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นอกจากนี้กรมไดจัดหลักสูตรอบรม บมเพาะ พัฒนาศักยภาพดานการตลาดออนไลน ครอบคลุม
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รูจักกับ e-Commerce
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือที่เรียกวา อีคอมเมิรซ
(e-Commerce) เปนการดําเนินการซือ้ ขายสินคาและบริการดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ต พูดใหเขาใจงายๆ ก็คือการซื้อขายกันแบบออนไลน
นั่นเอง
การค า ในรู ป แบบ e-Commerce นั้ น จะช ว ยให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ไปได
อยางรวดเร็ว ลดตนทุนและกระบวนการดําเนินงานใหนอ ยลง เพิม่ ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ลูกคาไดอยางทั่วถึง ขยายตลาดไดกวาง สามารถซื้อขายไดทุกที่ ทุกเวลา

เตรียมพรอมเขาสู e-Commerce
เมือ่ พรอมทีจ่ ะกาวเขาสูการคาขายแบบออนไลนกนั แลว มาดูวา เราจะตองเตรียมตัว
อยางไรบาง ซึง่ เปนสิง่ สําคัญกอนทีค่ ณ
ุ จะเปดรานคาใหลกู คาไดเขามาเลือกชมสินคาดวยความ
ประทับใจ เพราะฉะนั้นจึงควรใส ใจขั้นตอนและรายละเอียดในการเตรียมตัวใหดีกอน
เมื่อถึงเวลาเปดรานจริงแลวคุณก็จะสามารถสรางความประทับใจลูกคาและสรางยอดขาย
ใหคุณไดอยางนาพอใจ โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้

กําหนดงบการลงทุน
เป น สิ่ ง แรกที่ ต  อ งวางแผนงบ
การขายสิ น คา เพราะจะเป น ตัว กําหนด
ใหเราใชเงินลงทุนในงบที่กําหนด ปองกัน
การใชงบบานปลาย
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รูจักกับ e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

หาสินคามาขาย
การหาสิ น ค า ที่ จ ะนํ า มาขายนั้ น สามารถ
หาซือ้ ไดจากหลายแหลง ทัง้ นีร้ าคาและคุณภาพอาจแตกตาง
กันออกไป จึงควรลงพื้นที่สํารวจสินคา เพื่อใหไดสินคา
ทีด่ ตี รงกับความตองการลูกคามากทีส่ ดุ หรือบางคนอาจจะ
มี สิน คาอยู แ ลว ก็ส ามารถนํ าสิน คาตัว เองมาลงขาย
แบบออนไลนเลยก็ได

ชองทางการขายสินคา
ชองทางการขายสินคาออนไลนมหี ลากหลาย
เว็บใหเลือก ซึง่ มีทงั้ ลงขายแบบฟรี และมีคา ใชจา ย ทัง้ นี้
ตองศึกษากลุมลูกคา และการเขาถึงใหไดมากที่สุด

การโตตอบกับลูกคา
เมื่อขายสินคาแลวตองหมั่นอัพเดทเว็บไซต
ใหมีความเคลื่อนไหวอยูเสมอ และการโตตอบในกรณี
ที่มีลูกคาสอบถามมา ควรตอบอยางทันทวงที

การเก็บเงินและจัดสงสินคา
เมื่ อ ลู ก ค า ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า แล ว ควรจั ด
เตรี ย มขั้ น ตอนการชํ า ระเงิ น ให มี ค วามหลากหลาย
เพือ่ ความสะดวกในการชําระเงิน รวมถึงการจัดสงสินคา
ควรระบุคาธรรมเนียมในการจัดสงใหชัดเจนดวย

คูมือ : เปดรานออนไลน
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บริการหลังการขาย
การใสใจลูกคาและรับผิดชอบหากเกิดกรณี
ผิดพลาด เปนประเด็นสําคัญในการมัดใจลูกคาใหกลับมา
อุดหนุนเราอีกในอนาคต

ขอดี-ขอเสียของ e-Commerce
การคาขายออนไลนนั้นอาจมีทั้งประสบความสําเร็จ หรือขาดทุนก็ได เพราะมี
ทัง้ ขอดีและขอเสีย หากเราบริหารจัดการไมดกี อ็ าจไปไมรอดได ซึง่ ขอดี-ขอเสียในการเปดราน
ออนไลนพอสรุปไดดังนี้

ขอดี

• มีตนทุนในการขายที่ตํ่า ลดตนทุนในการเดินทาง
• สะดวกในการโตตอบลูกคา งายตอการประชาสัมพันธ เพียงมีอปุ กรณสอื่ สาร
ที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตได
• สามารถทําเพียงคนเดียวได ไมจําเปนตองจางคน ชวยประหยัดตนทุน
ดานแรงงาน
• มีเครื่องมือสํารวจสถิติที่เอื้ออํานวยตอการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกคา
• ลูกคาเขาถึงไดตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองเสียเวลาเดินทางไปเอง
• เปดคาขายไดตลอด 24 ชั่วโมง
• สามารถลงโฆษณา และขายได ทั่ ว โลก และสามารถเลื อ กเจาะกลุ  ม
การโฆษณาไปยังลูกคาเปาหมายไดงาย
• ลดการตอรอง
• ไมจําเปนตองมีสตอคสินคา ก็สามารถสรางรานคาขนาดใหญได
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ขอเสีย

• มีการแขงขันสูง อาจโดนตัดราคาไดงาย
• ผูซื้อและผูขาย ตองมีความรูเรื่องอินเทอรเน็ต
• รานคาในอินเทอรเน็ตมีหลายราน ยากตอการคนเจอ
• อาจตองเสียคาใชจายเพื่อปรับแตงหนาเว็บใหสวยงาม
• เสี่ยงตอการถูกแฮก หรือแจงสแปมทําใหรานโดนปด
• สินคาจับตองไมได หากลูกคาไดรับสินคาที่ไมตรงกับภาพ
อาจถูกโจมตีได
• การจัดสงตองใชเวลาหลายวัน และลูกคาจะตองเสียคาจัดสงเพิ่ม
• สําหรับผูเริ่มตนที่จะมีธุรกิจเปนของตัวเอง ตลอดจนธุรกิจตางๆ ที่ตองการ
จะขยายกลุมเปาหมาย การขายในรูปแบบ e-Commerce หรือขายของออนไลน
ก็นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะเปนชองทางในการเพิ่มกลุมลูกคาใหกวางมากขึ้น

สินคาอะไรขายดวย e-Commerce ไดบาง
สินคาที่ขายผาน e-Commerce ไดนั้นมีทุกอยาง ไมไดมีขอจํากัด ขึ้นอยูกับความ
พอใจและเชื่อใจกันระหวางผูซื้อกับผูขาย แตอาจแบงใหเห็นภาพชัดขึ้นได เชน
• บริการ เชน ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก บริการสปา เสริมสวย ฯลฯ
• สินคา ซึ่งอาจแบงเปน สินคาที่จับตองได เชน เสื้อผา ของใช อุปโภค บริโภค
หรือสินคาที่จับตองไมได อยางสินคาดิจิตอล เชน แอพ ซอฟตแวร เพลง หนัง รูปภาพ รหัส
หรือไอเท็มในเกม ฯลฯ สวนสินคาทีอ่ าจไมเหมาะสําหรับการขายผาน e-Commerce เชน สินคา
ที่มีนํ้าหนักมากไมสะดวกในการสงไปรษณีย หรืออายุสั้น เนาเสียไดงาย เชน ผักผลไม
บางประเภท (ซึ่งหากมีระบบการจัดสงเอง ก็อาจรับออเดอรผานระบบ e-Commerce ได)

คูมือ : เปดรานออนไลน
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เริ่มตนขายอะไรดี
เราจะขายอะไรดี? มักจะเปนคําถามแรกๆ สําหรับใครที่กําลังคิดอยากจะหาสินคา
มาขาย แตยงั ไมรวู า จะขายอะไรดี ซึง่ เปนเรือ่ งพืน้ ฐานทีจ่ ะตองวางแผนใหพรอมกอนทําการขาย
เริ่มตนอาจจะลองขายสินคา
ที่ เราชอบ มี ค วามถนั ด หรื อ มี ค วามรู 
เกีย่ วกับตัวสินคาเปนอยางดีกอ น เพือ่ จะได
แนะนําลูกคาไดอยางถูกตอง และงายตอ
การขายก็ได หรืออาจจะขายของทีจ่ าํ เปน
ตองใชในชีวิตประจําวัน ยิ่งถาเปนสินคา
ที่ใชแลวหมดไปก็ดี เพราะลูกคาจะได
กลับมาซื้อใหม เชน สินคาแฟชั่น เสื้อผา
เครื่องแตงกาย เครื่องสําอาง หรือสินคา
ไอที เปนตน
สําหรับสินคาที่นํามาขายนั้น หากเปนสินคาที่เหมือนๆ กัน ก็อาจจะทําใหมีคูแขง
เยอะ สินคาอาจจะขายไดยาก ซึ่งจะตองอาศัยการทําการตลาดอยางหนัก แตถาสินคาที่ขาย
มีความแตกตาง หาไดยาก โดดเดนไมเหมือนใคร ก็จะชวยใหขายไดงา ยขึน้ เพราะมีคแู ขงนอย
โดยอาจจะสรางเปนแบรนดของตัวเอง เพื่อใหลูกคาจดจําตัวสินคาของเราได หรืออาจจะทํา
แพ็คเกจที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาก็ได

ยิ่งสินคาที่ขายมีความ
แตกตาง นาสนใจ จะยิ่งดึงดูด
ลูกคาใหเขามาในราน เพราะมีคูแขงนอย
ชวยเพิ่มยอดขายไดมาก
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ลูกคาเปาหมายคือใคร
เมือ่ รูแ ลววาจะขายสินคาอะไร ขัน้ ตอนตอมาก็พจิ ารณาวาลูกคาเปาหมายทีจ่ ะขาย
ใหเปนใครบางที่ตองการจะใชสินคาของเรา โดยอาจจะแยกเปนเพศ อายุ รายได ที่เหมาะสม
กับสินคานั้นๆ เชน ขายเสื้อผาแฟชั่นผูหญิง กลุมลูกคาเปาหมายก็ควรจะเปนผูหญิง วัยรุน
วัยทํางาน ไปจนถึงวัยกลางคน หรือขายอุปกรณตกแตงบาน ก็ไดทงั้ ผูห ญิงและผูช าย วัยทํางาน
ขึ้นไป เปนตน เพื่อที่จะไดวางแผนโฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด

ทําไมลูกคาตองซื้อเรา
ถามีคนถามวาทําไมคุณถึงซื้อสินคานั้น สวนใหญก็จะตอบวาเพราะเราอยากได
ตองการจะใชสินคานั้น สินคาดีมีคุณภาพ ราคาถูกกวารานอื่น สินคาไมเหมือนใคร คนขาย
บริการดี มีความนาเชื่อถือ สงของเร็ว หรือเหตุผลอื่นๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ตอง
คํานึงถึงในการขายสินคาดวย เพื่อเปนการดึงดูดใหลูกคาอยากจะซื้อสินคากับเรา และรักษา
ลูกคาใหกลับมาซื้อสินคากับเราอีก
นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว สิ่งที่ผูขายควรปฏิบัติในการขายสินคา เพื่อดึงดูด
และใหลูกคาอยากจะมาซื้อสินคาดวย พอสรุปไดดังนี้
• รูจักสินคาที่ขายดี สามารถแนะนํารายละเอียดของตัวสินคาได
• เขาใจความตองการของลูกคา สามารถแนะนําสินคาไดตรงจุด
• สรางความเชื่อมั่นใหกับสินคาและรานคา ถาเปนรานคาก็จะตองมีการ
จดทะเบียนพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ดูขอ มูลไดที่ ภาคผนวก ก และ
www.trustmarkthai.com) หรือหากสินคามี อย. ก็ควรแสดงใหลูกคาเห็น
• โปรโมทสินคาผานสื่อตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธรานคา
• มีการติดตามลูกคา เพือ่ เปนการสรางความสัมพันธ และรักษาลูกคาเดิมไว อาจจะ
เปนการใหของสมนาคุณกับลูกคาประจํา ใหลกู คารวมกิจกรรมกับทางราน เพือ่ รับของรางวัล
เปนตน

คูมือ : เปดรานออนไลน
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นิสัยแบบไหนขาย e-Commerce แลวดี
การทําธุรกิจคาขายออนไลนนนั้ หากเรามีคณ
ุ สมบัตขิ องนักขายทีด่ แี ลว ก็จะชวยให
เราสามารถดําเนินธุรกิจการขายไปไดอยางราบรืน่ ถึงแมเราอาจไมไดเปนพอคาแมคา มืออาชีพ
มาตั้งแตแรก แตสิ่งเหลานี้สามารถพัฒนากันได ซึ่งพอจะสรุปออกมาไดดังนี้
• ชอบการเรียนรู และพัฒนาอยูเสมอ เพราะสื่ออิเล็กทรอนิกสก็มีการพัฒนา
อยูต ลอดเวลาเชนกัน หากเรามีความรูแ ละหมัน่ พัฒนาอยูเ สมอ ก็สามารถนําเทคโนโลยีเหลานัน้
มาประยุกตใชในการทําการตลาด หรือแมแตการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนาสินคาใหดี
ยิ่งขึ้นได
• ชางสังเกต ในการคาขายไมวา จะในรูปแบบใดก็ตาม หากเรารูจ กั สังเกตพฤติกรรม
ของลูกคา สังเกตคูแขง สังเกตตลาด และสิ่งตางๆ รอบตัว ก็จะชวยใหเราสามารถนํามา
วิเคราะห แลวนํามาปรับใช เพื่อใหดําเนินธุรกิจอยูไดนานๆ
• ใจสู + กลา การทําธุรกิจนั้นลวนมีความเสี่ยง บางครั้งอาจจะสําเร็จหรือไมสําเร็จ
ตามเปาหมายทีว่ างไวกไ็ ด ซึง่ เจาของธุรกิจเองอาจจะตองลองผิดลองถูกบาง นอกจากนีจ้ ะตอง
กลาตัดสินใจ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นสามารถแกไขไดอยางทันทวงที และรอบคอบ
• อดทน รักงานบริการ งานขายเปนงานบริการประเภทหนึ่ง ซึ่งก็จะเจอลูกคา
หลากหลายประเภท ทัง้ มาดีและไมดี ผูข ายจะตองใชความอดทน รับฟงและพรอมจะชวยเหลือ
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ อยากจะซื้อสินคาดวย

จะเห็นไดวาการทําธุรกิจ e-Commerce นั้นจะตองอาศัยความรูความเขาใจ
ทางดานการตลาด การเตรียมความพรอมของตัวคุณในการเขามาทําธุรกิจออนไลน
จึงเปนสิง่ สําคัญอยางยิง่ ทีจ่ ะมองเห็นความเปนไปไดของธุรกิจ และสงผลใหประสบความ
สําเร็จในอนาคตได
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สินคาอะไรขายดี
กอนทีจ่ ะหาสินคามาขาย เราควรศึกษาความตองการของตลาดเสียกอน วาสินคาใดบาง
ที่ขายงาย ขายคลอง จะไดไมเสียเงินลงทุนแลวสินคาถูกดองอยูในสตอค ซึ่งสินคาที่นิยม
ลายประเภทให้คณ
ุ ได้
ก็มหี ลายประเภทให
ไดเลือกมาขาย
กมาขายทัทัง้ ง้ นีนีก้ ก้ ารเลื
ารเลืออกขายสิ
กขายสินนค้คา ก็ตอ ้ งดูจากความชอบ ความสนใจ
ของผูข ายดวย จะไดขายของอยางมีความสุข และสนใจทีจ่ ะหาขอมูลสินคามาอัพเดทอยูเ สมอ
สําหรับสินคาออนไลนขายดีและเปนที่นิยม พอสรุปไดมีดังนี้

เสื้อผาเครื่องแตงกายแฟชั่น เครื่องประดับ

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม

สินคาแฮนดเมด

เสื้อผาเด็กและของเลน

เครื่องสําอาง

อุปกรณมือถือ อุปกรณไอที
สินคาอิเล็กทรอนิกส

เครองดน
เครื
่องดนตรี

อุปกรณแตงบาน

อุปกรณแตงรถ

ทัง้ หมดนีเ้ ปนเพียงสวนหนึง่ ทีย่ กตัวอยางของสินคาขายดี จะเห็นวาสวนใหญไมพน
เรื่องแฟชั่น ความสวยงาม โดยเฉพาะกลุมลูกคาผูหญิงจะชอบมาก แลวก็เปนของใชในชีวิต
ประจําวันทัว่ ไป แตทงั้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก บั ความสนใจของผูข ายเองดวยวาอยากจะขายสินคาชนิดใด
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คูแขงของเราคือใคร
คูแขงในโลกออนไลน ก็คือผูที่ขายสินคาประเภทเดียวกันกับเรานั่นเอง ซึ่งมีอยู
เปนจํานวนมาก ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะทําใหเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลายนัน้ ก็ตอ งขึน้ อยูก บั การโปรโมท
ใหเปนที่รูจัก รวมไปถึงสินคาและการบริการที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือเพื่อที่จะรักษาลูกคา
ใหกลับมาซื้อสินคาของเราอีก นอกจากนี้อาจจะหาสินคาที่มีความแตกตาง และโดดเดน เชน
เสื้อผาที่มีสีสันฉูดฉาด มีลวดลายที่ไมคอยมีใครทํา หรืออาจจะมีไซสพิเศษ เปนตน เพื่อนํา
มาสรางเปนจุดขายได

ชองทางการขายบน e-Commerce
การขายในรูปแบบออนไลนนั้น ผูขายไมจําเปนตองมีหนารานเปนของตัวเอง
ก็สามารถขายสินคาได เพียงแคมพี นื้ ทีส่ าํ หรับแสดงรูป รายละเอียดสินคา และขอมูลใหตดิ ตอ
ซือ้ ขาย เพียงเทานีก้ ส็ ามารถประกาศขายสินคาไดแลว โดยชองทางการขายในรูปแบบออนไลน
หรือ e-Commerce นั้น สามารถทําไดดังนี้

เปดเว็บไซตเอง
ปจจุบนั องคกรและบริษทั หางรานตางๆ จําเปนตองมีเว็บไซตของตนอยูบ นเครือขาย
อินเทอรเน็ตอยางหลีกเลี่ยงไมได เพื่อไวเปนที่สําหรับเผยแพรขอมูล
ขาวสารและบริการตางๆ ใหเปน
ที่รูจักและสามารถเขาถึงกลุม
ลู ก ค า เป า หมายได ม ากที่ สุ ด
ทั้งยังชวยสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับธุรกิจไดอีกดวย

คูมือ : เปดรานออนไลน
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ขั้นตอนการสรางเว็บไซต
เรามาดูวาในการสรางเว็บไซตนั้น จะตองมีขั้นตอนอะไรบาง ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. วางแผนงานและกําหนดเปาหมายของเว็บไซต เชน เนือ้ หาทีต่ อ งใชงบประมาณ
ตางๆ และกลุมลูกคาเปาหมาย เปนตน
2. จดโดเมนเนม (Domain Name) คือการจดทะเบียนชือ่ เว็บไซตของคุณใหเปน
.com, .net, .in.th หรืออื่นๆ เพื่อใหจดจําและนําไปใชงานไดงาย โดยแตละชื่อก็จะมี
ความหมายตางกัน ดังนี้
ตัวอยางประเภทโดเมนเนมที่พบเห็นบอยๆ
โดเมนเนม

ยอมาจาก

ความหมาย

.com

commercial

บริษัท องคกร ที่เกี่ยวกับการคา

.net

network

บริษัทที่ใหบริการดานเครือขาย

.org

organization

องคกรที่ไมหวังผลกําไร

.biz

business

องคกร บริษัท หางหุนสวน คลาย
กับ .com

.co.th

commercial in Thailand

บริษัทหรือองคกรที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย

.in.th

individual in Thailand

บุคคลที่อยูในประเทศไทย

การตั้งชื่อโดเมนเนมที่ดี
• สั้นและจดจําไดงาย
• ควรตั้งชื่อใหตรงกับสินคาที่เราขาย หรือธุรกิจที่ทําอยู
• ใชชอื่ เปนภาษาอังกฤษ หากตองการตัง้ ชือ่ เปนภาษาไทยก็ใชคาํ ทับศัพทเปนภาษา
คาราโอเกะแทน
• หลีกเลีย่ งเครือ่ งหมายขีดกลาง - (Hyphen) ขัน้ ระหวางคํา เพือ่ ใหงา ยและปองกัน
การพิมพชื่อเว็บไซตผิด เพราะสวนใหญจะนิยมพิมพติดกัน
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3. เชาเว็บโอสติ้ง (Web Hosting) คือบริการใหเชาพื้นที่เก็บขอมูลของเว็บไซต
4. ออกแบบเว็บไซต คือการออกแบบโครงสรางเว็บไซต ออกแบบปุมเนวิเกชั่น
ภายในเว็บไซต และการออกแบบหนาเว็บเพจตางๆ
5. สรางและทดสอบการใชงาน ภาษาที่ใชในการสรางหนาเว็บเรียกวา HTML
แตสว นใหญจะไมไดเขียนคําสัง่ HTML โดยตรง จะเลือกใชโปรแกรมสําหรับสรางและออกแบบ
เว็บไซตแทน เชน Dreamweaver, Joomla เปนตน
6. ประชาสัมพันธเว็บไซตใหเปนที่รูจัก หลังจากสร างเว็บไซตแลวจะต องมี
การโฆษณา หรือโปรโมทเพื่อเผยแพรเว็บไซต
7. ดูแล และพัฒนาอยางตอเนื่อง เว็บไซตนั้นจะตองมีการอัพเดทขอมูลอยูเสมอ
เพื่อใหขอมูลที่แสดงอยูเปนปจจุบัน
จะเห็นไดวาการสรางเว็บไซตนั้นมีขั้นตอนอยูพอสมควร หากคุณมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทําเว็บไซตอยูบาง มีเวลาพออาจจะลองสรางเองก็ได เพื่อประหยัดคาใชจาย
แตถา ตองการความสะดวก และรวดเร็ว อาจจะจาง Freelance รับทําเว็บไซต หรือบริษทั รับทํา
เว็บไซตก็ได ซึ่งในการเปดเว็บไซตเองจะตองเสียคาจดโดเมนเนม คาเชาพื้นที่ Web Hosting
และคาจัดทําเว็บไซตดวย

โปรแกรมสรางเว็บสําเร็จรูป (CMS)
CMS ยอมาจาก Content Management System เปนโปรแกรมสรางเว็บไซต
สําเร็จรูป สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดฟรี ซึง่ มีอยูห ลายโปรแกรม และหลายรูปแบบ ทีเ่ ปน
ทีร่ จู กั ของคนไทย เชน Wordpress, Joomla, Opencart, Magento, Drupal, Prestashop
เปนตน ซึง่ แตละโปรแกรมก็จะมีจดุ ประสงคและรองรับการใชงานทีแ่ ตกตางกันไป ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
• WordPress เป น CMS ยอดนิ ย ม
ทั่วโลก เหมาะกับเว็บไซต บทความทั่วไป (Blog)
การอัพเดทขอมูลขาวสารตางๆ ทําไดงาย

www.wordpress.org

คูมือ : เปดรานออนไลน
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• Joomla เปน CMS ยอดนิยมอีกตัว จุดเดนคือ
มีความยืดหยุน การจัดการ Module หรือการยายตําแหนง
สวนตางๆ ของเว็บไซตเปนไปไดอยางอิสระ
• Drupal เปน CMS ที่ไดรับความนิยมในดาน
จั ด การเนื้ อ หาเว็ บ ไซต พวกเว็ บ Community หรื อ เว็ บ
หนังสือพิมพตางๆ ดวยระบบที่ยืดหยุนในดานการจัดการ
เนื้อหาอยางละเอียด การใชงานก็คอนขางยาก จึงไมคอย
เปนที่นิยมมากนัก
นอกจากนี้ CMS บางระบบ ยั ง เน น สํ า หรั บ สร า งเว็ บ
e-Commerce โดยเฉพาะ เชน
• Opencart เปน CMS ที่เหมาะกับการทําเว็บขายของ
มากที่สุด เพราะใชงานงาย เปน CMS ที่เกิดมาเพื่อรองรับเว็บขายของ
โดยเฉพาะ
• Prestashop เปนอีก CMS สําหรับสรางเว็บขายของ
เชนเดียวกับ Opencart แตการใชงานคอนขางยากกวา Opencart
ในระดับหนึ่ง
• Magento เป น CMS ที่ นิ ย มใช กั น มาก มี ร ะบบ
ที่ครอบคลุมงานด านการซื้อขายทั้งหมด รูปแบบเว็บไซตเรียบหรู
แตการใชงานคอนขางยาก และยังไมรองรับภาษาไทยเทาทีค่ วร ทําให
ยังไมคอยไดรับความนิยมในไทยมากนัก

www.joomla.org

www.joomla.org

www.opencart.com

www.prestashop.com

http://magento.com

สําหรับผูที่สนใจอยากจะลองสรางเว็บรานคาออนไลนดวยตัวเอง แตยังไมคอย
มีความรูเ รือ่ งเขียนโปรแกรม ก็สามารถหาดาวนโหลด CMS เหลานีม้ าใชงาน หรือหาผูใ หบริการ
ที่เตรียมระบบ CMS เหลานี้ไวเรียบรอยแลว เพียงแตใสขอมูลของเราเขาไปก็ได
สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับสรางเว็บ CMS
1. โปรแกรมฐานขอมูลที่จะใช เชน MySQL, PostgreSQL, MS Access,
MS SQL Sever, Oracle สําหรับเก็บขอมูลของ CMS
2. เครื่องเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการนําระบบไปติดตั้ง เชน Windows Server, Unix
หรือ Linux Server (Linux, BSD, Solaris, Ubuntu และอื่นๆ)
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วิธีการติดตั้ง CMS
1. เปนขั้นตอนคราวๆ ที่ทุกๆ CMS จะตองดําเนินการหลังจากดาวนโหลดไฟล
สําหรับติดตั้งเรียบรอยแลว มีขั้นตอนดังนี้
2. อัพโหลดไฟล CMS ขึ้น Server
3. เปด Browser เพื่อตั้งคาการใชงานของ CMS
4. ตัง้ คาระบบการจัดการหลังบาน (Backend) ตางๆ เชน username ของ admin
เปนตน
5. ทดลองสรางเว็บไซตดวย CMS

ขอดีของ CMS
• ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเรื่องการทําเว็บไซตทั้งหมด
• ไมเสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต ไมเสียเงินจํานวนมาก
• งายตอการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอยางใหเราหมด
• มีระบบจัดการทีเ่ ราสามารถหามาใสเพิม่ ไดมากมาย เชน ระบบแกลลอรี่
• สามารถเปลีย่ นหนาตาเว็บไซตไดงา ยๆ เพียงแคโหลดธีม (Theme) ของ
CMS นั้นๆ
ขอดอยของ CMS
• ในกรณีทผี่ ใู ชตอ งการออกแบบธีม (หนาตาของเว็บ) เอง จะตองใชความรู
มากกวาปกติ เนื่องจาก CMS มีหลายๆ ระบบมารวมกันทําใหเกิดความยุงยาก
สําหรับผูที่ไมมีความรู
• ผูใชจะตองศึกษาระบบ CMS ที่ผูพัฒนาสรางขึ้นมา เชน จะตองใส
ขอความลงตรงไหน จะตองแทรกภาพอยางไร ซึง่ จะลําบากเพียงแคชว งแรกเทานัน้
• ในการใชงานจริงนั้นจะมีความยุงยากในการติดตั้งครั้งแรกกับเครื่อง
เซิรฟเวอร (server) แตปจจุบันก็มีผูใหบริการเว็บเซิรฟเวอร ที่บริการติดตั้งระบบ
CMS ใหฟรีๆ โดยไมเสียคาใชจาย

คูมือ : เปดรานออนไลน
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ขายบน e-Marketplace
e-Marketplace หรือตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนเว็บไซตที่ทําหนาที่
เหมือนตลาดกลางรวบรวมสินคาและรานคา หรือบริษทั ตางๆ ทีส่ ามารถเขามาทําการซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน ผูผลิตสามารถขายสินคาโดยไมตองผานตัวแทนจําหนายได
ซึง่ จะเปนการเพิม่ โอกาสขยายฐานลูกคาไปไดทวั่ โลก สําหรับบริการตางๆ ใน e-Marketplace
หลักๆ จะประกอบดวย
• บริการสารบัญธุรกิจ รวบรวมรายชื่อของธุรกิจแบงเปนประเภทตางๆ เพื่อให
ผูใชสามารถเขามาคนหาธุรกิจ หรือสินคาที่ตองการไดงาย
• บริการแคตตาล็อคสินคาออนไลน แสดงรายการสินคาแบงตามหมวดหมูสินคา
• บริการประกาศซื้อขายสินคาและบริการ หรือประกาศความตองการของธุรกิจ
ตัวอย่าง e-marke๐tplace ของไทย

เว็บ
TARAD.COM

เว็บ
WELOVESHOPPING.COM
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• บริการจัดทําเว็บไซตสําเร็จรูป โดยคุณสามารถสรางเว็บไซตสําหรับขายสินคา
ผานบริการเว็บไซตสําเร็จรูปได ซึ่งเว็บไซตที่สรางแลวจะถูกรวบรวมและแยกหมวดหมูไว
ในรายชื่อธุรกิจภายในเว็บไซตนี้ใหดวย โดยจะตองลงทะเบียนกับทางเว็บไซตเพื่อขอเปดราน
ออนไลน จะมีแพ็คเกจใหเลือกทั้งแบบฟรี และคิดคาบริการ ขึ้นอยูกับแพ็คเกจที่เลือก
เพี ย งเท า นี้ คุ ณ ก็ ส ามารถเป ด เว็ บ ไซต ข ายของออนไลน ไ ด โ ดยที่ ไ ม ต  อ งมี ค วามรู  เรื่ อ ง
การสรางเว็บไซตมากอนก็ได
ตัวอยางผูใหบริการเว็บไซตสําเร็จรูป

www.lnwshop.com

www.readyplanet.com

www.igetweb.com

www.makewebeasy.com

www.tarad.com

www.weloveshopping.com

http://superwebsite.com

www.siam2web.com

www.shopup.com

e-Marketplace นั บ ว า เป น อี ก ช อ งทางหนึ่ ง ที่ ห ลายๆ ร า นค า เข า มาซื้ อ ขาย
แลกเปลีย่ นสินคาระหวางกันเปนจํานวนมาก ซึง่ การนําขอมูลรานคาหรือธุรกิจของตนมาลงไว
ในเว็บไซตเหลานี้ จะเปนการเพิม่ โอกาสในการพบปะลูกคาไดทวั่ โลก ทําการคาขายระหวางกัน
ไดงาย นอกจากเว็บไซตที่ใหบริการของไทยแลว ยังมีเว็บไซตในตางประเทศที่ดังๆ เชน
amazon.com, ebay.com, alibaba.com, taobao.com เปนตน ซึ่งเปนอีกชองทาง
ในการซื้อขายสินคาตางๆ ไดมากขึ้น และสามารถขยายฐานธุรกิจใหเปนที่รูจักไดทั่วโลก
คูมือ : เปดรานออนไลน
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ตัวอยางเว็บ e-Marketplace ของตางประเทศ

เว็บ
AMAZON.COM

เว็บ
EBAY.COM

นอกจากจะเปนตลาดกลางสําหรับซือ้ ขายสินคาทัว่ ไปแลว ยังมีเว็บ e-Marketplace
ทีใ่ หบริการเปนตลาดกลางสําหรับซือ้ ขายสินคาเฉพาะดาน เปนแหลงรวบรวมขอมูลของธุรกิจ
ในด า นนั้ น ๆ เช น ตลาดกลางขายของมื อ สอง ตลาดกลางขายอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตลาดกลางซื้อขายสินคาโอทอป เปนตน
การใชบริการของ e-Marketplace เหลานี้ จะชวยขยายโอกาสในการติดตอซือ้ ขาย
สินคา โดยที่ผูซื้อและผูขายสามารถเขามาเลือกหาสินคาที่ตองการไดงาย สะดวกในการ
เปรียบเทียบขอมูลของสินคาแตละราน ลดตนทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ รวมถึงบุคลากร
ในการดําเนินงานตางๆ
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ตัวอยางการสรางเว็บไซตรานคาออนไลนสําเร็จรูป
ในสวนนีจ้ ะแนะนําวิธกี ารสรางเว็บไซตสาํ เร็จรูป โดยจะยกตัวอยางการสรางเว็บไซต
รานคาออนไลนฟรีกับ www.lnwshop.com ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เปด www.lnwshop.com แลวกดหรือคลิก
เปดรานคาฟรี
2. หากยั ง ไม ไ ด Loginเข า สู  ร ะบบ คุ ณ จะเห็ น
หนาตางเขาสูระบบ lnwshop กอน หรือถายัง
ไมไดเปนสมาชิกก็ใหสมัครสมาชิกกอน
กรอกรายละเอียดราน

3. เมื่อคุณเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะเขาสู
STEP 1 ของการเปดราน โดยใหกรอกขอมูล
และรายละเอียดของรานใหครบถวน เปนการ
สรางความนาเชื่อถือใหกับรานไดมากยิ่งขึ้น
4. เมื่อเรียบรอยแลวใหกดหรือ คลิก ขั้นตอน
เปดรานถัดไป
เลือกรูปแบบเว็บไซต
5. STEP 2 ใหคุณเลือกรูปแบบเว็บไซต
(Tem-plate) ของรานคาคุณ ซึง่ มีใหเลือก
มากมาย โดยคลิ ก เลื อ กรู ป แบบนี้
ดานลางรูปแบบที่คุณตองการ ดังภาพ
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ตรวจสอบพรอมเปดราน

6. STEP 3 ใหคุณตรวจสอบรายละเอียดขอมูลและ
รูปแบบเว็บไซตรา นคาของคุณ พรอมอานขอตกลงการใช
งานในการใชรานคาออนไลน จากนั้นใหคลิก เปดราน
คาออนไลน

7. สิ้นสุดการเปดรานคา คุณสามารถเขาไปที่หนารานคา ปรับแตงหนารานหรือจัดการ
หลังรานไดทันที

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lnwshop.com/start

สําหรับผูเ ริม่ ตน แนะนําใหใชบริการสรางเว็บไซตรา นคาออนไลนสาํ เร็จรูปกอนก็ได
เพื่อประหยัดคาใชจาย ซึ่งก็มีเว็บไซตที่ใหบริการอยูเปนจํานวนมาก เมื่อธุรกิจขยายใหญขึ้น
มีเงินทุนมากพอคอยลงทุนสรางเว็บไซตของตัวเองขึ้นมาก็ได เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับ
ธุรกิจ นอกจากบริการสรางเว็บไซตสําเร็จรูปแลว เว็บไซตเหลานี้ยังมีบริการอื่นๆ ใหเลือกใช
เชน บริการออกแบบเว็บไซต จดโดเมนเนมและเชาเว็บโฮสติ้งให ทํา SEO โปรโมทใหเว็บไซต
ติดอันดับใน Search Engine เปนตน
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ขายบน e-Classified
e-Classied เปนเว็บไซตทใี่ หบริการลงประกาศซือ้ ขายสินคา โดยจะแบงหมวดหมู
สิ น ค า ไว ใ ห แ ล ว สามารถเลื อ กหมวดที่ ต  อ งการแล ว เข า ไปประกาศซื้ อ ขายได โ ดยตรง
www.kaidee.com(ชือ่ ทีเดิ่ใมห้บwww.dealsh.co.th)
ริการประกาศซื้อขายได้
ไม่จ�าเป็อ้ นขายได
ต้องมีแเบบฟรี
ว็บไซต์ๆ
เชเช่นนwww.kaidee.co.th
ทีใ่ หแบบบฟรี
ริการประกาศซื
ไมจําวเปเองก็
นตอขงมี
เว็บไซตของตัวเองก็ขายได
ของตั
ายได้

ขอดีของการขายบนเว็บ e-Classied คือ เปนการประกาศซือ้ ขายโดยตรงระหวาง
ผูบ ริโภค ซึง่ อาจจะมีสนิ คาไมกชี่ นิด สามารถเริม่ ตนไดงา ยทันที ทีส่ าํ คัญคือฟรี สวนขอเสียคือ
ไมเหมาะกับผูที่มีสินคาเปนจํานวนมากๆ นั่นเอง
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Classified โพสตขายไดจริงหรือ
เว็บ Classied นั้น ผูประกาศขายสินคาไมจําเปนตองมีเว็บไซตเปนของตัวเองเลย
เพียงใชเว็บเหลานีเ้ ปนชองทางในการประกาศซือ้ ขายสินคา พรอมระบุราคา รูปสินคา และทีอ่ ยู
ติดตอใหครบถวน เพียงเทานี้ก็สามารถทําการซื้อขายไดแลว
การโพสตขายตามเว็บ Classied ตางๆ นั้น จะชวยใหสามารถเขาถึงลูกคาไดตรง
กลุม เนื่องจากเว็บไซตไดแบงหมวดหมูในการคนหาสินคาเอาไวใหแลว หากมีคนสนใจหมวด
ไหน ก็จะคลิกเขาไปหาตามหมวดที่ตองการ นอกจากนี้หากเรามีชองทางการติดตออื่นๆ เชน
มีเว็บไซต มี Facebook หรืออื่นๆ ก็สามารถใสลิงครานคาเขาไปเพื่อเปนการโปรโมทราน
ไดอกี ดวย ซึง่ สวนใหญเว็บไซตเหลานีจ้ ะมีผเู ขาชมเปนจํานวนมาก ขอความทีล่ งประกาศควรใช
ขอความที่นาสนใจ ดึงดูดใหคนอยากคลิกเขาไปดู แตก็ใหอยูบนพื้นฐานความเปนจริง และ
ควรเขาไปอัพเดทขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหโพสตอยูในอันดับตนๆ ของการคนหา ซึ่งก็จะ
เปนโอกาสที่จะชวยเพิ่มยอดขายได

สําหรับเว็บ Classied
ของไทยที่ ใ ห บ ริ ก ารประกาศ
ซื้อขายสินคามีอยูหลายๆ เว็บไซต
โดยบางเว็บไซตอาจจะตองสมัคร
เปนสมาชิกภายในเว็บไซตกอนถึง
จะสามารถลงประกาศได
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Social Media ชวยขายไดอยางไร
การใชงานสือ่ Social Media ตางๆ ไมวา จะเปน Facebook, Twitter, Instagram,
Line หรือ YouTube เขามาชวยเพิ่มชองทางการขายและการตลาด เนื่องจากสื่อเหลานี้
สามารถเขาถึงคนจํานวนมากไดงายและรวดเร็ว สามารถโตตอบระหวางกันไดทันที เพียงแค
กดปุม Like หรือ Share ก็สามารถเผยแพรขอมูลตอไปไดไมสิ้นสุด นับเปนเครื่องมือที่คุมคา
และชวยประหยัดตนทุนไดมาก เพราะมีผูใชงานเปนจํานวนมาก และเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ
ดังนัน้ การลงโฆษณาผานสือ่ ประเภทนีจ้ ะสามารถผานสายตาผูใ ชไดมาก นอกจากการกด Like
หรื อ Share แล ว การโพสต ข  อ ความต า งๆ รู ป ถ า ย วิ ดี โ อ ที่ เ ป น ประโยชน ต  อ ร า นค า
อยางสมํ่าเสมอ ก็จะชวยทําใหมียอดขายเพิ่มขึ้นได
ตัวอยางการใชสื่อ Social Media ของเว็บไซตตางๆ

เว็บของ
สายการบิน
EBAY.COM
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เว็บของ
ธ¹า¤าÃ
กสิกรไทย

แตอยางไรก็ตามแตละ Social Media นั้น ลวนมีขอจํากัดของตัวเอง และมีความ
นาเชื่อถือตํ่ากวาการมีเว็บไซตที่จดทะเบียนอยางถูกตอง ซึ่งสามารถตรวจสอบการมีตัวตน
ของรานคาได ดังนัน้ ควรจะมีทงั้ เว็บไซตรา นคา และสือ่ Social Media ของรานไวดว ย เพือ่ เปน
ชองทางในการตลาดควบคูกับเว็บไซตหลัก เพราะการที่มีผูชมเขามาดูหรือมากด Like นั้น
ก็ไมไดหมายความวาทุกคนจะเขามาซื้อสินคาเสมอไป ผูขายเองควรจะเขาใจการทํางาน
ของแตละโปรแกรมดวย เพือ่ ใหสามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับกลุมเปาหมาย
อยางแทจริง นอกจากนี้อาจจะนําเทคนิคการขายตางๆ เชน การลดราคา จัดโปรโมชั่น
ในเทศกาลตางๆ เพือ่ ดึงดูดใหลกู คาอยากจะซือ้ สินคาดวย เปนตน ทีส่ าํ คัญควรใสใจกับคุณภาพ
ของสินคาที่ขาย และการบริการอยางตรงไปตรงมา เพียงเทานี้คุณก็จะสามารถเรียกลูกคา
ใหกลับมาซื้อสินคาของคุณไดอีกแนนอน
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เตรียมตัวอยางไร เพื่อขายแตละรูปแบบ
สิง่ ทีจ่ ะตองเตรียมใหพรอมในการเปดรานคาออนไลน นอกจากตัวสินคาทีจ่ ะขายแลว
ยังจะตองเตรียมสิ่งเหลานี้ดวย
1. ขอมูลสรางเว็บไซต
• กําหนดชื่อเว็บไซต ของรานคาออนไลน
• จดชื่อโดเมนเนม เลือกโดเมนเนมใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
• เชาเว็บโฮสติ้ง ควรเลือกผูใหบริการที่มีความนาเชื่อถือ และเลือกบริการเว็บ
โฮสติง้ ใหเหมาะกับขนาดของขอมูล และความจําเปนในการใชงาน มีระบบรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล มีพนื้ ทีใ่ นการจัดเก็บเพียงพอ ปริมาณขอมูลและความเร็วทีร่ บั -สงไมจาํ กัดจนเกินไป
รวมทั้งมีการสํารองขอมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบดวย
2. ขอมูลรานคา
• ชื่อราน ที่อยู เบอรโทรศัพท ไวสําหรับติดตอกับลูกคา แสดงวามีตัวตนจริง
• อีเมลสําหรับติดตอ หรือ Social Media ตางๆ ที่ใหลูกคาสามารถติดตอ
กับรานคาได
3. ขอมูลธุรกิจ
• การสั่งซื้อสินคา ระบุวิธีการสั่ งซื้อใหชัดเจน ควรให งายและสะดวกแก ผูใช
โดยอาจจะทําเปนระบบตระกราสินคา หรืออาจจะเปนการสั่งซื้อทางอีเมลหรือมีแบบฟอรม
การสั่งซื้อเพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาได
• การชํ าระเงิ น ควรใหมี ระบบการชําระเงิน ที่ ห ลากหลาย รองรับการใชง าน
ไดครอบคลุมกับกลุมลูกคาไดมากที่สุด ไมวาจะเปนการโอนเงิน การจายผานบัตรเครดิต
บัตรชําระเงินตางๆ เปนตน
• การจัดสงสินคา ควรเลือกการขนสงที่เปนมาตรฐาน เหมาะกับธุรกิจ สามารถ
ตรวจสอบสถานะของสินคาได และถึงมือลูกคาอยางปลอดภัย
• การใหบริการหลังการขาย เปนอีกปจจัยที่มีผลตอการขาย เปนการสรางความ
สัมพันธระหวางธุรกิจกับลูกคา เพื่อรักษาใหลูกคามีความไววางใจ และอยากจะเปนลูกคา
ตอไป
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4. รายละเอียดและรูปสินคา ควรอธิบายขอมูลของสินคาใหครบถวน เชน สี ขนาด ราคา
นอกจากนี้รูปตัวอยางสินคาที่แสดงก็ควรจะปรับใหดูสวยงาม แตไมเกินจริง เพื่อเปนตัวชวย
ในการตัดสินใจของลูกคาไดงายขึ้น
5. ขอมูลสําหรับทําธุรกรรมทางการเงิน
• เลขที่บัญชีธนาคาร สําหรับใหลูกคาโอนเงินเขาเมื่อมีการสั่งซื้อสินคา
ซึ่งควรจะเปดบัญชีไวมากกวา 1 ธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาได
• บัตรเครดิต ไวสําหรับหักบัญชี ในกรณีทําธุรกรรมการชําระเงิน ผานบัญชีตางๆ
เช่
Paypal, Paysbuy
Omise หรืหรื
ออือ่นอืๆ่นๆ
เชน Paypal,
6. เลือกรูปแบบการสรางรานคาออนไลน โดยเลือกวาจะสรางรานคาออนไลนในรูปแบบใด
เชน สรางเว็บไซตเอง จางคนทําเว็บไซต สรางเว็บสําเร็จรูปจากผูใ หบริการตางๆ โดยพิจารณา
เงินลงทุน และขนาดของธุรกิจดวย
7. ชองทางทําการตลาด ขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ ไมวาจะเปนการทํา SEO การใชสื่อ
Social Media การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งควรจะมีการสํารวจพฤติกรรมของ
ผูบ ริโภค คูแ ขงขัน และปจจัยทีม่ ผี ลตอการขายดวย เพือ่ สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหวางแผน
ในการขาย และการโปรโมทเว็บไซตได
8. จดทะเบียนพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส หลังจากมีเว็บไซตรา นคาออนไลนแลว เพือ่ สรางความ
นาเชื่อถือใหแกผูประกอบการ ตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และขอใชเครื่องหมาย
รับรอง กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก และที่ www.
trustmarkthai.com) เพือ่ ใหผบู ริโภคเกิดความมัน่ ใจในการตัดสินใจทําธุรกรรมซือ้ ขายสินคา
กับผูประกอบการ โดยผูบริโภคสามารถตรวจสอบผูประกอบการไดวามีตัวตนอยูจริงหรือไม

·‹า¹สามาÃ¶¤Œ¹Ëา
¢ŒอมÙÅ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡าÃä´Œº¹
www.trustmarkthai.com
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ตอรานคาออนไลน
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การสรางแบรนดเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญสําหรับธุรกิจโดยเฉพาะกับรานคาออนไลนทมี่ คี แู ขง
และมีสินคาที่มีความคลายคลึงกันเปนจํานวนมาก การสรางแบรนดไมใชเพียงการตั้งชื่อ
หรือผลิตโลโกเทานั้น แตหมายถึงประสบการณองครวมที่ผูบริโภคไดสัมผัสในทุกๆ ชองทาง
ทุกๆ โอกาสทีผ่ บู ริโภคเจอกับเรา ตัง้ แตการเริม่ คนหาสินคา การเห็นโฆษณา การสืบคนขอมูล
การพบกับเว็บไซต การเลือกซื้อสินคา การพูดคุยกับพนักงาน การสั่งซื้อ การใชสินคา รวมถึง
การบริการหลังการขายฯ ทั้งหมดคือจุดสัมผัส (Touchpoints) ที่จะบอกวาผูบริโภครูสึกถึง
แบรนดของเราไปในรูปแบบใด
การสรางแบรนดคือการสรางคุณคาระยะยาวมากกวาการสรางรายไดในระยะสั้น
ดังนัน้ แลว การสรางแบรนดจงึ ไมใชเรือ่ งของการสือ่ สารทางการตลาดเทานัน้ แตควรหยัง่ รากลึก
ไปถึงหัวใจของธุรกิจ อยูในปรัชญาความเชื่อขององคกร ที่จะสงผลตอไปถึงพนักงานทุกคน
ที่ทํางานเพื่อลูกคา และจะสงผลตอกลยุทธและทุกๆ กิจกรรมที่ทํา
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ประโยชนของการสรางแบรนดมีดังนี้
• เปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั สินคาหรือบริการ ผานความนาเชือ่ ถือ ซึง่ จะสะทอน
มาในราคาสวนตางที่ผูบริโภคยอมจายที่สูงขึ้น
• เปนการสรางตัวตนหรืออัตลักษณที่ทําใหแตกตางกับคูแขง ซึ่งจะสะทอนมา
เปนความโดดเดนที่ผูบริโภคมักจะจดจําไดอยูเสมอหรือนึกถึงเมื่อมีความตองการสินคา
หรือบริการ หรือทําใหเกิดการกลาวถึงไดโดยงาย
• สรางการเชือ่ มโยงกับผูบ ริโภค ทําใหสนิ คาและบริการใกลชดิ กับผูบ ริโภคมากขึน้
เปนสิ่งที่ขาดไมไดในชีวิต
• สร า งความจงรั ก ภั ก ดี ต  อ แบรนด สามารถกระตุ  น ให เ กิ ด การซื้ อ ซํ้ า ได ง  า ย
เมื่อประสบการณที่ไดรับตรงกับคุณคาของแบรนดที่มอบให
• การตอยอดแบรนดไปในรูปแบบตางๆ เพือ่ ทําใหเกิดรายไดมากขึน้ อาทิ การตอยอด
ผลิตภัณฑรุนใหม การแตกผลิตภัณฑใหมเพื่อขายใหกับลูกคากลุมเดิม

วิธีขั้นตอนการสรางแบรนดเบื้องตน
• เริม่ ตนจากการหาจุดยืนของเรา ความเชือ่ ทีเ่ กิดจากการทําธุรกิจ โดยตอบคําถาม
สําคัญคือ ธุรกิจเราเกิดมาในโลกใบนี้เพราะอะไร อาทิ เพราะเราเชื่อวาผูหญิงทุกคนสามารถ
สวยไดจากผลิตภัณฑที่ราคาเขาถึงได หรือ เชื่อวาคนไทยทุกคนสามารถอายุยืนไดจากการ
มีสุขภาวะที่ดีที่เกิดจากการกิน หรือ เราเชื่อวาคนทุกคนมีความเปนนักกีฬาอยูในตัว เปนตน
• การหาข อ เสนอหรื อ คุ ณ ค า ที่ โ ดดเด น
(Unique Selling Proposition) ซึ่งเปนคํามัน่ สัญญาวา
ผูบ ริโภคจะไดรบั สิง่ นัน้ จากแบรนดของเราอยางแนนอน
เริม่ ตนจากการวิเคราะหวา ผลิตภัณฑหรือบริการทีเ่ รามี
เมื่อเทียบกับคูแขงแลวมีสิ่งใดที่เหมือนกันบาง (Point
of Parity) และมีสิ่งใดที่แตกตางกันบาง (Point of
Difference) ซึ่งสิ่งที่แตกตางเหลานั้นควรเปนสิ่งที่
ผูบริโภคโหยหาและไมควรซํ้ากับผูอื่น เราจึงสามารถ
นํามันมาสรางเปนขอเสนอดานคุณคาได ยิง่ เปนสิง่ ทีย่ งั
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ไมเคยถูกตอบสนองมากอน (Unmet Need) ยิ่งจะทําใหแบรนดเราโดดเดน สิง่ เหลานีอ้ าจจะ
อยูใ นคุณลักษณะของสินคา คุณประโยชนจากการใชงาน ประสบการณการใชงาน คุณคาเชิงอารมณ
ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางใชหรือหลังใชกไ็ ด อาทิเชน สวนประกอบหรือวัตถุดบิ ชัน้ เลิศ การเปนของแท
การบริการทีส่ ดุ ยอดในทุกๆรายละเอียด ความสะดวกสบาย การทําใหลกู คาประหยัดมากขึน้
การประหยัดเวลา ความสุนทรียที่เกิดจากการใชงาน เปนตน
• การกําหนดการสรางความแตกตางทางดานความรูส กึ เชิงอารมณใหกบั แบรนด
เพราะการตัดสินใจของมนุษยมักมีอารมณเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ แบรนดที่ดีจึงสามารถ
กําหนดความรูสึกนึกคิดที่ผูบริโภคมีตอแบรนดได โดยมักทําใหแบรนดมีบุคลิก (Brand
Personality) ที่กลุมเปาหมายเราควรจะสนใจ อาทิ ถาเราเสนอสิ่งที่เกี่ยวของกับการแพทย
แบรนดควรมีบุคลิกที่นาเชื่อถือ ถาขอเสนอเราเปนสินคาทั่วไป เราอาจกําหนดบุคลิกของ
แบรนดใหมีบุคลิกที่ดูขี้เลน ถาขอเสนอของเราเกี่ยวกับอาหารการกินหรือบริการ เราอาจ
กําหนดบุคลิกใหเหมือนคนทีม่ บี คุ ลิกทีจ่ ริงใจหวงใยก็ได นอกจากนัน้ ยังควรกําหนดภาพลักษณ
ใหชัดเจนเหมือนที่เรามองเพื่อนหรือดาราคนหนึ่งแลวนึกถึงภาพลักษณไปในรูปแบบใด
• การถายทอดแบรนดออกไปในทุกๆ มุมมอง หลังจากทีเ่ รากําหนดความเปนแบรนด
ไดแลว ก็ตองถายทอดออกมาเปนสิ่งที่จับตองไดในหลายๆรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอก
องคกร ซึ่งอาจหมายถึงคูมือการใชแบรนด (โลโก, สี, สโลแกน) การสื่อสารทางการตลาด
การนํามาอยูใ นรูปแบบกลยุทธของการทําธุรกิจ การพัฒนาพนักงาน นโยบายการดําเนินธุรกิจ ฯ
อาทิ ถาขอเสนอของเรากําลังพูดถึงการใหบริการที่ดีที่สุดและมีภาพลักษณที่จริงใจและใสใจ
ในทุกรายละเอียด เว็บไซทของเราควรจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับการการันตีที่ดีแบบโปรงใส
การถามตอบในโซเชียลมีเดียตองเปนไปอยางรวดเร็ว การสงของตองสงอยางฉับไวและตอง
มัน่ ใจวาพัสดุจะตองไมเสียหายระหวางทาง นโยบายการรับประกันสินคาอาจจะยาวนานกวา
คูแขง หรือนโยบายการคืนของโดยไมมีขอแม เปนตน
จะเห็นไดวา การสรางแบรนดเปนการกําหนดอัตลักษณเพือ่ สรางตัวตนใหกบั สินคา
หรือ บริก ารของเรา เปน แรงขับ เคลื่ อนใหธุ รกิ จเปน ไปอยา งที่ต อ งการและมีมาตรฐาน
ซึ่งแบรนดจะเปนตัวกําหนดกะเกณฑทุกๆกิจกรรมที่นําเสนอไปใหผูบริโภค รวมถึงการ
ออกแบบชองทางการสื่อสารที่ตองสอดคลองกันเพื่อที่จะไดประสบการณไปในทางเดียวกัน
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การทําใหรานคาออนไลนเปนที่รูจักและชื่นชอบ
เมื่อมีสินคาหรือบริการที่ดี มีแบรนดที่ดีแลว การทําการตลาดก็เปนเรื่องสําคัญ
ไมแพกัน การที่เราจะสงมอบขอเสนอและประสบการณตางๆ ใหกับลูกคาไดนั้นตองเขาใจ
ถึงพฤติกรรมลูกคาอยางชัดเจนวามีขั้นตอนอยางไรบางเกี่ยวกับการซื้อสินคา ซึ่งสินคาและ
บริการแตละประเภทก็มีความแตกตางกันไป โดยทั่วไปแลวจะมีดังตอไปนี้
1. การทําใหเกิดการรับรูถึงแบรนด (Brand Awareness) คือการทําใหแบรนด
เปนที่รูจักในกลุมเปาหมาย ทําใหลูกคารับรูวาเรามีจุดเดนในเรื่องอะไร ทําไมเขาถึงตองให
ความสนใจกับแบรนดของเรา สวนมากจะเปนการสือ่ สารทางการตลาด อาจรวมถึงการซือ้ สือ่
โฆษณา ประชาสัมพันธ การทําใหผบู ริโภคคนหาเราเจอเมือ่ เกิดความตองการอยางสือ่ ประเภท
Search การทําใหเกิดความประทับใจเมื่อแรกเห็นผานการออกแบบทั้งภาพและขอความ
ทีน่ า ดึงดูด ขอดีของออนไลนคอื สามารถทําในลักษณะแคมเปญทีท่ าํ ในบางชวงเวลา หรือทําใน
ลักษณะตอเนื่อง (Always on) ผานชองทางการสื่อสารที่แบรนดเปนเจาของเอง
2. การทํ า ให เ กิ ด การชื่ น ชอบ
ในแบรนด (Brand Preferences) เปนกระบวนการ
ที่ทําใหเราเปนตัวเลือกตนๆ เมื่อลูกคาสนใจ
ที่จะซื้อสินคาและบริการ การทําใหเกิดความ
สนใจอาจทําไดหลายวิธี อาทิ การใชโซเชียล
มีเดียในรูปแบบที่ลูกคาชื่นชอบ การใหขอมูล
(content) ที่เปนประโยชนที่ทําใหลูกคาได
มี ข  อ มู ล เชิ ง ลึ ก มากขึ้ น หรื อ เพื่ อ ลดความ
ไมสบายใจของลูกคา การทีล่ กู คาไดอา นรีววิ ทีด่ ี
จากลูกคาคนอืน่ กอนการตัดสินใจซือ้ การไดรบั
ความนาเชื่อถือจากผูมีอิทธิพลบนออนไลน
(Inuencers) หรือแมกระทั่งประสบการณ
การโต ต อบผ า นแชทเมื่ อ ผู  บ ริ โ ภคต อ งการ
สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสินคา ก็สรางความ
ประทับใจและชืน่ ชอบไดเชนกัน นอกเหนือจาก
ราคาและโปรโมชั่นที่เสนอ
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3. การสรางประสบการณทดี่ ีกับลูกคา (Brand Experiences) เมือ่ ลูกคาตัดสินใจ
ซือ้ แลว ลูกคายอมคาดหวังในตัวสินคาและบริการทีเ่ ราจะมอบให ไมวา จะเปนประสบการณทดี่ ี
จากการเลือกซือ้ สินคาผานเว็บไซท การรอคอยการรับสินคา การไดลองใชสนิ คาหรือบริการจริง
รวมทัง้ บริการหลังการขาย ทัง้ หมดนีเ้ มือ่ ประสบการณทไี่ ดรบั มากกวาหรือเทากับความคาดหวัง
ของลูกคา ก็ยอ มทีท่ าํ ใหเกิคความพอใจ เกิดความจงรักภักดีกบั แบรนด และอาจเกิดการบอกตอ
หรือซื้อซํ้าไดในอนาคต
4. การทําใหแบรนดมผี สู นับสนุน (Brand Advocacy) แบรนดทดี่ สี ามารถกระตุน
ใหเกิดผูสนับสนุนเพื่อบอกตอใหกับผูอื่น ทําใหการรับรูแบรนดกระจายเปนวงกวางมากขึ้น
และโนมนาวใหผอู นื่ เชือ่ มัน่ ไดแบรนดไดโดยทีแ่ บรนดไมตอ งบอกเอง ในออนไลนทใี่ ครๆ ก็บอกตอ
ไดทงั้ เรือ่ งดีและเรือ่ งไมดขี องแบรนดใหกบั ผูอ นื่ ไดชวั่ ชามคืน เจาของแบรนดจงึ ควรหมัน่ ตรวจสอบ
เสียงของลูกคาที่พูดถึงแบรนดเราอยูเสมอๆ และเตรียมรับมือกับทุกๆ เหตุการณที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

จะเห็นไดวาการทํารานคาออนไลนใหเปนที่รูจักยอมมีเรื่องที่ตองทํามากมาย
เพื่อทําใหแบรนดของเราเปนไปอยางที่ตองการ กลยุทธที่สําคัญคือตองรูวาขั้นตอนไหน
เปนขัน้ ตอนทีค่ วรใหความสําคัญในลําดับตนๆ การทีจ่ ะรูไ ดนนั้ ควรมาจากการวิจยั กับผูบ ริโภค
หรือลองเปรียบเทียบกับคูแขงเมื่อเรารูวาผูบริโภคใสใจเรื่องอะไร (content) ที่ชองทางไหน
(channel) ก็เขาไปนําเสนอเพื่อตอบสนองความตองการใหไดดีกวาคูแขงหรือเร็วกวาคูแขง
ไมวา จะเปนการซอมจุดออน เสริมจุดแข็ง หรือสรางจุดทีแ่ ตกตาง และทีส่ าํ คัญควรมีความตอเนือ่ ง
และหมั่นตรวจดูผลลัพธวาสิ่งที่ทํานั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม
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กรมพฒนาธุ
กรมพั
ฒนาธุรกิกจการคา
จการคา

เจคิวปูมานึ่ง
เปนรานขายอาหารทะเลออนไลน ที่โดดเดนการใชโซเชียลมีเดียในการ
ทําตลาดอยางตอเนื่อง การถาม-ตอบคําถามที่รวดเร็ว และระบบการจัดการบริหาร
ทั้งการผลิตและการจัดสงที่สามารถรักษามารตรฐานไดที่มีความสําคัญไมแพกัน

คูมือ : เปดรานออนไลน
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Bag Space

รานขาย Accessories ของผูชายดวยเครื่องหนังสไตลดิบที่วางตําแหนง
ทางการตลาดทีส่ รางสินคาทีต่ อบโจทยการใชงานในราคากลางๆ เนนการขายออนไลน
ทีโ่ ดดเดนเรือ่ งการดีไซนคอนเทนตเชิงไลฟสไตลและการใชสอื่ โฆษณาออนไลน ปจจุบนั
เปดทั้งแบบออนไลนและมีโชวรูมอยูทั้งในไทยและตางประเทศเพื่อเกื้อหนุนธุรกิจกัน
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สรางเว็บไซต
รานคาออนไลนอยางไร
ใหนาเชื่อถือ

04

รูจักกับเว็บไซต
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของอินเทอรเน็ตก็คือ เว็บไซต เพราะเว็บไซตเปน
แหลงหลักทีเ่ ก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ทีน่ าํ เสนอบนอินเทอรเน็ตเอาไว เพือ่ ใหผใู ชทวั่ โลกสามารถ
เขาไปอานหรือชมไดนั่นเอง ในปจจุบันองคกรและบริษัทหางรานตางๆ จําเปนตองมีเว็บไซต
ของตนเองอยูบ นเครือขายอินเทอรเน็ตอยางหลีกเลีย่ งไมได เพือ่ ทีจ่ ะใชเผยแพรขอ มูลขาวสาร
และบริการตางๆ ใหเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลาย ชวยใหเขาถึงกลุม ลูกคาหรือผูใ ชบริการเปาหมาย
ไดอยางครอบคลุม สงเสริมศักยภาพการแขงขันในดานธุรกิจ นอกจากนีย้ งั ชวยสรางภาพลักษณ
ที่ดีใหกับองคกรอีกดวย
เมื่อเขาไปยังเว็บไซต จะพบกับหนาแรกที่เรียกวาโฮมเพจ (Home Page) ซึ่งเปน
หนาหลักของเว็บเพื่อแสดงความเปนตัวตนของเว็บไซตนั้น วาตองการนําเสนออะไร ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยโลโกสินคาหรือบริการ ภาพสินคา ปุมหรือเมนูที่บอกวาในเว็บนี้แบงเนื้อหา
เปนกี่หัวขอ ปายโฆษณาเชิญชวนใหผูชมคลิกเพื่อเปดหนาเว็บเพจยอยอื่นๆ

เนื้อหาทีี่ควรมีในเว็บไซต
เนื้อหาที่แสดงอยูในแตละเว็บไซตนั้น ไมไดมีขอกําหนดที่เปนมาตรฐานตายตัว
วาจะตองเปนแบบใด ขึน้ อยูก บั ขอมูลทีจ่ ะนําเสนอและจุดเดนทีต่ อ งการใหมซี งึ่ จะทําใหรายละเอียด
ปลีกยอยของแตละเว็บไซตแตกตางกันออกไป แตหลักๆ แลวพอสรุปไดวา ขอมูลพืน้ ฐานทีค่ วร
จะมีในเว็บไซตประกอบดวยขอมูลดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร รานคา หรือผูจัดทํา (About Us) คือขอมูลเกี่ยว
กับเจาของเว็บไซต เพื่อบอกใหผูชมรูวาเปนใครมาจากไหน และตองการนําเสนออะไร เชน
วัตถุประสงคของเว็บไซต ประวัติและความเปนมา สถานที่ตั้งเลขทะเบียนพาณิชย เปนตน
เพื่อใหลูกคามั่นใจวารานคามีตัวตนอยูจริง
2. รายละเอียดของผลิตภันฑหรือบริการ (Product/ Service Information)
คือขอมูลหลักที่เรานําเสนอ ซึ่งหากเปนเว็บไซตทางธุรกิจผูชมจําเปนตองรูรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ หรือบริการ รวมทั้งอาจมีการเปรียบเทียบราคา เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ แตหากเปนเว็บไซตทใี่ หความรูก อ็ าจจะประกอบดวยบทความ รูปภาพ มัลติมเี ดีย
และลิงคไปยังเว็บไซตอื่นที่ใหขอมูลเพิ่มเติม
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3. ขาวสาร (News/ Press Releases) อาจจะเปนขาวสารที่ตองการสงถึงบุคคล
ทั่วไป หรือสมาชิก เพื่อใหรับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซตของเรา เชน การ
เปดตัวสินคาใหม โปรโมชั่น หรือกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น
4. คําถามคําตอบ (Frequently/ Asked Question) มีความจําเปน เพราะผูชม
บางสวนอาจไมเขาใจขอมูล หรือมีปญหาตองการสอบถาม การติดตอทางอีเมลหรือชองทาง
อื่นๆ แมวาจะทําไดแตก็เสียเวลา ดังนั้นเราควรคาดการณหรือรวบรวมคําถามที่เคยตอบ
ไปแลวใสไวในเว็บ ซึ่งผูชมที่สงสัยสามารถเปดดูไดทันที นอกจากนี้อาจมีเว็บบอรดสําหรับ
ใหผดู แู ลเว็บไซตคอยตอบ รวมทัง้ อาจเปดใหผชู มดวยกันชวยตอบก็ได บางครัง้ อาจอยูใ นรูปแบบ
Help หรือขอมูลชวยเหลือ
5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพื่อใหผูเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต
ทีเ่ กิดขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิม่ เติม สามารถติดตอกับเราได จึงควรระบุอเี มล
แอดเดรส ที่อยูบริษัท รานคา เบอรโทรศัพท หรือขอมูลติดตออื่นๆ ไวในเว็บไซตดวย

การใหรายละเอียดสินคา
การให ร ายละเอียดของสิน ค า นั บ เปน สว นสํา คั ญอย า งมากในการขายสิ น คา
ซึง่ ลูกคาจะตัดสินใจซือ้ สินคาหรือไมนนั้ ขึน้ อยูก บั รายละเอียดของสินคาเปนหลัก โดยรายละเอียด
สําคัญๆ พอสรุปไดมีดังนี้
1. ชื่อสินคา บอกวาเปนสินคาใด
2. รายละเอียดสินคา อธิบายรายละเอียด
ตางๆ ใหชดั เจน ครบถวน นาสนใจ เชน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด น ของตั ว สิ น ค า
วัสดุที่ใช ขนาด แตกตางจากคูแขงขัน
อย า งไร มี ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพ หรื อ
บริการพิเศษตางๆ อยางไรบาง เปนตน
เพือ่ แสดงความนาสนใจใหกบั ตัวสินคา
3. ราคาสินคา มีสวนสําคัญ เราสามารถ
ใหขอมูลราคาปกติ และราคาลดพิเศษ
เพื่อสรางใหเกิดความนาสนใจ เทคนิค
คูมือ : เปดรานออนไลน
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การตั้งราคาพิเศษ ควรมีการระบุวันที่ เชน ราคาพิเศษนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม เปนตน ซึ่งการ
มีวันที่มาเปนองคประกอบจะทําใหลูกคาตัดสินใจไดงายขึ้น เพราะเปนราคาพิเศษแบบมี
ชวงเวลา นอกจากนี้ควรระบุใหชัดเจนวาเปนราคาที่รวมภาษี หรือคาขนสงดวยหรือไม
4. รูปภาพ ควรใชรปู ภาพสินคาทีแ่ สดงรายละเอียดสินคาไดชดั เจน สวยงามดึงดูดใหนา สนใจ
โดยอาจใชโปรแกรมปรับแตงภาพชวย เชน PhotoScape, Photoshop เปนตน หากตองการ
ใหแสดงผลไดเร็วก็ควรลดขนาดของไฟลใหเล็กลงพอเหมาะกับขนาดภาพ หรือภาพมืดไป
ก็ปรับแสงใหสวางขึน้ เพือ่ ใหมองเห็นรายละเอียด
ของสินคาไดชัดเจน นอกจากนี้สีของรูปภาพอาจ
จะเพี้ยนจากสีจริงไปบาง ขึ้นอยูกับสภาพแสง
ตอนถ า ยภาพด ว ย ก็ ค วรจะแจ ง รายละเอี ย ด
ขอจํากัดของสีดวยวา อาจจะมีเพี้ยนจากสีจริง
เล็กนอย เพือ่ ปองกันไมใหมปี ญ หาภายหลังเมือ่ ลูกคา
รับสินคาไปแลว
ชนิดของไฟลที่เหมาะสําหรับแสดงผล
ในเว็บ ไดแก .JPEG, .GIF และ .PNG และขนาด
ไฟลไมควรเกิน 200 KB เพื่อความรวดเร็วและใน
ควรวางภาพหลายๆ มุมมอง
การแสดงผลบนเว็บ
ตัวอยางการใชโปรแกรม PhotoScape ปรับแตงภาพ
จะยกตัวอยางการลดขนาดภาพผานโปรแกรม Photoscape ซึ่งเปนโปรแกรมฟรี
มีเครือ่ งมือทีใ่ ชแตงภาพครบครัน ทีส่ าํ คัญคือใชงา ยมากเพราะมีภาษาไทยดวย มีขนั้ ตอนดังนี้
• กอนอื่นใหเขาไปดาวนโหลด
โปรแกรมที่ www.photoscape.org
แลวติดตั้งลงเครื่องกอน
• เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวเปด
โปรแกรมขึ้นมา ใหเลือก
แกไขภาพ (Editor)
• เปดภาพที่ตองการปรับแตง
ที่กรอบดานซาย
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01 เลือกแฟม
เก็บภาพ

แสดงภาพที่เลือก

02 เลือกภาพ
ขนาดภาพจริง

ขนาดไฟล

เครื่องมือปรับแตงภาพ

• จากนั้นคลิกปุม ยอ/ขยาย เลือกลดขนาดภาพที่ตองการ

เลือกขนาด 02
ภาพที่ตองการ

ขนาดภาพที่ลดแลว

คลิก 01

คูมือ : เปดรานออนไลน
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• เมือ่ ลดขนาดภาพแลว หากขนาดไฟลยงั ใหญเกินไป สามารถคลิกปุม บันทึก แลวไป
ลดคุณภาพของไฟลลงอีกได โดยจะมีตัวเลือกปรับลดขนาดไฟลที่เหมาะสมได
จากนั้นเลือกบันทึกในแฟมที่ตองการอีกครั้ง
03 คลิกบันทึก
ในแฟมที่ตองการ

เลือกกรอบภาพ

02 ปรับลด
ขนาดไฟล
เมื่อบันทึกจะไดขนาดไฟลลดลง

01 คลิก

เพียงเทานี้ก็สามารถนําภาพที่บันทึก
ไปใชในเว็บเพจได ซึ่งจะไดขนาดภาพตามที่ปรับ
พรอมภาพที่ตกแตงใหสวยงามไดงายๆ ดวย
โปรแกรม PhotoScape

5. กระตุนความรูสึกใหอยากซื้อสินคาและบริการ โดยอาจจะแจงรายการ โปรโมชั่นพิเศษ
ตางๆ ในชวงเวลาดังกลาว
6. สรางการติดตอ และปดการขาย โดยมีขอ มูลการติดตอเพือ่ สัง่ ซือ้ หรือมีปมุ สัง่ ซือ้ หากลูกคา
สนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อ หรือตองการติดตอสอบถามก็สามารถติดตอตามรายการที่แจง
ไวได และควรยํา้ ใหลกู คาอานเงือ่ นไขกอนการสัง่ ซือ้ ใหละเอียด เพือ่ ปองกันปญหาภายหลัง
จากการสั่งซื้อสินคาแลว
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7. เงื่อนไขอื่นๆ เชน การรับประกัน การคืนสินคา
ค า ขนส ง สิ น ค า ภาษี หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ควรระบุ ให ชัด เจน และตรงกับ ความเปน จริง
จะทํ า ลู ก ค า จะอุ  น ใจมากขึ้ น และนํ า มา
ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินคาได

ออกแบบหน้าเว็บ... อย่างไรให้ดูดี

?

หนาเว็บไซตเปรียบเสมือนกับหนารานคาของคุณ หากหนารานของคุณไมสวย ดูไมดี
ก็คงจะไมคอยมีใครอยากจะเดินเขามาซื้อของภายในรานคาของคุณสักเทาไร ดังนั้นหาก
มีการออกแบบเว็บไซตใหดูดี สวยงาม ใชงานงาย ก็จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา
ที่เขามาซื้อของภายในเว็บไซตของคุณไดไมนอยเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากเตรียมขอมูลที่ตองมี
ในเว็บไซตเรียบรอยแลว ก็ถึงขั้นตอนการออกแบบหนารานของคุณใหดูดี โดยสรุปออกมา
เปนขอๆ ไดดังนี้
1. ออกแบบใหเรียบงาย และเปนระเบียบ เว็บเพจที่เรียบงายและดูดี จะสราง
ความนาสนใจและนาเชื่อถือ การวางตําแหนงของเนื้อหาตางๆ อยางมีระเบียบ จะชวยให
ผูชมหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว
2. จัดสัดสวนระหวางขอความและภาพกราฟกใหพอดี เว็บเพจทีม่ ขี อ ความมากๆ
ผูช มจะรูส กึ กลัวและเบือ่ หนาย ทําใหเนือ้ หาของเว็บเพจดูหนักและขาดความดึงดูดใจ และตรง
กันขามหากมีแตรปู ภาพก็จะทําใหผเู ขาชมไมรจู ะเริม่ ตนทีจ่ ดุ ใด ทําใหเว็บเพจขาดเนือ้ หาสาระ
แนวทางที่ถูกตองคือการจัดสัดสวนระหวางขอความและภาพกราฟกใหเหมาะสม
3. ใหความสําคัญกับสวนบนของเว็บเพจ สวนสําคัญทีส่ ดุ ของเว็บเพจ คือ ดานบนสุด
ของหนา ผูช มจะสัมผัสไดทนั ทีเมือ่ เปดเขามาทีห่ นานัน้ สวนใหญนยิ มจัดวางองคประกอบเปน
รูปแบบคลายๆ กัน ดังนี้
• ชือ่ โลโกของเว็บไซต ระบบเนวิเกชัน่ หรือปุม ทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังหนาเว็บเพจ
ตางๆ เครื่องมือเสริมสําหรับคนหาขอมูลในเว็บไซต และลิงคสําคัญๆ
• ปายแบนเนอรโฆษณา หรือขอความที่สําคัญ
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4. สร า งระดั บ ความสํ า คั ญ ของเนื้ อ หา จะช ว ยเน น ให ผู  ช มเห็ น ว า ส ว นไหน
สําคัญมาก หรือสําคัญนอย ซึง่ ผูช มจะรับรูไ ดดว ยสายตาอยางรวดเร็ว เชน ขอความขนาดใหญ
แสดงวาสําคัญกวาขอความขนาดเล็ก เปนตน ลักษณะองคประกอบตางๆ ทีต่ อ งคํานึงถึงมีดงั นี้
• ตําแหนงและลําดับ สี ขนาด ขององคประกอบในเว็บเพจ
• ภาพกราฟกที่ดึงดูดความสนใจ ใชภาพเคลื่อนไหว หรือขอความ
เคลื่อนไหวเพื่อเนนเฉพาะจุด
• ใชบุลเล็ตแสดงรายการที่เปนหัวขอยอยๆ เพื่อแยกใหเห็นเดนชัด
5. เลือกใชสอี ยางเหมาะสม การออกแบบเว็บไซตใหสวยงามนัน้ สวนใหญจะขึน้ อยูก บั
การเลือกชุดสีใหผสมกลมกลืนกัน ทําใหเว็บเพจออกมาดูดี เชน สีพนื้ เว็บเพจ สีขอ ความ และสี
ขององคประกอบอื่นๆ ซึ่งควรจะใหออกมาในโทนสีเดียวกัน และการใชสีนั้นยังชวยบงบอก
บุคลิกของเว็บไซตไดดวยวาเนื้อหาจะออกมาแนวไหน

ตัวอยางการเลือกใชสีแบบตางๆ
• สีสม ใหความรูสึก อบอุน สดใส
มีสติปญญา ทะเยอทะยาน
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• สีแดง ใหความรูสึกเราใจ ตื่นเตน
ทาทาย ตื่นตัว

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
• สีชมพู ใหความรูส กึ อบอุน ออนโยน
นุมนวล ออนหวาน ความรัก

• สี เ หลื อ ง ให ค วามรู  สึ ก แจ ม ใส
สดใส อบอุน ราเริง

• สีเขียว ใหความรูสึกรมเย็น
ผอนคลาย สบายตา ปลอดภัย

• สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสุขุม
เยือกเย็น หนักแนน นาเชื่อถือ

• สีฟา ใหความรูสึกสงบ เยือกเย็น
อิสระ สบาย ปลอดภัย

• สีมวง ใหความรูสึกนาติดตาม
เรนลับ นาคนหา มีเสนห
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• สีขาว ใหความรูส กึ บริสทุ ธิ์
สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน

• สีทอง ใหความรูสึกความหรูหรา
มีราคา สงางาม

6. ออกแบบขนาดของเว็บเพจใหพอดีกับหนาจอ การออกแบบเว็บไซตที่ดีนั้น
จะตองคํานึงถึงกลุมผูชมเปาหมายสวนใหญดวยวาเขาใชจอภาพที่มีความละเอียดเทาใด
ซึง่ ปจจุบนั มีผใู ชงานอินเทอรเน็ตทัง้ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร สมารทโฟน และอุปกรณพกพาตางๆ
ดวย ซึ่งก็ควรพัฒนาใหรองรับกับลักษณะการใชงานของผูใชเพื่อใหสามารถเขาถึงผูใชไดมาก
ที่สุดบอกบุคลิกของเว็บไซตไดดวยวาเนื้อหาจะออกมาแนวไหน

àÇçºä«μ·Õè´Õ

องค์ประกอบของ...เว็บไซต์ที่ดี
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1. ความสามารถในการเขาถึงเว็บไซต
• รองรับการแสดงผลกับหนาจอที่มีความละเอียดตางกันไดหลายขนาด
• สามารถแสดงผลไดหลายบราวเซอร
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กรมพฒนาธุ
กรม
กรมพั
พฒนาธุ
ฒนาธุรกิกจการคา
จการคา

NOTE
สามารถดูสถิติ กิ ารเขาใชงานเว็บของ
คนไทยวาใชเครือ่ งความละเอียดหนา
จอเทาไร และดูสถิติเว็บบราวเซอร
ที่นิยมใชไดที่ http://truehits.net/
graph/ graph_stat.php#RES

ตัวอยางการแสดงสถิติการใชงาน

• เลือกใชฟอนตที่เปนมาตรฐาน (ไทย: Tahoma, MS Sans Serif,
อังกฤษ: Arial, Times New Roman)
• เว็บทุกหนาควรมีลิงคกลับสูหนา Home Page
2. ความเร็วในการเขาถึงเว็บไซต
• ออกแบบเว็บโดยใชหลักการเขียน HTML ที่สามารถแสดงสวนบนของหนาเว็บ
โดยไมตองรอใหหนาเว็บโหลดหมดกอน
• ขนาดไฟลรูปภาพไมใหญจนเกินไป ปรับขนาดรูปใหเหมาะกับการแสดงผล
บนหนาเว็บไซต
• เลือกใชเว็บโฮสติ้งที่เร็ว สามารถเขาใชไดเร็วทั้งในและตางประเทศ
• หลีกเลี่ยงการใชไฟล Flash, ใสเสียงเพลง
3. ความเปนเอกลักษณ
• การเลือกใชสี
• การใชภาพประกอบ
• เนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น สะทอนบุคลิกของธุรกิจ
4. ใชงานงาย
• โลโกของรานคา ควรใหอยูในตําแหนงมุมบนซายมือ
• คําอธิบายเว็บไซต ควรอยูติดกับโลโก
• เมนูที่ลิงคไปยังหนาตางๆ ของเว็บไซต (Navigation) ใชงานไดงาย
• จัดเรียงลําดับการนําเสนอขอมูลภายในเว็บไซต
• ทํา Sitemap เพื่อใหผูเขาชมเขาถึงขอมูลไดงาย

คูมือ : เปดรานออนไลน
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5. มีความนาเชื่อถือ
• ออกแบบใหสวยงาม ดูเปนมืออาชีพ
• แสดงขอมูลรานคา ที่อยู และการติดตอใหชัดเจน
• กรณีมีการขายสินคาและสงทางไปรษณีย ควรติดตั้งระบบ Tracking
เพื่อใหลูกคาสะดวกในการตรวจสอบและติดตามสินคาได
• แสดงเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ เชน ISO, DBD Registered,
DBD Veried

¹‹Òàª×èÍ¶×Í

เพิ่มความ น่าเชื่อถือ ให้กับเว็บไซต์
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นอกจากการออกแบบเว็บไซตใหออกมาดูดี สวยงาม
ไมวาจะเปนการเลือกใชสี การจัดวางเมนูตางๆ ใหใชงานไดงาย
เนือ้ หาทีเ่ หมาะสมแลว ยังมีปจ จัยทีส่ ามารถสรางความนาเชือ่ ถือ
ใหกับเว็บไซตไดอีกดังนี้
ฟรีตางๆ

1. มีชอื่ โดเมนเปนของตัวเอง จะนาเชือ่ ถือกวาการใชโดเมนเนมทีต่ ดิ อยูก บั เว็บไซต

2. หลีกเลี่ยงการใชเว็บโฮสติ้งฟรี เพราะสวนใหญผูใหบริการเหลานี้มักจะมีการ
นําโฆษณาสินคาตางๆ ทีไ่ มใชของรานเราไปแสดงในหนาเว็บ ซึง่ อาจทําใหเว็บดูไมนา เชือ่ ถือได
3. ขอใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย โดยจะไดเครือ่ งหมายรับรองความนาเชือ่ ถือในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาเว็บไซตของเรา
มีตัวตน สามารถตรวจสอบได (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ในภาคผนวก ก)
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
4. กําหนดนโยบายการดําเนินการซื้อขายใหชัดเจน เมื่อลูกคาเขามายังรานคา
แลว สิ่งที่จะชวยสรางความเชื่อมั่นก็คือการกําหนดนโยบายการดําเนินการซื้อขายใหชัดเจน
หากเกิดปญหาในการซื้อขายขึ้น ก็จะชวยแกปญหาไดงาย เพราะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
ซึ่งควรจะมีรายละเอียดดังนี้
• กฏระเบียบและเงือ่ นไขการใชบริการตางๆ เชน ลิขสิทธิ์ การจํากัดพืน้ ทีข่ อ มูลและ
การละเมิดสิทธิสว นบุคคล การใหขอ มูลและการใชภาษา การสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก
หรือปฏิเสธรายการที่เกิดขอผิดพลาด
• การรับประกันสินคา กรณีสนิ คามีปญ
 หา ผูซ อื้ สามารถติดตอศูนยบริการของผูผ ลิต
นั้นๆ ไดโดยตรงหรือติดตอใครไดบาง
• การรักษาขอมูลสวนตัวของลูกคา ขอมูลลูกคาทุกคนจะตองถูกปดเปนความลับ
และไมใหคนอื่นสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
• ขั้นตอนการสั่งซื้อและวิธีการจัดสงสินคา จัดการรายการสินคาที่สั่งซื้อ กําหนด
ทีอ่ ยูใ นการจัดสงสินคา วิธจี ดั สงสินคา วิธกี ารชําระเงิน สรุปรายการสัง่ ซือ้ หมายเลข
การสั่งซื้อและขอมูลการสั่งซื้อสินคานั้น
• วิธกี ารชําระคาสินคาและบริการ สามารถเลือกวิธชี าํ ระผานชองทางตางๆ ไดหลาย
ชองทาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา
• ความปลอดภัยในการชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต หากมีการจายดวยบัตรเครดิต
ผานอินเทอรเน็ตควรมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ เชน การใชการเขารหัส SSL
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SSL เพิ่มเติมที่หัวขอ “รักษาความปลอดภัยใหกับเว็บไซต
ดวย SSL (Secure Sockets Layer)” หนาถัดไป)
5. การนําเสนอขอมูลภายในเว็บไซตที่เปนปจจุบัน หมั่นอัพเดทขอมูลตางๆ
ใหตรงกับความเปนจริงอยูเ สมอ เชน สินคา ควรมีอพั เดทสินคามาใหม จํานวนสินคาทีม่ อี ยูจ ริง
พรอมสง สินคาที่ขายหมดแลว หรืออาจอัพเดทขอมูลขาวสารของทางราน กิจกรรมและ
โปรโมชัน่ ตางๆ เปนตน เพือ่ เปนการยืนยันวา เว็บไซตของคุณมีคนดูแลอยู และมีตวั ตนแนนอน
6. การอางอิงถึงผูที่เคยใชสินคาและบริการไปแลว อาจจะอางอิงลูกคาที่เคยใช
สินคามาแลวเขามารีวิวสินคาวาเปนอยางไรบาง ซึ่งจะชวยสรางความมั่นใจใหกับลูกคาราย
อื่นๆ ได และรูปแบบของการอางอิงลูกคานั้น ควรจะเลือกเอาคําพูดหรือประโยค ที่ลูกคา
พูดถึงในมุมที่ดี และควรขออนุญาตอางอิง ชื่อ-นามสกุล ของลูกคาดวย ถาหากเปนคนดัง
หรือดาราที่มีคนรูจักเยอะๆ ก็จะยิ่งชวยสรางความมั่นใจใหกับผูที่มาอานไดเพิ่มขึ้นอีกดวย
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รักษาความปลอดภัยใหกับเว็บไซตดวย
SSL (Secure Sockets Layer)
หากเว็บไซตของคุณตองใชรับ-สงขอมูลสําคัญๆ เชน ชื่อผูใช รหัสผาน ฯลฯ กับผู
ทีเ่ ขามาใชบริการ อยูเ ปนประจํา โดยทีไ่ มมรี ะบบปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกบั ขอมูล
เลย อาจจะถูกดักฟง หรือขโมยขอมูลที่รับสงกันนั้นโดยผูไมหวังดีได ดังนั้นจึงควรมีการ
ติดตัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยใหกบั เว็บไซต ทีเ่ รียกวาระบบ SSL (Secure Sockets Layer)
ซึ่งจะใชการเขารหัสในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่รับสง ผูที่ดักอานขอมูลไปก็ไม
สามารถถอดรหัสเพื่อนําไปใชได
สําหรับเว็บไซตที่มีการติดตั้ง
ระบบ SSL สังเกตไดจากชื่อโปรโตคอล
ที่เรียกใชจะเปลี่ยนจาก http:// เปน
https:// และจะมีรูปแมกุญแจแสดง
อยู ใ นช อง Address ของบราวเซอร
ที่ ใช ง าน ซึ่ ง เมื่ อ เข า ไปที่ เว็ บ เหล า นี้
คุณจะสามารถคลิกทีร่ ปู กุญแจเพือ่ เรียกดู
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certicate) หรือ SSL Certicate ที่ยืนยันวาเว็บไซต
ดังกลาวเปนเว็บไซตตัวจริงตามที่อางและมีความปลอดภัยเชื่อถือได (แตละเว็บบราวเซอร
จะแสดงตําแหนงของรูปกุญแจไมเหมือนกัน เชน IE และ Chrome จะอยูดานหนาชื่อเว็บ
สวน Firefox และ Safari จะอยูดานหลังชื่อเว็บ เปนตน) ซึ่งใบรับรองนี้จะออกโดยหนวยงาน
หรือองคกรอิสระที่เชื่อถือได ซึ่งใหบริการดานนี้โดยเฉพาะอีกทีหนึ่ง
ปจจุบันหนวยงานที่ใหบริการ SSL Certicate หรือที่เรียกวา CA (Certicate
Authority) มีอยูหลายแบรนด เชน Verisign, Thawte, Geotrust, InstantSSL, Comodo,
RapidSSL, Digicerts SSL, nsProtectSSL และ GoDaddy SSL เปนตน

http://
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NOTE
ปประเภทของระบบ SSL

• Private SSL (หรือ dedicated SSL) เปนระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความ
นาเชื่อถือสูงสุด การติดตั้งจะตองซื้อ SSL Certicate จากหนวยงานที่ใหบริการ หรือ CA โดย
จะตองติดตั้งบน IP Address แบบสวนตัว (Dedicated IP Address) พรอมทั้งระบุใหชัดเจน
วาชื่อเว็บไซตอะไร เชน https://เว็บของฉัน
• Shared SSL เปนระบบรักษาความปลอดภัยทีผ่ ใู หบริการเว็บโฮสติง้ ตางๆ นิยมใช
เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยขอมูลของลูกคาที่มาเชาพื้นที่เว็บ และเปนทางเลือก
สําหรับกลุมลูกคาที่ไมตองการซื้อ SSL Certicate จาก CA (ซึ่งแพงกวา) แตมีขอจํากัดคือ
จะตองเรียกใชผา นชือ่ โดเมนเนมของผูใ หบริการโฮสติง้ เทานัน้ เชน https://ชือ่ โดเมนเนมของเว็บ
โฮสติ้ง/เว็บของฉัน ไมสามารถเรียกผานชื่อโดเมนเนมหรือชื่อเว็บของตัวเองได
• Self-signed Certicate คือการติดตั้ง SSL โดยไมไดซื้อ SSL Certicate คือ
ผูดูแลเว็บไซตจะสราง Certicate File ขึ้นมาเอง โดยไมผานการรับรองของ CA ซึ่งเมื่อเรียก
เขาสูเว็บไซต เว็บบราวเซอรจะแสดงขอความเตือนขึ้นมาใหผูเขาเว็บไซตคลิกยืนยันตอบรับ
Certicate ดังกลาวกอนเขาสูเว็บไซตนั้นๆ ซึ่งก็ตองขึ้นกับวาผูใชจะเชื่อใจเว็บของคุณแคไหน
แตไมแนะนําวิธีนี้เพราะนอกจากลูกคาจะไมมั่นใจแลว ยังเกิดความรําคาญจากการที่ตองคลิก
ยอมรับ Certicate ที่คุณตั้งเองทุกครั้งดวย

Heartbleed และชองโหวอื่นๆ :
มี SSL แลวก็ใชวาจะปลอดภัยเสมอ
เร็วๆ นี้มีขาวเกี่ยวกับบั๊ก (bug) หรือขอผิดพลาดในโปรแกรม SSL ที่เรียกวา
Heartbleed ซึ่งทําใหผูรายสามารถเขามาลวงขอมูลไปจากเซิรฟเวอรที่ใชโปรแกรม SSL
ที่เรียกวา OpenSSL (บางรุน) ไดโดยแทบไมทิ้งรองรอย ซึ่งทําใหเซิรฟเวอรหลายแสนเครื่อง
หรือราว 2/3 ของทั้งโลกตองปรับแกโปรแกรมเพื่ออุดชองโหวโดยดวน และยังบอกไมไดดวย
วากอนหนานัน้ เว็บใดโดนขโมยขอมูล รหัสผาน (password) ดวยชองโหวนไี้ ปแลว เว็บสวนมาก
จึงแนะนําใหผูใชเปลี่ยนรหัสผานใหมเพื่อปองกันไวกอน
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กรณีนเี้ ปนครัง้ ใหญสดุ ทีเ่ กิดชองโหวในระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
ขึน้ แตไมใชครัง้ แรก และคงจะไมใชครัง้ สุดทายดวย แตถงึ อยางไร การใชระบบแลวยังอาจเกิด
ชองโหวได ก็นบั วาปลอดภัยกวาการไมมรี ะบบปองกันใดๆ เลย เพียงแตทงั้ เจาของเว็บและผูใช
ตองตระหนักวา ถึงแมจะมีมาตรการปองกันแลว ก็ยงั ควรใชสามัญสํานึกและความระมัดระวัง
ในการใชบริการหรือทําธุรกรรมออนไลน เชนเดียวกับทีพ่ งึ ทําในกรณีออฟไลน อะไรทีน่ า สงสัย
หรือดูไมนาเชื่อก็ตองตรวจสอบใหรอบคอบ เพื่อใหทั้งผูซื้อและผูขายสามารถดําเนินกิจการ
ตอเนื่องไปไดอยางราบรื่น ไมถูกฝายใดฝายหนึ่งฉอฉลหรือเอาเปรียบกัน
นอกจากนี้ยังมีขอแนะนําสําหรับทุกฝายที่เขาใชระบบคอมพิวเตอร ซึ่งตองอาศัย
การกรอกชื่อผูใชและ password เพื่อยืนยันวาเปนตัวจริง ใหดูแลพาสเวิรดของตนเองใหดี
สรุปสั้นๆ ไดดังนี้
• ตั้งพาสเวิรดเว็บไซตสําคัญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อีเมลที่เอาไปผูกหรือใชในการ
สมัครบริการอื่นๆ อยาง Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ ไมใหซํ้ากัน เวลาเกิดปญหา
เชนบางเว็บถูกเจาะระบบเอาพาสเวิรดไปได ก็จะไมเสียหายถึงเว็บอื่น
• ควรมีการเปลี่ยนพาสเวิรดเปนครั้งคราว เชน ทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป
ก็ยังดี
• ถาเปนไปไดใหใชระบบล็อคสองชั้น (2-factor authentication) ซึ่งบางเว็บ
มีใหเลือกได คือตองใชพาสเวิรด เดิมรวมกับการขอพาสเวิรด เฉพาะกิจทาง SMS มาทีโ่ ทรศัพท
ของเรา เชนกรณีเขาใชจากเครือ่ งใหม ทีไ่ มเคยใชมากอน หรือจากสถานที่ (เมืองหรือประเทศ)
ที่ผิดไปจากปกติ
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางเว็บไซตรานคาออนไลน
อยางไรใหดูนาเชื่อถือ ซึ่งก็จะมีหลายองคประกอบดวยกัน ไมวาจะเปน
การออกแบบหน าตาเว็บไซตใหสวยงาม การสร างเนื้อหาที่เหมาะสม
มีการจดทะเบียนพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส มีระบบรักษาความปลอดภัยใหกบั
ขอมูลภายในเว็บไซต ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของ และมีความสําคัญ
เปนอยางยิง่ ในการทีจ่ ะทําใหเว็บไซตของเรานาใช และสรางความนาเชือ่ ถือ
ใหกับผูบริโภคได นอกจากนี้ขอมูลตางๆ ก็ควรมีการอัพเดทใหใหมและ
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อยืนยันวาเว็บไซตนี้มีคนดูแลอยู
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05

ทําไมตองโปรโมทเว็บ
การโปรโมทเว็บใหตดิ อันดับใน Search Engine หรือการทํา SEO (Search Engine
Optimization) เปนการทําใหเว็บเปนที่รูจักในเว็บ Search Engine ทั้งหลาย เชน Google,
Bing หรือ Yahoo เปนตน เพราะคนสวนใหญหากตองการจะหาซื้อสินคาอะไรสักชิ้น สิ่งที่
เขาทํากอนอื่นเลยนั่นก็คือ “การคนหาขอมูล” ดังนั้นการทํา SEO จุดประสงคเพื่อใหเว็บ
อยูในลําดับแรกๆ ของการคนหานั่นเอง โดยวิธีการที่ลูกคาจะเขามายังเว็บไซตตางๆ ไดนั้น
มีอยู 3 วิธี คือ
1. เขามาโดยตรงดวยการพิมพชื่อเว็บไซต (Direct) กรณีที่ทราบชื่อเว็บอยูแลว
2. มาจากหนาผลการคนหาของ Search Engine ทั้งหลาย โดยการพิมพคําคนหา
ดวยคียเวิรด (Keywords) จากนั้น Search Engine ก็จะคนหาเว็บไซตที่มีคียเวิรดตรงกับ
คําคนหานัน้ ๆ ซึง่ เว็บไซตใดมีผเู ขาไปมากทีส่ ดุ จากคียเ วิรด นี้ จะถูกแสดงอยูใ นอันดับตนๆ ซึง่ วิธนี ี้
จะไดลูกคาที่ตรงกลุมและไดผลมากที่สุด ดังนั้นธุรกิจหรือรานคาควรใหความสําคัญกับการ
โปรโมทผาน SEO และ SEM (Search Engine Marketing ซึ่งรวมถึงการเสียเงินลงโฆษณา
ออนไลนดวยเทคนิคตางๆ) เปนอันดับตนๆ
3. มาจากการคลิก Link ที่อยูในเว็บไซตอื่นๆ (Referral)
ผลการค้นหาทั่วไปจากการท�า SEO

ผลการคนหาทั่วไปจากการทํา SEO
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เตรียมความพรอมกอนทํา SEO
สําหรับผูท ยี่ งั ไมมเี ว็บไซต หรือผูท กี่ าํ ลังจะเริม่ ตนทําเว็บไซตสกั เว็บหนึง่ ควรตองคํานึง
และพิจารณาปจจัยที่จะมีผลตอการทํา SEO ในอนาคต ดังตอไปนี้
1. การตัง้ ชือ่ โดเมน (Domain Name) นัน้ มีผลกับการทํา SEO เพราะการทีล่ กู คา
จะคนพบเว็บไซตของเราไดอยางงายดายนั้น ควรจะมีชื่อที่จดจําไดงาย ตรงกับ Keywords
ของสินคาหรือบริการภายในเว็บไซต
2. การเลื อ กโฮสต (Host) ที่อยู กับเว็บ ไซตของเรา เปนเรื่ อ งที่สํ า คั ญเช น กั น
โดยตองดูทตี่ งั้ ของโฮสตวา อยูท ไี่ หน สามารถเขาถึงโดยกลุม ผูใ ชทเี่ ปนเปาหมายไดเร็วเพียงพอ
หรือไม (เชน เปนลูกคาคนไทยก็ควรตั้งโฮสตในเมืองไทย จะไดเขาไดเร็ว) มีเสถียรภาพ
มากนอยเพียงใด หรือลมบอยไหม ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ ปนปจจัยทีจ่ ะมีผลตอการเขาใชงานในเว็บไซต
3. กําหนดโครงสรางของเว็บไซตและเครื่องมือที่จะสรางเว็บไซต ที่จะทําใหเว็บ
ติดอันดับไดงาย โดยกําหนด Sitemap กอนทําเว็บไซต ใหชัดเจนวาแตละหนาในเว็บไซต
จะเชื่อมโยงกันไดอยางไร เพื่อใหผูที่เขามาเยี่ยมชมไมรูสึกลําบากในการเขาไปสูหนาตางๆ
ภายในเว็บไซต (ตัวชวยสราง Sitemap www.xml-sitemap.com) และเครื่องมือที่ใช
สรางเว็บไซต เชน WordPress ก็มักมีชองใหใสขอมูลประกอบอื่นๆ (ซึ่งผูใชอาจไมเห็น
แต Search Engine จะเขามาอาน) ที่จะทําใหไดคะแนนดีในผลการคนหา จึงควรศึกษา
ใหละเอียด และกรอกใหครบถวน
4. คุณภาพเว็บไซตและการมีเนื้อหาที่ดี เปนอีกสิ่งที่จะชวยใหคนเยี่ยมชมและอยู
กับเราไดนานๆ รวมถึงการทํา “สิ่งแตกตาง” ใหเกิดขึ้นภายในเว็บไซตอีกดวย
5. ตรวจสอบลิ ง ค ทั้ ง หมดภายในเว็ บ เพราะหากลิ ง ค เ สี ย Search Engine
จะมองวาเว็บไมมีคุณภาพ (ตรวจสอบลิงคเสีย www.websitegoodies.com/tools/
linkcheck.php)
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รูปแบบการโปรโมท
เมือ่ เว็บพรอมใชงานแลวเราก็เริม่ วางแผนเตรียมการโปรโมทไดเลย โดยการโปรโมท
มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียคาใชจายในการโปรโมท

โปรโมทฟรี
• แลกลิงคกับเว็บไซตอื่นๆ เพิ่มโอกาสใหคนรูจักเว็บเรามากขึ้น
• แจงที่อยูเว็บไซตไปยังสารบัญเว็บไซต (Directory) หรือเว็บทา (Portal) ตางๆ
• ใชสื่อออนไลนเชื่อมตอภายในเว็บไซต เชน Facebook, Instagram หรืออื่นๆ
เพื่อเปนชองทางการติดตอและโฆษณา
• โปรโมทในเว็บบอรดตางๆ โดยใชเนื้อหาที่นาสนใจ และสอดคลองกับบอรด
ที่สําคัญควรเคารพแนวทางหรือกติกาของบอรดนั้นๆ และไมรบกวนภายในบอรด
ที่เราลงดวย
• โปรโมทในเว็บที่ใหลงประกาศ หรือลงโฆษณาฟรี ควรเลือกเว็บที่ตรงกับกลุม
เปาหมายของเรา

โปรโมทแบบมีคาใชจาย
หากตองการโปรโมทแบบไดผลเร็ว สามารถเลือกใชบริการจากผูใหบริการโปรโมท
เว็บได แตกค็ วรพิจารณาดวยวาคุม คากับการลงทุนหรือไม โดยสามารถกําหนดคาใชจา ย วันเวลาในการโปรโมทเองได (ดูตัวอยางการโปรโมทเว็บไดทายบท)

หลักการทํา SEO
การทํา SEO แบงออกเปน 2 สวน คือ

1. การปรับแตงหนาเว็บ หรือเอกสาร HTML
ให Search Engine รูจัก
NOTE
เปนการจัดการปรับแตงหนา
เว็บใหตรงกับการคนหาของ Search
Engine โดยมีสวนสําคัญที่ควรทราบ
และปฏิบัติตามดังนี้
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HTML (Hypertext Markup Language) เปนภาษา
ทีใ่ ชแสดงผลเอกสารของหนาเว็บเพจ ไปยังเว็บบราวเซอร
ตางๆ ไมวา จะเขียนดวยภาษาหรือเครือ่ งมือสรางเว็บใด
ก็ตาม หนาเว็บจะแสดงผลดวยภาษา HTML เปนหลัก
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เนื้อหาภายในเว็บ
ในแตละหนาเว็บเพจควรจะมี Keywords หรือคําคนหาอยูใ นหนาเว็บดวยในปริมาณ
ที่พอดีไมมากจนเกินไป ที่สําคัญควรมีเนื้อหาที่เปนจริง เปนเรื่องราวที่อธิบายไดวาเว็บเพจนี้
บอกเกีย่ วกับเรือ่ งอะไร และตองการจะสือ่ อะไรกับผูเ ขาเยีย่ มชมบาง อีกอยางทีห่ วั เว็บดานบน
ควรจะบอกดวยวา เราทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไร เพื่อใหตรงกับ Keywords หรือคําคนหานั่นเอง

โคด HTML
บางทานอาจจะไมเคยรูวาโคด HTML หนาตาเปนอยางไร และจะไปแกไขยังไง
วิธีงายๆ คือ ถาใชบราวเซอร Firefox หรือ Chrome ใหคลิกขวาบนหนาเว็บรานคาของตน
หรือเว็บที่จะเขาไปทําการโปรโมท แลวเลือก View Page Source ถาเปน IE หรือ Safari
เลือก View Source ก็จะแสดงหนาตางโคด HTML ขึ้นมา
ตัวอยางการใชสื่อ Social Media ของเว็บไซตตางๆ

ในการดูโ ค ด HTML มี ป ระโยชนม าก
ทีเดียว เพราะเราสามารถเปดดูเว็บไซตคูแขงของ
เราไดวาเขาไดบันทึกขอมูลอะไรไวบางในเว็บไซต
นัน้ ซึง่ สามารถนํามาเรียนรูแ ละพัฒนาการทํา SEO
ไดเปนอยางดี
สํ า หรั บ รู ป แบบคํ า สั่ ง HTML จะอยู 
ภายในเครือ่ งหมาย < > เรียกวาแท็ก ซึง่ โครงสราง
ของภาษาจะเปนดังรูปแบบดานขวา

áÊ´§Ë¹ŒÒμ‹Ò§
â¤Œ´ HTML

โครงสรางของคําสั่ง HTML
<html>
<head>
<title> ชื่อเรื่อง </title>
คําสั่งในหัวขอของ head
</head>
<body>
คําสั่งที่ใชแสดงผลบนหนาเว็บ
</body>
</html>

คูมือ : เปดรานออนไลน
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เนื้อหาสวนนี้จะแนะนําการปรับแตงบางแท็กที่มีผลตอ SEO ไดแก
1. ใสชื่อเรื่องหนาเว็บ อยูในแท็ก <title> ชื่อเรื่อง </title> เปนแท็กแสดงชื่อ
เรื่องของหนาเว็บเพจ ที่แสดงบนแถบ Title bar นั่นเอง ควรใสชื่อเรื่องใหตรงกับ Keywords
ของหนาเว็บ เพื่อให Search Engine คนหาไดงาย โดยใหใสโคด HTML ดังนี้
<title> keyword หลัก, keyword รอง, keyword อื่นๆ </title>
2. ใสรายละเอียดเกีย่ วกับเว็บเพจ อยูใ นแท็ก <meta> ไวสาํ หรับบอกรายละเอียด
ของเว็บเพจทีก่ าํ ลังแสดงผลอยู ซึง่ แท็กเหลานีจ้ ะมีผลกับ Search Engine เชนกัน สําหรับแท็ก
<meta> นั้น จะใสไวในแท็ก <head>..<meta>..</head>
ยกตัวอยางการใชแท็ก <meta> ของหนาเว็บ sanook.com ดังนี้

ตัวอยางการใชแท็ก <meta> สําหรับ SEO

<meta name=“Description” content=“คําอธิบายหนาเว็บ”>
เปนสวนที่อธิบายถึงเนื้อหาภายในเว็บเพจทั้งหมดวาเกี่ยวกับเรื่องอะไร อยางไรบาง เพื่อให
Search Engine รูวาเว็บเพจนี้คืออะไร ไวทําอะไร
<meta name=“Keywords” content=“คําคนหาภายในเว็บ”>
สวนที่เราตองการใหคนคนหาแลวเจอเว็บไซตของเรา อยางในเว็บ sanook จะเห็นไดวา
Keywords ที่เขาตองการนั้นคือคําวา เกมส ดูดวง หวย ฟงเพลง ซึ่งเปนคําที่มีผลการคนหา
เยอะมากเลยทีเดียว
<meta name=“author” content=“ชื่อเจาของลิขสิทธิ์”>
เปนสวนที่อธิบายถึงผูเขียน หรือผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ในเว็บไซตนี้
<meta name=“robot” content=“index,follow”>
เปนสวนที่สั่งให Search Engine สามารถเขาไปเก็บขอมูลทุกๆ หนาของเว็บไซตทั้งหมด
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3. ใสชื่อรูปภาพหรือคําอธิบายภาพ ปกติ Search
Engine ไมสามารถคนหารูปภาพได เพราะอานไดเฉพาะสวนที่
เปนตัวอักษร ดังนั้นจึงควรตั้งชื่อไฟลรูปภาพ และใสคําอธิบาย
ภาพใหเปนชือ่ เดียวกับ Keywords เพือ่ ให Search Engine หาเจอ
และรูวารูปภาพนี้กําลังพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเอง

มีคําอธิบายรูปภาพ

<img src=“ตําแหนงที่อยูของรูปภาพ” alt=“คําอธิบายภาพ”>
4. ใสหัวเรื่องภายในหนาเว็บ <H1> - <H6> เพื่อลําดับความสําคัญของเนื้อหา
ในเว็บ เนื่องจาก Search Engine จะอานขอมูลจากบนลงลาง ซายไปขวา ดังนั้นเราสามารถ
แทรก Keywords ลงไปในสวนหัวเรื่อง หรือ Heading ภายในหนานั้นๆ โดยแตละหนาก็ควร
จะมี Heading 1, Heading 2,... เรียงตามลําดับความ
สําคัญของเนื้อเรื่อง ซึ่ง Search Engine ก็จะใหความ <H1> Keywords </H1>
<H2> Keywords </H2>
สําคัญของ Keywords ทีอ่ ยูใ นสวนหัวเรือ่ งภายในหนา
เว็บนั้นๆ ดวยเชนกัน
5. หลีกเลี่ยงการใช JavaScript เนื่องจาก Search Engine ไมเขาใจ หากเจอ
ก็จะขามไปเลย เพราะฉะนัน้ หากตองการสรางเว็บเพือ่ เนนการทํา SEO แลว ถาหลีกเลีย่ งโคด
เหลานี้ไดควรหลีกเลี่ยง
ทั้งหมดนี้เปนเทคนิคในการปรับแตงภายในหนาเว็บ ดวยการเขียนโคด HTML
ที่มีสวนตอการคนหาของ Search Engine โดยที่หนาตาและโครงสรางภายนอกของเว็บ
ไมเปลี่ยนแปลง แตจะทําให Search Engine เขามารูจักเว็บไซตของเราไดมากขึ้น

2. การปรับแตงปจจัยภายนอกให Search Engine รูจัก
นอกจากการปรับแตงภายในหนาเว็บแลว สิ่งที่จะชวยให Search Engine รูจักกับ
เว็บไซตของเรามากขึน้ ก็คอื การสรางลิงคจากภายนอกเขามายังเว็บไซตของเรา หรือสรางลิงค
เชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซตของเรา สามารถทําไดดังนี้

คูมือ : เปดรานออนไลน
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แลกลิงคกับเว็บไซตอื่น

ดวยการเขาไปติดตอเปนพันธมิตรกับเว็บไซตตา งๆ แลว
“ขอแลกลิงค” กัน อาจจะใชลกั ษณะแบนเนอรขอ ความ ตัวอักษร
หรืออะไรก็ได ถือวาเปนการแลกเปลี่ยนลิงคทั้งหมด นอกจากนี้
หากเว็บของเรามีเนื้อหาที่ดี นาสนใจ มีเว็บไซตตางๆ พูดถึงแลว
อางอิงลิงคกลับมายังเว็บของเราก็นับเป นอีกตัวช วยที่จะให
Search Engine รูจักเว็บของเราได

μÑÇÍÂ‹Ò§àÇçº
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สงลิงคใหสารบัญเว็บไซตตางๆ

ซึ่งเว็บที่ใหบริการเหลานี้จะเปน
เหมื อ นสมุ ด หน า เหลื อ ง ที่ ผู  ใช ส ามารถ
คนหาและคลิกเขามายังเว็บของเราได เว็บดังๆ
เชน sanook.com, kapook.com เปนตน

สรางลิงคภายในเว็บเพจ

ในกรณี ที่ มี เ นื้ อ หาต อ เนื่ อ งกั น หรื อ คล า ยกั น
ควรสรางลิงคเชือ่ มโยงไปยังเนือ้ หาในหนาเว็บอืน่ ๆ เพือ่ ใหสะดวก
ในการเขาไปดูขอมูลตางๆ ภายในเว็บ และจะมีผลตอการ
คนหาขอมูลของ Search Engine ดวยเชนกัน

สรางลิงคจากสื่อ Social Media ตางๆ
เชือ่ มโยงเขามายังเว็บไซต เชน อาจจะสรางหนาเพจ
ของ Facebook สําหรับติดตอและโปรโมทเว็บไซต โดยใสลงิ ค
เชื่อมโยงเนื้อหาเขามาในเว็บไซตดวย
นี่เปนเพียงหลักการทํา SEO แบบคราวๆ เพื่อให Search Engine รูจักเว็บของเรา
ซึ่งยังมีอีกหลายวิธีในการโปรโมทเว็บ แตไมวาจะใชวิธีใดก็ตามเว็บที่ดีก็ควรจะมีเนื้อหาที่ดี
มีคุณภาพ และตรงกับกลุมเปาหมายที่จะเขามาเยี่ยมชมภายในเว็บของเราดวย
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ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต
เมื่อเว็บไซตพรอมใชงานแลว กอนเริ่มโปรโมท
เราควรมีการตรวจสอบสถานะของเว็บไซต ดังนี้
1. ตรวจสอบว า เว็ บ ไซต เรามี ก ารทํ า งาน
รวมกับ Google ซึง่ เปน Search Engine ทีไ่ ดรบั ความนิยม
สูงสุดกอนวา เว็บไซตของเรามีการทํางานกับ Google
หรือ Google รูจักเว็บไซตดีแคไหน โดยเขาไปที่เว็บไซต
www.google.com ดังนี้
• ตรวจสอบวา Google แวะเขามาเก็บขอมูล
เว็ บ ไซต ข องเราครั้ ง ล า สุ ด เมื่ อ ไร โดยให พิ ม พ คํ า สั่ ง
ในชองคนหาของเว็บไซต www.google.com ดังนี้
cache:www.ชื่อเว็บไซต

ผลการตรวจสอบ

• ตรวจสอบวา Google เก็บขอมูลหนาใด
ในเว็บไซตของเราเพื่อใชสําหรับการคนหา โดย
ใหพิมพคําสั่งในชองคนหาของเว็บไซต www.
google.com ดังนี้ site:www.ชื่อเว็บไซต

• ตรวจสอบวามี Link จากที่ใดวิ่งมา
ทีเ่ ว็บไซตของเราบาง โดยใหพมิ พคาํ สัง่ ในชองคนหา
ของเว็บไซต www.google.com ดังนี้ link:www.
ชื่อเว็บไซต

ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

• ตรวจสอบวามีหนาใดของ
google ที่มี Keywords ของเว็บไซต
เรา โดยใหพิมพคําสั่งในชองคนหาของ
เว็ บ ไซต www.google.com ดั ง นี้
site:www.ชื่อเว็บไซต Keywords

คูมือ : เปดรานออนไลน
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2. ตรวจสอบระดับคะแนนของ PageRank เว็บไซตของเราวามีคะแนนระดับใด
(จากคะแนนเต็ม 10) เพือ่ ทราบระดับความนิยมของเว็บไซตทมี่ ผี ลตอการคํานวณของ Serach
Engine ในการขึ้นผลการคนหา (ถาระดับคะแนนสูง จะทําให Google สนใจและขึ้นผล
การคนหาในอันดับตนๆ) โดยเขาไปที่ www.prchecker.info แลวใสชอื่ เว็บไซต จะปรากฏคะแนน
ดังภาพ

01 เขาเว็บไซต
02 พิมพเว็บไซต
แลวคลิก Check PR

04 แสดงผล
การตรวจสอบ

03 พิมพรหัสยืนยันตามรูป
แลวคลิก Verify Now
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โปรโมทบน Social Media
ในปจจุบันสิ่งที่มองขามไมไดเลยในการทําการตลาดออนไลนก็คือสังคม Social
Media ตางๆ ไมวาจะ Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube เปนตน เพราะ
กระแสมาแรง สามารถเผยแพรขอ มูลตางๆ ไดเร็วมาก นอกจากนีย้ งั เขาถึงผูค นไดแทบทุกเพศ
ทุกวัย ดังนัน้ ไมวา ธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญตา งก็หนั มาใชสอื่ เหลานีช้ ว ยในการทําการตลาดกัน
แทบจะทั้งหมดก็วาได

ขอดีของการโปรโมทบน Social Media
• เพิ่ ม ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สาร
ระหว า งคุ ณ กั บ ลู ก ค า สามารถ
เขาถึงลูกคาไดอยางใกลชิด
• ช ว ยประชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ หรื อ
เว็ บ ไซต ด ว ยการบอกต อ กั บ คน
จํานวนมากไดอยางรวดเร็ว

• ชวยใหเขาถึงลูกคาไดตรงกลุม
เปาหมาย
• ประหยัดคาใชจา ยในการโฆษณา
ไดมาก

วิธีโปรโมทบน Social Media
สําหรับการโปรโมทบน Social Media จะใชการพูดคุย และการโพสตขอมูลตางๆ
เปนหลัก ซึ่งพอสรุปเปนแนวทางในการโปรโมทไดดังนี้
• เลือกโปรโมทใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย
• เลือกชวงเวลาในการโพสต หรือโปรโมท คือ ชวงเวลาที่มีคนใชงานมากที่สุด
สวนใหญก็จะเปนชวงบาย-เย็น ชวงพักกลางวัน หรือวันหยุด เปนตน
• สรางกิจกรรมที่นาสนใจลงไปในโฆษณา เชน มีโปรโมชั่นตางๆ เปนตน
• ไมสรางความรําคาญ เชน โพสตแลว Tag ชื่อลูกคาคนอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ
• อาจจะมีกิจกรรมสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาบาง เชน โพสตอวยพรเทศกาลตางๆ
แจกของรางวัล เปนตน เพื่อไมใหรูสึกวาจะขายของอยางเดียว
โดยแทจริงแลวจุดประสงคของ Social Media มีไวเพือ่ ติดตอพูดคุยกันแบบออนไลน
กับเพื่อนๆ หรือคนรูจัก แตในทางธุรกิจไดนํามาใชเปนชองทางทําการตลาดไดเปนอยางดี
ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดลูกคารวมทั้งยอดขายที่เพิ่มขึ้นได
คูมือ : เปดรานออนไลน
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การตลาดบน Social Media

ปจจุบันกระแส Social Media หรือสังคมออนไลนนั้น ไดเขามามีบทบาทในสังคม
เกือบทั่วทุกมุมโลก ทุกเพศ ทุกวัย อยาง Facebook, Instagram, Line, Youtube และ
อื่นๆ แมแตภาคธุรกิจตางๆ ก็ตอ งหันเขามาใชสื่อเหลานีช้ ว ยในการโฆษณาประชาสัมพันธกัน
เปนจํานวนมาก สวนใหญจะเนนดานการตลาด และการประชาสัมพันธขายสินคา ซึ่งนับเปน
เครื่องมือที่ชวยใหการทําธุรกิจสามารถเปนไปไดอยางรวดเร็ว

Facebook
Facebook เปนอีกหนึ่งเว็บในสังคม Social Network ทีเ่ ปดใหทุกๆ คนไดรวม
แบงปนความคิดเห็น แชรความรูสึก และนําเสนอไลฟสไตลของตัวเอง นับวาเปนสังคมที่ได
รับความนิยมเปนจํานวนมากและเติบโตอยางรวดเร็ว เพียงแคโพสต หรือแชร ขอความ ภาพ
วิดโี อ เพือ่ นๆ ของคุณก็สามารถเห็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ อัพเดท และเมือ่ เพือ่ นกด Like หรือ Share ขอมูล
ของคุณก็จะถูกเผยแพรตอไปยังเพื่อนของเพื่อนของคุณอีกไมสิ้นสุด
อัพเดท+แชร์ ข้อมูล

อัพเดท+

เมนู


เมนูการใช้งาน
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ข้อมูลการอัพเดททั้งหมด

 ื




แจ้งเตือนข่าวสารและโฆษณาต่างๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในสวนของภาคธุรกิจก็ไดนาํ Facebook มาใชเปนชองทางการตลาด หรือทีเ่ รียกวา
Facebook Marketing เพื่อใชเชื่ิอมโยงไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย โดยวิธีการสรางเพจ
(Page) ขึ้นมาแยกตางหากจากหนา Account หลักขององคกร ไวสําหรับเปนชองทาง
การตลาด ติดตอ โฆษณาประชาสัมพันธไปยังกลุมลูกคาเปาหมายโดยเฉพาะได

หลักการทํางานของเพจก็คือ เปนการสรางหนารานไวติดตอสื่อสารกันเฉพาะกลุม
หรือทีเ่ รียกวาแฟนเพจ โดยแฟนเพจไดมาจากคนทีเ่ ขามากดปุม ถูกใจ หรือกด Like เพจนัน่ เอง
จากนัน้ เมือ่ มีการอัพเดทขอมูลตางๆ บนหนาเพจ ขอมูลก็จะถูกเผยแพรไปยังหนา Facebook
ของแฟนเพจ และเชนกันเมือ่ แฟนเพจกด Like หรือ Share ตอ ก็เทากับเปนการชวยเผยแพร
ขอมูลนั้นตอไปไดยังเพื่อนๆ ของแฟนเพจไดอีกดวย นับวาเปนชองทางในการทําการตลาด
ที่ดีมากๆ

คูมือ : เปดรานออนไลน
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Facebook ไมไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการขาย และประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆ เพียงอยางเดียว ยังนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักไดดีอีกดวย
เนื่องจากวัตถุประสงคของผูใช Facebook นั้นมีไวเพื่อติดตอพูดคุยกับเพื่อนๆ ในสังคม
ออนไลน ในทางการตลาดจึ ง อาศั ย รู ป แบบนี้ ไว ส ร า งความสั ม พั น ธ การสื่ อ สาร พู ด คุ ย
กับกลุม ลูกคาเปาหมาย เพือ่ เปนการ
รักษาฐานลูกคาทีม่ คี วามชืน่ ชอบใน
ตัวสินคาหรือแบรนดเอาไว สราง
โอกาสใหแบรนดเปนที่รูจักแกผูใช
Facebook คนอื่นๆ ตอได เพราะ
เมื่อใดที่ลูกคามีการโตตอบภายใน
Facebook เพื่ อ นๆ ของเขาก็
สามารถเขา ถึ ง ข อ มู ล ในหนา เพจ
ของแบรนดนนั้ ๆ โดยไมตอ งเสียเงิน
โปรโมทเลยก็ได
ตัวอย่างเพจของ Coca-cola
จะเห็ น ได ว  า แบรนด
ก็คือตัวตนของสินคาหรือบริการ
นั่นเอง ไมวาจะเปนการแสดงออก
ผ า นกิ จ กรรมในรู ป แบบใดก็ ต าม
จะเป น การสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ตั ว
ตน รวมถึ ง ความแข็ ง แรงของ
แบรนดนั้นได ซึ่งการสราง Page
ใน Facebook ก็จะเปนอีกตัวชวย
หนึ่งที่จะทําใหแบรนดของคุณเปน
ตัวอย่างเพจของ Starbucks
ที่รูจักไดเปนอยางดี

BRAND
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จากทีก่ ลาวมาขางตนจะเห็นวารูปแบบการใชงาน Facebook ไมวา จะเพือ่ การติดตอ
สือ่ สารกับเพือ่ นๆ ในสังคมออนไลน หรือการสรางเพจขึน้ มาประชาสัมพันธ หรือทําการตลาดนัน้
ก็ไมไดแตกตางกันมากนัก ซึ่งจะสรุปขั้นตอนการใช Facebook เพื่อนํามาตอยอดในการ
คาขายออนไลนไดดังนี้
1. สมัครใชงาน Facebook ที่
www.facebook.com ดวยอีเมล
แอดเดรส เชน Hotmail, Yahoo,
Gmail หรืออื่นๆ ก็ได โดยทําตาม
ขั้นตอนไปจนจบ
2. จะไดบัญชี Facebook โดย
สามารถคน หารายชื่อเพื่ อน
ที่ใช Facebook หรือบุคคลที่
ตองการติดตอแลวสงคํารอง
ขอเปนเพื่อนเพิ่มเขามาได
3. สรางเพจเพื่อทําหนารานคา
โ ด ย เ ลื อ ก รู ป แ บ บ เ พ จ ที่
ต อ งการสร า งให ต รงกั บ
ธุรกิจได จากนั้นตกแตงราน
ค า ให ส วยงาม ลงรู ป สิ น ค า
พร อ มอธิ บ ายรายละเอี ย ด
ใหครบถวน ทั้งราคา วิธีการ
สั่ ง ซื้ อ การจั ด ส ง เท า นี้ ก็
จะได ร  า นค า เรี ย บร อ ยแล ว
(1 ธุรกิจอาจสรางหลายเพจ
ได ไ ม จํ า กั ด เช น แยกตาม
รานคา, สินคา, แบรนด ฯลฯ)
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ตัวอยางเพจที่ตกแตง และใชงานอยูจริง

เพจ
ปÃะชาสÑมพÑ¹ธ
อง¤¡Ã

4. เชิญเพือ่ นๆ เขามารวม Like เปนแฟนเพจ พรอมกับลงโฆษณา เพือ่ ประชาสัมพันธรา นคา
ใหตรงกลุมเปาหมาย เรียกลูกคาเขามา
5. เมื่อมีแฟนเพจแลว ก็เปนขั้นตอนของกระบวนการขายตอไป
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Instagram
Instagram หรือมักเรียกสั้นๆ
วา IG เปนแอพพลิเคชั่นถายภาพหรือ
วิดีโอสั้นๆ สามารถปรับแตงภาพถายได
อย า งสวยงาม ด ว ยฟ ล เตอร สํ า เร็ จ รู ป
ทีโ่ ปรแกรมเตรียมไวให เพือ่ แชรใหเพือ่ นๆ
ในโซเชียลเน็ตเวิรกไดติดตามภาพตางๆ
ที่เราโพสตได หรือเราเองอาจจะเลือก
ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน หรือ
บุคคลอื่นๆ ที่เราสนใจโดยกด Like หรือ NOTE
Comment รู ป ที่ ช อบ นอกจากนี้ ยั ง Instagram เปนแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ชงานในสมารทโฟน
iOS, Andriod และลาสุด Windows
สามารถแชรภาพและวิดีโอไปยังโซเชียล บนระบบ
Phone ก็สามารถใชงานไดแลว สําหรับระบบอื่นๆ
เน็ตเวิรกอื่นๆ เชน Facebook, Twitter, ในอนาคตก็คงจะใชไดเชนกัน
Flickr หรืออื่นๆ ก็ได
เมื่อไมนานมานี้ Instagram ไดขายกิจการใหกับทาง Facebook ทําใหมีฟงกชั่น
ที่เอื้อตอการใชงานรวมกัน โดยสามารถใชรวมกับบัญชีของ Facebook ได ซึ่งเมื่อมีการแชร
ขอมูลใน Instagram ก็จะแชรผาน Facebook เชนกัน ทําใหเปนผลดีในการนํามาปรับใช
รวมกับ Facebook ได ซึ่งสวนใหญจะใช Instagram เปนชองทางการสื่อสารผานรูปภาพ
ใหกบั ลูกคาไดตดิ ตามอัพเดทสินคาไดตลอด เพือ่ ใหเขากับยุคทีน่ ยิ มใชอนิ เทอรเน็ตผานมือถือ
สมารทโฟน หรือแท็บเล็ตตางๆ นั่นเอง

ª‹Í§·Ò§
Ê×èÍÊÒÃ¼‹Ò¹
ÃÙ»ÀÒ¾
เพิ่มชองทางการขาย

แสดงรูปสินคา

สื่อสารกับลูกคาได
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ขั้นตอนการสมัครใชงาน Instagram พอสรุปไดดังนี้
1. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Instagram
บนสมารทโฟน

2. ลงทะเบียนเขาใช Instagram
โดยกําหนดชือ่ รหัสผาน เลือกรูป
โปรไฟล หรือหากมี Facebook
อยูแ ลว จะใชขอ มูลใน Facebook
เขาใชเลยก็ได (แตจะผูกกับ
Facebook ไดเพียง 1 แอคเคาท
เทานั้น ผูกกับ Page ไมได)
3. ระบบจะแนะนําใหคนหาเพื่อน
ที่เลน Instagram โดยคนหา
เพื่อนจาก Facebook จาก
รายชือ่ ในมือถือ หรือแนะนําผูเ ลน
Instagram อื่นๆ ที่นาสนใจ
ใหเราคลิกปุม Follow หรือ
ติดตามการอัพเดทของบุคคล
เหลานั้นได
4. ผูใชสามารถเขาไปแกไขโปรไฟลและเพิ่มขอมูลอื่นๆ ได เพียงเทานี้ก็สามารถใช
Instagram ไวติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน หรือใหผูที่สนใจติดตามความ
เคลื่อนไหวของเราผานแอพพลิเคชั่นนี้ไดแลว
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Line
ไลน (LINE) เปนแอพพลิเคชัน่ สําหรับสนทนาออนไลน
หรือที่เรียกวาแชทนั่นเอง แตนอกจากการแชทแลว ยังสามารถ
สงสติ๊กเกอร แชรวิดีโอ ภาพถาย สามารถแชรพิกัดบนแผนที่
ใหกบั เพือ่ นๆ ในหองแชท หรือเช็คอินบนสถานทีท่ อ งเทีย่ วแลวแชร
ไปที่หนาไทมไลนก็ได และยังมีฟงกชั่นอื่นๆ อีกมากมาย นับวา
เปนแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียว
NOTE
หลายๆ แบรนดที่หันมาเปด Ofcial account และทําสติ๊กเกอรไลนแจก เปนการชวยผลักดัน
ใหมีคนรูจักและติดตามแบรนดมากขึ้น และยังไดเพิ่มฟเจอร LINE On-Air ที่เปดใหแบรนดตางๆ
สามารถสรางปฏิสัมพันธแบบสดๆ กับลูกคาได เชน เปดขายแบบกําหนดชวงเวลาขาย, เปดการ
สนทนากับลูกคาแบบเรียลไทมได เปนตน แตจะทําแบบนี้ไดตองเปนองคกรใหญ เพราะใชเงิน
หลายลานบาทตอครั้ง

ตัวอยางการใช Line เปนชองทางการติดตอกับลูกคา

Ê¹·¹Ò
¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ
â´ÂμÃ§

á¨Œ§¢ŒÍÁÙÅ
¢‹ÒÇÊÒÃμ‹Ò§æ

สําหรับรานคาทั่วไป การใช LINE จะเนนไปที่การสื่อสารโดยตรงกับลูกคามากกวา
ซึ่งสามารถคุยกันแบบถึงตัวทันที และตลอดเวลาทีเดียว
คูมือ : เปดรานออนไลน
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สําหรับการเริ่มตนใชงาน LINE จะตองลงทะเบียนกอนจึงจะใชงานไดเหมือนกับ
โปรแกรมอื่นๆ โดยสามารถลงทะเบียนดวยเบอรโทรศัพท, บัญชี Facebook หรือใชชื่ออีเมล
สมัครเขาใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรก็ได สรุปไดดังนี้
1. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Line
บนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต
ที่ตองการใชงาน
2. ลงทะเบียนใชงานดวยเบอร
โทรศัพท บัญชี Facebook หรือ
ชื่ออีเมล

Å§·ÐàºÕÂ¹´ŒÇÂ
àºÍÃâ·ÃÈÑ¾·
1 àºÍÃμ‹ÍÍØ»¡Ã³
1 à¤Ã×èÍ§

Å§·ÐàºÕÂ¹´ŒÇÂ
Facebook
1 Facebook μ‹Í
ÍØ»¡Ã³ 1 à¤Ã×èÍ§

Å§·ÐàºÕÂ¹´ŒÇÂ
ºÑÞªÕÍÕàÁÅ
1 ºÑÞªÕÍÕàÁÅμ‹Í
ÍØ»¡Ã³ 1 à¤Ã×èÍ§

3. กํ า หนดชื่ อ ID เพื่ อ ให เ พื่ อ น
สามารถค น หาชื่ อ ID ของคุ ณ
ในการติดตอผาน Line ได ซึง่ เปนวิธี
ทีส่ ะดวก โดยชือ่ ID นัน้ จะตองเปน
ชื่อที่ไมซํ้ากับชื่ออื่นๆ ซึ่งชื่อนี้เอง
ที่ เราจะนํ าไปโปรโมทให ลูก ค า
ติ ด ต อ เข า มา (ไม ค วรใช เ บอร
โทรศัพท เพราะอาจเปลี่ยนเบอร
ใหมภายหลัง)
4. โปรแกรมจะค น หารายชื่ อ ผู  ติ ด ต อ จากเบอร โ ทรศั พ ท จากรายชื่ อ เพื่ อ น
ใน Facebook หรือจากชื่ออีเมลขึ้นมาใหโดยอัตโนมัติ สามารถเลือกสนทนา
จากรายชื่อเหลานี้ก็ได
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YouTube
YouTube เปนเว็บไซตที่เผย
แพร วิ ดี โ อให กั บ คนทั่ ว โลกได รั บ ชมกั น
แบบฟรีๆ ในแตละวันจะมีผูเขาชมเปน
หลายๆ ลานคน ซึง่ ผูใ ชสามารถเปดดูวดิ โี อ,
อัพโหลดวิดีโอ, หรือแชรวิดีโอใหกับผูชม
คนอื่นๆ ได และที่สําคัญสามารถเชื่อมตอ
กับสื่อออนไลนอื่นๆ ไดงายอีกดวย

ปจจุบัน YouTube ไดนํามาใชเปนชองทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อชวย
ในการประชาสัมพันธแบรนด หรือโปรโมทสินคาในรูปแบบของสื่อวิดีโอ เปนการเพิ่มโอกาส
ในการขาย ใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดทั่วโลก

ÊÃŒÒ§ÇÔ´ÕâÍ
â»ÃâÁ·
ÊÔ¹¤ŒÒ

ยอดผูเขาชม สามารถแสดงความคิดเห็นได
สามารถแชรไปยัง Social Media อื่นๆ ไดงาย

คูมือ : เปดรานออนไลน
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ลักษณะการโปรโมทบน YouTube นั้น ถามีไมมากก็อาจทําคลิปเดี่ยวๆ แยกกัน
แตถา มีวดิ โี อหลายอันก็ควรสรางเปน YouTube Channel สวนตัวขึน้ มา เพือ่ ใชเปนทีเ่ ผยแพร
คลิปวิดีโอตางๆ ของตัวเอง และยังสามารถใชในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่เขามา
สมัครเปนสมาชิก (Subscribe) ไดเปนอยางดี และติดตามผลไดอยางตอเนื่อง
ตัวอย่าง
CHANNEL
DPLUSTV
ผู้ใช้สามารถคลิก ติดตาม ไว้ดู
วิดิโออื่นๆ เมื่อมีการอัพเดทได้

แสดงแถบวิดีโอที่อัพโหลด

วิดีโออื่นๆ

ขั้นตอนการสราง YouTube Channel สามารถทําไดดังนี้
1. เขา www.youtube.com คลิกปุม ลงชื่อเขาใช

2. โดยปอนชื่ออีเมล และรหัสผาน ซึ่งเปน
บัญชีของ Google หรือ Gmail นั่นเอง หาก
ยังไมมี สามารถคลิกสรางบัญชีกรอกราย
ละเอียดสมัครได
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3. เมื่อล็อกอินเขามายังหนา YouTube แลวก็สามารถเริ่มสรางชอง หรือ Channel ไดแลว

คลิก ชองของฉัน

ตั้งชื่อชองที่ตองการ

4. จากนั้นก็กรอกรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Channel พรอมอัพโหลดวิดีโอที่ตองการ
เผยแพรได

ไมควรเกิน 3 นาที เพือ่ ใหไฟลไมใหญมาก สามารถโหลดไดเร็ว และเปดดูผา นสมารทโฟนหรือ
คูมือ : เปดรานออนไลน
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แท็บเล็ตตางๆ ไดดีดวย
การสร า งวิ ดี โ อแสดงบน
YouTube นั้น เราควรวางเปาหมายวา
ตองการอะไรจากการโพสตวิดีโอ เชน
แคตองการแสดงตัวอยางสินคา, เพิ่ม
ยอดขาย หรือเพิ่มการเข าชมเว็บไซต
ซึง่ ปกติคนสวนใหญทเี่ ขามาดู YouTube
ก็เพือ่ ความบันเทิงหรือหาความรู ไมไดเขา
มาดู โ ฆษณา ดั ง นั้ น เราควรทํ า วิ ดี โ อที่
นาสนใจ มีประโยชน และใหความรูไ ปดวย
โดยไมเนนไปทีก่ ารขายอยางเดียว เปนการ
ชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจดวย เชน ขายโทรศัพทก็ทําวิดีโอแนะนําวิธีการใชงาน,
ขายเสื้อผาก็อาจจะแนะนําวิธีวัดขนาด หรือคุณสมบัติของเนื้อผาประเภทตางๆ เปนตน

ตัวอยางการโปรโมทเว็บ
ลงโฆษณากับ Google Adwords
เปนการทําโฆษณาบนหนา Google ใหตรงกับกลุมเปาหมายที่เราตองการ ซึ่งเมื่อ
คลิกที่โฆษณานั้นก็จะลิงคไปยังเว็บไซตที่กําหนดไวไดทันที ซึ่งคุณจะเสียคาใชจายเมื่อมีคน
คลิกเทานั้น แตถาชมอยางเดียว ไมมีการคลิก ก็ไมตองเสียคาใชจายใดๆ โดยโฆษณาของคุณ
จะปรากฏตาม คียเวิรด ที่กําหนดไว รายชื่อเว็บจะแสดงอยูในตําแหนงโฆษณาดานบน
และดานขวาเสมอ (สมัครไดที่ www.google.com/adwords)
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คําคนหา (Keywords)

ผลจากลงโฆษณาใน Google Adwords

ผลจากการทํา SEO

การโฆษณากับ Google Adwords นัน้ สามารถกําหนดคาใชจาย วันเวลา ที่ลง
โฆษณาได โดยจะเปนรูปแบบทีจ่ า ยเมือ่ มีผชู มคลิกเขาชมเว็บไซต หรือ Pay per Click โฆษณา
จะปรากฏขึน้ เมือ่ มีการคนหาคําทีต่ รงกับคียเ วิรด ของเว็บไซตทรี่ ะบุไว ราคาขึน้ อยูก บั ความนิยม
ของคียเวิรด และจํานวนคูแขงที่ใชคียเวิรดเดียวกัน หากมีคูแขงเยอะราคาก็จะสูงขึ้นดวย
ดังนัน้ จึงตองใหความสําคัญในการเลือกใชคยี เ วิรด โดยควรเจาะจงใหตรงกลุม ลูกคาเปาหมาย
ชวงเวลาและความตอเนื่องดวย เพื่อใหไดคลิกที่มีคุณภาพที่สุด เพราะคนที่คลิกโฆษณา
ของคุณนั้นก็คือผูที่สนใจในสินคาหรือบริการของคุณจริงๆ ซึ่งมีโอกาสมากที่จะมาเปนลูกคา
ของคุณ และการคลิกแตละครั้งลวนสงผลถึงตนทุนที่ใชในการโฆษณาดวย
ขอดีของการโฆษณากับ Google คือสามารถเขาถึงผูค นไดเปนจํานวนมาก และตรงกับ
กลุม เปาหมาย เนือ่ งจากเปน Search Engine ยอดนิยมทีใ่ ครๆ เมือ่ ตองการคนหาขอมูลอะไร
ก็จะนึกถึงเปนอันดับแรกเลยก็วาได

คูมือ : เปดรานออนไลน
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ดูสถิติการเขาชมเว็บไซตดวย Google Analytics
Google Analytics เปนเครื่องมือเก็บสถิติเกี่ยวกับผูเขาชมเว็บไซต พฤติกรรมของ
ผูท เี่ ขาชมเว็บไซต รวมทัง้ ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาใน Google Adwords
หรือการโฆษณาและรวมถึงเว็บไซตอื่นๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยใหทราบวาคียเวิรดใดที่ไดผล
ขอความโฆษณาใดมีประสิทธิภาพ และพฤติกรรมของผูเขาชมเว็บไซต ซึ่งความสามารถของ
Google Analytics สามารถแบงตามจุดประสงคการใชงานไดดังนี้
• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูที่เขามาชมเว็บไซต (Visitor)
• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชองทางในการเขาถึงเว็บไซต (Trafc)
• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถิติการเขาชมเนื้อหาภายในหนาเว็บไซต (Content)
• วิเคราะหวาผูใชงานเขาถึงเปาหมายภายในเว็บไซตไดอยางไร (Goal)

ขั้นตอนการใชงาน Google Analytics
สําหรับการเขาใชงาน Google Analytics จะใชบัญชีของ Google ไดเลย ซึ่งขั้น
ตอนหลักๆ จะประกอบดวย
1. สมัครเขาใชงานไดที่ www.google.com/analytics ดวยบัญชี google โดยทํา
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
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2. กําหนดคุณสมบัตขิ องบัญชี และชือ่ เว็บไซตทตี่ อ งการดูสถิติ แลวคลิกปุม รับรหัส
การติดตาม

กําหนดคุณสมบัติบัญชี
และรับรหัสการติดตาม

3. จะไดรหัสและโคดติดตามของ Google Analytics ใหตงั้ คาโคดติดตามทีเ่ ว็บไซต
ของคุณ โดยคัดลอกโคดที่ไดไปวางไวในโคดของหนาเว็บที่ตองการติดตามทุกหนา ใหอยูภาย
ในแท็ก <head>..โคดติดตาม..</head> เพือ่ ใหรวบรวมและสงขอมูลการใชงานไปยังบัญชี
ของ Google Analytics ไดนั่นเอง

ใหคัดลอกไปวางในโคดของหนาเว็บ
ที่ตองการติดตาม

คูมือ : เปดรานออนไลน
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เพียงเทานี้ก็สามารถเขาไปดูสถิติตางๆ ผาน Google Analytics ไดแลว ซึ่งเรา
สามารถนําขอมูลของผูเขาชมเว็บไซตของเรามาวิเคราะหตอไดวา เมื่อคนเหลานั้นเขามา
ในเว็บไซตของเราแลวพวกเขาทําอะไรกัน ตัวอยางเชน ดูวาพวกเขาใชเวลาเทาไรในการอาน
เนื้อหาของเว็บไซตของเราในแตละหนา (Average Time On Page) หรือดูเวลาทั้งหมด
ทีพ่ วกเขาอยูใ นเว็บไซตของเรา หรือดูวา คนทีเ่ ขามาทีห่ นาแรกของเราแลวเขาไปทีห่ นาอืน่ ของเรา
อีกหรือไม (Path Analysis) เปนตน ซึง่ จะเห็นวามีประโยชนมาก ขึน้ อยูก บั การนําไปวิเคราะห
และประยุกตใชดวย ที่สําคัญคือสามารถสมัครใชงานไดฟรี

ลงโฆษณากับ Facebook
การลงโฆษณาใน Facebook จะสามารถกําหนดคาใชจา ย วัน-เวลา และเลือกกลุม
ลูกคาเปาหมายไดเชนกัน ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มจํานวนคนใหเขามาเยี่ยมชม
ในแฟนเพจ และสงผลกับยอดขายตอไปได
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พื้นที่แสดงโฆษณาที่ลงไว

ลงโฆษณาติดแบนเนอร กับเว็บลงประกาศตางๆ
สามารถจายเปนรายเดือนได ควรพิจารณาวาจะลงโฆษณากับเว็บไหนถึงจะมีคนคลิก
เขามามากที่สุด โดยดูจากกลุมเปาหมาย และประเภทของสินคาที่เราขาย ซึ่งก็มีอยูหลายๆ
เว็บทีใ่ หบริการ อาจจะคนหาเว็บใน Google หรือดูสถิตกิ ารเขาเว็บของคนไทยใน truehits.net
ก็ได
ตัวอย่าง
TRUEHIT.net

คูมือ : เปดรานออนไลน
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ตัวอยางแบนเนอรที่ลงในเว็บ Kapook.com

แบนเนอร์

ทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งในการโปรโมท
เว็บให เป นที่รูจัก แต อย างไรก็ตามการโปรโมทเว็บ
ใหตดิ อันดับใน Serach Engine นัน้ คงไมสามารถทําได
ภายในวั น เดี ย ว คงต อ งใช เวลาโปรโมทไปสั ก ระยะ
ที่สําคัญตองหมั่นอัพเดทเนื้อหาในเว็บอยางสมํ่าเสมอ
ใหเว็บมีการเคลือ่ นไหวและเปนปจจุบนั หมัน่ สงทีอ่ ยูเ ว็บที่
โปรโมทไปยังสารบัญของเว็บไซต และสือ่ ออนไลนตา งๆ
ก็จะชวยใหเว็บของเราเปนที่รูจักไดมากขึ้น
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Go Mobile,
Go Tablet

06

Mobile & Tablet โต : e-Commerce ยิ่งโต
ปจจุบนั เทคโนโลยีของโทรศัพทมอื ถือ สมารทโฟน และแท็บเล็ตตางๆ ไดถกู พัฒนา
และเติบโตไปอยางรวดเร็ว ผูบ ริโภคนิยมหันมาใชงานอุปกรณเหลานีเ้ ปนจํานวนมาก เนือ่ งจาก
มีขนาดเล็ก พกพางาย สามารถใชงานอินเทอรเน็ตได นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นตางๆ ให
ดาวนโหลดมาใชงานมากมาย โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอยาง Social Media ตางๆ
ที่ชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางกันไดงาย ไมจําเปนตองคุยโทรศัพทอยางเดียว
ดวยเหตุนี้ในการคาขายแบบออนไลนนั้น อุปกรณเหลานี้ยอมมีผลตอการทํา
การตลาดอยางแนนอน เนือ่ งจากพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของผูบ ริโภคจะอยูท อี่ ปุ กรณ
สมารทโฟน และแท็บเล็ตมากขึน้ ยกตัวอยาง
ธนาคารตางๆ ปจจุบนั ก็มบี ริการชําระเงิน
แบบออนไลน ผานโทรศัพทมอื ถือได หรือ
บางธุรกิจก็ทําเปนแอพพลิเคชั่นสําหรับ
ซื้อของออนไลนผานสมาร ทโฟน หรือ
แท็ บ เล็ ต ให ผู  ใช ส ามารถดาวน โ หลด
ไปใชงานได เปนตน เพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการใหบริการแกผบู ริโภคไดอยางทัว่ ถึง
และเพิม่ ชองทางในการขายไดมากขึน้ ดวย

86

Go Mobile, Go Tablet

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วิธีเขาถึงกลุมเปาหมายที่ใช Mobile, Tablet
การทําการตลาดในโทรศัพทมอื ถือ
ก อ นหน า นี้ จ ะเป น รู ป แบบการส ง SMS
เปนสวนใหญ แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นตางๆ ที่สามารถใหกลุมลูกคา
เป า หมายสามารถดาวน โ หลดไปติ ด ตั้ ง
บนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต และสามารถ
ใชบริการตางๆ ผานแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณที่
ติดตั้งไดเลย
ปจจุบันธุรกิจหรือองคกรตางๆ แทบจะหลีกเลี่ยงไมไดเลยกับการใชเครื่องมือ
เหลานี้เขามาชวยในการทําการตลาด เพื่อใหรองรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคและสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางทั่วถึง และนอกจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมาใชงาน
เฉพาะของธุรกิจแลว ยังสามารถใชโปรแกรม Social Media ยอดนิยม ทีส่ ามารถโหลดใชงาน
ไดฟรี อยาง Facebook, Line, Twitter หรืออื่นๆ มาชวยเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
กับลูกคาเปาหมายอีกทางดวยก็ได

สรางเว็บใชงานบน Mobile & Tablet
การสร า งแอพพลิ เ คชั่ น ขึ้ น มาใช ง านบนสมาร ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต ต า งๆ นั้ น
ควรออกแบบใหใชงานไดกบั ทุกระบบ ไมวา จะเปน iOS, Android, Windows Phone หรืออืน่ ๆ
เพือ่ ใหรองรับการใชงานของผูใ ชไดมากทีส่ ดุ ซึง่ จะมีคา ใชจา ยในการทําคอนขางสูง แตอยางไร
ก็ตามการสรางแอพเพียงอยางเดียวไมสามารถรองรับการใชงานของผูใ ชไดทงั้ หมด เนือ่ งจาก
พฤติกรรมของผูใ ชสว นใหญกย็ งั คนหาขอมูลผาน Search Engine ตางๆ อยูน นั่ เอง ดวยเหตุนี้
จึงมีการออกแบบเว็บไซตขึ้นมาเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานบนอุปกรณตางๆ ไมวาจะเปน
ขนาดของหนาจอ เมนู ปุม รวมทั้งเนื้อหาใหเหมาะสมกับการใชงานบนอุปกรณเหลานี้ดวย
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เว็บทั่วไป

แสดงผลบนเครื่อง PC

เว็บ Mobile

แสดงผลบนเครื่อง Mobile

จากรูปตัวอยางดานบนจะเห็นวา การออกแบบเว็บไซตที่แสดงผลบนอุปกรณ
พกพาตางๆ จะออกแบบใหเหมาะสมและงายกับการใชงานแบบทัชสกรีน ไมเนนรูปภาพมากนัก
เพราะจะทําใหการโหลดขอมูลไดชา

รูปแบบเว็บที่แสดงผลบน Mobile & Tablet
Mobile Tablet การสรางเว็บเพื่อแสดงผลบน Mobile หรือ Tablet นั้น สามารถ
แบงออกได 2 รูปแบบ ดังนี้

Mobile Site
เปนการสรางเว็บไซตแยก
มาจากเว็ บ ไซต เ ดิ ม โดยเน น การ
ใชงานบนอุปกรณพกพาตางๆ ซึ่งจะ
มีเฉพาะเนื้อหาหลัก มีการปรับเมนู
การใชงานตางๆ ใหงายและเหมาะ
กับการใชงานกับอุปกรณพกพาเหลานี้
ใหมากที่สุด

ตัวอยางการแสดงผลเว็บไซต กับ Mobile Site

www.sanook.com
m.sanook.com
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Responsive Site
เปนการสรางเว็บที่ใหรองรับการแสดงผลกับอุปกรณพกพาตางๆ ซึ่งแตละอุปกรณ
จะมีขนาดหนาจอแตกตางกัน แตสามารถแสดงผลไดพอดีกับการใชงานของแตละอุปกรณ
ทัง้ ขนาดตัวอักษร ปมุ กด หมุนหนาจอไดทงั้ แนวตัง้ แนวนอนตามตําแหนงของอุปกรณ รองรับ
การใชนิ้วสัมผัส เปนตน
ขอดีของการสรางเว็บแบบ Responsive คือไมจาํ เปนตองสรางเว็บไซตแยกเหมือน
Mobile Site รองรับการแสดงผลไดกับทุกๆ อุปกรณ สามารถอัพเดทแกไขขอมูลไดทั้งหมด
พรอมกันทีเดียว มีผลดีตอการทํา SEO เพราะสามารถทําที่เดียวมีผลกับทั้งการเขาจาก
คอมพิวเตอรและมือถือ/แท็บเล็ตทุกระบบ
ตัวอยางการแสดงผลเว็บไซตแบบ Responsive

www.microsoft.com

ไมวาจะสรางเว็บไซตรูปแบบใดก็ตามลวนมีคาใชจายในการจัดทําดวยกันทั้งสิ้น
ตองพิจารณาวาเว็บของเราเหมาะทีจ่ ะทําออกมาในรูปแบบใด หากตองการแสดงเนือ้ หาเพียง
บางสวน ก็สรางเปน Mobile Site ซึง่ จะทําไดเร็วและประหยัดกวา สามารถตอยอดจากเว็บเดิมได
แตจะตองทํา SEO ให Mobile Site เพิ่มดวย หรือถาตองการใหแสดงผลและใชงานได
เหมือนกันทั้งเครื่องพีซี และอุปกรณพกพาตางๆ ก็สรางเปนแบบ Responsive เพื่อใหงาย
ในการแกไขและทํา SEO ไดพรอมกันทีเดียว ซึ่งก็จะตองใชเวลาและคาใชจายเพิ่มขึ้นเชนกัน
คูมือ : เปดรานออนไลน
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ขอควรพิจารณาในการสราง Mobile Web
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหแสดงผลบนมือถือและอุปกรณพกพาตางๆ
นั้น จะแตกตางจากการพัฒนาเว็บไซตโดยทั่วไป เนื่องจากอุปกรณเหลานี้มีขอจํากัดที่ตอง
คํานึงถึง ดังนี้
1. ขนาดและความละเอียดของหนาจอ กรณีสรางรูปแบบ Mobile Site ผูพัฒนา
ตองทราบวาโทรศัพทแตละรุน มีขนาดหนาจอเทาไร และรุน ใดบางทีน่ ยิ มใชในปจจุบนั เพือ่ จะ
ไดกาํ หนดขนาดของหนาเว็บและขนาดของรูปภาพใหเหมาะสมกับการใชงาน สวนกรณีสราง
เปนแบบ Responsive Site ก็จะงายกวาเพราะขนาดเว็บจะปรับตามขนาดของอุปกรณที่ใช
ใหอัตโนมัติ
NOTE
สามารถอัพเดทขอมูลสถิตกิ ารใชอนิ เทอรเน็ตของคนไทยบนอุปกรณตา งๆ ไดที่ http://mobilethai.
net ซึง่ จะรวบรวมขอมูลอุปกรณ รวมทัง้ ความละเอียดหนาจอทีน่ ยิ มใชตามลําดับ ซึง่ สามารถนํามา
ใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทําเว็บไซตได

2. ขอความ ดวยขอจํากัดของขนาดหนาจอ ดังนั้นเว็บไซตควรมีเนื้อหาที่กระชับ
ไมมากเกินไป เลือกแสดงเฉพาะสวนสําคัญที่ตองการสื่อใหผูใชรูวาในเว็บนี้มีอะไรบาง
3. ลิงคตางๆ บนหนาเว็บไซตควรกําหนดใหมีขนาดใหญพอสมควร เพื่อรองรับ
กับการใชงานในรูปแบบทัชสกรีน ผูใชงานจะไดสามารถใชนิ้วแตะที่ลิงคไดโดยงาย
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4. ไฟลรูปภาพและกราฟก ไมควรมีมากเกินไป หรือบางเครื่องอาจมีขอจํากัด
ในการใชงาน หรือความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ดังนั้นควรพยายามหารูปแบบการ
นําเสนอที่ลดปญหาดังกลาวเพื่อใหเขาถึงผูใชไดมากที่สุด
จากขอจํากัดดังกลาว ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพือ่ ใหแสดงผลบนอุปกรณ
พกพาจึ ง ควรทํ าความเขาใจกอนวา เราไมสามารถใสข อ มู ล ทั้ ง หมดลงไปในเว็ บไซตไ ด
การพัฒนาเว็บไซตจึงควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
• วิเคราะหวาฟงกชั่นการทํางานหลักๆ ของเว็บไซตที่จะตอบสนองความตองการ
ของผูใชงานมีอะไรบาง เพื่อหยิบเอาเฉพาะฟงกชั่นงานที่สําคัญไปพัฒนาเว็บไซต
• วิเคราะหขอจํากัดอื่นๆ ตัวอยางเชน iPhone, iPad ไมสนับสนุนการทํางานของ
Flash หากเว็บไซตเดิมของเรามีการแสดงผล Flash ก็ตองปรับการแสดงผล
ไปในรูปแบบอื่น เพื่อใหแสดงผลบนอุปกรณพกพาได เปนตน
• วิเคราะหวา จะออกแบบเว็บไซตใหมรี ปู แบบการแสดงผลอยางไร เนือ่ งจากเว็บไซต
ที่จะแสดงผลบนอุปกรณพกพาควรเปนไปในทิศทางเดียวกับเว็บไซตที่มีอยูเดิม

www.majorcineplex.com
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SoLoMo พฤติกรรมผูบริโภค
ที่สงผลตอ Mobile Marketing

SoLoMo : ย อ มาจาก So = Social, Lo = Location, Mo = Mobile
ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมหลักในการติดตอสื่อสาร รับรูขอมูลขาวสาร ไปจนถึงการสงเสริม
การตลาดของธุรกิจ การแชรขอ มูลตางๆ ความคิดเห็น ขอเสนอของลูกคา หรือขอมูลเพือ่ การนํา
ไปพัฒนาธุรกิจ โดยการสื่อสารกับองคกรยอยหรือลูกคากลุมเปาหมายผาน Social Media
ไมวา จะเปนการระบุตวั ตนบนโลกออนไลน โดยการอางพิกดั ผาน Location Service, การแจง
โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม บน Smartphone หรือ Tablet เพื่ออํานวยความสะดวก
แกลูกคาไดทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการพูดคุย การแชรความคิดเห็นตางๆ ซึ่งถือเปนการเก็บ
ขอมูลจากลูกคาไดโดยตรง ทําใหกลุมเปาหมายรับทราบถึงสินคาหรือบริการของเราได
โดยใชงบในการทําการตลาดไมมาก
NOTE
จากผลการสํารวจพบวาชวงเวลา 20.00
- 22.00 น. เปนชวงเวลาที่มีจํานวนคน
เขาถึง Social Media มากที่สุด จึง
เปนชวงเวลาที่เหมาะจะทําการสื่อสาร
ทางการตลาด
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กรมพฒนาธุ
กรมพั
ฒนาธรกจการคา
ฒ
นาธุรกิกจการคา
จการคา
การนํา SoLoMo มาประยุกตใช อาจทําโดยการใชรวมกับ Mobile Apps เชน
Foursquare, Wongnai, Groupon, Yelp เปนตน การทํางานของแอพพลิเคชั่นจะมีขอมูล
สถานที่กิน ดื่ม เที่ยว มาใหแลวสวนหนึ่ง อีกสวนจะเปนขอมูลที่เกิดจากผูใช เชน เวลาไป
Check in ที่ ไ หนก็ จ ะป ก หมุ ด
บนแผนทีพ่ รอมกับเก็บขอมูลทีผ่ ใ ู ชงาน
รีวิวไวในฐานขอมูล และสามารถ
แชรขอมูลไปตามโซเชียลเน็ตเวิรก
ได ซึ่งพบวาสถานที่ที่คนไทยนิยม
Check In ไดแก สยามพารากอน
สนามบินสุวรรณภูมิ เซ็นทรัลเวิลด
เซ็นทรัลลาดพราว เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง สามารถ
ประยุกตใชในเชิงกลยุทธการตลาด
ออนไลน ไ ด เช น สามารถเพิ่ ม
โปรโมชัน่ หรือแคมเปญใหกบั ลูกคาได
ใน Social Media เชน เมือ่ ลูกคามา
เช็คอินทีร่ า นคา ก็สามารถ Pop-Up
Special Deal โปรโมชั่ น พิ เ ศษ
สวนลดซื้อสินค า เพื่อกระตุนให
ลู ก ค า มาซื้ อ สิ น ค า หรื อ ใช บ ริ ก าร
ทีร่ า นตอไป หรือการแจกโคดคูปอง
เพื่ อ เป น ส ว นลดในการซื้ อ สิ น ค า
ในรานคาออนไลน เปนตน
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Mobile App จําเปนหรือไม
จากแนวโนมการใชงานอินเทอรเน็ตบนอุปกรณพกพาตางๆ มีเพิ่มขึ้นทุกวัน และ
ในอนาคตจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ดังนัน้ หากมองในเชิงธุรกิจการคาออนไลนแลว ถามีแอพพลิเคชัน่
หรือเว็บไซตที่รองรับการใชงานบนอุปกรณเหลานี้ก็คงจะเปนอีกชองทางที่ชวยใหมียอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นไดอยางแนนอน เพราะสะดวก ซื้อขายไดทุกที่
สําหรับคนที่ใชสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตตางๆ แนนอนจะตองมีแอพพลิเคชั่น
ทัง้ ทีต่ ดิ ตัง้ มาใหแลวกับเครือ่ ง หรือโหลดเพิม่ จาก App Store ของผูใ หบริการเองเนือ่ งจากใชงาน
สะดวก สามารถโหลดและติดตั้งบนอุปกรณไดเลย จึงเปนชองทางที่นาสนใจหากจะพัฒนา
แอพพลิเคชั่นขึ้นมาสําหรับธุรกิจ เพื่อขยายชองทางการขายและบริการผานอุปกรณเหลานี้
รวมทั้งเปนการสรางภาพลักษณใหกับธุรกิจดูนาเชื่อถือไดอีกดวย
ป จ จุ บั น มี เว็ บ ที่ ใ ห
บริ ก ารสร า งแอพพลิ เ คชั่ น
สําหรับรานคาออนไลนบนมือ
ถือ อยาง www.lnwshop.
com เปนตน

การใชอินเทอรเน็ตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยใชงานเฉพาะบนเครื่อง
คอมพิวเตอรเทานั้น มาเปนการใชงานบนอุปกรณพกพาตางๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมองขาม
ไมไดเลยหากในอนาคตจะพัฒนาเว็บไซตของคุณใหรองรับการใชงานกับอุปกรณเหลานี้ดวย
เชนกัน ซึ่งก็จะเปนโอกาสที่จะเพิ่มชองทางในการขายไดมากขึ้น เพราะสามารถใหบริการ
และเขาถึงลูกคาในทุกๆ ที่ไดอยางทั่วถึง
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รับเงินจายเงิน ใครชวยไดบาง
ปกติรานคาออนไลนทั่วไป วิธีการชําระเงินที่เปนมาตรฐานก็จะเปนการชําระ
โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ซึง่ สวนใหญผขู ายจะเปดไวมากกวา 1 บัญชี เพือ่ อํานวยความสะดวก
ใหลกู คาสามารถเลือกโอนเงินกับธนาคารทีต่ อ งการได และเมือ่ โอนแลวก็ตอ งแจงผลการชําระเงิน
ไปยังรานคาเพื่อยืนยันการโอนเงิน เมื่อผูขายไดรับแจงก็จะตรวจสอบเพื่อทําการจัดสงสินคา
ตอไป
ในป จ จุ บั น การชํ า ระเงิ น ของร า นค า ออนไลน สามารถแบ ง ออกได เ ป น
2 รูปแบบ ดังนี้
1. ชําระแบบออฟไลน เชน การโอนเงินเขาบัญชี ชําระผานธนาณัติ ใหไปรษณีย
เรียกเก็บเงินปลายทาง เปนตน
2. ชําระแบบออนไลน เชน การชําระผานบัตรเครดิต ชําระผานธนาคารออนไลน
เปนตน

ชองทางชําระเงินของรานคาออนไลน
รานคาออนไลนตา งๆ มีการเพิม่ ชองทางการชําระเงินหลากหลายมากขึน้ เพือ่ ไวเปน
ทางเลือกและอํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถชําระเงินไดงาย ทั้งในรูปแบบออนไลน
และออฟไลน ซึ่งชองทางการชําระเงินของรานคาออนไลนนั้นพอสรุปไดดังนี้
• ชํ า ระแบบโอนเงิ น ผ า นบั ญ ชี
ธนาคารของรานคา คือผูข ายจะมีเลขทีบ่ ญ
ั ชี
ธนาคารที่เปดไวใหลูกคาโอนเงินเขามา เมื่อ
โอนเงิ น ลู ก ค า ต อ งแจ ง การชํ า ระเงิ น ผ า น
ชองทางตางๆ ตามเงื่อนไขที่รานคาระบุ
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นอกจากนี้การระบุชื่อเจาของบัญชี ควรใหตรงกับเจาของเว็บไซต หรือนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนเว็บไซต จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับเว็บไซตไดอีกดวย

ตัวอยางชื่อเจาของบัญชีธนาคาร ควรเปนชื่อเดียวกันกับเจาของเว็บไซต

• ชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
คือผูขายจะใชบริการเรียกเก็บเงินปลายทาง
กับทางไปรษณีย เมื่อสินคาสงถึงผูรับแลว
ทางไปรษณียก จ็ ะมีหนังสือแจงใหลกู คามารับ
สินคาพรอมกับชําระเงินคาสินคา
• ชําระผานบัญชีธนาคารออนไลน
(e-Banking) เปนบริการของธนาคาร ผูใ ชทมี่ ี
บัญชีสามารถลงทะเบียนใชงานได ซึ่งจะชวย
ใหการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ กับทาง
ธนาคารทําไดงายตลอด 24 ชั่วโมง
• ชําระผานเคาทเตอรเซอรวิส
ตางๆ โดยเมื่อเลือกการชําระเงินแลว ผูซื้อ
จะตองพิมพใบแจงคาสินคาออกมา แลวนําไป
ชําระทีเ่ คาทเตอรเซอรวสิ ตามทีร่ า นคาระบุไว

คูมือ : เปดรานออนไลน
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• ชําระผานบัตรชําระเงิน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรชารจ ซึง่ แตละบัตรจะมีลกั ษณะ
ที่แตกตางกัน ดังนี้
- บัตรเครดิต จะหักจากวงเงินในบัตรเครดิตของธนาคารผูถือบัตร
- บัตรเดบิต จะหักจากบัญชีเงินฝากของผูถือบัตร
- บัตรชารจ จะเรียกเก็บเปนรายเดือนจากผูใ หบริการ ตามยอดทีใ่ ชจา ยจริงในบัตร
เมือ่ ลูกคาเลือกชําระเงินผานบัตรดังกลาว จะตองกรอกรายละเอียดของบัตรเพือ่ ให
ระบบสงขอมูลไปยังธนาคาร เมือ่ ธนาคารตรวจสอบถูกตองแลวก็จะโอนเงินเขาบัญชีของผูข าย
และยืนยันวาการสั่งซื้อนั้นสําเร็จเรียบรอยแลว เงินในบัตรเครดิตก็จะถูกตัดออกไปเพื่อชําระ
คาสินคานั้น ซึ่งจะใชเวลาเพียงไมกี่นาที
• ชําระผานบัญชี Paypal เปนบริการชําระและ
เรียกเก็บเงินแบบออนไลนระหวางผูซื้อและผูขายผานทาง
อีเมล ซึ่งผูใชจะตองสมัครเปดบัญชี Paypal กอนโดยใช
เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร, บัตรเครดิต และอีเมลไวสาํ หรับทําธุรกรรมผานบัญชี ซึง่ วิธนี จี้ ะชวยใหการ
ซื้อขายทําไดงาย ทั้งในและตางประเทศ การชําระผานบัญชี Paypal เงินในบัญชีจะเกิดจาก
การผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเขากับบัญชี Paypal ซึง่ ไมจาํ เปนตองเปดเผยขอมูลทางการ
เงินใหผูขายทราบเลย
ขั้นตอนการชําระเงินออนไลนของผูซื้อ
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ขั้นตอนการเรียกชําระเงินของผูขาย

อางอิง www.paypal.com

omise เปนบัญชีทใี่ หบริการแบบเดียวกับ Paypal ซึง่ ทําหนาที่
• ชําระผานบัญชี Paysbuy
เปนตัวกลางในการชําระเงินระหวางผูซ อื้ และผูข าย ซึง่ ทัง้ สองฝายจะตองเปดบัญชี Paysbuy
omise
www.omise.co/th เพื่อใชสําหรับเก็บเงินที่เขามาและจายออกไปนั่นเอง
ที่ www.paysbuy.com

omise นี้
ขอดีของการใชบริการรับชําระเงินออนไลนผานบัญชี Paypal หรือ Paysbuy
คือชวยใหงายในการซื้อขายออนไลน สรางความสะดวกสําหรับผูที่ไมมีบัตรเครดิตใหทําการ
ซื้อสินคาและบริการออนไลนได เหมาะกับการซื้อสินคาที่ราคาไมสูงมากนักและยังมีความ
นาเชื่อถือ ปลอดภัยดวย
คูมือ : เปดรานออนไลน
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• ชําระผานโทรศัพทมือถือ สามารถชําระคาสินคาและบริการตางๆ ผานโทรศัพท
มือถือไดทกุ ที่ ทุกเวลา ชวยใหการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ งายขึน้ ทีเ่ ห็นจะมีอยู 2 ระบบ คือ
- mPAY เปนของระบบ GSM advance และ 1-2-Call ของคาย AIS โดย
สามารถชําระคาสินคาและบริการผานโทรศัพทมือถือได ในการใชบริการ mPAY สามารถ
สมัครไดทางโทรศัพท เทเลวิช
คอลเซ็นเตอร หรือผานทาง
อิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ ง การชํ า ระ
เงินสําหรับสินคาและบริการ
สามารถทําได 3 วิธี คือ หัก
จากบัญชี mCash ที่ผูใชเติม
เงินไวในระบบ หักจากบัญชี
เงินฝาก หักจากบัตรเครดิต
อางอิง www.ais.co.th/mpay
- TrueMoney เปนของระบบ TrueMove โดยจะตองลงทะเบียน เพื่อสมัคร
ใชบริการ TrueMoney และเติมเงินเขาบัญชี สามารถเลือกวิธีชําระคาสินคาและบริการได
3 วิธี คือ ชําระกับรานคาที่รับ
ชําระดวยบัญชี TrueMoney
ตัดเงินจากบัญชีธนาคาร หรือ
บั ญ ชี บั ต รเครดิ ต ส ว นการ
เติ ม เงิ น ก็ ทํ า ได โ ดยเติ ม ด ว ย
บั ต รเงิ น สด TrueMoney
บัตรเครดิต หรือโอนจากบัญชี
ธนาคารของผูใชก็ได
อางอิง www.truemoney.co.th
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เลือกวิธีชําระเงินใหเหมาะสม
การชําระเงินในรูปแบบตางๆ นัน้ ควรเลือกใชใหเหมาะกับสินคาและบริการ รวมทัง้
กลุม ลูกคาเปาหมายของรานวามีความสามารถชําระเงินผานชองทางใดไดบา ง เนือ่ งจากรานคา
ออนไลนมีการแขงขันสูง ลูกคาสามารถจะเลือกซื้อสินคาจากรานคาอื่นที่สะดวกกวาก็ได
ถามีชองทางการชําระเงินที่หลากหลายไวอํานวยความสะดวกแลว ก็จะชวยใหมีลูกคา
ซื้อสินคาเพิ่มขึ้นไดเชนกัน
อยางไรก็ตามในการเปดชองทางการชําระเงิน
ในรูปแบบตางๆ นั้น ผูขายเองก็ตองพิจารณาวาเหมาะสม
กับสินคาและบริการของรานหรือไม เชน เปนรานขายปลีก
เสือ้ ยืด ซึง่ ราคาเริม่ ตนตัง้ แต 100-500 บาท สวนใหญลกู คา
ก็จะซือ้ สินคาครัง้ ละไมมาก จะเปดใหบริการชําระผานบัตร
เครดิตก็คงไมจาํ เปนก็ได เพราะจะตองมีคา ใชจา ยในการให
บริก ารด ว ย เป น ตน แตถ าเป น รานขายสิน คาที่มี ราคา
คอนขางสูง หรือเปนรานที่ขายสงครั้งละมากๆ หรือคาขาย
กับตางประเทศ ก็เหมาะที่จะมีบริการชําระเงินไวหลายๆ
ชองทาง เพือ่ อํานวยความสะดวกในการชําระเงินของลูกคา
ชวยใหการซื้อขายสินคาทําไดงาย และเปนโอกาสในการ
ขยายธุรกิจในอนาคตได

ความแตกตางของการชําระเงิน
การบริการชองทางชําระเงินใหลูกคามีทางเลือกในการจายคาสินคาและบริการ
ถือเปนสวนดึงดูดความสนใจ และสรางความนาเชือ่ ถือใหกบั รานคา ทัง้ นีก้ ารรับชําระเงินแตละ
ชองทางจะมีเงื่อนไขและคาธรรมเนียมของผูจายและผูรับเงินที่แตกตางกันไป จึงควรศึกษา
รายละเอียดกอน เนือ่ งจากบางชองทางมีคา ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บฝง ผูข าย ซึง่ แปลวาจะกลาย
เปนตนทุนที่ตองเสียเพิ่มเติมในการเปดรานคา ซึ่งจะสรุปความแตกตางของคาธรรมเนียม
แตละชองทางไดตามตาราง ดังนี้

คูมือ : เปดรานออนไลน
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คาธรรมเนียมการชําระคาสินคา

ชองทางชําระ

ผูขาย

ผูซื้อ

พัสดุเก็บเงินปลายทาง คาปฏิบัติการไปรษณีย 40 บาท
คาธรรมเนียมธนาณัติ 1,000 บาทแรก
เรียกเก็บ 10 บาท 1,000 บาทตอไป
เรียกเก็บ 2 บาท (เศษของพันบาทใหนับ
เปนพันบาท) บวกภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

-

ธนาคารออนไลน/
เครื่องรับจายเงิน
อัตโนมัติ

โอนตางธนาคาร 25 บาท
โอนธนาคารเดียวกัน
ขามเขต 10 บาท*

-

เคาทเตอรเซอรวิส

รายการละ 3.75% ของยอดที่ไดรับ

บัตรชําระเงิน

รายการละ 3% ของยอดที่ไดรับ

-

Paypal

4.4% + 11.00 บาท
ถอนเงินไมเกิน 5,000 บาท

-

Paysbuy

คาธรรมเนียม 3.5 % บวกภาษีมูลคา
เพิ่ม 7%

-

mPay

ถอนเงินจาก mCASH 35 บาท/ครั้ง

TrueMoney

รายการละ 15 บาท

รายการละ 5 บาท

รับเงิน 12% ถอนเงิน 20 บาท/ครั้ง
ตารางแสดงความแตกตางของคาธรรมเนียมแตละชองทาง

*คาธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของผูใหบริการแตละราย
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08

สตอคสินคาสําคัญอยางไร
จุ ด ประสงค ข องการสต อ ค
สินคา เพื่อตองการใหสินคามีเพียงพอ
ต อ การขาย หากสิ น ค า ชิ้ น ใดขายดี
ก็ ค วรจะมี ก ารผลิ ต หรื อ หามาเก็ บ ไว
ในปริมาณที่มากเชนกัน ซึ่งการนําสินคา
มาไว ใ นสต อ คก็ ค วรพิ จ ารณาหลายๆ
อยางประกอบดวย เชน สินคาขายดี อายุการใชงาน ระยะเวลาในการเก็บรักษา ความนิยม
ของสินคาในแตละชวง เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษาสินคาไวขายทั้งสิ้น

สตอคอยางไรของไมขาด เงินไมจม
การจัดการสตอคเปนสวนสําคัญของการขายของบนเว็บไซต e-Commerce เพราะ
ถาหากลูกคาสนใจและสัง่ ซือ้ แลว ก็ตอ งมีสนิ คาพรอมจัดสงทุกเมือ่ จึงตองมีการอัพเดทสตอค
สินคาจริงและสินคาบนหนาเว็บรานคาใหมคี วามสัมพันธกนั นอกจากนีค้ วรเลือกสตอคสินคา
แตละประเภทตามความตองการของตลาด โดยขอยกตัวอยางตามตารางดานลาง ดังนี้
สตอคเยอะ

สตอคนอย

สินคาขายดี

สินคาขายไมดี

สินคาหายาก

สินคาหางาย

แหลงคาสงอยูไกล

แหลงคาสงอยูใกล

สินคาไมตกเทรนด ขายไดเรื่อยๆ

สินคาแฟชั่น มาเร็ว ไปเร็ว

พื้นที่ในการเก็บสินคามาก

พื้นที่ในการเก็บสินคานอย

มีเงินลงทุนเยอะ

มีเงินลงทุนนอย

จากตารางดานบน จะเห็นวาการจะซือ้ สินคามาสตอคไวมากหรือนอยนัน้ ขึน้ อยูก บั
ปจจัยหลายๆ อยางประกอบกัน ซึง่ ตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสัง่ ซือ้ หรือ
ผลิตเขามาเก็บไวดวย
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บริหารจัดการสินคาในสตอค
การสั่งซื้อสินคาไวสําหรับขาย เจาของรานเองควรจะสั่งซื้อในปริมาณที่พอดีกับ
การขาย ไมกกั ตุนสินคาไวเปนจํานวนมากๆ เนือ่ งจากหากขายไมหมดอาจจะทําใหสนิ คาลาสมัย
หมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพได หากสินคาขายไมหมดก็อาจจะนํามาลดราคา หรือนํามาเปน
ของแถมสําหรับทําโปรโมชัน่ เพือ่ ชวยกระจายสินคาเดิมออกไปก็ได ซึง่ จะเปนผลดีในการขาย
และชวยใหเงินที่ลงทุนไมจมไปกับสินคาที่คางสตอคนั่นเอง
แนวทางการบริหารสินคาคงเหลือในสตอค สามารถทําไดดังนี้
1. ควรมีการบันทึกสินคาเขาออกทุกครั้งเมื่อมีการซื้อเขามา หรือขายออกไป
2. บั น ทึ ก สิ น ค า คงเหลื อ ทุ ก ครั้ ง หลั ง ป ด การขายในแต ล ะวั น เพื่ อ ให ส ามารถ
ตรวจสอบไดวา สินคาใดบางจะตองซือ้ เพิม่ และสินคาใดบางจะตองกระจายออกไป
3. กําหนดจํานวนขัน้ ตํา่ ของสินคาคงเหลือแตละชนิด วามียอดคงเหลือปริมาณเทาไร
จึงจะตองสั่งซื้อเพิ่มเขามาไวในสตอค
4. สรุปยอดขายของสินคาแตละชนิด เพื่อจะไดรูวาสินคาใดขายดี
5. ควรเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพดี ไมควรกักตุนสินคาไวในปริมาณมากๆ

หากรานคามีการบริหารจัดการสินคาในสตอคอยูเปนประจําแลว จะชวยใหงาย
ในการตรวจสอบ และจัดหาสินคามาขายไดเพียงพอตอความตองการของลูกคาได นอกจากนี้
ยังชวยในการสรุปรายงานการขาย และวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดอีกดวย

คูมือ : เปดรานออนไลน
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ไมตองสตอคสินคาก็ขายได
สําหรับใครที่อยากเปดรานขายของออนไลน แตไมมีเงินลงทุนพอในการซื้อสินคา
เขามาสตอคไว ยังมีบริการแบบใหมที่เรียกวา Drop Ship หรือการเปนตัวแทนขาย โดยที่
ไมจาํ เปนตองมีสนิ คาสตอคไวเอง เพียงแคทาํ หนาทีข่ ายสินคาใหรา นคาทีเ่ ปนตัวแทน เมือ่ มีลกู คา
สัง่ ซือ้ ก็จะแจงการสัง่ ซือ้ ไปยังรานคา รอรานคายืนยันการสัง่ ซือ้ แลวโอนเงินใหรา นในราคาสง
จากนั้นรานคาก็จะทําการแพ็คและจัดสงสินคาใหกับลูกคาเอง โดยไมตองผานตัวแทนเลย
ขอดีขอเสียของการเปนตัวแทนขาย
ขอดี

ขอเสีย

ไมตองลงทุนซื้อสินคามาไวขาย เพียงทํา
หนาที่เปนตัวแทนขายใหกับรานคาหลัก

สินคาขายไมดี

ไดสินคาในราคาสงของตัวแทน

ไมไดเห็นสินคาจริง

สามารถตั้งราคาขายใหมเองเพื่อทํากําไร
ได

การซื้อขายอาจตองใชเวลา เนื่องจาก
ตัวแทนตองเช็คสตอคสินคากอนทุกครั้ง

ไมตองแพ็ค และจัดสงสินคาเอง

มีคูแขงที่เปนตัวแทนขายรายอื่นๆ เยอะ

อยางไรก็ตามการเปนตัวแทนขายนั้น ควรจะเลือกรานคาที่นาเชื่อถือ เพื่อปองกัน
ปญหาการถูกโกง หรือสินคาไมไดมาตรฐาน นอกจากนี้ควรแจงรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อ
และระยะเวลาในการจัดสงสินคาใหลกู คาเขาใจ เพือ่ ปองกันไมใหรา นของตัวแทนเองถูกโจมตี
จากลูกคา เนื่องจากไมเขาใจระบบการทํางานของตัวแทนได
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สงของอยางไร ถึงมือลูกคา ราคาไมแพง
การจัดสงสินคาของรานคาออนไลนโดยทั่วไปจะใชบริการจัดสงพัสดุไปรษณีย
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เนื่องจากสะดวก และปลอดภัย ซึ่งก็มีหลายรูปแบบใหเลือก
ทัง้ แบบธรรมดา ลงทะเบียน หรือ EMS ซึง่ เปนวิธที งี่ า ยและสะดวกทีส่ ดุ แตถา สินคามีขนาดใหญ
และปริมาณมากก็อาจจะตองใชบริการขนสงทางรถขนสงสินคา อยางบริการของบริษทั ขนสง
ตางๆ ซึ่งกอนการจัดสงสินคาก็ตองเตรียมการแพ็คหรือบรรจุหีบหอสินคาเสียกอน

การแพ็คสินคา
การแพ็คสินคาเตรียมจัดสงเปนขอหนึ่งที่ไมควร
มองขาม เนื่องจากตองคํานึงถึงตนทุนการจัดสง รวมถึง
ความเสีย่ งในการจัดสงทีจ่ ะทําใหสนิ คาเสียหายได ทัง้ นีก้ อ น
แจงราคาสินคาพรอมคาจัดสงใหลกู คา ตองคํานวณนํา้ หนัก
สินคา และคาใชจายในการจัดสงเสียกอน จะไดไมขาดทุน
ในสวนนี้ ซึง่ ตองมาทําความรูจ กั กับซองและกลองทีเ่ หมาะกับ
การสงสินคาแตละชนิด ที่อาจเลือกหาซื้อไดจากไปรษณีย
หรือโรงงานที่รับผลิตโดยตรงในราคายอมเยา ดังนี้

ซองกระดาษไปรษณีย
ซองกระดาษไปรษณีย  จะมีหลากหลายขนาด
ใหเลือกใช และมีรูปแบบทีไ่ ดมาตรฐาน ซึง่ สามารถใชไดกับ
เครื่ อ งคั ด แยกจดหมายอั ต โนมั ติ จึ ง ทํ า ให จ ดหมายและ
เอกสารที่จัดสงถึงผูรับไดอยางรวดเร็ว แมนยํา เพิ่มความ
สะดวกและมั่นใจในการฝากสงทุกครั้งนั่นเอง ขอดีของการ
สงแบบซองกระดาษ คือ มีนํ้าหนักเบา และราคาถูก เมื่อชั่ง
รวมกับสินคาจะประหยัดคาจัดสง แตมขี อ เสียคือ หากถูกนํา้
ถูกเกีย่ ว หรือถูกกระแทกแรงๆ อาจทําใหซองเปอ ย หรือฉีก
ขาดได การแพ็คสินคาจึงควรแพ็คใสถงุ พลาสติกเพือ่ ปองกัน
นํ้าอีกชั้นดวย หรือถาเปนสินคาที่อาจแตกหักได เชน แผน
ซีดี ควรเลือกใชซองกันกระแทกแทน
คูมือ : เปดรานออนไลน
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ราคาจําหนายซองจดหมายไปรษณีย
รายการ
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
ซองขยายขาง ซี 4

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

ราคา
3 ซอง ราคา 2.00 บาท
1.00
8.00
1.50
1.50
3.00
4.00
5.00

ราคาจําหนายซองกันกระแทก
รายการ
ซองกันกระแทก ซี 5
ซองกันกระแทก ซี 4
ชนิดแยกจําหนาย
ซองกันกระแทก ซี 4
ชนิดจําหนายเปนแพ็ค
(1 แพ็ค เทากับ 5 ซอง)

ขนาด
162 x 229 มม.
249 x 324 มม.

ราคา
12.00
17.00

249 x 324 มม.

80.00

กลองสําเร็จรูปไปรษณีย
กลองสําเร็จรูปใชสําหรับสงสินคาที่มีขนาดใหญหรือจํานวนมาก ตัวกลองทําจาก
กระดาษลูกฟูกคุณภาพดีมีหลายขนาดใหเลือก เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก ลูกคาที่
ตองการฝากสงสิง่ ของกลองทีแ่ ข็งแรงในการหุม หอมี
6 ขนาด โดยราคาจําหนายจะรวมอุปกรณปดผนึก
(เชือก + เทปกาว) เรียบรอยแลว ซึ่งคิดคาบริการ
ตามนํ้าหนักของสิ่งของที่ฝากสง
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ราคาจําหนายกลองสําเร็จรูป
รายการ
กลองสําเร็จรูปแบบ ก.
กลองสําเร็จรูปแบบ ข.
กลองสําเร็จรูปแบบ ค.
กลองสําเร็จรูปแบบ ง.
กลองสําเร็จรูปแบบ จ.
กลองสําเร็จรูปแบบ ฉ.

ขนาด
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

กลองพัสดุและซองเอกชน
ทางเลือกสําหรับผูขายที่ตองการลด
ตนทุนในการจัดสงก็ตองมองหากลองและซอง
ราคาถูกๆ เปนตัวเลือก เนื่องจากอัตราคาบริการ
ของไปรษณีย สํ าหรับ การจัด ส งเปน มาตรฐาน
ไมสามารถลดได ถึงแมจะมีปริมาณสงมากมาย
แคไหนก็ตาม แตสามารถเลือกซื้อกลองและซอง
ราคาถูกกวาที่ไปรษณียขายได ซึ่งมีบริษัทและ
โรงงานเอกชนรั บ ผลิ ต และขายกั น ในราคาที่
ถูกกวาไปรษณีย ทัง้ นีค้ ณ
ุ ภาพซองหรือกลองทีไ่ ดอาจ
มี เ นื้ อ กระดาษหรื อ ชั้ น ลู ก ฟู ก ที่ บ างกว า การ
แพ็คของ จึงตองเสริมแปะดวยสก็อตเทปตามรอยตอ
ของซองกันซองฉีกขาด และตองรัดเชือกกลอง
ใหหนาแนน ซึง่ อุปกรณในการแพ็คของเหลานีไ้ มวา
จะเปนสก็อตเทป ทีต่ ดั เทป เชือกรัดกลองก็ตอ งซือ้
แยกเตรียมไว ตางจากไปรษณียที่มีมาใหเปนชุด
ราคาคากลองและซองเอกชนจะมีราคาถูกกวาอยางเห็นไดชัด หากเปนกลองจะมี
ราคาถูกกวากันมากกวาเทาตัว สวนซองจะถูกกวา 1-2 บาท แตถาซื้อในปริมาณมากก็ถือวา
ประหยัดไปไดหลายบาท หรือหากใชจํานวนมากอาจสั่งพิมพชื่อ หรือตราสัญลักษณของราน
เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถืออีกดวย
คูมือ : เปดรานออนไลน
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วิธีการจัดสงสินคาแบบตางๆ
พัสดุไปรษณียในประเทศ
• พัสดุธรรมดา เปนการสงแบบไมกําหนดนํ้าหนัก
ซึ่ ง ไปรษณี ย  จ ะให ห มายเลขพั ส ดุ ไว ต รวจสอบสถานะได
ทีท่ าํ การไปรษณียเ ทานัน้ ระยะเวลาในการจัดสงไมเกิน 5 วัน
ทําการ
• พัสดุลงทะเบียน เปนการสงแบบกําหนดนํ้าหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม ราคาขึ้นอยู
กับนํา้ หนัก โดยไปรษณียจ ะใหเลขทีพ่ สั ดุไวตรวจสอบสถานะการจัดสงทีต่ น ทางและปลายทาง
สามารถตรวจสอบแบบออนไลนเองไดที่ http://track.thailandpost.co.th ระยะเวลา
ในการจัดสงประมาณ 3-4 วันทําการ
• ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เปนการสงแบบกําหนดนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม
ราคาขึ้นอยูกับนํ้าหนัก สามารถตรวจสอบสถานะการจัดสงแบบออนไลนไดที่ http://track.
thailandpost.co.th เชนเดียวกับแบบลงทะเบียน แตจะรายงานสถานะการจัดสงทุกขัน้ ตอน
อยางละเอียด ทําใหมั่นใจไดวาสิ่งของจะถึงมือผูรับไดตามกําหนด ใชเวลาในการจัดสงไมเกิน
2 วันทําการ
ตรวจสอบอัตราคาจัดสงพัสดุ
กอนตัดสินใจเลือกรูปแบบในการ
จัดสงพัสดุกับทางไปรษณียไทย ควรศึกษา
ถึงอัตราคาบริการการจัดสงแตละรูปแบบ
เพื่อประเมินคาใชจายเสียกอน โดยสามารถ
เขาไปตรวจสอบไดที่ www.thailandpost.
co.th/rate.php โดยเลือกไดวาปลายทาง
จะสงไปยังตางประเทศหรือในประเทศ จากนัน้
จะแสดงผลลัพธคาบริการแตละประเภท
ขึ้นมาใหเปรียบเทียบกัน
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การจัดสงพัสดุไปรษณียทั้ง 3 แบบนี้ จะเปนแบบที่รานคาทั่วไปใชสําหรับ
การจัดสงสินคาในประเทศ ซึ่งแนะนําใหใชการสงแบบลงทะเบียน หรือ EMS จะดี
ที่สุด เนื่องจากเร็วกวา และสามารถตรวจสอบดวยตัวเองไดผานทางอินเทอรเน็ต
มั่นใจไดวาพัสดุจะถึงมือผูรับอยางแนนอน ซึ่งคาใชจายก็ไมไดแพงกวาแบบธรรมดา
มากนัก

สงแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
การจัดสงแบบ พกง. หรือพัสดุเก็บเงินปลายทาง เปนบริการขนสงของไปรษณียไ ทย
โดยไปรษณียจ ะออกใบแจงใหผซู อื้ มารับและชําระคาสินคาเอง ณ ทีท่ าํ การไปรษณียใ นเขตพืน้ ที่
นั้นๆ ตามใบแจง ซึ่งวิธีนี้ถาราคาสินคาไมแพงมาก หรือผูซื้ออยูไกลจากที่ทําการไปรษณีย
ก็ไมคอยสะดวกมากนัก

สงโดยบริษัทขนสงของเอกชน
การจัดสงแบบ พกง. หรือพัสดุเก็บเงิน
ปลายทาง เปนบริการขนสงของไปรษณียไทย โดย
ไปรษณียจะออกใบแจงใหผูซื้อมารับและชําระคา
สินคาเอง ณ ทีท่ าํ การไปรษณียใ นเขตพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตาม
ใบแจง ซึง่ วิธนี ถี้ า ราคาสินคาไมแพงมาก หรือผูซ อื้ อยูไ กล
จากที่ทําการไปรษณียก็ไมคอยสะดวกมากนัก
สํ า หรั บ ผู  ที่ ต  อ งการส ง สิ น ค า ไปต า งประเทศ บริ ษั ท ไปรษณี ย  ไ ทยก็ มี บ ริ ก าร
จัดสงพัสดุไปรษณียระหวางประเทศใหบริการเชนกัน ซึ่งมีใหเลือกหลายรูปแบบสามารถ
เขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.
thailandpost.co.th หรื อ อาจจะใช
บริการขนสงสินคาระหวางประเทศของ
บริษทั เอกชนตางๆ ซึง่ ก็มบี ริการอยูห ลายแหง
ทั้งขนสงทางเรือ ทางรถ และทางอากาศ
(สามารถคนหารายชือ่ จากเว็บ google ได)

คูมือ : เปดรานออนไลน

111

ติดตามสถานะการจัดสง
ติดตามสถานะจากไปรษณีย
หลังจากการจัดสงพัสดุสินคาไปกับ
ไปรษณียไทย กรณีสงแบบลงทะเบียน หรือ
แบบ EMS ทางไปรษณียจะแจงเลขทะเบียน
พัสดุ ม าพร อมกั บ ใบเสร็จ ซึ่ง ผู ขายต องแจ ง
เลขพั ส ดุ นี้ ใ ห ลู ก ค า เพื่ อ แสดงว า ทางร า น
ไดจดั สงสินคาไปเรียบรอยแลว แตในกรณีทเี่ กิด
การสงลาชาและเกิดการทวงถาม คุณสามารถเช็คสถานะการสงพัสดุไดที่ http://track
.thailandpost.co.th/trackinternet
หากเขาไปเช็คแตสถานะขาดหายไป หรือไมมีการอัพเดทสถานะใดๆ ใหติดตอไป
ยัง Call Center ของไปรษณียที่เบอร 1545 หรือโทรติดตอไดที่สาขาไปรษณียตนทาง
ทีจ่ ดั สง หรือไปรษณียป ลายทาง แตถา เกิดกรณีสญู หายไปรษณียจ ะมีการชดเชยใหแลวแตประเภท
ของการจัดสง ซึ่งอัตราคาชดเชยตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได สามารถตรวจสอบขอมูล
ไดจากทางไปรษณียโดยตรง

ติดตามสถานะจากขนสงอื่นๆ
การขนสงแตละรายจะมีวิธีการทํางานที่แตกตางกัน บางรายสามารถเช็คออนไลน
ไดจากเว็บไซต บางรายตองโทรสอบถาม ทัง้ นีก้ อ นการใชบริการตองมีการพูดคุยตกลงถึงวิธกี าร
ทํางานเพือ่ ใหเขาใจกันระหวางผูใ หบริการ และผูใ ชบริการ โดยขัน้ ตอนการรับสินคาปลายทาง
ตองระบุกอ นการจัดสง วาตองการใหจดั สงสินคาปลายทางทีบ่ ริษทั สงสินคาปลายทาง แลวไป
รับเอง หรือใหจัดสงไปยังที่อยูที่ตองการ ซึ่งอาจจะมีคาบริการเพิ่มเติมอีก

112

หลังราน e-Commerce ก็สําคัญ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอควรรูขายออนไลน
การขายสินคาออนไลน นอกจากจะทําใหรานเปนที่รูจักแลว ยังตองรักษาฐาน
ลูกคาเดิม และเพิม่ ลูกคารายใหมเขามา ไมวา จะเปนกิจกรรมสงเสริมการขายใดๆ จะตองตอบสนอง
กิจกรรมการซื้อของลูกคา ตองรูวาลูกคาตองการอะไร กอนซื้อ ขณะซื้อ และหลังการซื้อ
การใหบริการทีด่ ไี มวา จะเปนการโตตอบพูดคุย เหมือนเปนทีป่ รึกษาใหลกู คาก็จะทําใหลกู คารูส กึ
ถึงความเปนกันเอง และหากสินคาดีมคี ณ
ุ ภาพ แนนอนวาลูกคาเดิมตองกลับมาซือ้ อีกแนนอน
อยางไรก็ตามมีหลากหลายเทคนิคที่จะทําใหคุณไปสูความสําเร็จ โดยจะนําเสนอเปนหัวขอๆ
ดังนี้

รูเขารูเรา
ศึกษาการตลาด และคูแ ขง เพือ่ สรางความแตกตาง ในกรณีทสี่ นิ คาของคุณไมไดเปน
สินคาที่ผลิตเอง หรือแบบไมแตกตางจากคนอื่น ยอมตองมีคูแขงเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
ควรมีการสํารวจตลาดวาแตละรานมีกลยุทธคา ขายอยางไรบาง เพือ่ นํามาปรับสรางความแตกตาง
เมื่อศึกษาคูแขงแลวก็ตองหันมาวิเคราะหแผนการขายของรานคุณวามีจุดเดนและจุดดอย
อะไรบาง เพื่อที่จะนําเสนอสินคาใหนาสนใจ และใหไดผลกําไรมากที่สุด

การสรางภาพลักษณ และสรางตรายี่หอ (Image)
เมื่อหาจุดเดนของสินคาคุณไดแลวก็ตองสรางภาพ
และชื่อสินคา เพื่อใหลูกคาจดจําสินคาของคุณได กอนอื่น
ก็ตอ งสรางจุดเดนนีใ้ หตรงกับความตองการของลูกคา ลองนึกดู
วาถาจะบอกลูกคาวาสินคาดี จะตองบอกลูกคาวาอยางไร
ใหพูดสั้นๆ งายๆ และเขาใจ เชน สะดวกในการใช บํารุงรักษางาย ปลอดภัย ทันสมัย ราคา
ไมแพง คุณภาพสูง มีการรับประกันคุณภาพสินคา และอืน่ ๆ อีกมากมายทีส่ ามารถนํามาพูดกับ
ลูกคา อยูที่ทักษะของคุณที่จะสรางความมั่นใจใหกับลูกคา สรุปแลวคือคุณตองบอกลูกคาวา
สินคาที่คุณกําลังนําเสนอสามารถเติมเต็มความตองการอยางไร แลวเหตุใดลูกคาจะตอง
ซื้อสินคาของคุณนั่นเอง
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พัฒนาสินคาอยูเสมอ
สินคาสําหรับขายออนไลน
นั้นควรเนนที่รูปลักษณ และการนํา
เสนอให เ ห็ น ถึ ง ความน า สนใจ และ
ดึงดูดลูกคาใหมาซื้อ เพราะลูกคาสวน
ใหญที่เขามาซื้อจะเปนคนที่มีความรู
และสามารถสืบคนขอมูลไดผานทาง
อินเทอรเน็ต ซึง่ ลูกคาอาจคนพบสินคา
ทีม่ รี ปู ลักษณทเี่ หมือนกัน หรือใกลเคียงกัน
ทําใหเกิดขอเปรียบเทียบดานคุณภาพ
และราคาได เพราะฉะนัน้ จึงควรมีการนําเสนอทีส่ วยงาม สินคาทีน่ าํ มาขายควรเปนสินคาทีม่ ี
คุณภาพ หากไปเดินเลือกมาขายเองก็ตอ งตรวจสอบคุณภาพใหดกี อ น เพราะใครๆ ก็อยากได
แตของดีๆ ของทีถ่ กู ใจ ไมวา จะแพงแคไหนก็ซอื้ ได และจะกลับมาซือ้ อีกแนนอน หากคุณภาพ
ของสินคาที่สั่งไปคุณภาพลดลงเมื่อไหรก็เหมือนเปนการไลลูกคาทางออมนั่นเอง

นําเสนอขอมูลที่นาเชื่อถือ
พฤติกรรมการซื้อของคนในปจจุบันที่มี
เทคโนโลยีมารองรับ หากตองการซื้อสินคาใดสักชิ้น
แตไมมคี วามรูเ กีย่ วกับสินคาชิน้ นัน้ ๆ ก็มกั ตองคนหา
ข อมู ลจากเว็ บ ไซตต า งๆ หรื อ สอบถามคนเคยใช
แตถา หากรานคาเพิม่ ขอมูล และเนือ้ หาทีเ่ ปนประโยชน
ลงไปใหอานไดทันที พรอมใหเครดิตขอมูลที่นาเชื่อถือ เพื่อมารองรับสินคาที่ขาย ยอมทําให
รานคาดูนาเชื่อถือและนาซื้อยิ่งขึ้น
โดยขอมูลที่เกี่ยวของสามารถหาไดจากนิตยสาร เว็บไซตที่นาเชื่อถือ ตลอดจนผล
การวิจัยที่มีผูศึกษาไว เปนตน
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สรางความสัมพันธกับลูกคา
ในยุ ค ไอที ก ารตลาดยุ ค เก า ที่ ใช
เพี ย งแค ลด แลก แจก แถม เพี ย งเท า นี้
คงไมไดผล การขายสินคายุคนีต้ อ งเนนตอยอด
Relationship
การสรางมูลคาเพิม่ ดวยความสัมพันธ กลยุทธ
การสรางความสัมพันธกับลูกคา สรางความ
ประทับใจใหกับลูกคา ทําใหลูกคามาซื้อซํ้า
ซื้อบอยซื้ออยางตอเนื่อง และลูกคามีการ
บอกตอ โดยชวนเพื่อนและญาติมาซื้อ ลูกคา
ประเภทนี้ จ ะมีมู ล ค าสูง และทํ าให มีกํา ไร
มากขึ้น คุณสามารถสรางความสัมพันธเหลานี้ดวยการหมั่นเขามาอัพเดทขอมูลขาวสารจาก
หนาราน และใชชอ งทางการพูดคุยทีม่ ใี หเกิดประสิทธิภาพ เพราะลูกคาบางคนอาจไมมนั่ ใจทีจ่ ะ
ตัดสินใจซือ้ ในทันที คําแนะนําของผูข ายจะเปนคะแนนสําคัญทีจ่ ะชวยโนมนาวไดเปนอยางดี
หากมีสินคามาลงใหมและสามารถแจงขาวสารไปถึงลูกคาได จะทําใหลูกคารูสึกถึงความเปน
คนพิเศษ และเห็นถึงความใสใจเปนการสรางความสัมพันธที่ดีเชนกัน
การหมั่นสื่อสารพูดคุย สรางความเปนกันเองกับลูกคาจะชวยทําใหลดระยะหาง
ของความสัมพันธลง และชวยทําใหการคาขายของคุณงายขึ้น คุณอาจไมจําเปนตองคุยกับ
คนทุกคน แตตองอัพเดทขาวสาร และนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนและสมํ่าเสมอจะทําให
มีเรื่องคุยและสนิทใจมากขึ้น
การมีเว็บไซตเปนหนาราน หรือเปดเพจ Facebook ไวเพื่อขายของ จึงตองสราง
ความสัมพันธกับลูกคา เพราะโดยนิสัยของผูซื้อแลว ไมชอบการยัดเยียดและถูกนําเสนอขาย
ของอยูต ลอดเวลา การตัดสินใจซือ้ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ จะตองใชการทบทวนซึง่ คิดวาเหมาะสม อยาก
ไดเองถึงจะซื้อ การใชชองทางสรางความสัมพันธเพื่อเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ใหรานของคุณ
นาสนใจ ไมวา จะเปนการสือ่ สารผานทางอีเมล, ขอความ รวมไปถึงการลงโฆษณาผานชองทาง
ตางๆ ลวนเปนชองทางเลือกที่เชื่อมความสัมพันธกับลูกคาไว ไมใหขาดการติดตอ หรือซื้อ
ครั้งเดียวเลิกนั่นเอง
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สรางความมั่นใจใหลูกคา
การซื้ อ ขายออนไลน เ ป น การซื้ อ ของแบบ
ไมเห็นสินคาจริง ความนาเชือ่ ถือจึงเปนสิง่ สําคัญทีท่ าํ ให
เกิดการขายได ทั้งนี้อาจจะตองใชเวลา หากเปนรานที่
เพิ่งเปดใหม ขอมูลการติดตอซื้อขายยังไมมีประวัติการ
ติดตอกับผูซื้อยังไมขึ้น ในชวงแรกก็ตองอาศัยการลง
โฆษณาไปกอน พรอมกับใหขอมูลที่สามารถติดตอได
ที่ชัดเจน สามารถตามตัวได
ในปจจุบันมีรานขายของออนไลนมากมาย
อยูบนเว็บไซต สวนใหญผูซื้อจะเขาไปดูเกือบทุกรานที่มี
มาใหเลือก แตจะเลือกซือ้ จริงๆ อยูไ มกรี่ า น หลักการเลือก
ของผูซื้อมีอยูหลายอยางประกอบกัน ดังนี้
• การอัพเดทสินคา ผูซ อื้ สวนใหญชอบการไดเลือก ยิง่ มีแบบใหเลือกเยอะ ยิง่ ชอบ
ยิ่งดี การอัพเดทสินคาใหมๆ เสมอจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยในการตัดสินใจ เพราะผูซื้อบาง
คนก็ไมตองใชเวลาตัดสินใจนาน แคเห็นแลวชอบก็สั่งซื้อ ทั้งนี้ยังตองมีความสมํ่าเสมอในการ
อัพเดท ถารานคามีความเคลื่อนไหวอยูเสมอ ก็จะทําใหลูกคารูสึกวามีคนเฝาราน คอยรับผิด
ชอบ และมีคนใหตดิ ตอสอบถามอยูเ สมอ เพราะฉะนัน้ การอัพเดทความเคลือ่ นไหว และขอมูล
สินคาจึงเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการคาขายออนไลน
• ประวัตขิ อ มูลการสงสินคา ประวัตขิ อ มูลการซือ้ และการสงสินคาจะเปนตัวชวย
ตัดสินใจไดดีอีกอยาง เพราะหากผูซื้อเห็นวามีคนเคยมาซื้อรานนี้ตลอด ไมมีปญหาอะไรก็จะ
ทําใหนาไวใจ และสั่งซื้อในที่สุด
• การพูดคุยกับลูกคา การตอบขอสงสัย หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาเปนจุด
ขายอีกอยางหนึ่งที่จะทําใหผูซื้อเกิดความประทับใจและความเปนกันเอง
• ประวัติแบลคลิสต การมีประวัติการคาขายที่ทําใหผูซื้อเกิดความไมพอใจ
และไมมกี ารแกปญ
 หาทีด่ จี ะทําใหเปนจุดบอดตอความนาเชือ่ ถือของรานได แตหากเกิดปญหา
และมีการแกไขที่ดีก็จะเปนตัวชวยได
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา

พวงการบริการ (Service)
การเพิ่มยอดขายดวยการใหบริการ เปนเหมือนการพวงบริการเสริมหรือบริการ
พิเศษที่คุณนําเสนอไปพรอมกับการขายสินคา ไมวาจะเปนการรับประกันสินคาหากชํารุด
หรือเสียหายกอนระยะเวลารับประกัน หากเปนสินคาที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือรับมาขายอีกที
คุณก็สามารถทําใบรับประกันจากทางรานคุณเองไดงายๆ ก็จะทําใหลูกคาอุนใจขึ้นในกรณี
ที่สินคามีมูลคาสูง รวมไปถึงบริการจัดสงสินคาฟรีถึงบาน ลวนเปนสิ่งที่ทําใหลูกคาเกิดความ
สะดวกสบาย ประทับใจในการบริการ และอยากกลับมาใชบริการใหม การบริการจึงถือเปน
อีกปจจัยหนึ่งที่จะคอยมัดใจลูกคาที่เคยผานประสบการณดีๆ จากทางราน และบอกตอกับ
คนอื่นๆ ใหมาอุดหนุนและใชบริการอีกทอดหนึ่ง

หลักการใหการบริการที่ดี มีอยู 3 ขอหลักๆ ดังนี้
1. บริการดวยความรวดเร็ว ไมวาใครๆ ก็ตองการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ และ
อยางไรก็ตาม ความรวดเร็วก็ตองมาควบคูกับคุณภาพดวย ไมใชเร็วแตสินคาเสียหาย ก็จะยิ่ง
ทําใหเสียทั้งเวลา เสียทั้งงาน จึงตองมีการจัดการที่ดีดวย
2. ประหยัดเงินและเวลา เมือ่ บริการลูกคา
ดีและรวดเร็วแลวยอมประหยัดเงิน เวลา ทัง้ ของลูกคา
และรานคา ทําใหลกู คาพึงพอใจ รานคาเองก็สามารถ
ปดการขายและคํานวณรายรับไดอยางรวดเร็ว เห็นกําไร
เปนกอบเปนกํา
3. เกิดความรูสึกที่ดีตอผูใหบริการ การบริการ
ที่ดียอมทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ยินดีที่จะกลับมาใหม
ถึงแมวาอาจจะราคาแพงกวา แตถาแลกมาซึ่งความพึงพอใจ
และความไววางใจ ก็ถือวาคุมคากับราคาเลยทีเดียว
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สมนาคุณใหประทับใจ
การเพิ่มความประทับใจดวยการสมนาคุณใหลูกคา
รูสึกวาเปนคนพิเศษกวาใคร เปนกลยุทธอีกอยางที่ทําใหมัดใจ
ลูกคาไดเปนอยางดี ดวยความสดใหมของการคาขายออนไลน
ทีส่ ามารถนําเสนอทัง้ ขอมูลสินคาและบริการไดโดยตรงกับลูกคา
ถือเปนขอไดเปรียบสําหรับการทําโปรโมชั่นโดนใจไปยังลูกคาไดทันที ไมวาจะเปนการทํา
โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ประเภทนีไ้ มตอ งพูดถึง เพราะเปนทีถ่ กู อกถูกใจลูกคาแนนอนอยูแ ลว
การทําโปรโมชั่นเหลานี้นอกจากชวยยอดขายใหเติบโตขึ้นแลว หากสินคาของคุณมีคุณภาพ
เปนที่พึงพอใจก็จะนําไปสูกระบวนการการบอกตอนั่นเอง นอกจากโปรโมชั่นลด แลก แจก
แถม แลว ยังสามารถทําโปรโมชั่นสมนาคุณลูกคาคนพิเศษได การทํากิจกรรมแบบนี้จะยิ่ง
ตอกยํ้าใหลูกคาของคุณรูสึกวามีสิทธิพิเศษเหนือใครๆ และรูสึกภูมิใจที่ไดมาอุดหนุนรานของ
คุณ ยกตัวอยางเชน มอบบัตรของขวัญซึ่งเปนสวนลดเมื่อซื้อสินคาภายในรานสําหรับสมาชิก
รานที่เคยอุดหนุนกับราน, มอบของรางวัลสุดพิเศษเมื่อมียอดคาใชจายตามที่รานกําหนด,
มอบแพคเกจทองเที่ยวสําหรับลูกคาที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุดภายในเดือนนั้น เปนตน

รับผิดชอบในกรณีผิดพลาด
ข อ นี้ เ ป น ประเด็ น สํ า คั ญ ในการขายของ
ออนไลน เนื่องจากการขายของผานเว็บไซตเปนสิ่งที่
จับตองไมได สินคาทีข่ ายลูกคาจะดูและตัดสินใจผานทาง
รูปภาพ และการพูดคุยกับคนขายเทานั้น หากสินคา
ที่ถูกสงไปไมตรงกับที่ตกลง หรือไมเหมือนกับรูปภาพ
ทําใหลกู คาไมพอใจ ทางรานตองรับผิดชอบเพือ่ ใหลกู คา
สบายใจ หรือหากในกรณีทเี่ ปนสินคาพรีออเดอรเชน เสือ้ ผาแฟชัน่ ทีส่ ั่งนําเขามาจากประเทศ
อื่นที่คุณเองก็ไมอาจรูไดเลยวาสินคาจะตรงกับภาพหรือไม เชนนี้แลวคุณจําเปนตองระบุเปน
ขอตกลงกับลูกคาใหชดั เจน และยํา้ วาตองใหลกู คาอานและยินยอมตอขอตกลงดังกลาว ก็เปน
ทางเลือกหนึ่งซึ่งปองกันการผิดพลาดที่เราไมสามารถควบคุมได
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ทําไมตองจดทะเบียนพาณิชยเล็กทรอนิกส
เพือ่ ให้
การประโยชน์
ใหธรุ กิจมีความน่
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ใหผู้ป ระกอบการแสดงตนอย่
ระกอบการแสดงตนอยางเปิ
งเปดเผยต่
เผยตอทางราชการ
พาณิชย์ยอิเล็กทรอนิกส์ส เพื่อให้

ยื่นจดทะเบียนพาณิชยไดที่ไหน
ารผานทางออนไลน์
นทางออนไลนจะต้
ะตองยืน่ จดทะเบียนพาณิชยย์ ณ สํส�านักงาน
ผูข้  ายสินค้คาหรือบริการผ่
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เอกสารที่ใชจดทะเบียนพาณิชยเล็กทรอนิกส
1.
1. ถ้าผูป้ ระกอบพาณิชยกิจยืน่ เอกสารด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน
ไม่ต้องใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน
2. แบบคํ
2.
แบบค�าขอจดทะเบียนพาณิชยย์ (แบบ
(แบบ ทพ.)
3. รายละเอี
รายละเอียยดเกี
ดเกีย่ ย่ วกั
วกับบเว็เว็บบไซต
ไซต์(เอกสารแนบแบบ
(เอกสารแนบแบบทพ.)
ทพ.)กรอก
กรอก๑1 ใบ ตต่อ ๑1 เว็บไซต
ไซต์
3.
(ทํ
า
สํ
า
เนาเพื
อ
่
ขอใช
เ
ครื
อ
่
งหมาย
DBD
Registered)
(ท�าส�าเนาเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered)
4. Print
4.
Print หน
หน้าาแรกของเว็
แรกของเว็บบไซต
ไซต์
5.
วาดแผนที
ต
่
ง
้
ั
การประกอบพาณิ
5. วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชชยกิ
ยกิจจ
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6.6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้
นของหางหุ้นส่สวนหรือบริษัท (กรณี
(กรณีจดในนาม
นิติบุคคล)
7.7. หนังสือมอบอ�านาจ พร้
พร้ออมติ
มติดดอากรแสตมป์
อากรแสตมป์ ๑๐
10 บาท และส�าเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ

กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาของบาน (เอกสารเพิ่มเติม)
1.1. หนั
หนังงสืสืออยิยินนยอมให
ยอมให้ใใชช้สสถานที
ถานที่ห่หรืรืออสัสัญญญาเช
ญาเช่าา
2.2. สํส�าาเนาบั
าของสถานทีาของสถานที
พ่ รอมสําเนาทะเบี
านหรือยเอกสารสิ
เนาบัตตรประชาชนเจ
รประจ�าตัวประชาชนเจ้
่พร้อมส�ยานบ
เนาทะเบี
นบ้านหรืทอธิ์
ทีเอกสารสิ
่แสดงวาทเปธิน์ทเจ
าของกรรมสิ
ธิ์
ี่แสดงว่
าเป็นเจ้าทของกรรมสิ
ทธิ์

D

เครื่องหมายรั
ชยชย
งหมายรับบรองการจดทะเบี
รองผูประกอบธุยรนพาณิ
กิจพาณิ
รัอิบเล็รองความมี
กทรอนิกสตัวตน
งจากไดรดกิาํ เนิ
นการจดทะเบี
น ก ส์
ผู ้ ปหลั
ระกอบธุ
จ พาณิ
ช ย์ อิ เ ล็ กยทรอนิ
พาณิชยแลว เว็บไซตรา นคาออนไลน ทีม่ กี าร
(e-Commerce) หรือร้านค้าออนไลน์ สามารถ
ให ข  อ มู ล ธุ ร กิ จ และข อ มู ล สิ น ค า หรื อ
ขอใช้เครื่องหมาย เพื่อแสดงความมีตัวตนในการ
บริการครบถวน ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประกอบธุรกิจ e-Commerce โดยน�าไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ และสามารถ
จะมี ก ารให เ ครื่ อ งหมายรั บ รองการจดทะเบี ย นพาณิ ช ย DBD
คลิ ก ตรวจสอบข้ อ มู ล ความมี ตั ว ตนมายั ง www.trustmarkthai.com
Registered นําไปแสดงบนหนาเว็บไซต และสามารถคลิกตรวจสอบ
อายุการใช้งานเป็นเวลา
5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้มี
ขเครื
อมู่อลงหมายจะมี
ความมีตัวตนตามกฎหมายมายั
ง www.trustmarkthai.com
ก�าหนดใช้ ้นยังไดรับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบ
นอกจากนั
ธุรกิจออนไลนใหประสบความสําเร็จจากกรมฯ อยางตอเนื่อง

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับเครื่องหมาย
1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
หลักเกณฑ
การพิจารณาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย

2. ประกอบพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce) หรื อ ร้ า นค้ า ออนไลน์
1. มีเว็บไซต หรือ Social Media ที่ถูกตองตรงกับรายการที่จดทะเบียนพาณิชย
ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(แบบ พค.0403)
- ประกอบธุรกิจ e-Commerce ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องจดทะเบียน
2. สินคา/บริการจะตองเปนไปตามพาณิชยกิจที่ไดจดทะเบียนพาณิชย
พาณิชย์
- การท�าธุรกรรมโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามที่กรมประกาศก�าหนด
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา

การยื่นขออนุญาตใชเครื่องหมาย
สามารถแจ้งขอใช
งขอใช้
่องหมายรั
บรองผู้ประกอบธุ
รกิจพาณิ
ชย์อิเล็Registered
กทรอนิกส์
สามารถแจ
เครืเครื
่องหมายรั
บรองการจดทะเบี
ยนพาณิ
ชย DBD
ไดที่กองพาณิ
ชยอิเล็กทรอนิ
ฒนาธุ
า โทร.
เว็บไซตา
(DBD
Registered)
ได้กทสี่ กกรมพั
องพาณิ
ช ย์รอกิิ เจล็การค
ก ทรอนิ
ก ส์ 0-2547-5960
กรมพั ฒ นาธุหรื
ร กิอจ การค้
www.trustmarkthai.com
สงเอกสารมาที
่ e-Mail : e-commerce@dbd.go.th
หรือ ่
โทร.
0-2547-5960 หรือ หรื
เว็บอไซต์
www.trustmarkthai.com
หรือ ส่งเอกสารมาที
โทรสาร: 0-2547-5973
e-Mail
e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 0-2547-5973

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไทย
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ได จั ด ทํ า เกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสไทย ซึ่งเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของ World
Trustmark Alliance ที่มีสมาชิกประเทศตางๆ ไมนอยกวา 30 ประเทศ เพื่อเปนหลักเกณฑ
การจัดทําเว็บไซตรานคาออนไลนที่ดีมีการใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน มีความปลอดภัย
ของระบบการซือ้ ขายสินคา เปนการเพิม่ ระดับความนาเชือ่ ถือของเว็บไซตรา นคาออนไลนไทย
ใหแกผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา/บริการจากรานคาออนไลน โดยหลักสําคัญ
ประกอบดวย
1. ดานการเปดเผยขอมูลของธุรกิจและรายละเอียดของสินคาหรือบริการดวยความ
ถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย
2. ดานเงือ่ นไขทางการคา วิธกี ารยกเลิกหรือคืนสินคา และวิธกี ารติดตอสือ่ สารกับลูกคา
3. ดานความปลอดภัยของระบบการใชงานบนเว็บไซตรานคาออนไลน
4. ดานความปลอดภัยของการเก็บรักษา และใชงานขอมูลสวนบุคคล การจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล
5. ดานกลไกการแกปญ
 หาขอรองเรียนและการระงับขอพิพาทจากการซือ้ ขายสินคา
หรือบริการ ที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา

คูมือ : เปดรานออนไลน
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เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ (DBD Verified)
ยกระดับการสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค
แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ Silver ระดับดี,
Gold ระดับดีมาก และ Platinum ระดับดีเดน โดยออกให
แกผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนและมี
คุณสมบัติ ครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด เปนการบงบอก
วาเว็บไซตนั้นๆ มีคุณภาพผานเกณฑประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลวจะไดรับเครื่องหมายรับรอง
ความนาเชื่อถือใหนําไปติดตั้งแสดงบนหนาเว็บไซตรานคาออนไลนที่สามารถคลิกตรวจสอบขอมูล
มาที่ www.trustmarkthai.com โดยเครือ่ งหมายจะมีอายุการใชงานเปนเวลา 1 ป นับแตวนั อนุญาต
และสามารถยื่นขอตออายุไดปตอป

คุณสมบัติของผูขออนุญาตใชเครื่องหมาย
• บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
• จัดสงงบการเงิน (กรณีเปนนิติบุคคล)
• จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
• เปนเจาของโดเมนเนม
• มีระบบการสั่งซื้อ การชําระเงิน และการจัดสง
• ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมายและไม ขั ด ต อ ความสงบเรี ย บร อ ย หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน
• สินคาหรือบริการ จะตองเปนไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ไดจดทะเบียน
พาณิชย และไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
• สินคาหรือบริการที่อาจสงผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชน จะตองจัดใหมีขอความเตือน
บนเว็บไซตเพื่อใหความคุมครองสิทธิแกเด็กและเยาวชน

การยื่นขออนุญาตใชเครื่องหมาย
สามารถยื่นผานทาง www.trustmarkthai.com
หรือ กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา
โทร. 02-547-5961 หรืออีเมล dbd-veried@dbd.go.th
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ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.trustmarkthai.com

กรรมมพฒนาธุ
กรมพั
นาธธุุรกิกจกการค
ารรคคา

ภาคผนวก กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
e-Commerce

ข

การท�าาธุธุรรกิกิจจออนไลน
ออนไลน์ เป
เป็นรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่งตต้องมีการปฏิบัติ
การทํ
ให
ของสินนค้คาาหรื
หรืออบริ
บริกการแต่
ารแตลละประเภท
ะประเภท และกฎหมายที
และกฎหมาย ่
ให้ถูกตต้องตามกฎหมายทางการค
งตามกฎหมายทางการค้าของสิ
ทีเกีเ่ กี่ยย่ วข้วขอองกังกับบการประกอบธุ
การประกอบธุรรกิกิจจออนไลน์
ออนไลน ซึซึ่งปัง่ ปจจจุจุบบันนั ความก้
ความกาาวหน้
วหนาาของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถก
สามารถก่อให
ให้กอ่ ความเสียหายในด
หายในด้านต
นต่างๆ แก
แก่ผูใ้ ชช้งานได
านได้ หากไม
หากไม่มีความรูค้ วามเข
วามเข้าใจ ดังนั้น
ผูผูป ป้ ระกอบธุ
ความเขาาใจกั
ระกอบธุรรกิกิจจรร้าานค
นค้าาออนไลน
ออนไลน์ จึจึงงควรทํ
ควรท�าาความเข้
ใจกับบกฎหมายที
กฎหมายทีเ่ เ่ กีกีย่ ย่ วข
วข้อองง ทัทัง้ ง้ ในส
ในส่ววนของ
นของ
ความปลอดภั
ย
ต
อ
ข
อ
มู
ล
ส
ว
นบุ
ค
คลของผู
บ

ริ
โ
ภค
และการเตรี
ย
มพร
อ
มรั
บ
มื
อ
กั
บ
การถู
ก
ละเมิ
ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค และการเตรียมพร้อมรับมือกับการถูกละเมิดด
ลิลิขขสิสิททธิธิ์ ์ หรื
หรืออการนํ
การน�าาคอนเทนต
คอนเทนต์ทที่อี่อยูยูใ่ในความครอบครองของผู
นความครอบครองของผูอ้อื่นื่นมาใช
มาใช้แแสวงหาประโยชน
สวงหาประโยชน์ดดว้วยย

1.กฎหมายธุ
รกรรมทางอิ
เล็กรทรอนิ
กส พ.ศ. 2544
1. พระราชบัญ
ญัติวาดวยธุ
กรรมทาง
ในป
จทรอนิ
จุบันมีการทํกาธุส
รกรรมในรู
ปแบบอิ
เล็กทรอนิกสไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร
อิ
เ
ล็
ก
พ.ศ.
2544
กันบนเครือขายโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธี

จจุบนักสมีอกื่นารท�
าธุรกรรมในรู
ปแบบอิดัเงล็นัก้นทรอนิ
จะเป็
ดต่จึองสืสอ่ งสาร
การทางอิเล็ในปั
กทรอนิ
ๆ แทนการใช
กระดาษ
การนํกส์าวิไม่ธีกวา่ารดั
งกลนการติ
าวมาใช
ผล
กันมบนเครื
ข่ายโดยวิ
ธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี
อมูกลสทางอิ
เล็กทรอนิ
กส์บการทํ
หรือวิาธี
ใหเสมอเหมื
อนกั
ให
ีตองมีกอารรั
บรองสถานะทางกฎหมายของข
อมูลอิเล็่ยกนข้
ทรอนิ
การทางอิ
ทรอนิกส์อื่นอๆหนัแทนการใช้
กระดาษงและรั
ดังนั้นบขการน�
วิธีการดั
กล่าวมาใช้
จึงส่งการ
งผล
หลั
กฐานเปเล็นกกระดาษหรื
งสือ รับรองการส
อมูลาทางอิ
เล็กงทรอนิ
กส รวมถึ
งมีการรับกรองสถานะทางกฎหมายของข้
อมูกลฐานที
อิเล็ก่เทรอนิ
บการท�า
รัให้บฟต้องพยานหลั
ฐานและการชั่งนํ้าหนักพยานหลั
ปนขอกมูส์ลใอิห้เเล็สมอเหมื
กทรอนิกอสนกักฎหมาย
ธุหลั
รกรรมทางอิ
เล็กทรอนิกอสหนัพ.ศ.
จะกําหนด
คูความหรื
อคูกรณี
ฏิเสธหรื
กฐานเป็นกระดาษหรื
งสือ2544
รับรองการส่
งและรัหบาข้มมิอมูใหลทางอิ
เล็กทรอนิ
กส์ปรวมถึ
งการอ
บัรับงคัฟับงให
ขอ มูลอิกเฐานและการชั
ล็กทรอนิกสดงั ่ กล
วมีกผพยานหลั
ลผูกพันทางกฎหมาย
เปนพยานหลั
พยานหลั
น�า้ าหนั
กฐานทีเ่ ป็นข้อสามารถใช
มูลอิเล็กทรอนิ
กส์ มีผลผูกกฐาน
พัน
ในการดํ
า
เนิ
น
คดี
ต
อ

ไปได
ทางกฎหมาย สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีต่อไปได้

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โทร. 0-2142-1160
เว็บไซต์ www.etda.or.th
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2.
พระราชบัญ
ติวาดวยการกระทํ
าผิบดเกี่ยวกับ
2.กฎหมายว
าดญั
วยการกระทํ
าผิดเกี่ยวกั
คอมพิ
วเตอร
พ.ศ.
2550
คอมพิ
วเตอร
พ.ศ.
2550
การกระทําาความผิ
าการที
่ถือว่ถาือเปว่นาเป็
ความผิ
ดตามด
การกระท�
ความผิดดทางคอมพิ
ทางคอมพิวเตอร
วเตอร์คือคือการกระทํ
การกระท�
าการที
นความผิ
กฎหมาย และเป
น การกระทํ
า ผ า นหรื
อ โดยอาศั
ย คอมพิ
ตามกฎหมาย
และเป็
นการกระท�
ผ่านหรื
อโดยอาศั
ยคอมพิว เตอร
วเตอร์ใ นการกระทํ
ในการกระท�าาความผิ
ความผิด
ระสงคมมุ่งุงต่ตออระบบคอมพิ
ระบบคอมพิววเตอร์
เตอร ข้ขออมูมูลลของคอมพิ
ของคอมพิววเตอร์
เตอร หรื
หรืออบุบุคคคล
คล เพื
ซึซึ่ง่งมีมีววัตัตถุถุปประสงค์
เพื่อ่อกก่ออให
ให้เเกิกิดด
าผิดเกีย่ วกั
ความเสียยหายแก
ความเสี
หายแก่ผผอู ู้อนื่ ื่น หรื
หรืออประชาชน
ประชาชนจะมี
จะมีคความผิ
วามผิดดตามกฎหมาย
ตามพระราชบัวาญดวญัยการกระทํ
ติว่าด้วยการกระท�
าผิบด
คอมพิ
เกี
่ยวกับวเตอร
คอมพิพ.ศ.
วเตอร์2550
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที
่เกี่ยวของ
1. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

1.
นักงานพัฒนาธุรเว็กรรมทางอิ
เล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สายด่วน 1212
โทร.ส�า0-2142-1160
บไซต www.etda.or.th
เว็บไซต์ www.etda.or.th
2. สํานักปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
กองบั
ง คั บ การปราบปรามการกระท�
า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทาง
2.
สายด
วน 1212
www.mict.go.th
เทคโนโลยี3.(บก.ปอท.)
0-2142-2555-60 www.tcsd.go.th
กองบังคับโทร
การปราบปรามการกระทํ
าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
3.
ศู
น
ย์
ป
ระสานงานการรั
ก
ษาความปลอดภั
ยคอมพิ
วเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) โทร 02-142-2555-60
www.tcsd.in.th
โทร. 0-2123-1212
www.thaicert.or.th
4. ศูนยประสานงานการรั
กษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร ประเทศไทย (ThaiCERT)
โทร 02-142-2483 www.thaicert.or.th

3. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
3. พ.ศ.
กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545
2545
หนดใหผู้ป ระกอบธุรกิจขายสินค้คาทางออนไลน์
ทางออนไลนที่เขข้าขข่ายการ “ตลาดแบบตรง”
“ตลาดแบบตรง”
ก�กําหนดให้
งจดทะเบียนการประกอบธุ
ย นการประกอบธุ
นั ก งานคณะกรรมการคุ
 ม ครองผู
โ ภคา
ต้ตอองจดทะเบี
รกิจรกักิบจส�กัาบนัสํกางานคณะกรรมการคุ
้มครองผู
้บริโภคก่ บอรินท�
กอนทําาการคา
การค้

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สายด่วน 1166 www.ocpb.go.th
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4. พระราชบั
กฎหมายคุญมครองผู
ริโภค บริโภค พ.ศ. 2522
ญัติคุมบครองผู

“การโฆษณา”จะต
จะต้
องไม่
้อความที
ป็นธรรมต่
้บริโภคหรื
ใช้ข้อความ
“การโฆษณา”
องไม
ใชขใช่อ ขความที
ไ่ มเป่ไม่นเธรรมต
อผูบ อริโผูภคหรื
อใชขออความที
อ่ าจ
ทีกอ่อให
าจก่
อ
ให้
เ
กิ
ด
ผลเสี
ย
ต่
อ
สั
ง
คมเป็
น
ส่
ว
นรวม
ไม่
ว
่
า
ข้
อ
ความนั
้
น
จะเป็
น
ข้
อ
ความที
่
เ
กี
่
ย
วกั
เกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ไมวา ขอความนัน้ จะเปนขอความทีเ่ กีย่ วกับแหลงกําเนิดบ
แหล่งก�คุาณเนิภาพ
ดสภาพ
ภาพ หรืนอคลัากหรืษณะของสิ
นค้าหรือบริกงารมอบตลอดจนการส่
สภาพ
หรือลัคุกณ
ษณะของสิ
อบริการ ตลอดจนการส
การจัดหา หรืงอมอบ
การ
การจั
ด
หา
หรื
อ
การใช้
ส
น
ิ
ค้
า
หรื
อ
บริ
ก
าร
ใชสินคาหรือบริการ
ความที่เป่เป็นนเท็เท็จจหรืหรืออเกิเกินนจริจริงง
•• ขข้ออความที
ความทีจ่ ะก
่จะก่
อให้
ดความเข้
าใจผิ
ดในสาระส�
คัญย่ วกั
เกี่ยบวกั
บริเช
การ
•• ขข้ออความที
อให
เกิเดกิความเข
าใจผิ
ดในสาระสํ
าคัญาเกี
สินบคสิานหรืค้อาหรื
บริกอาร
น
การยกสถิ
ติที่ไมตจิทริี่ไงม่จริง
เช่น การยกสถิ
•• ขข้ออความที
สนุนนโดยตรงหรื
โดยตรงหรืออโดยอ้
โดยออมให้
อมให
ีการกระทํ
ผิดกฎหมายอ
ความที่เเ่ ปป็นการสนับสนุ
มกี มารกระท�
าผิดากฎหมายหรื
หรื
ศีลธรรม
นํา่คไปสู
ความเสื
ฒนธรรมของชาติ
ศีลอธรรม
หรือหรื
น�าอไปสู
วามเสื
่อมเสี่อยมเสี
ในวัยฒในวั
นธรรมของชาติ
•• ขข้ออความที
ความทีจ่ จ่ ะทํ
ะท�าาใหให้เกิเกิดดความแตกแยกเหรื
ความแตกแยกหรืออเสื
เสือ่ อ่ มเสี
มเสียยความสามั
ความสามัคคคีคีใในหมู
นหมูป ป่ ระชาชน
ระชาชน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที
วของ
1. สํ่เากีนั่ยกงานคณะกรรมการคุ
มครองผูบริโภค (สคบ.) สายดวน 1166

1. ส� า นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค (สคบ.) สายด่ ว น 1166
www.ocpb.go.th
www.ocpb.go.th
2. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
2. กองบั
งคับสายด
การปราบปรามการกระท�
าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(บก.
ปคบ.)
วน 1135 http://consumer.hightechcrime.org
(บก.ปคบ.)3.สายด่
มูลนิวธนิเพื1135
่อผูบริโwww.cppd.go.th
ภค โทร 0-2248-3734-7 www.consumerthai.org
3. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทร. 0-2248-3734-7 www.consumerthai.org

5. กฎหมายทะเบียนพาณิชย
5. พระราชบั
ญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กระทรวงพาณิชยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499

ก�าหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ การซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ การให้เช่า
ในการกําหนดใหผปู ระกอบพาณิชยกิจการซือ้ ขายสินคาหรือบริการออนไลน การใหเชาพืน้ ที่
อ่ งคอมพิ
วเตอร์
า่ ย (Web
Hosting)และการบริ
และการบริกการเป
ารเป็นนตลาดกลางพาณิ
ตลาดกลางพาณิชชยย์
พืน้ ทีข่ องเครื
ของเครื
่องคอมพิ
วเตอร
แมขาแม่ย ข(Web
Hosting)
ยนพาณิ
ชย์ ณ
งเทพมหานคร
อิอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์ส (e-Marketplace)
(e-Marketplace)ต้อตงจดทะเบี
องจดทะเบี
ยนพาณิ
ชยส�าณนักสํงานเขตในกรุ
านักงานทะเบี
ยนพาณิชย
เมื
อ
งพั
ท
ยา
เทศบาล
หรื
อ
องค์
ก
ารบริ
ห
ารส่
ว
นต�
า
บล
(อบต.)
ที
่
ส
�
า
นั
ก
งานแห่
ง
ใหญ่
ตั้งตอยูั้งอยู
่ใน
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลที่สํานักงานใหญ
เขตท้องที
่ ่
ในเขตท
องที

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมพัฒฒนาธุ
นาธุรรกิกิจจการค
การค้าา กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณิชชยย์
กรมพั
สายด
สายด่ววนน 1570
1570 www.dbd.go.th
www.dbd.go.th
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กฎหมายลิญขญั
สิทตธิิล์ พ.ศ.
6. พระราชบั
ิขสิทธิ2537
์ พ.ศ. 2537
ผู้ใดรูอ ้อยูยูแ ่แลล้ววหรืหรื
มีเหตุ
ันควรรู
้ว่า งานใดได้
�าขึ้นโดยละเมิ
สิทอธิ์ขนื่ องผู
้อื่นา
อมีอเหตุ
อนั อควรรู
ว า งานใดได
ทาํ ขึน้ ทโดยละเมิ
ดลิขสิทดธิลิข์ ของผู
กระทํ
าอย่าางใดอย่
ถือว่าาผูการละเมิ
้นั้นกระท�ดาลิการละเมิ
ดลิกขระทํ
สิทธิา์
กระท�
อยางใดอย
งหนึง่ แกางหนึ
งานนั่งแก่
น้ เพืงานนั
อ่ หากํ้นาเพืไร่อใหหาก�
ถอื าวไร
าผูน ให้
นั้ กระทํ
ขสิทธิ์ ถาได
ถ้ดัางได้
ระท�้ าดังต่อไปนี้
ตอกไปนี
1. ขาย มีไวว้เพื่อขาย เสนอขาย ให
1.
ให้เชช่าา เสนอให
เสนอให้เเชช่าา ให
ให้เเชช่าาซืซื้อ้อ หรื
หรืออเสนอให
เสนอให้เชเช่าาซืซื้อ้อ
2. เผยแพร
2.
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
3. แจกจ
3.
แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก
าจก่อให
ให้เกิดความเสียหายแก
หายแก่เจจ้าาของลิ
ของลิขขสิสิททธิธิ์ ์
4. นํน�าหรือสั่งเขเข้ามาในราชอาณาจักร
4.

หนววยงานที
ยงานที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองง
หน

กรมทรัพพย์ยสสินินทางปั
ทางปญญญา
ญา กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณิชชย์ย
กรมทรั
สายดวน 1368 www.ipthailand.go.th
สายด่วน 1368 www.ipthailand.go.th

7.กฎหมายว
าดญั
วยราคาสิ
นคาและบริ
7.
พระราชบัญ
ติวาดวยราคาสิ
นคกาาร
และบริการ
พ.ศ. 2542
พ.ศ.
2542
• การดูแลราคาสินคาใหอยูใ นระดับราคาทีเ่ หมาะสม ทัง้ สินคาอุปโภค บริโภค สินคาเกษตร

•• ดูการดู
ยู่ในระดั
บราคาที
หมาะสมองการบริ
ทั้งสินค้โภคภายในประเทศ
า อุปโภค บริโภค
แลปริแมลราคาสิ
าณสินคนาค้ใหา เพีให้ยองพอ
เหมาะสม
กับ่เความต
สินค้าเกษตร
• กลุมเปาหมายที่ดูแล คือ ผูบริโภค เกษตรกร และผูประกอบการ
•• เพื
ดูแ่อลปริ
มาณสิ
ค้าให้งเขัพีนยทางการค
งพอ เหมาะสม
บความต้
โภคภายในประเทศ
ดูแลให
มีกนารแข
าที่เปนกัธรรม
ไมมอีกงการบริ
ารฮั้วราคา
รายใหญรังแก
•
กลุ
ม
่
เป้
า
หมายที
ด
่
แ
ู
ล
คื
อ
ผู
บ
้
ริ
โ
ภค
เกษตรกร
และผู
ป
้
ระกอบการ
รายเล็ก และกําหนดราคาตามอําเภอใจ
• เพื่อดูแลให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการฮั้วราคา รายใหญ่รังแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รายเล็ก และก�าหนดราคาตามอ�าเภอใจ
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
สายด
หนวยงานที
่เกีว่ยนวข1569
อง www.dit.go.th
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
สายด่วน 1569 www.dit.go.th
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8.
กฎหมายจดแจ
8. พระราชบั
ญญัตงการพิ
ิจดแจมงพ
การพิมพ พ.ศ. 2550
ก�าหนดให้
ผปู้ ระกอบการสื
สิง่ พิมพ์ ต้อกํงจดแจ้
งการพิ
มพ์ ส�านักพิ่อมสิพ์่งหพิรืมอพผูพ้ ตมิ อพ์ง
•• ตาม
พ.ร.บ.จดแจ
งการพิมพอ่ พ.ศ.2550
าหนดให
ผูประกอบการสื
ซงึ่ เป็มนพหนั
สิง่ พิมงพ์การพิ
จดแจ
สํางนัสืกอพิหรืมพอสิหง่ รืพิอมผูพ์พ ทมิ พบี่ นั สิทึง่ พิกด้มวพยวิ
ซงึ่ ธเปกี ารทางอิ
นหนังสือเล็หรืกทรอนิ
อสิง่ พิมกพส์ ทต้บี่ อนั งส่ทึงกหนั
ดวงยวิสือธหรื
กี ารอ
สิง่ พิมเพ์ล็กจทรอนิ
า� นวน ก2สฉบั
หอสมุ
แห่องสิชาติ
30 2วันฉบันับแต่
เผยแพร่
อ่ น�ภาายใน
ไปให้บ30ริกวัาร
ทางอิ
ตอบงสให้งหนั
งสือดหรื
ง่ พิมภพายใน
จาํ นวน
ใหวหนั อสมุ
ดแหงเพืชาติ
น
นัค้นบคว้
แตาวในหอสมุ
ันเผยแพร
่อนํา1ไปให
ริการค
ฉบัเพืบอ่ และอี
บ
ดแห่เพื
งชาติ
ฉบับบและอี
กฉบันบควเก็าบในหอสมุ
เข้าสูค่ ลังดสิงแห
่ พิมงพ์ชาติ
แห่ง1ชาติ
เป็นหลักกฉบั
ฐาน
เก็
บเขมาพ์สูขคองชาติ
ลังสิ่งพิมรวมทั
พแห้งงใช้ชาติ
นหลักฐานการพิ
องชาติ รวมทั
การพิ
เป็นเพืหลั่อกเปฐานในชั
้นศาลกรณีมเกิพดขการละเมิ
ดลิขสิ้งทใชธิเ์ ปนหลักฐาน
ในชั้นศาลกรณี
เกิดนการละเมิ
ดลิงขสิผูท้ปธิระกอบธุ
์
• กรณี
ี้หมายรวมถึ
รกิจหนังสือออนไลน์หรือ e-Book ด้วย
ไม่รวมถึ
งผู้ขายหรืงอผูร้ปานขายหนั
ออนไลน์
ที่ไม่ใช่ผหู้ผรืลิอตe-Book
เอง ดวย
• กรณี
นี้หมายรวมถึ
ระกอบธุรงกิสืจอหนั
งสือออนไลน
• ไม่เรกีวมถึ
งผูอขายหรื
หนวยงานที
่ยวข
ง อรานขายหนังสือออนไลนที่ไมใชผูผลิตเอง

หนวยงานที
่เกี่ยวขฒอนธรรม
ง
กระทรวงวั

กระทรวงวั
ฒนธรรม
โทร. 02-422-8888 www.culture.go.th
สายด่วน 1765
www.m-culture.go.th

9.
กฎหมายผลิ
ตภัตณิอาหาร
ฑ อาหารและยา
9. พระราชบั
ญญั
พ.ศ. 2522
• ผลิตภัณฑทอี่ ยูใ นความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และพระราชบั
ญญัติยา พ.ศ. 2510
มี 8 ผลิตภัณฑ ไดแก ยา อาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใชในครัวเรือน

• ผลิ
ฑ์สุขภาพที
่อยู่ในความรั
ผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
วัตถุออกฤทธิ
์ตอตจิภัตณประสาท
ยาเสพติ
ดใหโทษบและสารระเหย
และยา (อย.)
ผลิฑตทภัี่ ณอย.
ฑ์ ได้
ยา เครื่องส�
ันตราย์
• ผลิมีต6ภัณ
ไมแใหก่ ขอาหาร
ายทางออนไลน
มี า3อาง
ผลิตเครื
ภัณ่องมื
ฑ อคืแพทย์
อ ยา วัวัตตถุถุอออกฤทธิ
านเรือนและยาเสพติ
และวัตถุเสพติ
ตทีอ่ใช้จิใตนบ้
ประสาท
ดใหดโทษ
ผลิตภัณฑ์ที่ อย. ไม่ให้ขายทางออนไลน์
มี ก3ารอนุ
ผลิตญภัาตก
ณฑ์ อคืนอ ไดยาแกวัตอาหาร
ถุออกฤทธิ
•• การขายและการโฆษณาผลิ
ตภัณฑจะตองมี
ยา ์
และยาเสพติ
ดให้โทษ
เครื
่องมือแพทย
การขายและการโฆษณาผลิ
ตภัณฑ์่อจงสํ
ะต้าออางควบคุ
งมีการอนุมญตาตก่
อนงรายละเอี
ได้แก่ อาหาร
ยา่
•• การผลิ
ตหรือนําเขาเพื่อการขายเครื
องแจ
ยดตามที
เครื่อกํงมื
อแพทย์
อย.
าหนดก
อนการผลิตหรือการนําเขาเพื่อการขาย สวนการโฆษณาไมตองมีการอนุญาต
•
การผลิ
ตหรือน�าเข้าเพือ่ การขายเครื
อ่ งส�ญาญัอางควบคุ
ม ต้องแจ้
ยดตามที
แตจะตองอยูใ นขอบเขตของกฎหมายและให
นาํ บทบั
ตขิ องพระราชบั
ญญังตรายละเอี
คิ มุ ครองผู
บ ริโภค ่
อย. วก�นที
าหนดก่
ตหรือการน�
าเพื่อการขาย
ในส
่เกี่ยวกัอบนการผลิ
การโฆษณามาใช
บังาคัเข้บโดยอนุ
โลม ส่วนการโฆษณาไม่ต้องมีการอนุญาต
แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและให้น�าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้บังคับโดยอนุโลม

คูมือ : เปดรานออนไลน
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“หามน�
มนําไปใช้
ไปใช
• วัวัตตถุถุออันนั ตรายต
ตรายต้อองขึ
งขึ้นน้ ทะเบี
ทะเบียยนและแสดงข
นและแสดงข้อความบนฉลากเพิ่มเติม “ห้
ระสงค
นอกจากที
ะบุ
การโฆษณาไม
งมีกการอนุ
ารอนุ
าต หแต่
แต
ะต
• วัตอถุื่นอันนอกจากที
ตรายตองขึ
้นทะเบี
ยนและแสดงข
อความบนฉลากเพิ
่มเติญญมาต
ามนํ
าไปใช
ในวัตถถุตุประสงค์
่ร่ระบุ
ไไว้วบนฉลาก”
การโฆษณาไม่
ตต้อองมี
จจะต้
อองง
อยูในวั
ใ่ นขอบเขตของกฎหมายและให
ญญัญตขิญัองพระราชบั
ญญัตอตญงมี
คิ มุญักครองผู
ริโภคในส
วนอง
ถตุประสงคอื่น นอกจากที่ระบุนาํ ไวบทบั
การโฆษณาไม
ญบ าต
แต
นขอบเขตของกฎหมายและให้
นบ�านฉลาก
บทบั
ติของพระราชบั
ตารอนุ
ิคุ้มครองผู
้บริจโะต
ภค
ทีอยู
่เกีว่ยใ นที
วกับ่เกีการโฆษณามาใช
บังคับโดยอนุ
โลมญญัโตลมขิ องพระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูบ ริโภคในสวน
นขอบเขตของกฎหมายและให
ในส่
่ยวกับการโฆษณามาใช้
บังนคัาํ บบทบั
โดยอนุ
ขข้ออความการโฆษณาจะต
อองไม
เเปป็นนเท็
เท็จจ หรื
หรืออหลอกลวง
หลอกลวง ท�ทําาให้
ใหเเข้ขาาใจผิ
ใจผิดดในสาระ
ในสาระ
ที่เกี่ยวกับ•• การโฆษณามาใช
บังคับโดยอนุ
ความการโฆษณาจะต้
งไม่โลม
ภาพ
และคุ
ประโยชนขของผลิ
องผลิ
• ขอและคุ
ความการโฆษณาจะต
องไม
ส�สําาคัคัญญ คุคุณณภาพ
ณณประโยชน์
ตตภัภัเณณปฑ์ฑนเท็จ หรือหลอกลวง ทําใหเขาใจผิดในสาระ
สําวคัยงานที
ญ คุณภาพ และคุ
หน
วขออณงง ประโยชนของผลิตภัณฑ
หน
วยงานที่เ่เกีกี่ย่ยวข
สํานัก่เงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.)
หนวยงานที
กี่ยวของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โทรสายด
วน 1556 www.fda.moph.go.th
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อย
สายด่วน 1556 www.fda.moph.go.th
โทรสายดวน

10. กฎหมายธุ
รญกิจญันํตาเทีิธุรย่ กิวและมั
คคุ่ยเวแลมั
ทศก พ.ศ.
2551
10.
พระราชบั
จ
นํ
า
เที
ค
คุ
เ
ทศก
กฎหมายธุ
รกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก พ ศ
ธุ ร กิ จ ออนไลนที่ ป ระกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เ ทศก จะตอ งดํ า เนิ น การขอ
2551
ใบอนุญพ.ศ.
าตประกอบธุ
รกิจนําทเทีี่ ป่ยระกอบธุ
วและมัครคุกิเจทศก
ตอ่ยกรมการท
่ยว จะตอ งดํา เนิ น การขอ
ธุ ร กิ จออนไลน
นําเที
วและมัคอคุงเที
เ ทศก

ใบอนุญาตประกอบธุ
จปี่ นํระกอบธุ
าหมายความว
เที่ยวและมั
คุา เย่ ธุทศก
องเที
่ยวเดินทางไป
จนําเทีร่ยทกิว”
รกิจตเกีอกรมการท
บการนํ
าอนังด�่ยกวาทเนิอนงเที
ธุ“ธุรกิรจกิออนไลน์
รกิจน�าคเที
วและมั
ค่ยคุวกัเทศก์
จะต้
การขอใบอนุ
ญาต
ทองเทีย่ ว หรื
ตเถุทศก์
ประสงค
อนื่ า โดยจั
บี วริบก“ธุการนํ
ารหรื
ประกอบธุ
รกิจอธุน�รเดิกิานเที
ต่อกรมการท่
รกิจอน�าการอํ
า
ธุรกิอจดงเที
เกีให่ยม่ยวกั
นัาเที
กท่ยอาว”นวยความสะดวก
งเทีหมายความว่
่ยวเดินทางไป
จทางไปเพื
นํ่ยาวและมั
เที่ยวอ่ ควัคุหมายความว
อนัหลายอย
งถุอัปนระสงค
ได
แก อสถานที
คคุอเทศก
การอื่นอใดื่น
งเที
วาหรื
อเดิ่งหรื
นาทางไปเพื
นื่ อโดยจั
มบี อริเดิการหรื
การอํ่อหรื
าวันวยความสะดวก
ธุอยรทกิาอจงใดอย
เกี่ยย่ วกั
บงหนึ
การน�
กท่องเทีอ่ วั่ยาตวเดิ
ทางไปท่
งเที่พยดวักใหอาหาร
หรื
นมัทางไปเพื
ตอถุบริ
ประสงค์
ตามที
่กให้ําหนดในกฎกระทรวง
อยาดงใดอย
่งหรืออการอ�
หลายอย
าง อันไดแก สถานที
่พัก อาหาร
ทศก หรืาองบริอักนารอื
โดยจั
มีบาริงหนึ
การหรื
านวยความสะดวกอย่
างใดอย่
างหนึ่งมัหรืคคุอเหลายอย่
ได้แ่นก่ใด
ตามที
สถานที
พ่กําักหนดในกฎกระทรวง
อาหาร
มัคอคุเงทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
หน
วยงานที
่เกี่ยวข
กรมการท
วยงานที
หนหนวยงานที
่เกี่เกี่ย่ยวขอวขงเที
ออง ่ยงว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลาง
โทรศั
พท : 02-401-1111
www.mots.go.th
กรมการท
งเที่ย่ยววกองทะเบี
สํานักงานทะเบี
รกิ่ยจวและมั
นําเที่ยวและมั
กรมการท่
อองเที
ยนธุรกิยจน�นธุาเที
คคุเทศก์คคุเทศกกลาง
โทรศั0-2401-1111
พท
โทร.
www.tourism.go.th
NOTE
NOTE ้ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับสินคาหรือบริการแตละประเภท ซึ่งผูประกอบ
นอกจากนี

การจะต
องศึ้ยกังษารายละเอี
ไมสง ผลใหซึเ่งกิผูดปประกอบ
ญหา
นอกจากนี
มีกฎหมายอืย่นดเพื
ที่เกีอ่ ปฏิ
่ยวกับบตั สิใิ หนถคกู าตหรือองตามกฎหมาย
บริการแตละประเภท
ในการประกอบธุ
ร
กิ
จ
ของตน
การจะตองศึกษารายละเอียดเพือ่ ปฏิบตั ใิ หถกู ตองตามกฎหมาย ไมสง ผลใหเกิดปญหา
ในการประกอบธุรกิจของตน
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับ e-Commerce

