแบบอื่น เพื่อให้แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาได้ เป็นต้น
วิเคราะห์ว่าจะออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบการแสดงผลอย่างไร เนื่องจาก
เว็บไซต์ทจี่ ะแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาควรเป็นไปในทิศทางเดียวกับเว็บไซต์
ที่มีอยู่เดิม

ii

www.majorcineplex.com
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D

SoLoMo พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ส่งผลต่อ Mobile Marketing

D

B

SoLoMo : ย่อมาจาก So = Social, Lo = Location, Mo = Mobile
ซึง่ เกิดจากพฤติกรรมหลักในการติดต่อสือ่ สาร รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ไปจนถึงการส่ง
เสริมการตลาดของธุรกิจ การแชร์ขอ้ มูลต่างๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอของลูกค้า
หรือข้อมูลเพื่อการน�ำไปพัฒนาธุรกิจ โดยการสื่อสารกับองค์กรย่อยหรือลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายผ่าน Social Media ไม่ว่าจะเป็นการระบุตัวตนบนโลกออนไลน์
โดยการอ้างพิกดั ผ่าน Location Service, การแจ้งโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
บน Smartphone หรือ Tablet เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
รวมถึงการพูดคุย การแชร์ความคิดเห็นต่างๆ ซึง่ ถือเป็นการเก็บข้อมูลจากลูกค้า
ได้โดยตรง ท�ำให้กลุม่ เป้าหมายรับทราบถึงสินค้าหรือบริการของเราได้โดยใช้งบ
ในการท�ำการตลาดไม่มาก
NOTE

จากผลการส�ำรวจพบว่าช่วงเวลา
20.00 - 22.00 น. เป็นช่วงเวลา
ทีม่ จี ำ� นวนคนเข้าถึง Social Media
มากทีส่ ดุ จึงเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะจะ
ท�ำการสือ่ สารทางการตลาด
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B

D

การน�ำ SoLoMo มาประยุกต์ใช้ อาจท�ำโดยการใช้รว่ มกับ Mobile Apps
เช่น Foursquare, Wongnai, Groupon, Yelp เป็นต้น การท�ำงานของแอพพลิเคชัน่
จะมีขอ้ มูลสถานทีก่ นิ ดืม่ เทีย่ ว มาให้แล้วส่วนหนึง่ อีกส่วนจะเป็นข้อมูลทีเ่ กิด
จากผูใ้ ช้ เช่น เวลาไป Check in
ที่ไหนก็จะปักหมุดบนแผนที่
พร้อมกับเก็บข้อมูลทีผ่ ใ้ ู ช้งานรีววิ
ไว้ในฐานข้อมูล และสามารถแชร์
ข้อมูลไปตามโซเชียลเน็ตเวิรก์
ได้ ซึ่งพบว่าสถานที่ที่คนไทย
นิยม Check In ได้แก่ สยาม
พารากอน สนามบินสุวรรณภูมิ
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
เป็นต้น

D

นอกจากนี้ ยั ง สามารถ
ประยุกต์ใช้ในเชิงกลยุทธ์การ
ตลาดออนไลน์ได้ เช่น สามารถ
เพิ่ ม โปรโมชั่ น หรื อ แคมเปญ
ให้กบั ลูกค้าได้ใน Social Media
เช่ น เมื่ อ ลู ก ค้ า มาเช็ ค อิ น ที่
ร้านค้า ก็สามารถ Pop-Up Special
Deal โปรโมชัน่ พิเศษ ส่วนลด
ซือ้ สินค้า เพือ่ กระตุน้ ให้ลกู ค้า
มาซือ้ สินค้าหรือใช้บริการทีร่ า้ น
ต่อไป หรือการแจกโค้ดคูปอง
เพือ่ เป็นส่วนลดในการซือ้ สินค้า
ในร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น
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Mobile App จ�ำเป็นหรือไม่
จากแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ มีเพิม่ ขึน้ ทุกวัน
และในอนาคตจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ดังนัน้ หากมองในเชิงธุรกิจการค้าออนไลน์แล้ว ถ้ามี
แอพพลิเคชัน่ หรือเว็บไซต์ทรี่ องรับการใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านีก้ ค็ งจะเป็นอีก
ช่องทางทีช่ ว่ ยให้มยี อดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างแน่นอน เพราะสะดวก ซือ้ ขายได้ทกุ ที่

D

B

ปัจจุบันมีเว็บที่ให้
บริการสร้างแอพพลิเคชัน่
ส�ำหรับร้านค้าออนไลน์
บนมือถือ อย่าง www.
lnwshop.com เป็นต้น

D

ส�ำหรับคนทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตต่างๆ แน่นอนจะต้องมีแอพพลิเคชัน่
ทัง้ ทีต่ ดิ ตัง้ มาให้แล้วกับเครือ่ ง หรือโหลดเพิม่ จาก App Store ของผูใ้ ห้บริการเอง
เนือ่ งจากใช้งานสะดวก สามารถโหลดและติดตัง้ บนอุปกรณ์ได้เลย จึงเป็นช่องทาง
ทีน่ า่ สนใจหากจะพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ขึน้ มาส�ำหรับธุรกิจ เพือ่ ขยายช่องทางการ
ขายและบริการผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ รวมทัง้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ธุรกิจ
ดูนา่ เชือ่ ถือได้อกี ด้วย

การใช้อนิ เทอร์เน็ตของคนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทีเ่ คยใช้งานเฉพาะบน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์เท่านัน้ มาเป็นการใช้งานบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ เพิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ จึงมองข้ามไม่ได้เลยหากในอนาคตจะพัฒนาเว็บไซต์ของคุณให้รองรับการ
ใช้งานกับอุปกรณ์เหล่านีด้ ว้ ยเช่นกัน ซึง่ ก็จะเป็นโอกาสทีจ่ ะเพิม่ ช่องทางในการ
ขายได้มากขึน้ เพราะสามารถให้บริการและเข้าถึงลูกค้าในทุกๆ ทีไ่ ด้อย่างทัว่ ถึง
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รับเงินจ่ายเงิน ใครช่วยได้บ้าง
ปกติร้านค้าออนไลน์ทั่วไป วิธีการช�ำระเงินที่เป็นมาตรฐานก็จะเป็นการ
ช�ำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึง่ ส่วนใหญ่ผขู้ ายจะเปิดไว้มากกว่า 1 บัญชี
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกโอนเงินกับธนาคารที่ตอ้ งการได้
และเมื่อโอนแล้วก็ต้องแจ้งผลการช�ำระเงินไปยังร้านค้าเพื่อยืนยันการโอนเงิน
เมือ่ ผูข้ ายได้รบั แจ้งก็จะตรวจสอบเพือ่ ท�ำการจัดส่งสินค้าต่อไป
ในปัจจุบันการช�ำระเงินของร้านค้าออนไลน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น
2 รูปแบบ ดังนี้

D

1. ช�ำระแบบออฟไลน์ เช่น การโอนเงินเข้าบัญชี ช�ำระผ่านธนาณัติ ให้ไปรษณีย์

B

เรียกเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น
2. ช�ำระแบบออนไลน์ เช่น การช�ำระผ่านบัตรเครดิต ช�ำระผ่านธนาคาร
ออนไลน์ เป็นต้น

D

ช่องทางช�ำระเงินของร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ตา่ งๆ มีการเพิม่ ช่องทางการช�ำระเงินหลากหลายมากขึน้
เพื่อไว้เป็นทางเลือกและอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถช�ำระเงินได้ง่าย
ทัง้ ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึง่ ช่องทางการช�ำระเงินของร้านค้าออนไลน์นนั้
พอสรุปได้ดงั นี้
ช�ำระแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของ
ร้านค้า คือผู้ขายจะมีเลขที่บัญชีธนาคารที่
เปิดไว้ให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามา เมื่อโอนเงิน
ลูกค้าต้องแจ้งการช�ำระเงินผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าระบุ
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ii

D

นอกจากนีก้ ารระบุชอื่ เจ้าของบัญชี ควรให้ตรงกับเจ้าของเว็บไซต์ หรือนิตบิ คุ คล
ทีจ่ ดทะเบียนเว็บไซต์ จะช่วยสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั เว็บไซต์ได้อกี ด้วย

ตัวอย่างชือ่ เจ้าของบัญชีธนาคาร ควรเป็นชือ่ เดียวกันกับเจ้าของเว็บไซต์

D

B

ช�ำระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง คือ
ผูข้ ายจะใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง
กับทางไปรษณีย์ เมื่อสินค้าส่งถึงผู้รับ
แล้ ว ทางไปรษณี ย ์ ก็ จ ะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง
ให้ลูกค้ามารับสินค้าพร้อมกับช�ำระเงิน
ค่าสินค้า
ช� ำ ระผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคารออนไลน์
(e-banking) เป็นบริการของธนาคาร
ผู้ใช้ที่มีบัญชีสามารถลงทะเบียนใช้งาน
ได้ ซึ่งจะช่วยให้การท�ำธุรกรรมทางการ
เงิ น ต่ า งๆ กั บ ทางธนาคารท� ำ ได้ ง ่ า ย
ตลอด 24 ชั่วโมง
ช�ำระผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วสิ ต่างๆ โดย
เมื่อเลือกการช�ำระเงินแล้ว ผู้ซื้อจะต้อง
พิมพ์ใบแจ้งค่าสินค้าออกมา แล้วน�ำไป
ช�ำระที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสตามที่ร้านค้า
ระบุไว้
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D

B

D

ช�ำระผ่านบัตรช�ำระเงิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คื อ บั ต รเครดิ ต บั ต รเดบิ ต และบั ต รชาร์ จ
ซึ่งแต่ละบัตรจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้
 บัตรเครดิต จะหักจากวงเงินในบัตรเครดิตของธนาคารผู้ถือบัตร
 บัตรเดบิต จะหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร
 บัตรชาร์จ จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนจากผู้ให้บริการ ตามยอดที่ใช้จ่าย
จริงในบัตร
เมือ่ ลูกค้าเลือกช�ำระเงินผ่านบัตรดังกล่าว จะต้องกรอกรายละเอียด
ของบัตรเพือ่ ให้ระบบส่งข้อมูลไปยังธนาคาร เมือ่ ธนาคารตรวจสอบถูกต้อง
แล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของผูข้ ายและยืนยันว่าการสัง่ ซือ้ นัน้ ส�ำเร็จเรียบร้อย
แล้ว เงินในบัตรเครดิตก็จะถูกตัดออกไปเพือ่ ช�ำระค่าสินค้านัน้ ซึง่ จะใช้เวลา
เพียงไม่กนี่ าที
ช�ำระผ่านบัญชี Paypal เป็นบริการช�ำระและเรียก
เก็บเงินแบบออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่าน
ทางอีเมล์ ซึง่ ผูใ้ ช้จะต้องสมัครเปิดบัญชี Paypal ก่อน
โดยใช้เลขที่บัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต และอีเมล์ไว้ส�ำหรับท�ำธุรกรรมผ่าน
บัญชี ซึง่ วิธนี จี้ ะช่วยให้การซือ้ ขายท�ำได้งา่ ย ทัง้ ในและต่างประเทศ การช�ำระ
ผ่านบัญชี Paypal เงินในบัญชีจะเกิดจากการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
เข้ากับบัญชี Paypal ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ผู้ขาย
ทราบเลย
ขั้นตอนการชำ�ระเงินออนไลน์ของผู้ซื้อ

2 เมื่อคุณช�ำระเงินด้วย Paypal เงินนั้น
1 หากคุณต้องการช�ำระค่าสินค้า

จะเข้าบัญชีของผู้ขายทันที และคุณก็
ไม่ตอ้ งเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

หรือบริการ คุณสามารถช�ำระ
เงินได้โดยตรง เพียงแค่ระบุ
อีเมล์ของผูข้ าย
3 ผูข้ ายจะได้รบั แจ้งทันทีที่

คุณช�ำระเงิน
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ขั้นตอนการเรียกชำ�ระเงินของผู้ขาย

2 เมือ่ คุณเรียกเก็บเงินผ่านทาง Paypal ผูซ้ อื้

ของคุณจะได้รบั ใบแจ้งหนีท้ างอีเมล์

1 คุณส่งใบแจ้งหนีห้ รือเรียกเก็บ

เงินจากผู้ซื้อได้ เพียงมีที่อยู่
อีเมล์ของผูซ้ อื้

3 เมื่ อ ท� ำ รายการเสร็ จ

D

เรียบร้อย เราจะแจ้ง
ให้คุณทราบ จากนั้น
เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี
PayPal ของคุณทันที

ii

อ้างอิง www.paypal.com

D

B

ช�ำระผ่านบัญชี Paysbuy เป็นบัญชีที่ให้บริการแบบเดียวกับ Paypal
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช�ำระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องเปิดบัญชี Paysbuy ที่ www.paysbuy.com เพื่อใช้ส�ำหรับ
เก็บเงินที่เข้ามาและจ่ายออกไปนั่นเอง

ข้อดีของการใช้บริการรับช�ำระเงินออนไลน์ผา่ นบัญชี Paypal หรือ Paysbuy นี้
คือช่วยให้งา่ ยในการซือ้ ขายออนไลน์ สร้างความสะดวกส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มบี ตั รเครดิต
ให้ทำ� การซือ้ สินค้าและบริการออนไลน์ได้ เหมาะกับการซือ้ สินค้าทีร่ าคาไม่สงู มากนัก
และยังมีความน่าเชือ่ ถือ ปลอดภัยด้วย
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D

B

D

ช�ำระผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถช�ำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ช่วยให้การท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ง่ายขึน้
ที่เห็นจะมีอยู่ 2 ระบบ คือ
 mPAY เป็ น ของระบบ GSM advance และ 1-2-Call ของค่ า ย AIS
โดยสามารถช�ำระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ในการ
ใช้ บ ริ ก าร mPAY สามารถ
สมัครได้ทางโทรศัพท์ เทเลวิช
คอลเซ็นเตอร์ หรือผ่านทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง การช� ำ ระ
เงินส�ำหรับสินค้าและบริการ
สามารถท�ำได้ 3 วิธี คือ หัก
จากบัญชี mCash ที่ผู้ใช้เติม
เงินไว้ในระบบ หักจากบัญชี
ii อ้างอิง www.ais.co.th/mpay
เงินฝาก หักจากบัตรเครดิต
 TrueMoney เป็ น ของระบบ TrueMove โดยจะต้ อ งลงทะเบี ย น
เพือ่ สมัครใช้บริการ TrueMoney และเติมเงินเข้าบัญชี สามารถเลือก
วิธชี ำ� ระค่าสินค้าและบริการได้ 3 วิธี คือ ช�ำระกับร้านค้าทีร่ บั ช�ำระด้วย
บั ญ ชี TrueMoney ตั ด เงิ น
จากบัญชีธนาคาร หรือบัญชี
บัตรเครดิต ส่วนการเติมเงิน
ก็็ ท� ำ ได้ โ ดยเติ ม ด้ ว ยบั ต ร
เงิ น สด TrueMoney บั ต ร
เครดิ ต หรื อ โอนจากบั ญ ชี
ธนาคารของผูใ้ ช้กไ็ ด้
ii
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อ้างอิง www.truemoney.co.th

เลือกวิธีช�ำระเงินให้เหมาะสม

D

B

D

การช�ำระเงินในรูปแบบต่างๆ นัน้ ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ
รวมทัง้ กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของร้านว่ามีความสามารถช�ำระเงินผ่านช่องทางใดได้บา้ ง
เนื่องจากร้านค้าออนไลน์มีการแข่งขันสูง ลูกค้าสามารถจะเลือกซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าอื่นที่สะดวกกว่าก็ได้ ถ้ามีช่องทางการช�ำระเงินที่หลากหลายไว้อ�ำนวย
ความสะดวกแล้ว ก็จะช่วยให้มลี กู ค้าซือ้ สินค้าเพิม่ ขึน้ ได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตามในการเปิดช่องทางการช�ำระเงินใน
รูปแบบต่างๆ นัน้ ผูข้ ายเองก็ตอ้ งพิจารณาว่าเหมาะสม
กับสินค้าและบริการของร้านหรือไม่ เช่น เป็นร้านขาย
ปลีกเสือ้ ยืด ซึง่ ราคาเริม่ ต้นตัง้ แต่ 100-500 บาท ส่วน
ใหญ่ลกู ค้าก็จะซือ้ สินค้าครัง้ ละไม่มาก จะเปิดให้บริการ
ช�ำระผ่านบัตรเครดิตก็คงไม่จำ� เป็นก็ได้ เพราะจะต้องมี
ค่าใช้จา่ ยในการให้บริการด้วย เป็นต้น แต่ถา้ เป็นร้าน
ขายสินค้าทีม่ รี าคาค่อนข้างสูง หรือเป็นร้านทีข่ ายส่ง
ครั้งละมากๆ หรือค้าขายกับต่างประเทศ ก็เหมาะ
ทีจ่ ะมีบริการช�ำระเงินไว้หลายๆ ช่องทาง เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการช�ำระเงินของลูกค้า ช่วยให้การ
ซื้อขายสินค้าท�ำได้ง่าย และเป็นโอกาสในการขยาย
ธุรกิจในอนาคตได้

ความแตกต่างของการช�ำระเงิน

การบริการช่องทางช�ำระเงินให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจ่ายค่าสินค้าและ
บริการ ถือเป็นส่วนดึงดูดความสนใจ และสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ร้านค้า ทัง้ นี้
การรับช�ำระเงินแต่ละช่องทางจะมีเงือ่ นไขและค่าธรรมเนียมของผูจ้ า่ ยและผูร้ บั เงินที่
แตกต่างกันไป จึงควรศึกษารายละเอียดก่อน เนือ่ งจากบางช่องทางมีคา่ ธรรมเนียม
ทีเ่ รียกเก็บฝัง่ ผูข้ าย ซึง่ แปลว่าจะกลายเป็นต้นทุนทีต่ อ้ งเสียเพิม่ เติมในการเปิดร้านค้า
ซึง่ จะสรุปความแตกต่างของค่าธรรมเนียมแต่ละช่องทางได้ตามตาราง ดังนี้
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ค่าธรรมเนียมการช�ำระค่าสินค้า
ผู้ขาย
ผู้ซื้อ

ช่องทางช�ำระ

• ค่าปฏิบตั กิ ารไปรษณีย์ 40 บาท
• ค่าธรรมเนียมธนาณัติ 1,000 บาท
แรก เรียกเก็บ 10 บาท 1,000 บาท
พัสดุเก็บเงินปลายทาง
ต่อไป เรียกเก็บ 2 บาท (เศษของ
พันบาทให้นบั เป็นพันบาท) บวกภาษี
มูลค่าเพิม่ 7%
ธนาคารออนไลน์/
เครือ่ งรับจ่ายเงิน
อัตโนมัติ

• โอนต่างธนาคาร 25 บาท
• โอนธนาคารเดียวกัน
ข้ามเขต 10 บาท*

เคาท์เตอร์เซอร์วสิ

รายการละ 3.75% ของยอดทีไ่ ด้รบั

รายการละ 15 บาท

บัตรช�ำระเงิน

รายการละ 3% ของยอดทีไ่ ด้รบั
• 4.4% + 11.00 บาท
• ถอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 3.5 % บวกภาษีมลู ค่า
เพิม่ 7%
ถอนเงินจาก mCASH 35 บาท/ครัง้
รับเงิน 12% ถอนเงิน 20 บาท/ครัง้

Paysbuy

D

B

Paypal

D

mPay
TrueMoney

ii

-

-

รายการละ 5 บาท
-

ตารางแสดงความแตกต่างของค่าธรรมเนียมแต่ละช่องทาง

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามเงือ่ นไขของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
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สต๊อคสินค้าส�ำคัญอย่างไร

D

จุ ด ประสงค์ ข องการสต๊ อ ค
สินค้า เพือ่ ต้องการให้สนิ ค้ามีเพียงพอ
ต่อการขาย หากสินค้าชิ้นใดขายดี
ก็ควรจะมีการผลิต หรือหามาเก็บไว้ใน
ปริมาณทีม่ ากเช่นกัน ซึง่ การน�ำสินค้า
มาไว้ในสต๊อคก็ควรพิจารณาหลายๆ
อย่างประกอบด้วย เช่น สินค้าขายดี
อายุการใช้งาน ระยะเวลาในการเก็บ
รักษา ความนิยมของสินค้าในแต่ละช่วง เป็นต้น ซึง่ ล้วนเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
เก็บรักษาสินค้าไว้ขายทัง้ สิน้

สต๊อคอย่างไรของไม่ขาด เงินไม่จม

D

B

การจัดการสต๊อคเป็นส่วนส�ำคัญของการขายของบนเว็บไซต์ e-Commerce
เพราะถ้าหากลูกค้าสนใจและสัง่ ซือ้ แล้ว ก็ตอ้ งมีสนิ ค้าพร้อมจัดส่งทุกเมือ่ จึงต้องมี
การอัพเดทสต๊อคสินค้าจริงและสินค้าบนหน้าเว็บร้านค้าให้มีความสัมพันธ์กัน
นอกจากนี้ควรเลือกสต๊อคสินค้าแต่ละประเภทตามความต้องการของตลาด
โดยขอยกตัวอย่างตามตารางด้านล่าง ดังนี้
สต๊อคเยอะ

สต๊อคน้อย

สินค้าขายดี
สินค้าหายาก
แหล่งค้าส่งอยูไ่ กล
สินค้าไม่ตกเทรนด์ ขายได้เรือ่ ยๆ

สินค้าขายไม่ดี
สินค้าหาง่าย
แหล่งค้าส่งอยูใ่ กล้
สินค้าแฟชัน่ มาเร็ว ไปเร็ว

พืน้ ทีใ่ นการเก็บสินค้ามาก

พืน้ ทีใ่ นการเก็บสินค้าน้อย

มีเงินลงทุนเยอะ

มีเงินลงทุนน้อย

จากตารางด้านบน จะเห็นว่าการจะซือ้ สินค้ามาสต๊อคไว้มากหรือน้อยนัน้
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน ซึง่ ต้องน�ำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ในการสัง่ ซือ้ หรือผลิตเข้ามาเก็บไว้ดว้ ย
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บริหารจัดการสินค้าในสต๊อค
การสัง่ ซือ้ สินค้าไว้สำ� หรับขาย เจ้าของร้านเองควรจะสัง่ ซือ้ ในปริมาณทีพ่ อดี
กับการขาย ไม่กกั ตุนสินค้าไว้เป็นจ�ำนวนมากๆ เนือ่ งจากหากขายไม่หมดอาจจะ
ท�ำให้สินค้าล้าสมัย หมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพได้ หากสินค้าขายไม่หมด
ก็อาจจะน�ำมาลดราคา หรือน�ำมาเป็นของแถมส�ำหรับท�ำโปรโมชัน่ เพือ่ ช่วยกระจาย
สินค้าเดิมออกไปก็ได้ ซึง่ จะเป็นผลดีในการขายและช่วยให้เงินทีล่ งทุนไม่จมไปกับ
สินค้าทีค่ า้ งสต๊อคนัน่ เอง
แนวทางการบริหารสินค้าคงเหลือในสต๊อค สามารถท�ำได้ดงั นี้

D

1. ควรมีการบันทึกสินค้าเข้าออกทุกครั้งเมื่อมีการซื้อเข้ามา หรือขายออกไป
2. บันทึกสินค้าคงเหลือทุกครั้งหลังปิดการขายในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถ

D

B

ตรวจสอบได้ว่าสินค้าใดบ้างจะต้องซื้อเพิ่ม และสินค้าใดบ้างจะต้องกระจาย
ออกไป
3. ก�ำหนดจ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ ของสินค้าคงเหลือแต่ละชนิด ว่ามียอดคงเหลือปริมาณ
เท่าไร จึงจะต้องสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาไว้ในสต๊อค
4. สรุปยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อจะได้รู้ว่าสินค้าใดขายดี
5. ควรเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ควรกักตุนสินค้าไว้ในปริมาณมากๆ

หากร้านค้ามีการบริหารจัดการสินค้าในสต๊อคอยูเ่ ป็นประจ�ำแล้ว จะช่วยให้งา่ ย
ในการตรวจสอบ และจัดหาสินค้ามาขายได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้
นอกจากนีย้ งั ช่วยในการสรุปรายงานการขาย และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ได้อกี ด้วย
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ไม่ต้องสต๊อคสินค้าก็ขายได้
ส�ำหรับใครที่อยากเปิดร้านขายของออนไลน์ แต่ไม่มีเงินลงทุนพอในการ
ซือ้ สินค้าเข้ามาสต๊อคไว้ ยังมีบริการแบบใหม่ทเี่ รียกว่า Drop Ship หรือการเป็น
ตัวแทนขาย โดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมีสนิ ค้าสต๊อคไว้เอง เพียงแค่ทำ� หน้าทีข่ ายสินค้า
ให้รา้ นค้าทีเ่ ป็นตัวแทน เมือ่ มีลกู ค้าสัง่ ซือ้ ก็จะแจ้งการสัง่ ซือ้ ไปยังร้านค้า รอร้านค้า
ยืนยันการสัง่ ซือ้ แล้วโอนเงินให้รา้ นในราคาส่ง จากนัน้ ร้านค้าก็จะท�ำการแพ็คและ
จัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าเอง โดยไม่ตอ้ งผ่านตัวแทนเลย

ข้อดี

D

ข้อดีขอ้ เสียของการเป็นตัวแทนขาย
ข้อเสีย

ต้องคอยท�ำรายละเอียด และเช็คสต๊อคสินค้า
ทุกครัง้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้

ได้สนิ ค้าในราคาส่งของตัวแทน

ไม่ได้เห็นสินค้าจริง

สามารถตัง้ ราคาขายใหม่เองเพือ่ ท�ำก�ำไรได้

การซือ้ ขายอาจต้องใช้เวลา เนือ่ งจากตัวแทน
ต้องเช็คสต๊อคสินค้าก่อนทุกครัง้
มีคแู่ ข่งทีเ่ ป็นตัวแทนขายรายอืน่ ๆ เยอะ

B

ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาไว้ขาย เพียงท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนขายให้กบั ร้านค้าหลัก

D

ไม่ตอ้ งแพ็ค และจัดส่งสินค้าเอง

อย่างไรก็ตามการเป็นตัวแทนขายนั้น ควรจะเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือ
เพื่อป้องกันปัญหาการถูกโกง หรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ควรแจ้ง
รายละเอียดวิธีการสั่งซื้อ และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รา้ นของตัวแทนเองถูกโจมตีจากลูกค้า เนือ่ งจากไม่เข้าใจระบบการ
ท�ำงานของตัวแทนได้
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ส่งของอย่างไร ถึงมือลูกค้า ราคาไม่แพง
การจัดส่งสินค้าของร้านค้าออนไลน์โดยทัว่ ไปจะใช้บริการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์
ของบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด เนือ่ งจากสะดวก และปลอดภัย ซึง่ ก็มหี ลายรูปแบบ
ให้เลือก ทัง้ แบบธรรมดา ลงทะเบียน หรือ EMS ซึง่ เป็นวิธที งี่ า่ ยและสะดวกทีส่ ดุ
แต่ถา้ สินค้ามีขนาดใหญ่ และปริมาณมากก็อาจจะต้องใช้บริการขนส่งทางรถขนส่ง
สินค้า อย่างบริการของบริษทั ขนส่งต่างๆ ซึง่ ก่อนการจัดส่งสินค้าก็ตอ้ งเตรียมการแพ็ค
หรือบรรจุหบี ห่อสินค้าเสียก่อน

D

การแพ็คสินค้า

D

B

การแพ็คสินค้าเตรียมจัดส่งเป็นข้อหนึง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม
เนือ่ งจากต้องค�ำนึงถึงต้นทุนการจัดส่ง รวมถึงความเสีย่ งใน
การจัดส่งทีจ่ ะท�ำให้สนิ ค้าเสียหายได้ ทัง้ นีก้ อ่ นแจ้งราคาสินค้า
พร้อมค่าจัดส่งให้ลกู ค้า ต้องค�ำนวณน�ำ้ หนักสินค้า และค่าใช้จา่ ย
ในการจัดส่งเสียก่อน จะได้ไม่ขาดทุนในส่วนนี้ ซึง่ ต้องมาท�ำ
ความรูจ้ กั กับซองและกล่องทีเ่ หมาะกับการส่งสินค้าแต่ละชนิด
ทีอ่ าจเลือกหาซือ้ ได้จากไปรษณีย์ หรือโรงงานทีร่ บั ผลิตโดยตรง
ในราคาย่อมเยา ดังนี้

ซองกระดาษไปรษณีย์

ซองกระดาษไปรษณียจ์ ะมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
และมีรปู แบบทีไ่ ดม าตรฐาน ซึง่ สามารถใชไดกบั เครือ่ งคัดแยก
จดหมายอัตโนมัตจิ งึ ทําใหจดหมายและเอกสารทีจ่ ดั สง ถึงผูร บั
ไดอ ยา งรวดเร็ว แมนยํา เพิม่ ความสะดวกและมัน่ ใจในการฝากสง
ทุกครัง้ นัน่ เอง ข้อดีของการส่งแบบซองกระดาษ คือ มีนำ�้ หนัก
เบา และราคาถูก เมือ่ ชัง่ รวมกับสินค้าจะประหยัดค่าจัดส่ง
แต่มขี อ้ เสียคือ หากถูกน�ำ้ ถูกเกีย่ ว หรือถูกกระแทกแรงๆ
อาจท�ำให้ซองเปือ่ ย หรือฉีกขาดได้ การแพ็คสินค้าจึงควรแพ็ค
ใส่ถงุ พลาสติกเพือ่ ป้องกันน�ำ้ อีกชัน้ ด้วย หรือถ้าเป็นสินค้าที่
อาจแตกหักได้ เช่น แผ่นซีดี ควรเลือกใช้ซองกันกระแทกแทน
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ราคาจ�ำหน่ายซองจดหมายไปรษณีย์
รายการ
ขนาด
114 x 162 มม.
114 x 162 มม.
114 x 162 มม.

8.00

110 x 220 มม.
110 x 220 มม.
162 x 229 มม.
229 x 324 มม.
229 x 324 มม.

1.50
1.50
3.00
4.00
5.00

ราคาจ�ำหน่ายซองกันกระแทก
รายการ
ขนาด

162 x 229 มม.

B

ซองกันกระแทก ซี 5
ซองกันกระแทก ซี 4
ชนิดแยกจาํ หนา ย
ซองกันกระแทก ซี 4
ชนิดจาํ หนา ยเปน แพ็ค
(1 แพ็ค เทา กับ 5 ซอง)

3 ซอง ราคา 2.00 บาท
1.00

D

ซอง ซี 6 สีขาว
ซอง ซี 6 ชนิดสี
ซอง ซี 6 ชนิดสีแบบแพ็ค
(1 แพ็คมี 10 ซอง)
ซองขนาด ดีแอล
ซองอากาศ DL
ซอง ซี 5 สีครีม
ซอง ซี 4 สีครีม
ซองขยายขา ง ซี 4

ราคา

ราคา

12.00
17.00

249 x 324 มม.

80.00

D

249 x 324 มม.

กล่องส�ำเร็จรูปไปรษณีย์

กล่องส�ำเร็จรูปใช้สำ� หรับส่งสินค้าทีม่ ขี นาดใหญ่หรือจ�ำนวนมาก ตัวกล่องทํา
จากกระดาษลูกฟูกคุณภาพดีมหี ลายขนาดใหเ ลือก เพือ่ เปน การอาํ นวยความสะดวก
แกลูกคาที่ตองการฝากสง
สิ่ ง ของ กล อ งที่ แ ข็ ง แรง
ในการหุมหอมี 6 ขนาด
โดยราคาจําหนายจะรวม
อุปกรณป ด ผนึก (เชือก +
เทปกาว) เรียบรอยแลว
ซึง่ คิดคา บริการตามน�ำ้ หนัก
ของสิง่ ของทีฝ่ ากสง
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ราคาจ�ำหน่ายกล่องส�ำเร็จรูป

รายการ

ขนาด

กลอ งสาํ เร็จรูปแบบ ก.
กลอ งสาํ เร็จรูปแบบ ข.
กลอ งสาํ เร็จรูปแบบ ค.
กลอ งสาํ เร็จรูปแบบ ง.
กลอ งสาํ เร็จรูปแบบ จ.
กลอ งสาํ เร็จรูปแบบ ฉ.

14 x 20 x 6 ซม
17 x 25 x 9 ซม.
20 x 30 x 11 ซม.
22 x 35 x 14 ซม.
24 x 40 x 17 ซม.
30 x 45 x 20 ซม.

ราคา
9.00
12.00
16.00
20.00
25.00
32.00

D

กล่องพัสดุและซองเอกชน

D

B

ทางเลือกส�ำหรับผูข้ ายทีต่ อ้ งการลดต้นทุน
ในการจัดส่งก็ตอ้ งมองหากล่องและซองราคา
ถูกๆ เป็นตัวเลือก เนื่องจากอัตราค่าบริการ
ของไปรษณียส์ ำ� หรับการจัดส่งเป็นมาตรฐาน
ไม่สามารถลดได้ ถึงแม้จะมีปริมาณส่งมากมาย
แค่ไหนก็ตาม แต่สามารถเลือกซือ้ กล่องและ
ซองราคาถูกกว่าทีไ่ ปรษณียข์ ายได้ ซึง่ มีบริษทั
และโรงงานเอกชนรับผลิตและขายกันในราคา
ทีถ่ กู กว่าไปรษณีย์ ทัง้ นีค้ ณ
ุ ภาพซองหรือกล่อง
ทีไ่ ด้อาจมีเนือ้ กระดาษหรือชัน้ ลูกฟูกทีบ่ างกว่า
การแพ็คของ จึงต้องเสริมแปะด้วยสก็อตเทป
ตามรอยต่อของซองกันซองฉีกขาด และต้อง
รัดเชือกกล่องให้หนาแน่น ซึง่ อุปกรณ์ในการ
แพ็คของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสก็อตเทป ที่ตัด
เทป เชือกรัดกล่องก็ต้องซื้อแยกเตรียมไว้
ต่างจากไปรษณียท์ มี่ มี าให้เป็นชุด
ราคาค่ากล่องและซองเอกชนจะมีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด หากเป็น
กล่องจะมีราคาถูกกว่ากันมากกว่าเท่าตัว ส่วนซองจะถูกกว่า 1-2 บาท แต่ถา้ ซือ้ ใน
ปริมาณมากก็ถอื ว่าประหยัดไปได้หลายบาท หรือหากใช้จำ� นวนมากอาจสัง่ พิมพ์ชอื่
หรือตราสัญลักษณ์ของร้าน เพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถืออีกด้วย
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ 107

วิธีการจัดส่งสินค้าแบบต่างๆ
พัสดุไปรษณีย์ ในประเทศ
พัสดุธรรมดา เป็นการส่งแบบไม่ก�ำหนดน�ำ้ หนัก
ซึ่งไปรษณีย์จะให้หมายเลขพัสดุไว้ตรวจสอบ
สถานะได้ที่ท�ำการไปรษณีย์เท่านั้น ระยะเวลา
ในการจัดส่งไม่เกิน 5 วันท�ำการ
 พัสดุลงทะเบียน เป็นการส่งแบบก�ำหนดน�ำ
้ หนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ราคาขึน้
อยูก่ บั น�ำ้ หนัก โดยไปรษณียจ์ ะให้เลขทีพ่ สั ดุไว้ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ที่ต้นทางและปลายทาง สามารถตรวจสอบแบบออนไลน์เองได้ที่ http://
track.thailandpost.co.th ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 3-4 วันท�ำการ
 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เป็นการส่งแบบก�ำหนดน�ำ
้ หนักไม่เกิน 20
กิโลกรัม ราคาขึ้นอยู่กับน�้ำหนัก สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
แบบออนไลน์ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th เช่นเดียวกับแบบ
ลงทะเบียน แต่จะรายงานสถานะการจัดส่งทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียด ท�ำให้
มัน่ ใจได้วา่ สิง่ ของจะถึงมือผูร้ บั ได้ตามก�ำหนด ใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน
2 วันท�ำการ

B

D



D

ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งพัสดุ

ก่ อ นตั ด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบใน
การจัดส่งพัสดุกับทางไปรษณีย์ไทย
ควรศึกษาถึงอัตราค่าบริการการจัดส่ง
แต่ละรูปแบบ เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย
เสียก่อน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ได้ที่ www.thailandpost.co.th/rate.php
โดยเลือกได้วา่ ปลายทางจะส่งไปยังต่าง
ประเทศหรือในประเทศ จากนัน้ จะแสดง
ผลลัพธ์คา่ บริการแต่ละประเภทขึน้ มาให้
เปรียบเทียบกัน
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การจัดส่งพัสดุไปรษณียท์ งั้ 3 แบบนี้ จะเป็นแบบทีร่ า้ นค้าทัว่ ไปใช้สำ� หรับ
การจัดส่งสินค้าในประเทศ ซึง่ แนะน�ำให้ใช้การส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS จะ
ดีทสี่ ดุ เนือ่ งจากเร็วกว่า และสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ผา่ นทางอินเทอร์เน็ต
มัน่ ใจได้วา่ พัสดุจะถึงมือผูร้ บั อย่างแน่นอน ซึง่ ค่าใช้จา่ ยก็ไม่ได้แพงกว่าแบบธรรมดา
มากนัก

ส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง

D

การจัดส่งแบบ พกง. หรือพัสดุเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการขนส่งของ
ไปรษณียไ์ ทย โดยไปรษณียจ์ ะออกใบแจ้งให้ผซู้ อื้ มารับและช�ำระค่าสินค้าเอง ณ
ทีท่ ำ� การไปรษณียใ์ นเขตพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตามใบแจ้ง ซึง่ วิธนี ถี้ า้ ราคาสินค้าไม่แพงมาก
หรือผูซ้ อื้ อยูไ่ กลจากทีท่ ำ� การไปรษณียก์ ไ็ ม่คอ่ ยสะดวกมากนัก

B

ส่งโดยบริษัทขนส่งของเอกชน

D

สามารถส่งสินค้าทัง้ ในและต่างจังหวัด มีทงั้
แบบเก็บเงินต้นทางและปลายทาง ซึง่ วิธนี จี้ ะใช้
กันเยอะในธุรกิจค้าส่งต่างๆ กรณีทสี่ นิ ค้ามีจำ� นวน
มากหรือมีขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นอีกช่องทางทีส่ ามารถ
จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วมากขึน้ และประหยัดกว่า
ไปรษณียห์ ากสินค้าทีม่ นี ำ�้ หนักทีม่ ากกว่า
ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริษทั ไปรษณียไ์ ทยก็มบี ริการ
จัดส่งพัสดุไปรษณียร์ ะหว่างประเทศให้บริการเช่นกัน ซึง่ มีให้เลือกหลายรูปแบบ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือ
อาจจะใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศของบริษทั เอกชนต่างๆ ซึง่ ก็มี
บริการอยูห่ ลายแห่ง ทัง้ ขนส่งทางเรือ
ทางรถ และทางอากาศ (สามารถค้นหา
รายชือ่ จากเว็บ google ได้)
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ติดตามสถานะการจัดส่ง
ติดตามสถานะจากไปรษณีย์

D

หลังจากการจัดส่งพัสดุสนิ ค้าไปกับ
ไปรษณียไ์ ทย กรณีสง่ แบบลงทะเบียน
หรือแบบ EMS ทางไปรษณีย์จะแจ้ง
เลขทะเบียนพัสดุมาพร้อมกับใบเสร็จ
ซึ่งผู้ขายต้องแจ้งเลขพัสดุนี้ให้ลูกค้า
เพื่อแสดงว่าทางร้านได้จัดส่งสินค้าไป
เรียบร้อยแล้ว แต่ในกรณีทเี่ กิดการส่ง
ล่าช้าและเกิดการทวงถาม คุณสามารถเช็คสถานะการส่งพัสดุได้ที่ http://track.
thailandpost.co.th/trackinternet

D

B

หากเข้าไปเช็คแต่สถานะขาดหายไป หรือไม่มีการอัพเดทสถานะใดๆ ให้
ติดต่อไปยัง Call Center ของไปรษณียท์ เี่ บอร์ 1545 หรือโทรติดต่อได้ทสี่ าขา
ไปรษณียต์ น้ ทางทีจ่ ดั ส่ง หรือไปรษณียป์ ลายทาง แต่ถา้ เกิดกรณีสญ
ู หายไปรษณีย์
จะมีการชดเชยให้แล้วแต่ประเภทของการจัดส่ง ซึง่ อัตราค่าชดเชยต่างๆ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากทางไปรษณียโ์ ดยตรง

ติดตามสถานะจากขนส่งอื่นๆ

การขนส่งแต่ละรายจะมีวธิ กี ารท�ำงานทีแ่ ตกต่างกัน บางรายสามารถเช็ค
ออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ บางรายต้องโทรสอบถาม ทั้งนี้ก่อนการใช้บริการต้อง
มีการพูดคุยตกลงถึงวิธกี ารท�ำงานเพือ่ ให้เข้าใจกันระหว่างผูใ้ ห้บริการ และผูใ้ ช้
บริการ โดยขัน้ ตอนการรับสินค้าปลายทางต้องระบุกอ่ นการจัดส่ง ว่าต้องการให้
จัดส่งสินค้าปลายทางทีบ่ ริษทั ส่งสินค้าปลายทาง แล้วไปรับเอง หรือให้จดั ส่งไปยัง
ทีอ่ ยูท่ ตี่ อ้ งการ ซึง่ อาจจะมีคา่ บริการเพิม่ เติมอีก
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ข้อควรรู้ขายออนไลน์

รู้เขารู้เรา

D

การขายสินค้าออนไลน์ นอกจากจะท�ำให้รา้ นเป็นทีร่ จู้ กั แล้ว ยังต้องรักษา
ฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามา ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายใดๆ จะต้องตอบสนองกิจกรรมการซือ้ ของลูกค้า ต้องรูว้ า่ ลูกค้าต้องการอะไร
ก่อนซือ้ ขณะซือ้ และหลังการซือ้ การให้บริการทีด่ ไี ม่วา่ จะเป็นการโต้ตอบพูดคุย
เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าก็จะท�ำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นกันเอง และหาก
สินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพ แน่นอนว่าลูกค้าเดิมต้องกลับมาซือ้ อีกแน่นอน อย่างไรก็ตามมี
หลากหลายเทคนิคทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ไปสูค่ วามส�ำเร็จ โดยจะน�ำเสนอเป็นหัวข้อๆ ดังนี้

D

B

ศึกษาการตลาด และคูแ่ ข่ง เพือ่ สร้างความแตกต่าง ในกรณีทสี่ นิ ค้าของคุณ
ไม่ได้เป็นสินค้าทีผ่ ลิตเอง หรือแบบไม่แตกต่างจากคนอืน่ ย่อมต้องมีคแู่ ข่งเป็น
ธรรมดา เพราะฉะนัน้ ควรมีการส�ำรวจตลาดว่าแต่ละร้านมีกลยุทธ์คา้ ขายอย่างไรบ้าง
เพื่อน�ำมาปรับสร้างความแตกต่าง เมื่อศึกษาคู่แข่งแล้วก็ต้องหันมาวิเคราะห์
แผนการขายของร้านคุณว่ามีจดุ เด่นและจุดด้อยอะไรบ้าง เพือ่ ทีจ่ ะน�ำเสนอสินค้า
ให้นา่ สนใจ และให้ได้ผลก�ำไรมากทีส่ ดุ

การสร้างภาพลักษณ์ และสร้างตรายี่ห้อ (Image)

เมือ่ หาจุดเด่นของสินค้าคุณได้แล้วก็ตอ้ งสร้างภาพ
และชือ่ สินค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าจดจ�ำสินค้าของคุณได้ ก่อนอืน่
ก็ตอ้ งสร้างจุดเด่นนีใ้ ห้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลองนึก
ดูวา่ ถ้าจะบอกลูกค้าว่าสินค้าดี จะต้องบอกลูกค้าว่าอย่างไร
ให้พูดสั้นๆ ง่ายๆ และเข้าใจ เช่น สะดวกในการใช้ บ�ำรุงรักษาง่าย ปลอดภัย
ทันสมัย ราคาไม่แพง คุณภาพสูง มีการรับประกันคุณภาพสินค้า และอืน่ ๆ อีก
มากมายทีส่ ามารถน�ำมาพูดกับลูกค้า อยูท่ ที่ กั ษะของคุณทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ลูกค้า สรุปแล้วคือคุณต้องบอกลูกค้าว่าสินค้าทีค่ ณ
ุ ก�ำลังน�ำเสนอสามารถ
เติมเต็มความต้องการอย่างไร แล้วเหตุใดลูกค้าจะต้องซือ้ สินค้าของคุณนัน่ เอง
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พัฒนาสินค้าอยู่เสมอ

B

D

สินค้าส�ำหรับขายออนไลน์นั้น
ควรเน้นทีร่ ปู ลักษณ์ และการน�ำเสนอให้
เห็นถึงความน่าสนใจ และดึงดูดลูกค้า
ให้มาซือ้ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ทเี่ ข้ามา
ซือ้ จะเป็นคนทีม่ คี วามรู้ และสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ผา่ นทางอินเทอร์เน็ต
ซึง่ ลูกค้าอาจค้นพบสินค้าทีม่ รี ปู ลักษณ์
ทีเ่ หมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน ท�ำให้เกิด
ข้อเปรียบเทียบด้านคุณภาพและราคาได้ เพราะฉะนัน้ จึงควรมีการน�ำเสนอทีส่ วยงาม
สินค้าทีน่ ำ� มาขายควรเป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หากไปเดินเลือกมาขายเองก็ตอ้ งตรวจสอบ
คุณภาพให้ดกี อ่ น เพราะใครๆ ก็อยากได้แต่ของดีๆ ของทีถ่ กู ใจ ไม่วา่ จะแพงแค่ไหน
ก็ซอื้ ได้ และจะกลับมาซือ้ อีกแน่นอน หากคุณภาพของสินค้าทีส่ งั่ ไปคุณภาพลดลง
เมือ่ ไหร่กเ็ หมือนเป็นการไล่ลกู ค้าทางอ้อมนัน่ เอง

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

D

พฤติกรรมการซื้อของคนในปัจจุบันที่มี
เทคโนโลยีมารองรับ หากต้องการซื้อสินค้า
ใดสักชิน้ แต่ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับสินค้าชิน้ นัน้ ๆ
ก็มักต้องค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือ
สอบถามคนเคยใช้ แต่ถา้ หากร้านค้าเพิม่ ข้อมูล
และเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ลงไปให้อา่ นได้ทนั ที พร้อมให้เครดิตข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ
เพือ่ มารองรับสินค้าทีข่ าย ย่อมท�ำให้รา้ นค้าดูนา่ เชือ่ ถือและน่าซือ้ ยิง่ ขึน้
โดยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องสามารถหาได้จากนิตยสาร เว็บไซต์ทนี่ า่ เชือ่ ถือ ตลอดจน
ผลการวิจยั ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ เป็นต้น
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สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

B

D

ในยุคไอทีการตลาดยุคเก่าที่ใช้
เพียงแค่ ลด แลก แจก แถม เพียงเท่านี้
Relationship
คงไม่ได้ผล การขายสินค้ายุคนีต้ อ้ งเน้น
ต่อยอด การสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยความ
สัมพันธ์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า สร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า ท�ำให้ลูกค้ามาซื้อซ�้ำ ซื้อบ่อย
ซือ้ อย่างต่อเนือ่ ง และลูกค้ามีการบอกต่อ โดยชวนเพือ่ นและญาติมาซือ้ ลูกค้า
ประเภทนีจ้ ะมีมลู ค่าสูง และท�ำให้มกี ำ� ไรมากขึน้ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์
เหล่านีด้ ว้ ยการหมัน่ เข้ามาอัพเดทข้อมูลข่าวสารจากหน้าร้าน และใช้ชอ่ งทางการ
พูดคุยทีม่ ใี ห้เกิดประสิทธิภาพ เพราะลูกค้าบางคนอาจไม่มนั่ ใจทีจ่ ะตัดสินใจซือ้
ในทันที ค�ำแนะน�ำของผูข้ ายจะเป็นคะแนนส�ำคัญทีจ่ ะช่วยโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี
หากมีสนิ ค้ามาลงใหม่และสามารถแจ้งข่าวสารไปถึงลูกค้าได้ จะท�ำให้ลกู ค้ารูส้ กึ
ถึงความเป็นคนพิเศษ และเห็นถึงความใส่ใจเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ เี ช่นกัน

D

การหมัน่ สือ่ สารพูดคุย สร้างความเป็นกันเองกับลูกค้าจะช่วยท�ำให้ลดระยะห่าง
ของความสัมพันธ์ลง และช่วยท�ำให้การค้าขายของคุณง่ายขึน้ คุณอาจไม่จำ� เป็น
ต้องคุยกับคนทุกคน แต่ตอ้ งอัพเดทข่าวสาร และน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
และสม�ำ่ เสมอจะท�ำให้มเี รือ่ งคุยและสนิทใจมากขึน้
การมีเว็บไซต์เป็นหน้าร้าน หรือเปิดเพจ Facebook ไว้เพือ่ ขายของ จึงต้อง
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะโดยนิสัยของผู้ซื้อแล้ว ไม่ชอบการยัดเยียด
และถูกน�ำเสนอขายของอยูต่ ลอดเวลา การตัดสินใจซือ้ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ จะต้องใช้การ
ทบทวนซึง่ คิดว่าเหมาะสม อยากได้เองถึงจะซือ้ การใช้ชอ่ งทางสร้างความสัมพันธ์
เพือ่ เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ให้รา้ นของคุณน่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ สารผ่านทาง
อีเมล์, ข้อความ รวมไปถึงการลงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ล้วนเป็นช่องทางเลือก
ทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธ์กบั ลูกค้าไว้ ไม่ให้ขาดการติดต่อ หรือซือ้ ครัง้ เดียวเลิกนัน่ เอง
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สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
การซือ้ ขายออนไลน์เป็นการซือ้ ของแบบไม่เห็นสินค้า
จริง ความน่าเชือ่ ถือจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการขายได้
ทัง้ นีอ้ าจจะต้องใช้เวลา หากเป็นร้านทีเ่ พิง่ เปิดใหม่ ข้อมูล
การติดต่อซื้อขายยังไม่มี ประวัติการติดต่อกับผู้ซื้อยัง
ไม่ขนึ้ ในช่วงแรกก็ตอ้ งอาศัยการลงโฆษณาไปก่อน พร้อม
กับให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถติดต่อได้ทชี่ ดั เจน สามารถตามตัวได้

D

B

D

ในปัจจุบันมีร้านขายของออนไลน์มากมายอยู่บน
เว็บไซต์ ส่วนใหญ่ผซู้ อื้ จะเข้าไปดูเกือบทุกร้านทีม่ มี าให้เลือก
แต่จะเลือกซือ้ จริงๆ อยูไ่ ม่กรี่ า้ น หลักการเลือกของผูซ้ อื้ มี
อยูห่ ลายอย่างประกอบกัน ดังนี้
การอัพเดทสินค้า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ชอบการได้เลือก ยิ่งมีแบบให้เลือกเยอะ
ยิ่งชอบ ยิ่งดี การอัพเดทสินค้าใหม่ๆ เสมอจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วย
ในการตัดสินใจ เพราะผู้ซื้อบางคนก็ไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจนาน แค่เห็น
แล้วชอบก็สั่งซื้อ ทั้งนี้ยังต้องมีความสม�่ ำเสมอในการอัพเดท ถ้าร้านค้า
มีความเคลือ่ นไหวอยูเ่ สมอ ก็จะท�ำให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่ามีคนเฝ้าร้าน คอยรับผิดชอบ
และมีคนให้ตดิ ต่อสอบถามอยูเ่ สมอ เพราะฉะนัน้ การอัพเดทความเคลือ่ นไหว
และข้อมูลสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำ� หรับการค้าขายออนไลน์
ประวัตขิ อ้ มูลการส่งสินค้า ประวัตขิ อ้ มูลการซือ้ และการส่งสินค้าจะเป็นตัวช่วย
ตัดสินใจได้ดอี กี อย่าง เพราะหากผูซ้ อื้ เห็นว่ามีคนเคยมาซือ้ ร้านนีต้ ลอด ไม่มี
ปัญหาอะไรก็จะท�ำให้น่าไว้ใจ และสั่งซื้อในที่สุด
การพูดคุยกับลูกค้า การตอบข้อสงสัย หรือให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสินค้าเป็น
จุดขายอีกอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้ผู้ซื้อเกิดความประทับใจและความเป็นกันเอง
ประวัติแบลคลิสต์ การมีประวัติการค้าขายที่ท�ำให้ผู้ซื้อเกิดความไม่พอใจ
และไม่มีการแก้ปัญหาที่ดีจะท�ำให้เป็นจุดบอดต่อความน่าเชื่อถือของร้านได้
แต่หากเกิดปัญหาและมีการแก้ไขที่ดีก็จะเป็นตัวช่วยได้
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พ่วงการบริการ (Service)

D

การเพิม่ ยอดขายด้วยการให้บริการ เป็นเหมือนการพ่วงบริการเสริมหรือบริการ
พิเศษทีค่ ณ
ุ น�ำเสนอไปพร้อมกับการขายสินค้า ไม่วา่ จะเป็นการรับประกันสินค้า
หากช�ำรุดหรือเสียหายก่อนระยะเวลารับประกัน หากเป็นสินค้าทีผ่ ลิตขึน้ มาเอง
หรือรับมาขายอีกทีคุณก็สามารถท�ำใบรับประกันจากทางร้านคุณเองได้ง่ายๆ
ก็จะท�ำให้ลกู ค้าอุน่ ใจขึน้ ในกรณีทสี่ นิ ค้ามีมลู ค่าสูง รวมไปถึงบริการจัดส่งสินค้าฟรี
ถึงบ้าน ล้วนเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเกิดความสะดวกสบาย ประทับใจในการบริการ
และอยากกลับมาใช้บริการใหม่ การบริการจึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะคอยมัดใจ
ลูกค้าที่เคยผ่านประสบการณ์ดีๆ จากทางร้าน และบอกต่อกับคนอื่นๆ ให้มา
อุดหนุนและใช้บริการอีกทอดหนึง่

หลักการให้การบริการที่ดี มีอยู่ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

1. บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ และ

B

อย่างไรก็ตาม ความรวดเร็วก็ตอ้ งมาควบคูก่ บั คุณภาพด้วย ไม่ใช่เร็วแต่สนิ ค้า
เสียหาย ก็จะยิ่งท�ำให้เสียทั้งเวลา เสียทั้งงาน จึงต้องมีการจัดการที่ดีด้วย

D

2. ประหยั ด เงิ น และเวลา เมื่ อ บริ ก ารลู ก ค้ า ดี

และรวดเร็ ว แล้ ว ย่ อ มประหยั ด เงิ น เวลา
ทัง้ ของลูกค้าและร้านค้า ท�ำให้ลกู ค้าพึงพอใจ
ร้านค้าเองก็สามารถปิดการขายและค�ำนวณ
รายรับได้อย่างรวดเร็ว เห็นก�ำไรเป็นกอบ
เป็นก�ำ

3. เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้บริการ การบริการที่ดี

ย่ อ มท� ำ ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความประทั บ ใจ ยิ น ดี ที่
จะกลั บ มาใหม่ ถึ ง แม้ ว ่ า อาจจะราคาแพงกว่ า
แต่ถา้ แลกมาซึง่ ความพึงพอใจ และความไว้วางใจ
ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาเลยทีเดียว
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สมนาคุณให้ประทับใจ

B

D

การเพิ่มความประทับใจด้วยการสมนาคุณ
ให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่าเป็นคนพิเศษกว่าใคร เป็นกลยุทธ์
อีกอย่างที่ท�ำให้มัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วย
ความสดใหม่ของการค้าขายออนไลน์ที่สามารถ
น�ำเสนอทัง้ ข้อมูลสินค้าและบริการได้โดยตรงกับ
ลูกค้า ถือเป็นข้อได้เปรียบส�ำหรับการท�ำโปรโมชัน่ โดนใจไปยังลูกค้าได้ทนั ที ไม่วา่
จะเป็นการท�ำโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ประเภทนีไ้ ม่ตอ้ งพูดถึง เพราะเป็นที่
ถูกอกถูกใจลูกค้าแน่นอนอยูแ่ ล้ว การท�ำโปรโมชัน่ เหล่านีน้ อกจากช่วยยอดขายให้
เติบโตขึน้ แล้ว หากสินค้าของคุณมีคณ
ุ ภาพเป็นทีพ่ งึ พอใจก็จะน�ำไปสูก่ ระบวนการ
การบอกต่อนัน่ เอง นอกจากโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม แล้ว ยังสามารถท�ำ
โปรโมชัน่ สมนาคุณลูกค้าคนพิเศษได้ การท�ำกิจกรรมแบบนีจ้ ะยิง่ ตอกย�ำ้ ให้ลกู ค้า
ของคุณรูส้ กึ ว่ามีสทิ ธิพเิ ศษเหนือใครๆ และรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้มาอุดหนุนร้านของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น มอบบัตรของขวัญซึง่ เป็นส่วนลดเมือ่ ซือ้ สินค้าภายในร้านส�ำหรับ
สมาชิกร้านที่เคยอุดหนุนกับร้าน, มอบของรางวัลสุดพิเศษเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย
ตามที่ร้านก�ำหนด, มอบแพคเกจท่องเที่ยวส�ำหรับลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อมาก
ทีส่ ดุ ภายในเดือนนัน้ เป็นต้น

D

รับผิดชอบในกรณีผิดพลาด

ข้อนี้เป็นประเด็นส�ำคัญในการขายของ
ออนไลน์ เนื่องจากการขายของผ่านเว็บไซต์
เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ สินค้าทีข่ ายลูกค้าจะดูและ
ตัดสินใจผ่านทางรูปภาพ และการพูดคุยกับคนขาย
เท่านัน้ หากสินค้าทีถ่ กู ส่งไปไม่ตรงกับทีต่ กลง หรือ
ไม่เหมือนกับรูปภาพท�ำให้ลกู ค้าไม่พอใจ ทางร้าน
ต้องรับผิดชอบเพื่อให้ลูกค้าสบายใจ หรือหาก
ในกรณีทเี่ ป็นสินค้าพรีออเดอร์ เช่น เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ทีส่ งั่ น�ำเข้ามาจากประเทศอืน่ ที่
คุณเองก็ไม่อาจรูไ้ ด้เลยว่าสินค้าจะตรงกับภาพหรือไม่ เช่นนีแ้ ล้วคุณจ�ำเป็นต้องระบุ
เป็นข้อตกลงกับลูกค้าให้ชดั เจน และย�ำ้ ว่าต้องให้ลกู ค้าอ่านและยินยอมต่อข้อตกลง
ดังกล่าว ก็เป็นทางเลือกหนึง่ ซึง่ ป้องกันการผิดพลาดทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมได้
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ภาคผนวก การจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ก

ท�ำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

B

D

เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ จากการมี ส ถานะตั ว ตนทางกฎหมาย
เพือ่ การประโยชน์ในการท�ำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างความมัน่ ใจให้
ผูบ้ ริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์หรือ Social
Media ต้องจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้
ผูป้ ระกอบการแสดงตนอย่างเปิดเผยต่อทางราชการ

ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ ไหน

D

ผูข้ ายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์จะต้องยืน่ จดทะเบียนพาณิชย์ ณ
ส�ำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล (อบต.) ตามทีต่ งั้ ของสถานประกอบการหรือตามทีอ่ ยูข่ องผูข้ าย

เอกสารที่ ใช้จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบ
2.
3.
4.
5.
6.

พาณิชยกิจ
แบบค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) กรอก ๑ ใบ ต่อ ๑
เว็บไซต์ (ท�ำส�ำเนาเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered)
เอกสารการจดโดเมนเนม (ชือ่ ผูจ้ ดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชือ่ ผูป้ ระกอบการ
ที่จดทะเบียนพาณิชย์)
Print หน้าแรกของเว็บไซต์
วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
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7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนาม

นิติบุคคล)
8. หนังสือมอบอ�ำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท และส�ำเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจ)

กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าของบ้าน (เอกสารเพิ่มเติม)
1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
2. ส�ำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร
สิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

D

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
รับรองความมีตัวตน

D

B

หลั ง จากได้ ด� ำ เนิ น การ
จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว เว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์ ทีม่ กี ารให้ขอ้ มูล
ธุรกิจและข้อมูลสินค้าหรือบริการครบถ้วน ปฏิบตั ถิ กู ต้องตาม
กฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการให้เครือ่ งหมาย
รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD Registered น�ำไปแสดง
บนหน้าเว็บไซต์ และสามารถคลิกตรวจสอบข้อมูลความมีตวั ตน
ตามกฎหมายมายัง www.trustmarkthai.com นอกจากนัน้
ยังได้รบั การสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ให้ประสบความส�ำเร็จจากกรมฯ อย่างต่อเนือ่ ง

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
1. ผู้ขอใช้เครื่องหมาย จะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือมีโดเมนเนมเป็น

ของตนเอง
2. สินค้าหรือบริการจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ขดั ต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
3. เว็บไซต์แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนและเข้าถึงง่าย
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ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ชื่อเว็บไซต์
เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่ตั้งสถานประกอบการ วิธีการติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) และเวลาท�ำการ
 การน�ำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการ ชัดเจน เข้าถึงข้อมูลได้งา
่ ย เช่น ชนิด
ของสินค้า ราคา วิธีการช�ำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
 ให้ข้อมูลเงื่อนไขความรับผิดชอบ การแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขาย
ให้แก่ลูกค้า


การยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมาย

D

สามารถแจ้งขอใช้เครือ่ งหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมการยืน่
ขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือยืน่ ขอได้ทสี่ ำ� นักพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โทร 0-2547-5960 หรือเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com หรือ
ส่งเอกสารมาที่ e-Mail : e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 0-2547-5973

B

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

D

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลของ
World Trustmark Alliance ทีม่ สี มาชิกประเทศต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 ประเทศ
เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์การจัดท�ำเว็บไซต์รา้ นค้าออนไลน์ทดี่ มี กี ารให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
ชัดเจน มีความปลอดภัยของระบบการซื้อขายสินค้า เป็นการเพิ่มระดับความ
น่าเชือ่ ถือของเว็บไซต์รา้ นค้าออนไลน์ไทยให้แก่ผบู้ ริโภคในการตัดสินใจเลือกซือ้
สินค้า/บริการจากร้านค้าออนไลน์ โดยหลักส�ำคัญประกอบด้วย
1. ด้านการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการด้วย
ความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย
2. ด้านเงือ่ นไขทางการค้า วิธกี ารยกเลิกหรือคืนสินค้า และวิธกี ารติดต่อสือ่ สาร
กับลูกค้า
3. ด้านความปลอดภัยของระบบการใช้งานบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
4. ด้านความปลอดภัยของการเก็บรักษา และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล
5. ด้านกลไกการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทจากการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการ ที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา
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เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ
ยกระดับการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

D

เป็นเครื่องหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
ให้กบั ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีป่ ระสงค์
จะยกระดับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค และสร้าง
โอกาสทางการตลาดให้แก่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยผู้ยื่นขอต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนด และผ่าน
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ เมือ่ ผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รบั การจัดส่งเครือ่ งหมายรับรองความน่า
เชือ่ ถือให้นำ� ไปติดตัง้ แสดงบนหน้าเว็บไซต์รา้ นค้าออนไลน์ทสี่ ามารถคลิกตรวจ
สอบข้อมูลมาที่ www.trustmarkthai.com โดยเครือ่ งหมายจะมีอายุการใช้งาน
เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วนั อนุญาต และสามารถยืน่ ขอต่ออายุได้ปตี อ่ ปี

B

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมาย
เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered
มาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หรือจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

เป็นเจ้าของโดเมนเนม
 ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง
 ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

D



มีการจัดท�ำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

การยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมาย
สามารถยืน่ ผ่านทาง www.trustmarkthai
.com หรือทีส่ ำ� นักพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-5961 หรือ
อีเมล์ dbd-verified@dbd.go.th
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ÌÌ

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่

www.trustmarkthai.com

ภาคผนวก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
e-Commerce

ข

B

D

การท�ำธุรกิจออนไลน์ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการประกอบธุรกิจ ซึง่ ต้องมีการ
ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมายทางการค้าของสินค้าหรือบริการแต่ละประเภท และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจออนไลน์ ซึง่ ปัจจุบนั ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถก่อให้กอ่ ความเสียหายในด้านต่างๆ แก่ผใู้ ช้งานได้
หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ จึงควรท�ำ
ความเข้าใจกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของความปลอดภัยต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค และการเตรียมพร้อมรับมือกับการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
การน�ำคอนเทนต์ทอี่ ยูใ่ นความครอบครองของผูอ้ นื่ มาใช้แสวงหาประโยชน์ดว้ ย

1. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

D

ในปัจจุบนั มีการท�ำธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ จะเป็นการติดต่อ
สื่อสารกันบนเครือข่ายโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ แทนการใช้กระดาษ ดังนัน้
การน�ำวิธกี ารดังกล่าวมาใช้ จึงส่งผลให้มตี อ้ งมีการรับรองสถานะทางกฎหมายของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอเหมือนกับการท�ำหลักฐานเป็นกระดาษหรือหนังสือ
รับรองการส่งและรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับฟังพยานหลักฐาน
และการชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานทีเ่ ป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 จะก�ำหนด ห้ามมิให้คคู่ วามหรือคูก่ รณีปฏิเสธ
หรือบังคับให้ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมาย สามารถใช้
เป็นพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีตอ่ ไปได้

คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้้ด้วยตัวคุณ 121

2. กฎหมายว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การกระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์ คือ การกระท�ำการทีถ่ อื ว่าเป็นความผิดตาม
กฎหมาย และเป็นการกระท�ำผ่านหรือโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ในการกระท�ำความผิด
ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล
เพือ่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ หรือประชาชน จะมีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

D

1. ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

D

B

โทร. 0-2142-1160 เว็บไซต์ www.etda.or.th
2. ส�ำนักป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปท.) สายด่วน 1212 www.mict.go.th
3. กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
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�ำหนดให้ผป้ ู ระกอบธุรกิจขายสินค้าทางออนไลน์ทเี่ ข้าข่ายการ “ตลาดแบบตรง”
ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ก่อนท�ำการค้า
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4. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
“การโฆษณา” จะต้องไม่ใช้ขอ้ ความทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภคหรือใช้ขอ้ ความ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ไม่วา่ ข้อความนัน้ จะเป็นข้อความที่
เกีย่ วกับแหล่งก�ำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอด
จนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สนิ ค้าหรือบริการ

D

ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง
ข้อความทีจ่ ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ เช่น
การยกสถิติที่ไม่จริง
ข้อความทีเ่ ป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มกี ารกระท�ำผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือน�ำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
ข้อความทีจ่ ะท�ำให้เกิดความแตกแยกเหรือเสือ่ มเสียความสามัคคีในหมูป่ ระชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166

D

B

www.ocpb.go.th
2. กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(บก. ปคบ.) สายด่วน 1135 http://consumer.hightechcrime.org
3. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทร 0-2248-3734-7 www.consumerthai.org

5. กฎหมายทะเบียนพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 ในการก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
การให้เช่าพืน้ ทีข่ องเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Web Hosting) และการบริการ
เป็นตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ณ ส�ำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลทีส่ ำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูใ่ นเขตท้องที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้้ด้วยตัวคุณ 123

6. กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ผูใ้ ดรูอ้ ยูแ่ ล้วหรือมีเหตุอนั ควรรูว้ า่ งานใดได้ทำ� ขึน้ โดยละเมิดลิขสิทธิข์ องผูอ้ นื่
กระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหาก�ำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท�ำดังต่อไปนี้
ขาย มีไว้เพือ่ ขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซือ้ หรือเสนอให้เช่าซือ้
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
น�ำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

D

1.
2.
3.
4.

B

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
สายด่วน 1368 www.ipthailand.go.th

7. กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

D

การดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค
สินค้าเกษตร
ดูแลปริมาณสินค้าให้เพียงพอ เหมาะสม กับความต้องการบริโภคภายในประเทศ
กลุ่มเป้าหมายที่ดูแล คือ ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการ
เพื่อดูแลให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการฮั้วราคา รายใหญ่รังแก
รายเล็ก และก�ำหนดราคาตามอ�ำเภอใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
สายด่วน 1569 www.dit.go.th
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8. กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์
ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ก� ำหนดให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์
ต้องจดแจ้งการพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์หรือผู้พิมพ์ สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์
ที่บันทึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์จำ� นวน 2 ฉบับ
ให้หอสมุดแห่งชาติภายใน 30 วัน นับแต่วนั เผยแพร่ เพือ่ น�ำไปให้บริการค้นคว้าใน
หอสมุดแห่งชาติ 1 ฉบับ และอีกฉบับเก็บเข้าสู่คลังสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเป็นหลัก
ฐานการพิมพ์ของชาติ รวมทัง้ ใช้เป็นหลักฐานในชัน้ ศาลกรณีเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์
กรณีนี้หมายรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือออนไลน์หรือ e-Book ด้วย
ไม่รวมถึงผู้ขายหรือร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเอง

D

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

B

9. กฎหมายผลิตภัณฑ์ อาหารและยา

D

ผลิตภัณฑ์ทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
มี 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องส�ำอาง วัตถุอันตราย
ที่ใช้ในครัวเรือน วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติดให้โทษ และสารระเหย
ผลิตภัณฑ์ที่ อย. ไม่ให้ขายทางออนไลน์มี 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ยา วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท และยาเสพติดให้โทษ
การขายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์จะต้องมีการอนุญาตก่อน ได้แก่ อาหาร ยา
เครื่องมือแพทย์
การผลิตหรือน�ำเข้าเพื่อการขายเครื่องส�ำอางควบคุม ต้องแจ้งรายละเอียดตามที่
อย. ก�ำหนดก่อนการผลิตหรือการน�ำเข้าเพื่อการขาย ส่วนการโฆษณาไม่ต้องมี
การอนุญาต แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและให้น�ำบทบัญญัติของพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้บังคับโดยอนุโลม

วัตถุอันตรายต้องขึ้นทะเบียนและแสดงข้อความบนฉลากเพิ่มเติม “ห้ามน�ำไปใช้
ในวัถตุประสงค์อื่น นอกจากที่ระบุไว้บนฉลาก” การโฆษณาไม่ต้องมีการอนุญาต
แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและให้น�ำบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้บังคับโดยอนุโลม
คู่มือลัด : เปิดร้านค้าออนไลน์ได้้ด้วยตัวคุณ 125

ข้อความการโฆษณาจะต้องไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวง ท�ำให้เข้าใจผิดในสาระส�ำคัญ
คุณภาพ และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

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

10. กฎหมายธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

D

ธุรกิจออนไลน์ทปี่ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ จะต้องด�ำเนินการขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ตอ่ กรมการท่องเทีย่ ว

B

“ธุรกิจน�ำเทีย่ ว” หมายความว่า ธุรกิจเกีย่ วกับการน�ำนักท่องเทีย่ วเดินทางไป
ท่องเทีย่ ว หรือเดินทางไปเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ โดยจัดให้มบี ริการหรือการอ�ำนวย
ความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร
มัคคุเทศก์ หรือบริการอืน่ ใดตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

D

กรมการท่องเทีย่ ว ส�ำนักงานทะเบียนธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง
โทรศัพท์ : 02-401-1111 www.mots.go.th

NOTE

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแต่ละประเภท
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องศึกษารายละเอียดเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่สง่ ผลให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจของตน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ e-Commerce

ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจ
(e-Commerce Start-Up)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ
e-Commerce โดยจัดท�ำโครงการ New Wave e-Commerce อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบตั จิ ริง
ในห้องเรียน พร้อมการสนับสนุนให้ธรุ กิจสร้างร้านค้าออนไลน์ได้จริง โดยเน้นการเปิดเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์ เพือ่ ให้เกิดความน่าเชือ่ ถือสร้างโอกาสการขายแก่ธรุ กิจ และได้พฒ
ั นาเว็บไซต์

www.DBDmart.com ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจ

(e-Commerce Start-Up) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
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ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
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e-Commerce Start-Up มีอะไร ?

บทเรียน e-learning และองค์ความรูก้ ารประกอบธุรกิจ e-Commerce
การทดลองสร้างร้านค้าออนไลน์ Web Simulation
ข้อมูลผูใ้ ห้บริการด้านการประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น ให้บริการอินเทอร์เน็ต
จัดท�ำเว็บไซต์ จดชือ่ โดเมนเนม เว็บโฮสติง้ การขนส่ง e-Payment และ e-Marketplace
เป็นต้น
เผยแพร่ธรุ กิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากกรมฯ สร้างโอกาสในการจับคูธ่ รุ กิจ เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์
ค้าส่ง ค้าปลีก โลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ทั้งภาครัฐ องค์การมหาชน
และสมาคมต่างๆ

ผูป้ ระกอบธุรกิจหรือผูใ้ ห้บริการด้าน e-Commerce ทีป่ ระสงค์จะเผยแพร่ธรุ กิจ สามารถสมัคร
เป็นสมาชิกได้ที่ www.dbdmart.com โดยกรมฯ สงวนสิทธิใ์ นการตรวจสอบเพือ่ ความถูกต้องก่อน
น�ำขึน้ เผยแพร่

ศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Strategy Center)

D

B

D

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในการใช้เทคนิคกลยุทธ์ e-Marketing
การบริหารจัดการทีด่ ี การพัฒนาสูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เพือ่ ช่วยเพิม่ จ�ำนวนผูเ้ ข้าชม
และสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ โดยจัดตัง้ ศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Strategy Center)
เป็นศูนย์ให้ความรูก้ ารปรับตัว พัฒนาเทคนิคกลยุทธ์ให้ทนั หรือล�ำ้ หน้าความเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและกระทบต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมทัง้
การให้วเิ คราะห์ธรุ กิจและให้คำ� ปรึกษาเป็นการเฉพาะ หรือเป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งการการพัฒนาและ
ค�ำแนะน�ำในเรื่องเดียวกัน เช่น ท�ำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก มีผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชมและ
เชือ่ มัน่ ทีจ่ ะสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา่ นร้านค้าออนไลน์ของตน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดียงิ่ จาก
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นแต่ละด้านทีม่ คี วามตัง้ ใจถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพือ่ ช่วยให้ธรุ กิจไทย
ประสบความส�ำเร็จ ศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ได้กำ� หนดแนวทาง 3 ระดับ ดังนี้

ผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ งุ่ มัน่ จะพัฒนาตนเอง เพือ่ ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย สามารถติดตาม
การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถาม eMail : e-commerce@dbd.go.th
หรือ ส�ำนักพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โทร 02-5475959-61

Easy Online Shop
ทีป่ รึกษาและทีมงานผูจ้ ดั ท�ำคูม่ อื
ทีป่ รึกษา
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อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์)
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(นายวิชยั โภชนกิจ)
นายกสมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย

คณะท�ำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1. นางสาวศุฑารา เชาวน์สขุ มุ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2. นางเดือนรุง่ สถิตย์ชยั วัฒนา
นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ
3. นางสาวกัลยา บุญทวีบรรจง
นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ

คณะท�ำงานของสมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย
1. นายบุรนิ ทร์ เกล็ดมณี
2. นางสาวก�ำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์ยานันต์

รูปเล่มและจัดพิมพ์โดย บริษทั โปรวิชนั่ จ�ำกัด (www.provision.co.th)
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Online Shop

