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รูจักกับ e-Commerce
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือที่เรียกวา อีคอมเมิรซ 
(e-Commerce) เปนการดําเนินการซ้ือขายสินคาและบรกิารดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ต พูดใหเขาใจงายๆ ก็คือการซื้อขายกันแบบออนไลน
นั่นเอง
 การคาในรูปแบบ e-Commerce นั้น จะชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปได
อยางรวดเร็ว ลดตนทนุและกระบวนการดําเนินงานใหนอยลง เพิม่ประสิทธภิาพในการใหบรกิาร
ลูกคาไดอยางทั่วถึง ขยายตลาดไดกวาง สามารถซื้อขายไดทุกที่ ทุกเวลา

เตรียมพรอมเขาสู e-Commerce
 เมือ่พรอมทีจ่ะกาวเขาสูการคาขายแบบออนไลนกนัแลว มาดวูาเราจะตองเตรยีมตวั
อยางไรบาง ซึง่เปนสิง่สาํคญักอนท่ีคณุจะเปดรานคาใหลกูคาไดเขามาเลอืกชมสนิคาดวยความ
ประทับใจ เพราะฉะนั้นจึงควรใสใจขั้นตอนและรายละเอียดในการเตรียมตัวใหดีกอน 
เม่ือถึงเวลาเปดรานจริงแลวคุณก็จะสามารถสรางความประทับใจลูกคาและสรางยอดขาย
ใหคุณไดอยางนาพอใจ โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้

กําหนดงบการลงทุน
 เป นสิ่งแรกท่ีต องวางแผนงบ
การขายสินคา เพราะจะเปนตัวกําหนด
ใหเราใชเงินลงทุนในงบที่กําหนด ปองกัน
การใชงบบานปลาย
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หาสินคามาขาย
 การหาสินคาที่จะนํามาขายน้ันสามารถ
หาซือ้ไดจากหลายแหลง ทัง้น้ีราคาและคุณภาพอาจแตกตาง
กันออกไป จึงควรลงพื้นที่สํารวจสินคา เพื่อใหไดสินคา
ทีด่ตีรงกบัความตองการลกูคามากท่ีสดุ หรอืบางคนอาจจะ
มีสินคาอยู แลวก็สามารถนําสินคาตัวเองมาลงขาย
แบบออนไลนเลยก็ได

การโตตอบกับลูกคา
 เมื่อขายสินคาแลวตองหม่ันอัพเดทเว็บไซต
ใหมีความเคลื่อนไหวอยูเสมอ และการโตตอบในกรณี
ที่มีลูกคาสอบถามมา ควรตอบอยางทันทวงที

ชองทางการขายสินคา
 ชองทางการขายสนิคาออนไลนมหีลากหลาย
เวบ็ใหเลอืก ซึง่มทีัง้ลงขายแบบฟร ีและมคีาใชจาย ทัง้น้ี
ตองศึกษากลุมลูกคา และการเขาถึงใหไดมากที่สุด

การเก็บเงินและจัดสงสินคา
 เมื่อลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาแลว ควรจัด
เตรียมขั้นตอนการชําระเงินใหมีความหลากหลาย
เพ่ือความสะดวกในการชําระเงนิ รวมถงึการจัดสงสินคา
ควรระบุคาธรรมเนียมในการจัดสงใหชัดเจนดวย
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บริการหลังการขาย
 การใสใจลูกคาและรับผิดชอบหากเกิดกรณี
ผดิพลาด เปนประเด็นสาํคญัในการมัดใจลูกคาใหกลบัมา
อุดหนุนเราอีกในอนาคต

ขอดี-ขอเสียของ e-Commerce
 การคาขายออนไลนนั้นอาจมีทั้งประสบความสําเร็จ หรือขาดทุนก็ได เพราะมี
ทัง้ขอดแีละขอเสยี หากเราบรหิารจัดการไมดกีอ็าจไปไมรอดได ซึง่ขอด-ีขอเสยีในการเปดราน
ออนไลนพอสรุปไดดังนี้

ขอดี
 • มีตนทุนในการขายที่ตํ่า ลดตนทุนในการเดินทาง
 • สะดวกในการโตตอบลกูคา งายตอการประชาสมัพนัธ เพยีงมอีปุกรณสือ่สาร
ที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตได
 • สามารถทําเพียงคนเดียวได ไมจําเปนตองจางคน ชวยประหยัดตนทุน
ดานแรงงาน
 • มีเครื่องมือสํารวจสถิติที่เอื้ออํานวยตอการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกคา
 • ลูกคาเขาถึงไดตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองเสียเวลาเดินทางไปเอง
 • เปดคาขายไดตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถลงโฆษณา และขายไดทั่วโลก และสามารถเลือกเจาะกลุม
การโฆษณาไปยังลูกคาเปาหมายไดงาย
 • ลดการตอรอง
 • ไมจําเปนตองมีสตอคสินคา ก็สามารถสรางรานคาขนาดใหญได
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สินคาอะไรขายดวย e-Commerce ไดบาง
 สินคาที่ขายผาน e-Commerce ไดนั้นมีทุกอยาง ไมไดมีขอจํากัด ขึ้นอยูกับความ
พอใจและเชื่อใจกันระหวางผูซื้อกับผูขาย แตอาจแบงใหเห็นภาพชัดขึ้นได เชน
 • บริการ เชน ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก บริการสปา เสริมสวย ฯลฯ
 • สินคา ซึ่งอาจแบงเปน สินคาที่จับตองได เชน เส้ือผา ของใช อุปโภค บริโภค 
หรือสินคาท่ีจับตองไมได อยางสินคาดิจิตอล เชน แอพ ซอฟตแวร เพลง หนัง รูปภาพ รหัส
หรอืไอเทม็ในเกม ฯลฯ สวนสนิคาท่ีอาจไมเหมาะสาํหรบัการขายผาน e-Commerce เชน สนิคา
ที่มีนํ้าหนักมากไมสะดวกในการสงไปรษณีย หรืออายุสั้น เนาเสียไดงาย เชน ผักผลไม
บางประเภท (ซึ่งหากมีระบบการจัดสงเอง ก็อาจรับออเดอรผานระบบ e-Commerce ได)

ขอเสีย
 • มีการแขงขันสูง อาจโดนตัดราคาไดงาย
 • ผูซื้อและผูขาย ตองมีความรูเรื่องอินเทอรเน็ต
 • รานคาในอินเทอรเน็ตมีหลายราน ยากตอการคนเจอ
 • อาจตองเสียคาใชจายเพื่อปรับแตงหนาเว็บใหสวยงาม
 • เสี่ยงตอการถูกแฮก หรือแจงสแปมทําใหรานโดนปด
 • สินคาจับตองไมได หากลูกคาไดรับสินคาที่ไมตรงกับภาพ
อาจถูกโจมตีได
 • การจัดสงตองใชเวลาหลายวัน และลูกคาจะตองเสียคาจัดสงเพิ่ม
 • สําหรับผูเร่ิมตนที่จะมีธุรกิจเปนของตัวเอง ตลอดจนธุรกิจตางๆ ที่ตองการ
จะขยายกลุมเปาหมาย การขายในรูปแบบ e-Commerce หรือขายของออนไลน
ก็นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะเปนชองทางในการเพิ่มกลุมลูกคาใหกวางมากขึ้น
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เริ่มตนขายอะไรดี
 เราจะขายอะไรดี? มักจะเปนคําถามแรกๆ สําหรับใครที่กําลังคิดอยากจะหาสินคา
มาขาย แตยงัไมรูวาจะขายอะไรดี ซึง่เปนเรือ่งพ้ืนฐานท่ีจะตองวางแผนใหพรอมกอนทําการขาย
 เร่ิมตนอาจจะลองขายสินคา
ที่เราชอบ มีความถนัด หรือมีความรู 
เกีย่วกบัตวัสนิคาเปนอยางดีกอน เพือ่จะได
แนะนําลกูคาไดอยางถูกตอง และงายตอ
การขายก็ได หรอือาจจะขายของท่ีจาํเปน
ตองใชในชีวิตประจําวัน ยิ่งถาเปนสินคา
ที่ใชแลวหมดไปก็ดี เพราะลูกคาจะได
กลับมาซื้อใหม เชน สินคาแฟชั่น เสื้อผา
เครื่องแตงกาย เครื่องสําอาง หรือสินคา
ไอที เปนตน    

    สําหรับสินคาที่นํามาขายนั้น หากเปนสินคาที่เหมือนๆ กัน ก็อาจจะทําใหมีคูแขง
เยอะ สินคาอาจจะขายไดยาก ซึ่งจะตองอาศัยการทําการตลาดอยางหนัก แตถาสินคาที่ขาย
มคีวามแตกตาง หาไดยาก โดดเดนไมเหมอืนใคร กจ็ะชวยใหขายไดงายขึน้ เพราะมคีูแขงนอย 
โดยอาจจะสรางเปนแบรนดของตัวเอง เพื่อใหลูกคาจดจําตัวสินคาของเราได หรืออาจจะทํา
แพ็คเกจที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาก็ได

ยิ่งสินคาที่ขายมีความ
แตกตาง นาสนใจ จะยิ่งดึงดูด

ลูกคาใหเขามาในราน เพราะมีคูแขงนอย
ชวยเพิ่มยอดขายไดมาก
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ลูกคาเปาหมายคือใคร
 เม่ือรูแลววาจะขายสินคาอะไร ขัน้ตอนตอมากพ็จิารณาวาลูกคาเปาหมายท่ีจะขาย
ใหเปนใครบางที่ตองการจะใชสินคาของเรา โดยอาจจะแยกเปนเพศ อายุ รายได ที่เหมาะสม
กับสินคานั้นๆ เชน ขายเสื้อผาแฟชั่นผูหญิง กลุมลูกคาเปาหมายก็ควรจะเปนผูหญิง วัยรุน 
วยัทาํงาน ไปจนถงึวยักลางคน หรอืขายอปุกรณตกแตงบาน กไ็ดทัง้ผูหญงิและผูชาย วยัทาํงาน
ขึ้นไป เปนตน เพื่อที่จะไดวางแผนโฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด

ทําไมลูกคาตองซื้อเรา
 ถามีคนถามวาทําไมคุณถึงซ้ือสินคาน้ัน สวนใหญก็จะตอบวาเพราะเราอยากได 
ตองการจะใชสินคานั้น สินคาดีมีคุณภาพ ราคาถูกกวารานอื่น สินคาไมเหมือนใคร คนขาย
บริการดี มีความนาเช่ือถือ สงของเร็ว หรือเหตุผลอื่นๆ เหลาน้ีลวนเปนปจจัยสําคัญที่ตอง
คํานึงถึงในการขายสินคาดวย เพื่อเปนการดึงดูดใหลูกคาอยากจะซื้อสินคากับเรา และรักษา
ลูกคาใหกลับมาซื้อสินคากับเราอีก
 นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว สิ่งท่ีผูขายควรปฏิบัติในการขายสินคา เพื่อดึงดูด
และใหลูกคาอยากจะมาซื้อสินคาดวย พอสรุปไดดังนี้
 • รูจักสินคาที่ขายดี สามารถแนะนํารายละเอียดของตัวสินคาได
 • เขาใจความตองการของลูกคา สามารถแนะนําสินคาไดตรงจุด
 • สรางความเชื่อมั่นใหกับสินคาและรานคา ถาเปนรานคาก็จะตองมีการ
จดทะเบียนพาณิชยอเิลก็ทรอนิกส กบักรมพัฒนาธุรกิจการคา (ดขูอมลูไดที ่ภาคผนวก ก และ 
www.trustmarkthai.com) หรือหากสินคามี อย. ก็ควรแสดงใหลูกคาเห็น
 • โปรโมทสินคาผานสื่อตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธรานคา
 • มกีารติดตามลกูคา เพือ่เปนการสรางความสมัพนัธ และรกัษาลกูคาเดมิไว อาจจะ
เปนการใหของสมนาคุณกับลกูคาประจํา ใหลกูคารวมกิจกรรมกับทางราน เพือ่รบัของรางวัล 
เปนตน
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นิสัยแบบไหนขาย e-Commerce แลวดี
 การทาํธรุกจิคาขายออนไลนนัน้ หากเรามคีณุสมบัตขิองนกัขายทีด่แีลว กจ็ะชวยให
เราสามารถดําเนนิธรุกจิการขายไปไดอยางราบร่ืน ถงึแมเราอาจไมไดเปนพอคาแมคามอือาชีพ
มาตั้งแตแรก แตสิ่งเหลานี้สามารถพัฒนากันได ซึ่งพอจะสรุปออกมาไดดังนี้
 • ชอบการเรียนรู และพัฒนาอยูเสมอ เพราะสื่ออิเล็กทรอนิกสก็มีการพัฒนา
อยูตลอดเวลาเชนกนั หากเรามีความรูและหม่ันพฒันาอยูเสมอ กส็ามารถนําเทคโนโลยีเหลานัน้
มาประยุกตใชในการทําการตลาด หรือแมแตการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนาสินคาใหดี
ยิ่งขึ้นได
 • ชางสงัเกต ในการคาขายไมวาจะในรปูแบบใดกต็าม หากเรารูจกัสังเกตพฤตกิรรม
ของลูกคา สังเกตคูแขง สังเกตตลาด และสิ่งตางๆ รอบตัว ก็จะชวยใหเราสามารถนํามา
วิเคราะห แลวนํามาปรับใช เพื่อใหดําเนินธุรกิจอยูไดนานๆ
 • ใจสู + กลา การทําธุรกิจนั้นลวนมีความเสี่ยง บางครั้งอาจจะสําเร็จหรือไมสําเร็จ
ตามเปาหมายทีว่างไวกไ็ด ซึง่เจาของธรุกิจเองอาจจะตองลองผดิลองถกูบาง นอกจากนีจ้ะตอง
กลาตัดสินใจ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นสามารถแกไขไดอยางทันทวงที และรอบคอบ
 • อดทน รักงานบริการ งานขายเปนงานบริการประเภทหน่ึง ซึ่งก็จะเจอลูกคา
หลากหลายประเภท ทัง้มาดแีละไมด ีผูขายจะตองใชความอดทน รบัฟงและพรอมจะชวยเหลอื
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ อยากจะซื้อสินคาดวย

 จะเห็นไดวาการทําธุรกิจ e-Commerce นั้นจะตองอาศัยความรูความเขาใจ
ทางดานการตลาด การเตรียมความพรอมของตัวคุณในการเขามาทําธุรกิจออนไลน
จงึเปนสิง่สาํคญัอยางยิง่ ทีจ่ะมองเห็นความเปนไปไดของธุรกจิ และสงผลใหประสบความ
สําเร็จในอนาคตได
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สินคาอะไรขายดี
 กอนทีจ่ะหาสนิคามาขาย เราควรศึกษาความตองการของตลาดเสียกอน วาสินคาใดบาง
ที่ขายงาย ขายคลอง จะไดไมเสียเงินลงทุนแลวสินคาถูกดองอยูในสตอค ซึ่งสินคาที่นิยม
กม็หีลายประเภทใหคณุไดเลอืกมาขาย ทัง้น้ีการเลอืกขายสนิค กต็องดจูากความชอบ ความสนใจ
ของผูขายดวย จะไดขายของอยางมคีวามสขุ และสนใจทีจ่ะหาขอมลูสนิคามาอัพเดทอยูเสมอ 
สําหรับสินคาออนไลนขายดีและเปนที่นิยม พอสรุปไดมีดังนี้

 ทัง้หมดนีเ้ปนเพยีงสวนหนึง่ท่ียกตวัอยางของสนิคาขายดี จะเหน็วาสวนใหญไมพน
เรื่องแฟชั่น ความสวยงาม โดยเฉพาะกลุมลูกคาผูหญิงจะชอบมาก แลวก็เปนของใชในชีวิต
ประจําวันทัว่ไป แตทัง้น้ีกข็ึน้อยูกบัความสนใจของผูขายเองดวยวาอยากจะขายสินคาชนิดใด

เสื้อผาเครื่องแตงกายแฟชั่น เครื่องประดับ

อุปกรณแตงบานสินคาแฮนดเมด อุปกรณแตงรถ

เครื่องดนตรีอุปกรณมือถือ อุปกรณไอที 
สินคาอิเล็กทรอนิกส

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม

เสื้อผาเด็กและของเลน เครื่องสําอาง

เครองดน

ก็มหีลายประเภทให้คณุได้เลอืกมาขาย ท้ังนีก้ารเลอืกขายสนิค้า ก็ต้องดูจากความชอบ ความสนใจ
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คูแขงของเราคือใคร
 คูแขงในโลกออนไลน ก็คือผูที่ขายสินคาประเภทเดียวกันกับเรานั่นเอง ซึ่งมีอยู
เปนจาํนวนมาก ดงันัน้สิง่ทีจ่ะทาํใหเปนท่ีรูจกัอยางแพรหลายนัน้ กต็องข้ึนอยูกบัการโปรโมท
ใหเปนที่รูจัก รวมไปถึงสินคาและการบริการที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือเพื่อที่จะรักษาลูกคา
ใหกลับมาซื้อสินคาของเราอีก นอกจากนี้อาจจะหาสินคาที่มีความแตกตาง และโดดเดน เชน 
เสื้อผาที่มีสีสันฉูดฉาด มีลวดลายท่ีไมคอยมีใครทํา หรืออาจจะมีไซสพิเศษ เปนตน เพื่อนํา
มาสรางเปนจุดขายได

ชองทางการขายบน e-Commerce
 การขายในรูปแบบออนไลนนั้น ผูขายไมจําเปนตองมีหนารานเปนของตัวเอง
กส็ามารถขายสนิคาได เพยีงแคมพีืน้ท่ีสาํหรบัแสดงรปู รายละเอยีดสนิคา และขอมลูใหตดิตอ
ซือ้ขาย เพียงเทานีก้ส็ามารถประกาศขายสนิคาไดแลว โดยชองทางการขายในรปูแบบออนไลน 
หรือ e-Commerce นั้น สามารถทําไดดังนี้

เปดเว็บไซตเอง
 ปจจบุนัองคกรและบรษิทัหางรานตางๆ จาํเปนตองมเีวบ็ไซตของตนอยูบนเครอืขาย
อินเทอรเน็ตอยางหลีกเลี่ยงไมได เพื่อไวเปนที่สําหรับเผยแพรขอมูล
ขาวสารและบริการตางๆ ใหเปน
ที่รู จักและสามารถเขาถึงกลุม
ลูกค าเป าหมายได มากท่ีสุด 
ทั้งยังชวยสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับธุรกิจไดอีกดวย  
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ขั้นตอนการสรางเว็บไซต
 เรามาดูวาในการสรางเว็บไซตนั้น จะตองมีขั้นตอนอะไรบาง ซึ่งสรุปไดดังนี้
 1. วางแผนงานและกาํหนดเปาหมายของเวบ็ไซต เชน เน้ือหาทีต่องใชงบประมาณ
ตางๆ และกลุมลูกคาเปาหมาย เปนตน
 2. จดโดเมนเนม (Domain Name) คอืการจดทะเบียนช่ือเว็บไซตของคุณใหเปน 
.com, .net, .in.th หรืออื่นๆ เพื่อใหจดจําและนําไปใชงานไดงาย โดยแตละช่ือก็จะมี
ความหมายตางกัน ดังนี้

การตั้งชื่อโดเมนเนมที่ดี
 • สั้นและจดจําไดงาย
 • ควรตั้งชื่อใหตรงกับสินคาที่เราขาย หรือธุรกิจที่ทําอยู
 • ใชชือ่เปนภาษาองักฤษ หากตองการตัง้ชือ่เปนภาษาไทยกใ็ชคาํทบัศัพทเปนภาษา
คาราโอเกะแทน
 • หลีกเล่ียงเคร่ืองหมายขีดกลาง - (Hyphen) ขัน้ระหวางคํา เพ่ือใหงายและปองกัน
การพิมพชื่อเว็บไซตผิด เพราะสวนใหญจะนิยมพิมพติดกัน

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

ตัวอยางประเภทโดเมนเนมที่พบเห็นบอยๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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เชาเว็บโอสติ้ง คือบริการใหเชาพื้นที่เก็บขอมูลของเว็บไซต
ออกแบบเว็บไซต คือการออกแบบโครงสรางเว็บไซต ออกแบบปุมเนวิเกช่ัน

ภายในเว็บไซต และการออกแบบหนาเว็บเพจตางๆ
สรางและทดสอบการใชงาน ภาษาท่ีใชในการสรางหนาเว็บเรียกวา

แตสวนใหญจะไมไดเขยีนคาํสัง่ โดยตรง จะเลือกใชโปรแกรมสาํหรับสรางและออกแบบ
เว็บไซตแทน เชน เปนตน

ประชาสัมพันธเว็บไซตใหเปนที่รู จัก หลังจากสรางเว็บไซตแลวจะตองมี
การโฆษณา หรือโปรโมทเพื่อเผยแพรเว็บไซต

ดูแล และพัฒนาอยางตอเน่ือง เว็บไซตนั้นจะตองมีการอัพเดทขอมูลอยูเสมอ
เพื่อใหขอมูลที่แสดงอยูเปนปจจุบัน

จะเห็นไดวาการสรางเว็บไซตนั้นมีขั้นตอนอยูพอสมควร หากคุณมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทําเว็บไซตอยูบาง มีเวลาพออาจจะลองสรางเองก็ได เพื่อประหยัดคาใชจาย
แตถาตองการความสะดวก และรวดเร็ว อาจจะจาง รบัทําเว็บไซต หรอืบริษทัรบัทาํ
เว็บไซตก็ได ซึ่งในการเปดเว็บไซตเองจะตองเสียคาจดโดเมนเนม คาเชาพื้นที่
และคาจัดทําเว็บไซตดวย

โปรแกรมสรางเว็บสําเร็จรูป
ยอมาจาก เปนโปรแกรมสรางเว็บไซต

สาํเร็จรปู สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดฟรี ซึง่มอียูหลายโปรแกรม และหลายรูปแบบ ทีเ่ปน
ทีรู่จกัของคนไทย เชน
เปนตน ซึง่แตละโปรแกรมกจ็ะมจีดุประสงคและรองรบัการใชงานท่ีแตกตางกนัไป ดงัตวัอยาง
ตอไปนี้

• WordPress เป น ยอดนิยม
ทั่วโลก เหมาะกับเว็บไซต บทความทั่วไป
การอัพเดทขอมูลขาวสารตางๆ ทําไดงาย www.wordpress.org
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 3. เชาเว็บโอสติ้ง (Web Hosting) คือบริการใหเชาพื้นที่เก็บขอมูลของเว็บไซต 
 4. ออกแบบเว็บไซต คือการออกแบบโครงสรางเว็บไซต ออกแบบปุมเนวิเกช่ัน
ภายในเว็บไซต และการออกแบบหนาเว็บเพจตางๆ
 5. สรางและทดสอบการใชงาน ภาษาท่ีใชในการสรางหนาเว็บเรียกวา HTML 
แตสวนใหญจะไมไดเขยีนคาํสัง่ HTML โดยตรง จะเลอืกใชโปรแกรมสาํหรบัสรางและออกแบบ
เว็บไซตแทน เชน Dreamweaver, Joomla เปนตน
 6. ประชาสัมพันธเว็บไซตใหเปนที่รู จัก หลังจากสรางเว็บไซตแลวจะตองมี
การโฆษณา หรือโปรโมทเพื่อเผยแพรเว็บไซต
 7. ดูแล และพัฒนาอยางตอเน่ือง เว็บไซตนั้นจะตองมีการอัพเดทขอมูลอยูเสมอ 
เพื่อใหขอมูลที่แสดงอยูเปนปจจุบัน
 จะเห็นไดวาการสรางเว็บไซตนั้นมีขั้นตอนอยูพอสมควร หากคุณมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทําเว็บไซตอยูบาง มีเวลาพออาจจะลองสรางเองก็ได เพื่อประหยัดคาใชจาย 
แตถาตองการความสะดวก และรวดเร็ว อาจจะจาง Freelance รบัทําเว็บไซต หรอืบริษทัรบัทาํ
เว็บไซตก็ได ซึ่งในการเปดเว็บไซตเองจะตองเสียคาจดโดเมนเนม คาเชาพื้นที่ Web Hosting 
และคาจัดทําเว็บไซตดวย

โปรแกรมสรางเว็บสําเร็จรูป (CMS)

 CMS ยอมาจาก Content Management System เปนโปรแกรมสรางเว็บไซต
สาํเร็จรูป สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดฟร ีซึง่มอียูหลายโปรแกรม และหลายรูปแบบ ทีเ่ปน
ทีรู่จกัของคนไทย เชน Wordpress, Joomla, Opencart, Magento, Drupal, Prestashop 
เปนตน ซึง่แตละโปรแกรมกจ็ะมจีดุประสงคและรองรบัการใชงานทีแ่ตกตางกนัไป ดงัตวัอยาง
ตอไปนี้
 • WordPress เป น CMS ยอดนิยม
ทั่วโลก เหมาะกับเว็บไซต บทความท่ัวไป (Blog) 
การอัพเดทขอมูลขาวสารตางๆ ทําไดงาย  www.wordpress.org
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www.joomla.org

www.joomla.org

www.opencart.com

 • Joomla เปน CMS ยอดนิยมอีกตัว จุดเดนคือ 
มคีวามยืดหยุน การจัดการ Module หรือการยายตําแหนง
สวนตางๆ ของเว็บไซตเปนไปไดอยางอิสระ  

 • Drupal เปน CMS ที่ไดรับความนิยมในดาน
จัดการเนื้อหาเว็บไซต พวกเว็บ Community หรือเว็บ
หนังสือพิมพตางๆ ดวยระบบท่ียืดหยุนในดานการจัดการ
เนื้อหาอยางละเอียด การใชงานก็คอนขางยาก จึงไมคอย
เปนที่นิยมมากนัก  

 นอกจากน้ี CMS บางระบบ ยังเนนสําหรับสรางเว็บ 
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 ที่นิยมใช กันมาก  มีระบบ
ที่ครอบคลุมงานดานการซื้อขายทั้งหมด รูปแบบเว็บไซตเรียบหรู 
แตการใชงานคอนขางยาก และยงัไมรองรบัภาษาไทยเทาทีค่วร ทาํให
ยังไมคอยไดรับความนิยมในไทยมากนัก  

 สําหรับผูที่สนใจอยากจะลองสรางเว็บรานคาออนไลนดวยตัวเอง แตยังไมคอย
มคีวามรูเรือ่งเขียนโปรแกรม กส็ามารถหาดาวนโหลด CMS เหลาน้ีมาใชงาน หรอืหาผูใหบรกิาร
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)

www.prestashop.com

http://magento.com
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 วิธีการติดตั้ง CMS
 1. เปนขั้นตอนคราวๆ ที่ทุกๆ CMS จะตองดําเนินการหลังจากดาวนโหลดไฟล
สําหรับติดตั้งเรียบรอยแลว มีขั้นตอนดังนี้
 2. อัพโหลดไฟล CMS ขึ้น Server
 3. เปด Browser เพื่อตั้งคาการใชงานของ CMS
 4. ตัง้คาระบบการจัดการหลังบาน (Backend) ตางๆ เชน username ของ admin 
เปนตน
 5. ทดลองสรางเว็บไซตดวย CMS

ขอดีของ CMS
 • ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเร่ืองการทําเว็บไซตทั้งหมด
 • ไมเสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต ไมเสียเงินจํานวนมาก
 • งายตอการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอยางใหเราหมด
 • มรีะบบจัดการทีเ่ราสามารถหามาใสเพิม่ไดมากมาย เชน ระบบแกลลอรี่
 • สามารถเปล่ียนหนาตาเว็บไซตไดงายๆ เพยีงแคโหลดธีม (Theme) ของ 
CMS นั้นๆ

ขอดอยของ CMS
 • ในกรณทีีผู่ใชตองการออกแบบธีม (หนาตาของเวบ็) เอง จะตองใชความรู
มากกวาปกติ เนื่องจาก CMS มีหลายๆ ระบบมารวมกันทําใหเกิดความยุงยาก 
สําหรับผูที่ไมมีความรู
 • ผูใชจะตองศึกษาระบบ CMS ที่ผูพัฒนาสรางขึ้นมา เชน จะตองใส
ขอความลงตรงไหน จะตองแทรกภาพอยางไร ซึง่จะลําบากเพียงแคชวงแรกเทานัน้
 • ในการใชงานจริงนั้นจะมีความยุงยากในการติดตั้งครั้งแรกกับเคร่ือง
เซิรฟเวอร (server) แตปจจุบันก็มีผูใหบริการเว็บเซิรฟเวอร ที่บริการติดตั้งระบบ 
CMS ใหฟรีๆ โดยไมเสียคาใชจาย
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ขายบน e-Marketplace

 e-Marketplace หรือตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนเว็บไซตที่ทําหนาที่
เหมอืนตลาดกลางรวบรวมสินคาและรานคา หรอืบรษิทัตางๆ ทีส่ามารถเขามาทําการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน ผูผลิตสามารถขายสินคาโดยไมตองผานตัวแทนจําหนายได 
ซึง่จะเปนการเพิม่โอกาสขยายฐานลกูคาไปไดทัว่โลก สาํหรบับรกิารตางๆ 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 จะมีแพ็คเกจใหเลือกท้ังแบบฟรี และคิดคาบริการ ขึ้นอยู กับแพ็คเกจท่ีเลือก 
เพียงเทานี้คุณก็สามารถเปดเว็บไซตขายของออนไลนไดโดยที่ไมต องมีความรู เรื่อง
การสรางเว็บไซตมากอนก็ได

 e-Marketplace นับวาเปนอีกชองทางหนึ่งที่หลายๆ รานคาเขามาซื้อขาย 
แลกเปลีย่นสินคาระหวางกันเปนจํานวนมาก ซึง่การนําขอมูลรานคาหรอืธุรกิจของตนมาลงไว
ในเว็บไซตเหลานี ้จะเปนการเพ่ิมโอกาสในการพบปะลูกคาไดทัว่โลก ทาํการคาขายระหวางกัน
ไดงาย นอกจากเว็บไซตที่ใหบริการของไทยแลว ยังมีเว็บไซตในตางประเทศท่ีดังๆ เชน 
amazon.com, ebay.com, alibaba.com, taobao.com เปนตน ซึ่งเปนอีกชองทาง
ในการซื้อขายสินคาตางๆ ไดมากขึ้น และสามารถขยายฐานธุรกิจใหเปนที่รูจักไดทั่วโลก

www.lnwshop.com

www.readyplanet.com http://superwebsite.com

www.tarad.com www.weloveshopping.com

ตัวอยางผูใหบริการเว็บไซตสําเร็จรูป

www.igetweb.com

www.makewebeasy.com www.shopup.com

www.siam2web.com
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 นอกจากจะเปนตลาดกลางสาํหรบัซือ้ขายสนิคาท่ัวไปแลว ยงัมเีวบ็ e-Marketplace 
ทีใ่หบรกิารเปนตลาดกลางสําหรับซือ้ขายสินคาเฉพาะดาน เปนแหลงรวบรวมขอมูลของธุรกิจ
ในดานนั้นๆ เชน ตลาดกลางขายของมือสอง ตลาดกลางขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ตลาดกลางซื้อขายสินคาโอทอป เปนตน 

 การใชบรกิารของ e-Marketplace เหลาน้ี จะชวยขยายโอกาสในการตดิตอซือ้ขาย
สินคา โดยท่ีผูซื้อและผูขายสามารถเขามาเลือกหาสินคาท่ีตองการไดงาย สะดวกในการ
เปรยีบเทยีบขอมลูของสนิคาแตละราน ลดตนทุนในการโฆษณาประชาสัมพนัธ รวมถงึบุคลากร
ในการดําเนินงานตางๆ

ตัวอยางเว็บ e-Marketplace ของตางประเทศ

เว็บ

AMAZON.COM

เว็บ

EBAY.COM
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ตัวอยางการสรางเว็บไซตรานคาออนไลนสําเร็จรูป
 ในสวนนีจ้ะแนะนาํวธิกีารสรางเว็บไซตสาํเร็จรปู โดยจะยกตวัอยางการสรางเว็บไซต
รานคาออนไลนฟรีกับ www.lnwshop.com ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เปด www.lnwshop.com แลวกดหรือคลิก 
เปดรานคาฟรี  

2. หากยังไมได Loginเขาสู ระบบ คุณจะเห็น
หนาตางเขาสูระบบ lnwshop กอน หรือถายัง
ไมไดเปนสมาชิกก็ใหสมัครสมาชิกกอน  

กรอกรายละเอียดราน

เลือกรูปแบบเว็บไซต

3. เมื่อคุณเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะเขาสู 
STEP 1 ของการเปดราน โดยใหกรอกขอมูล
และรายละเอียดของรานใหครบถวน เปนการ
สรางความนาเชื่อถือใหกับรานไดมากยิ่งขึ้น
4. เมื่อเรียบรอยแลวใหกดหรือ คลิก ขั้นตอน
เปดรานถัดไป  

5. STEP 2 ใหคุณเลือกรูปแบบเว็บไซต 
(Tem-plate) ของรานคาคณุ ซึง่มีใหเลอืก
มากมาย  โดยคลิก  เลือกรูปแบบน้ี 
ดานลางรูปแบบที่คุณตองการ ดังภาพ  
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 สาํหรบัผูเริม่ตน แนะนาํใหใชบรกิารสรางเวบ็ไซตรานคาออนไลนสาํเร็จรปูกอนกไ็ด 
เพื่อประหยัดคาใชจาย ซึ่งก็มีเว็บไซตที่ใหบริการอยูเปนจํานวนมาก เมื่อธุรกิจขยายใหญขึ้น 
มีเงินทุนมากพอคอยลงทุนสรางเว็บไซตของตัวเองข้ึนมาก็ได เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับ
ธุรกิจ นอกจากบริการสรางเว็บไซตสําเร็จรูปแลว เว็บไซตเหลานี้ยังมีบริการอื่นๆ ใหเลือกใช 
เชน บริการออกแบบเว็บไซต จดโดเมนเนมและเชาเว็บโฮสติ้งให ทํา SEO โปรโมทใหเว็บไซต
ติดอันดับใน Search Engine เปนตน

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lnwshop.com/start

ตรวจสอบพรอมเปดราน

6. STEP 3 ใหคุณตรวจสอบรายละเอียดขอมูลและ
รปูแบบเวบ็ไซตรานคาของคณุ พรอมอานขอตกลงการใช
งานในการใชรานคาออนไลน จากนั้นใหคลิก เปดราน
คาออนไลน  

7. สิ้นสุดการเปดรานคา คุณสามารถเขาไปท่ีหนารานคา ปรับแตงหนารานหรือจัดการ
หลังรานไดทันที
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ขายบน e-Classified

 e-Classied เปนเวบ็ไซตทีใ่หบรกิารลงประกาศซ้ือขายสินคา โดยจะแบงหมวดหมู
สินคาไวใหแลว สามารถเลือกหมวดที่ตองการแลวเขาไปประกาศซื้อขายไดโดยตรง 
เชน www.kaidee.co.th (ชือ่เดมิ www.dealsh.co.th) ทีใ่หบรกิารประกาศซือ้ขายไดแบบฟรีๆ
 ไมจําเปนตองมีเว็บไซตของตัวเองก็ขายได

 ขอดขีองการขายบนเว็บ e-Classied คอื เปนการประกาศซ้ือขายโดยตรงระหวาง
ผูบรโิภค ซึง่อาจจะมีสนิคาไมกีช่นดิ สามารถเร่ิมตนไดงายทันท ีทีส่าํคัญคือฟรี สวนขอเสียคอื
ไมเหมาะกับผูที่มีสินคาเปนจํานวนมากๆ นั่นเอง

เช่น www.kaidee.com ที่ให้บริการประกาศซื้อขายได้แบบฟรี ไม่จ�าเป็นต้องมีเว็บไซต์         
ของตัวเองก็ขายได้
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Classified โพสตขายไดจริงหรือ
 เว็บ Classied นั้น ผูประกาศขายสินคาไมจําเปนตองมีเว็บไซตเปนของตัวเองเลย 
เพยีงใชเวบ็เหลานีเ้ปนชองทางในการประกาศซ้ือขายสินคา พรอมระบุราคา รปูสนิคา และท่ีอยู
ติดตอใหครบถวน เพียงเทานี้ก็สามารถทําการซื้อขายไดแลว
 การโพสตขายตามเว็บ Classied ตางๆ นั้น จะชวยใหสามารถเขาถึงลูกคาไดตรง
กลุม เนื่องจากเว็บไซตไดแบงหมวดหมูในการคนหาสินคาเอาไวใหแลว หากมีคนสนใจหมวด
ไหน ก็จะคลิกเขาไปหาตามหมวดที่ตองการ นอกจากนี้หากเรามีชองทางการติดตออื่นๆ เชน 
มีเว็บไซต มี Facebook หรืออื่นๆ ก็สามารถใสลิงครานคาเขาไปเพื่อเปนการโปรโมทราน
ไดอกีดวย ซึง่สวนใหญเวบ็ไซตเหลาน้ีจะมผีูเขาชมเปนจาํนวนมาก ขอความทีล่งประกาศควรใช
ขอความที่นาสนใจ ดึงดูดใหคนอยากคลิกเขาไปดู แตก็ใหอยูบนพื้นฐานความเปนจริง และ
ควรเขาไปอัพเดทขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหโพสตอยูในอันดับตนๆ ของการคนหา ซึ่งก็จะ
เปนโอกาสที่จะชวยเพิ่มยอดขายได

 สําหรับเว็บ Classied 
ของไทยที่ ให บริการประกาศ
ซื้อขายสินคามีอยูหลายๆ เว็บไซต 
โดยบางเว็บไซตอาจจะตองสมัคร
เปนสมาชิกภายในเว็บไซตกอนถึง
จะสามารถลงประกาศได
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Social Media ชวยขายไดอยางไร
 การใชงานสือ่ Social Media ตางๆ ไมวาจะเปน Facebook, Twitter, Instagram, 
Line หรือ YouTube เขามาชวยเพ่ิมชองทางการขายและการตลาด เน่ืองจากส่ือเหลาน้ี
สามารถเขาถึงคนจํานวนมากไดงายและรวดเร็ว สามารถโตตอบระหวางกันไดทันที เพียงแค
กดปุม Like หรือ Share ก็สามารถเผยแพรขอมูลตอไปไดไมสิ้นสุด นับเปนเครื่องมือที่คุมคา 
และชวยประหยัดตนทุนไดมาก เพราะมีผูใชงานเปนจํานวนมาก และเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อยๆ 
ดงัน้ันการลงโฆษณาผานสือ่ประเภทน้ีจะสามารถผานสายตาผูใชไดมาก นอกจากการกด Like 
หรือ Share แลว การโพสตขอความตางๆ รูปถาย วิดีโอ ที่เปนประโยชนตอรานคา
อยางสมํ่าเสมอ ก็จะชวยทําใหมียอดขายเพิ่มขึ้นได

ตัวอยางการใชสื่อ Social Media ของเว็บไซตตางๆ

เว็บของ

สายการบิน

EBAY.COM
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 แตอยางไรก็ตามแตละ Social Media นั้น ลวนมีขอจํากัดของตัวเอง และมีความ
นาเชื่อถือตํ่ากวาการมีเว็บไซตที่จดทะเบียนอยางถูกตอง ซึ่งสามารถตรวจสอบการมีตัวตน
ของรานคาได ดงันัน้ควรจะมีทัง้เว็บไซตรานคา และส่ือ Social Media ของรานไวดวย เพือ่เปน
ชองทางในการตลาดควบคูกับเว็บไซตหลัก เพราะการที่มีผูชมเขามาดูหรือมากด Like นั้น 
ก็ไมไดหมายความวาทุกคนจะเขามาซื้อสินคาเสมอไป ผูขายเองควรจะเขาใจการทํางาน
ของแตละโปรแกรมดวย เพือ่ใหสามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ และตรงกบักลุมเปาหมาย
อยางแทจริง นอกจากนี้อาจจะนําเทคนิคการขายตางๆ เชน การลดราคา จัดโปรโมช่ัน
ในเทศกาลตางๆ เพ่ือดงึดดูใหลกูคาอยากจะซ้ือสนิคาดวย เปนตน ทีส่าํคัญควรใสใจกับคณุภาพ
ของสินคาที่ขาย และการบริการอยางตรงไปตรงมา เพียงเทานี้คุณก็จะสามารถเรียกลูกคา
ใหกลับมาซื้อสินคาของคุณไดอีกแนนอน

เว็บของ

ธ¹า¤าÃ
กสิกรไทย
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เตรียมตัวอยางไร เพื่อขายแตละรูปแบบ
 สิง่ทีจ่ะตองเตรยีมใหพรอมในการเปดรานคาออนไลน นอกจากตวัสินคาทีจ่ะขายแลว
ยังจะตองเตรียมสิ่งเหลานี้ดวย

1. ขอมูลสรางเว็บไซต
 • กําหนดชื่อเว็บไซต ของรานคาออนไลน
 • จดชื่อโดเมนเนม เลือกโดเมนเนมใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
 • เชาเว็บโฮสติ้ง ควรเลือกผูใหบริการที่มีความนาเช่ือถือ และเลือกบริการเว็บ
โฮสติง้ใหเหมาะกบัขนาดของขอมลู และความจาํเปนในการใชงาน มรีะบบรกัษาความปลอดภยั
ของขอมลู มพีืน้ท่ีในการจดัเกบ็เพยีงพอ ปรมิาณขอมลูและความเรว็ทีร่บั-สงไมจาํกดัจนเกนิไป
รวมทั้งมีการสํารองขอมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบดวย

2. ขอมูลรานคา
 • ชื่อราน ที่อยู เบอรโทรศัพท ไวสําหรับติดตอกับลูกคา แสดงวามีตัวตนจริง
 • อีเมลสําหรับติดตอ หรือ Social Media ตางๆ ที่ใหลูกคาสามารถติดตอ
กับรานคาได

3. ขอมูลธุรกิจ
 • การสั่งซื้อสินคา ระบุวิธีการสั่งซ้ือใหชัดเจน ควรใหงายและสะดวกแกผู ใช 
โดยอาจจะทําเปนระบบตระกราสินคา หรืออาจจะเปนการส่ังซื้อทางอีเมลหรือมีแบบฟอรม
การสั่งซื้อเพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาได
 • การชําระเงิน ควรใหมีระบบการชําระเงินที่หลากหลาย รองรับการใชงาน
ไดครอบคลุมกับกลุมลูกคาไดมากท่ีสุด 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 
เชน Paypal, Paysbuy หรืออื่นๆ

6. เลือกรูปแบบการสรางรานคาออนไลน โดยเลือกวาจะสรางรานคาออนไลนในรูปแบบใด 
เชน สรางเว็บไซตเอง จางคนทําเว็บไซต สรางเว็บสาํเร็จรูปจากผูใหบรกิารตางๆ โดยพิจารณา
เงินลงทุน และขนาดของธุรกิจดวย

7. ชองทางทําการตลาด ขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ ไมวาจะเปนการทํา SEO การใชสื่อ 
Social Media การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งควรจะมีการสํารวจพฤติกรรมของ
ผูบรโิภค คูแขงขนั และปจจยัทีม่ผีลตอการขายดวย เพือ่สามารถนาํขอมลูมาวเิคราะหวางแผน
ในการขาย และการโปรโมทเว็บไซตได

8. จดทะเบยีนพาณิชยอเิล็กทรอนิกส หลงัจากมีเวบ็ไซตรานคาออนไลนแลว เพือ่สรางความ
นาเชื่อถือใหแกผูประกอบการ ตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และขอใชเครื่องหมาย
รับรอง กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก และที่ www.
trustmarkthai.com) เพ่ือใหผูบรโิภคเกดิความม่ันใจในการตัดสนิใจทาํธรุกรรมซือ้ขายสินคา
กับผูประกอบการ โดยผูบริโภคสามารถตรวจสอบผูประกอบการไดวามีตัวตนอยูจริงหรือไม

·‹า¹สามาÃ¶¤Œ¹Ëา
¢ŒอมÙÅ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡าÃä´Œº¹
www.trustmarkthai.com

เช่น Paypal, Omise หรืออื่นๆ
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 การสรางแบรนดเปนสิง่ทีส่าํคญัสาํหรบัธุรกจิโดยเฉพาะกบัรานคาออนไลนทีม่คีูแขง
และมีสินคาที่มีความคลายคลึงกันเปนจํานวนมาก การสรางแบรนดไมใชเพียงการตั้งชื่อ
หรือผลิตโลโกเทานั้น แตหมายถึงประสบการณองครวมที่ผูบริโภคไดสัมผัสในทุกๆ ชองทาง 
ทกุๆ โอกาสทีผู่บรโิภคเจอกบัเรา ตัง้แตการเริม่คนหาสนิคา การเหน็โฆษณา การสบืคนขอมูล 
การพบกับเว็บไซต การเลือกซื้อสินคา การพูดคุยกับพนักงาน การสั่งซื้อ การใชสินคา รวมถึง
การบริการหลังการขายฯ ทั้งหมดคือจุดสัมผัส (Touchpoints) ที่จะบอกวาผูบริโภครูสึกถึง
แบรนดของเราไปในรูปแบบใด
 การสรางแบรนดคือการสรางคุณคาระยะยาวมากกวาการสรางรายไดในระยะส้ัน 
ดงัน้ันแลว การสรางแบรนดจงึไมใชเรือ่งของการส่ือสารทางการตลาดเทาน้ัน แตควรหยัง่รากลกึ
ไปถึงหัวใจของธุรกิจ อยูในปรัชญาความเชื่อขององคกร ที่จะสงผลตอไปถึงพนักงานทุกคน
ที่ทํางานเพื่อลูกคา และจะสงผลตอกลยุทธและทุกๆ กิจกรรมที่ทํา
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ประโยชนของการสรางแบรนดมีดังนี้
 • เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกบัสนิคาหรือบริการ ผานความนาเช่ือถอื ซึง่จะสะทอน
มาในราคาสวนตางที่ผูบริโภคยอมจายที่สูงขึ้น
 • เปนการสรางตัวตนหรืออัตลักษณที่ทําใหแตกตางกับคูแขง ซึ่งจะสะทอนมา
เปนความโดดเดนที่ผู บริโภคมักจะจดจําไดอยูเสมอหรือนึกถึงเมื่อมีความตองการสินคา
หรือบริการ หรือทําใหเกิดการกลาวถึงไดโดยงาย
 • สรางการเชือ่มโยงกบัผูบรโิภค ทาํใหสนิคาและบรกิารใกลชดิกบัผูบรโิภคมากขึน้ 
เปนสิ่งที่ขาดไมไดในชีวิต
 • สรางความจงรักภักดีตอแบรนด สามารถกระตุนใหเกิดการซ้ือซ้ําไดง าย 
เมื่อประสบการณที่ไดรับตรงกับคุณคาของแบรนดที่มอบให
 • การตอยอดแบรนดไปในรปูแบบตางๆ เพือ่ทาํใหเกดิรายไดมากขึน้ อาท ิการตอยอด
ผลิตภัณฑรุนใหม การแตกผลิตภัณฑใหมเพื่อขายใหกับลูกคากลุมเดิม 

วิธีขั้นตอนการสรางแบรนดเบื้องตน
 • เริม่ตนจากการหาจุดยนืของเรา ความเชือ่ทีเ่กดิจากการทาํธรุกจิ โดยตอบคาํถาม
สําคัญคือ ธุรกิจเราเกิดมาในโลกใบนี้เพราะอะไร อาทิ เพราะเราเชื่อวาผูหญิงทุกคนสามารถ
สวยไดจากผลิตภัณฑที่ราคาเขาถึงได หรือ เชื่อวาคนไทยทุกคนสามารถอายุยืนไดจากการ
มีสุขภาวะที่ดีที่เกิดจากการกิน หรือ เราเชื่อวาคนทุกคนมีความเปนนักกีฬาอยูในตัว เปนตน
 • การหาขอเสนอหรือคุณคาที่โดดเดน 
(Unique Selling Proposition) ซึ่งเปนคาํมัน่สญัญาวา
ผูบรโิภคจะไดรบัสิง่นัน้จากแบรนดของเราอยางแนนอน 
เริม่ตนจากการวิเคราะหวาผลิตภณัฑหรอืบรกิารท่ีเรามี
เมื่อเทียบกับคูแขงแลวมีสิ่งใดที่เหมือนกันบาง (Point 
of Parity) และมีสิ่งใดที่แตกตางกันบาง (Point of 
Difference) ซึ่งส่ิงท่ีแตกตางเหลาน้ันควรเปนส่ิงท่ี
ผูบริโภคโหยหาและไมควรซํ้ากับผูอื่น เราจึงสามารถ
นาํมนัมาสรางเปนขอเสนอดานคณุคาได ยิง่เปนสิง่ทีย่งั
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ไมเคยถกูตอบสนองมากอน (Unmet Need) ยิ่งจะทาํใหแบรนดเราโดดเดน สิง่เหลานีอ้าจจะ
อยูในคณุลกัษณะของสนิคา คณุประโยชนจากการใชงาน ประสบการณการใชงาน คณุคาเชิงอารมณ
ทีเ่กดิขึน้ระหวางใชหรอืหลงัใชกไ็ด อาทิเชน สวนประกอบหรือวตัถดุบิช้ันเลิศ การเปนของแท 
การบริการท่ีสดุยอดในทุกๆรายละเอียด ความสะดวกสบาย การทําใหลกูคาประหยัดมากข้ึน 
การประหยัดเวลา ความสุนทรียที่เกิดจากการใชงาน เปนตน
 • การกําหนดการสรางความแตกตางทางดานความรูสกึเชิงอารมณใหกบัแบรนด 
เพราะการตัดสินใจของมนุษยมักมีอารมณเขามาเก่ียวของดวยเสมอ แบรนดที่ดีจึงสามารถ
กําหนดความรูสึกนึกคิดที่ผู บริโภคมีตอแบรนดได โดยมักทําใหแบรนดมีบุคลิก (Brand 
Personality)  ที่กลุมเปาหมายเราควรจะสนใจ อาทิ ถาเราเสนอสิ่งที่เกี่ยวของกับการแพทย 
แบรนดควรมีบุคลิกที่นาเช่ือถือ ถาขอเสนอเราเปนสินคาทั่วไป เราอาจกําหนดบุคลิกของ
แบรนดใหมีบุคลิกที่ดูขี้เลน ถาขอเสนอของเราเก่ียวกับอาหารการกินหรือบริการ เราอาจ
กาํหนดบคุลกิใหเหมอืนคนท่ีมบีคุลกิท่ีจรงิใจหวงใยก็ได นอกจากน้ันยงัควรกาํหนดภาพลักษณ
ใหชัดเจนเหมือนที่เรามองเพื่อนหรือดาราคนหนึ่งแลวนึกถึงภาพลักษณไปในรูปแบบใด
 • การถายทอดแบรนดออกไปในทกุๆ มมุมอง หลงัจากทีเ่รากาํหนดความเปนแบรนด
ไดแลว ก็ตองถายทอดออกมาเปนส่ิงท่ีจับตองไดในหลายๆรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอก
องคกร ซึ่งอาจหมายถึงคูมือการใชแบรนด (โลโก, สี, สโลแกน) การสื่อสารทางการตลาด 
การนํามาอยูในรปูแบบกลยทุธของการทําธรุกิจ การพฒันาพนักงาน นโยบายการดําเนนิธุรกจิ ฯ
อาทิ ถาขอเสนอของเรากําลังพูดถึงการใหบริการที่ดีที่สุดและมีภาพลักษณที่จริงใจและใสใจ
ในทุกรายละเอียด  เว็บไซทของเราควรจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับการการันตีที่ดีแบบโปรงใส 
การถามตอบในโซเชียลมีเดียตองเปนไปอยางรวดเร็ว การสงของตองสงอยางฉับไวและตอง
มัน่ใจวาพัสดจุะตองไมเสยีหายระหวางทาง นโยบายการรบัประกนัสนิคาอาจจะยาวนานกวา
คูแขง หรือนโยบายการคืนของโดยไมมีขอแม เปนตน

 จะเหน็ไดวาการสรางแบรนดเปนการกาํหนดอตัลกัษณเพือ่สรางตวัตนใหกบัสนิคา
หรือบริการของเรา เปนแรงขับเคลื่อนใหธุรกิจเปนไปอยางที่ตองการและมีมาตรฐาน 
ซึ่งแบรนดจะเปนตัวกําหนดกะเกณฑทุกๆกิจกรรมท่ีนําเสนอไปใหผูบริโภค รวมถึงการ
ออกแบบชองทางการสื่อสารที่ตองสอดคลองกันเพื่อที่จะไดประสบการณไปในทางเดียวกัน
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การทําใหรานคาออนไลนเปนที่รูจักและชื่นชอบ
 เมื่อมีสินคาหรือบริการที่ดี มีแบรนดที่ดีแลว การทําการตลาดก็เปนเรื่องสําคัญ
ไมแพกัน การที่เราจะสงมอบขอเสนอและประสบการณตางๆ ใหกับลูกคาไดนั้นตองเขาใจ
ถึงพฤติกรรมลูกคาอยางชัดเจนวามีขั้นตอนอยางไรบางเก่ียวกับการซ้ือสินคา ซึ่งสินคาและ
บริการแตละประเภทก็มีความแตกตางกันไป โดยทั่วไปแลวจะมีดังตอไปนี้
 1. การทําใหเกิดการรับรูถึงแบรนด (Brand Awareness) คือการทําใหแบรนด
เปนที่รูจักในกลุมเปาหมาย ทําใหลูกคารับรูวาเรามีจุดเดนในเร่ืองอะไร ทําไมเขาถึงตองให
ความสนใจกับแบรนดของเรา สวนมากจะเปนการส่ือสารทางการตลาด อาจรวมถึงการซ้ือส่ือ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ การทําใหผูบรโิภคคนหาเราเจอเม่ือเกดิความตองการอยางสือ่ประเภท 
Search การทําใหเกิดความประทับใจเม่ือแรกเห็นผานการออกแบบท้ังภาพและขอความ
ทีน่าดงึดดู ขอดขีองออนไลนคอืสามารถทําในลักษณะแคมเปญท่ีทาํในบางชวงเวลา หรอืทาํใน
ลักษณะตอเนื่อง (Always on) ผานชองทางการสื่อสารที่แบรนดเปนเจาของเอง 

 2.  การทําให  เกิดการ ช่ืนชอบ
ในแบรนด (Brand Preferences) เปนกระบวนการ
ที่ทําใหเราเปนตัวเลือกตนๆ เมื่อลูกคาสนใจ
ที่จะซ้ือสินคาและบริการ การทําใหเกิดความ
สนใจอาจทําไดหลายวิธี อาทิ การใชโซเชียล
มีเดียในรูปแบบที่ลูกคาชื่นชอบ การใหขอมูล 
(content) ที่เปนประโยชนที่ทําใหลูกคาได
มีข อมูลเชิง ลึกมากขึ้นหรือเพื่อลดความ
ไมสบายใจของลกูคา การทีล่กูคาไดอานรวีวิทีด่ี
จากลูกคาคนอ่ืนกอนการตัดสินใจซ้ือ การไดรบั
ความนาเช่ือถือจากผูมีอิทธิพลบนออนไลน 
(Inuencers) หรือแมกระท่ังประสบการณ
การโตตอบผานแชทเม่ือผู บริโภคตองการ
สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสินคา ก็สรางความ
ประทบัใจและชืน่ชอบไดเชนกนั นอกเหนอืจาก
ราคาและโปรโมชั่นที่เสนอ
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 3. การสรางประสบการณทีด่ีกับลกูคา (Brand Experiences) เมือ่ลกูคาตดัสนิใจ
ซือ้แลว ลกูคายอมคาดหวงัในตวัสนิคาและบรกิารทีเ่ราจะมอบให ไมวาจะเปนประสบการณทีด่ี
จากการเลือกซือ้สนิคาผานเวบ็ไซท การรอคอยการรบัสนิคา การไดลองใชสนิคาหรอืบรกิารจรงิ
รวมทัง้บรกิารหลงัการขาย ทัง้หมดนีเ้ม่ือประสบการณทีไ่ดรบัมากกวาหรอืเทากบัความคาดหวัง
ของลูกคา กย็อมท่ีทาํใหเกคิความพอใจ เกดิความจงรักภกัดกีบัแบรนด และอาจเกิดการบอกตอ
หรือซื้อซํ้าไดในอนาคต
 4. การทําใหแบรนดมผีูสนับสนุน (Brand Advocacy) แบรนดทีด่สีามารถกระตุน
ใหเกิดผูสนับสนุนเพื่อบอกตอใหกับผูอื่น ทําใหการรับรูแบรนดกระจายเปนวงกวางมากขึ้น 
และโนมนาวใหผูอืน่เช่ือมัน่ไดแบรนดไดโดยท่ีแบรนดไมตองบอกเอง ในออนไลนทีใ่ครๆ กบ็อกตอ
ไดทัง้เรือ่งดแีละเร่ืองไมดขีองแบรนดใหกบัผูอืน่ไดชัว่ชามคนื เจาของแบรนดจงึควรหมัน่ตรวจสอบ
เสียงของลูกคาท่ีพูดถึงแบรนดเราอยูเสมอๆ และเตรียมรับมือกับทุกๆ เหตุการณที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

 จะเห็นไดวาการทํารานคาออนไลนใหเปนที่รู จักยอมมีเรื่องที่ตองทํามากมาย
เพื่อทําใหแบรนดของเราเปนไปอยางที่ตองการ กลยุทธที่สําคัญคือตองรูวาขั้นตอนไหน
เปนขัน้ตอนทีค่วรใหความสาํคญัในลําดบัตนๆ การทีจ่ะรูไดนัน้ควรมาจากการวิจยักบัผูบรโิภค
หรือลองเปรียบเทียบกับคูแขงเมื่อเรารูวาผูบริโภคใสใจเรื่องอะไร (content) ที่ชองทางไหน 
(channel) ก็เขาไปนําเสนอเพ่ือตอบสนองความตองการใหไดดีกวาคูแขงหรือเร็วกวาคูแขง 
ไมวาจะเปนการซอมจดุออน เสรมิจดุแขง็ หรือสรางจดุท่ีแตกตาง และท่ีสาํคัญควรมีความตอเนือ่ง
และหมั่นตรวจดูผลลัพธวาสิ่งที่ทํานั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม
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เจคิวปูมานึ่ง
 เปนรานขายอาหารทะเลออนไลน ที่โดดเดนการใชโซเชียลมีเดียในการ
ทําตลาดอยางตอเนื่อง การถาม-ตอบคําถามที่รวดเร็ว และระบบการจัดการบริหาร
ทั้งการผลิตและการจัดสงที่สามารถรักษามารตรฐานไดที่มีความสําคัญไมแพกัน
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Bag Space
 รานขาย Accessories ของผูชายดวยเคร่ืองหนังสไตลดิบที่วางตําแหนง
ทางการตลาดท่ีสรางสินคาทีต่อบโจทยการใชงานในราคากลางๆ เนนการขายออนไลน 
ทีโ่ดดเดนเร่ืองการดีไซนคอนเทนตเชิงไลฟสไตลและการใชสือ่โฆษณาออนไลน ปจจุบนั
เปดทั้งแบบออนไลนและมีโชวรูมอยูทั้งในไทยและตางประเทศเพื่อเกื้อหนุนธุรกิจกัน
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รูจักกับเว็บไซต
 องคประกอบสําคัญอยางหน่ึงของอินเทอรเน็ตก็คือ เว็บไซต เพราะเว็บไซตเปน
แหลงหลกัทีเ่กบ็รวบรวมขอมลูตางๆ ทีน่าํเสนอบนอนิเทอรเน็ตเอาไว เพือ่ใหผูใชทัว่โลกสามารถ
เขาไปอานหรือชมไดนั่นเอง ในปจจุบันองคกรและบริษัทหางรานตางๆ จําเปนตองมีเว็บไซต
ของตนเองอยูบนเครอืขายอนิเทอรเน็ตอยางหลกีเลีย่งไมได เพือ่ทีจ่ะใชเผยแพรขอมลูขาวสาร
และบริการตางๆ ใหเปนทีรู่จกัอยางแพรหลาย ชวยใหเขาถึงกลุมลูกคาหรอืผูใชบรกิารเปาหมาย
ไดอยางครอบคลมุ สงเสริมศกัยภาพการแขงขนัในดานธรุกิจ นอกจากนีย้งัชวยสรางภาพลกัษณ
ที่ดีใหกับองคกรอีกดวย
 เมื่อเขาไปยังเว็บไซต จะพบกับหนาแรกที่เรียกวาโฮมเพจ (Home Page) ซึ่งเปน
หนาหลักของเว็บเพื่อแสดงความเปนตัวตนของเว็บไซตนั้น วาตองการนําเสนออะไร ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยโลโกสินคาหรือบริการ ภาพสินคา ปุมหรือเมนูที่บอกวาในเว็บน้ีแบงเน้ือหา
เปนกี่หัวขอ ปายโฆษณาเชิญชวนใหผูชมคลิกเพื่อเปดหนาเว็บเพจยอยอื่นๆ

เนื้อหาทีี่ควรมีในเว็บไซต
 เนื้อหาที่แสดงอยูในแตละเว็บไซตนั้น ไมไดมีขอกําหนดที่เปนมาตรฐานตายตัว
วาจะตองเปนแบบใด ขึน้อยูกบัขอมลูทีจ่ะนาํเสนอและจดุเดนท่ีตองการใหมซีึง่จะทาํใหรายละเอยีด
ปลกียอยของแตละเวบ็ไซตแตกตางกนัออกไป แตหลกัๆ แลวพอสรปุไดวาขอมลูพืน้ฐานทีค่วร
จะมีในเว็บไซตประกอบดวยขอมูลดังนี้
 1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร รานคา หรือผูจัดทํา (About Us) คือขอมูลเกี่ยว
กับเจาของเว็บไซต เพ่ือบอกใหผูชมรูวาเปนใครมาจากไหน และตองการนําเสนออะไร เชน 
วัตถุประสงคของเว็บไซต ประวัติและความเปนมา สถานท่ีตั้งเลขทะเบียนพาณิชย เปนตน 
เพื่อใหลูกคามั่นใจวารานคามีตัวตนอยูจริง
 2. รายละเอียดของผลิตภันฑหรือบริการ (Product/ Service Information) 
คือขอมูลหลักที่เรานําเสนอ ซึ่งหากเปนเว็บไซตทางธุรกิจผูชมจําเปนตองรู รายละเอียด
ของผลิตภัณฑ หรือบริการ รวมทั้งอาจมีการเปรียบเทียบราคา เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้ แตหากเปนเวบ็ไซตทีใ่หความรูกอ็าจจะประกอบดวยบทความ รปูภาพ มลัตมิเีดยี 
และลิงคไปยังเว็บไซตอื่นที่ใหขอมูลเพิ่มเติม
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การใหรายละเอียดสินคา
การใหรายละเอียดของสินคา นับเปนสวนสําคัญอยางมากในการขายสินคา

ซึง่ลูกคาจะตดัสนิใจซ้ือสนิคาหรอืไมนัน้ ขึน้อยูกบัรายละเอยีดของสนิคาเปนหลกั โดยรายละเอยีด
สําคัญๆ พอสรุปไดมีดังนี้

ชื่อสินคา บอกวาเปนสินคาใด
รายละเอียดสินคา อธบิายรายละเอียด
ตางๆ ใหชดัเจน ครบถวน นาสนใจ เชน
คุณลักษณะท่ีโดดเดนของตัวสินคา
วัสดุที่ใช ขนาด แตกตางจากคูแขงขัน
อยางไร มีการรับรองคุณภาพ หรือ
บรกิารพิเศษตางๆ อยางไรบาง เปนตน
เพือ่แสดงความนาสนใจใหกบัตวัสนิคา
ราคาสินคา มีสวนสําคัญ เราสามารถ
ใหขอมูลราคาปกติ และราคาลดพิเศษ
เพื่อสรางใหเกิดความนาสนใจ เทคนิค

ขาวสาร อาจจะเปนขาวสารที่ตองการสงถึงบุคคล
ทั่วไป หรือสมาชิก เพื่อใหรับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซตของเรา เชน การ
เปดตัวสินคาใหม โปรโมชั่น หรือกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น

คําถามคําตอบ มีความจําเปน เพราะผูชม
บางสวนอาจไมเขาใจขอมูล หรือมีปญหาตองการสอบถาม การติดตอทางอีเมลหรือชองทาง
อื่นๆ แมวาจะทําไดแตก็เสียเวลา ดังนั้นเราควรคาดการณหรือรวบรวมคําถามท่ีเคยตอบ
ไปแลวใสไวในเว็บ ซึ่งผูชมท่ีสงสัยสามารถเปดดูไดทันที นอกจากน้ีอาจมีเว็บบอรดสําหรับ
ใหผูดแูลเวบ็ไซตคอยตอบ รวมทัง้อาจเปดใหผูชมดวยกนัชวยตอบกไ็ด บางครัง้อาจอยูในรปูแบบ

หรือขอมูลชวยเหลือ
ขอมูลในการติดตอ เพื่อใหผูเขามาเย่ียมชมเว็บไซต

ทีเ่กดิขอสงสยั หรอืตองการสอบถามขอมลูเพิม่เตมิ สามารถตดิตอกบัเราได จงึควรระบอุเีมล
แอดเดรส ที่อยูบริษัท รานคา เบอรโทรศัพท หรือขอมูลติดตออื่นๆ ไวในเว็บไซตดวย
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การใหรายละเอียดสินคา
 การใหรายละเอียดของสินคา นับเปนสวนสําคัญอยางมากในการขายสินคา 
ซึง่ลกูคาจะตดัสนิใจซ้ือสนิคาหรอืไมนัน้ ขึน้อยูกบัรายละเอยีดของสนิคาเปนหลัก โดยรายละเอยีด
สําคัญๆ พอสรุปไดมีดังนี้
1. ชื่อสินคา บอกวาเปนสินคาใด
2. รายละเอียดสนิคา อธบิายรายละเอียด
 ตางๆ ใหชดัเจน ครบถวน นาสนใจ เชน
 คุณลักษณะที่โดดเดนของตัวสินคา 
 วัสดุที่ใช ขนาด แตกตางจากคูแขงขัน 
 อยางไร มีการรับรองคุณภาพ หรือ
 บรกิารพิเศษตางๆ อยางไรบาง เปนตน 
 เพือ่แสดงความนาสนใจใหกบัตวัสนิคา  
3. ราคาสินคา มีสวนสําคัญ เราสามารถ
 ใหขอมูลราคาปกติ และราคาลดพิเศษ 
 เพื่อสรางใหเกิดความนาสนใจ เทคนิค

 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 ดังน้ันเราควรคาดการณหรือรวบรวมคําถามที่เคยตอบ
ไปแลวใสไวในเว็บ ซึ่งผูชมท่ีสงสัยสามารถเปดดูไดทันที นอกจากน้ีอาจมีเว็บบอรดสําหรับ
ใหผูดแูลเวบ็ไซตคอยตอบ รวมทัง้อาจเปดใหผูชมดวยกนัชวยตอบกไ็ด บางครัง้อาจอยูในรปูแบบ
Help หรือขอมูลชวยเหลือ
 5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพื่อใหผูเขามาเย่ียมชมเว็บไซต
ทีเ่กดิขอสงสยั หรอืตองการสอบถามขอมูลเพิม่เตมิ สามารถตดิตอกบัเราได จงึควรระบอุเีมล
แอดเดรส ที่อยูบริษัท รานคา เบอรโทรศัพท หรือขอมูลติดตออื่นๆ ไวในเว็บไซตดวย
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การตั้งราคาพิเศษ ควรมีการระบุวันที่ เชน ราคาพิเศษนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม เปนตน ซึ่งการ
มีวันที่มาเปนองคประกอบจะทําใหลูกคาตัดสินใจไดงายขึ้น เพราะเปนราคาพิเศษแบบมี
ชวงเวลา นอกจากนี้ควรระบุใหชัดเจนวาเปนราคาที่รวมภาษี หรือคาขนสงดวยหรือไม
4. รปูภาพ ควรใชรปูภาพสินคาทีแ่สดงรายละเอียดสินคาไดชดัเจน สวยงามดึงดดูใหนาสนใจ 
โดยอาจใชโปรแกรมปรบัแตงภาพชวย เชน PhotoScape, Photoshop เปนตน หากตองการ
ใหแสดงผลไดเร็วก็ควรลดขนาดของไฟลใหเล็กลงพอเหมาะกับขนาดภาพ หรือภาพมืดไป

กป็รับแสงใหสวางขึน้ เพ่ือใหมองเห็นรายละเอียด
ของสินคาไดชัดเจน นอกจากนี้สีของรูปภาพอาจ
จะเพี้ยนจากสีจริงไปบาง ขึ้นอยูกับสภาพแสง
ตอนถายภาพดวย ก็ควรจะแจงรายละเอียด
ขอจํากัดของสีดวยวา อาจจะมีเพี้ยนจากสีจริง
เลก็นอย เพือ่ปองกนัไมใหมปีญหาภายหลงัเม่ือลกูคา
รับสินคาไปแลว
  ชนิดของไฟลที่เหมาะสําหรับแสดงผล
ในเว็บ ไดแก .JPEG, .GIF และ .PNG และขนาด
ไฟลไมควรเกิน 200 KB เพื่อความรวดเร็วและใน
การแสดงผลบนเว็บควรวางภาพหลายๆ มุมมอง

ตัวอยางการใชโปรแกรม PhotoScape ปรับแตงภาพ
  จะยกตัวอยางการลดขนาดภาพผานโปรแกรม Photoscape ซึ่งเปนโปรแกรมฟรี 
มเีครือ่งมอืทีใ่ชแตงภาพครบครนั ทีส่าํคญัคอืใชงายมากเพราะมภีาษาไทยดวย มขีัน้ตอนดงันี้

• กอนอื่นใหเขาไปดาวนโหลด
โปรแกรมที่ www.photoscape.org 
แลวติดตั้งลงเครื่องกอน
• เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวเปด
โปรแกรมขึ้นมา ใหเลือก 
แกไขภาพ (Editor) 

• เปดภาพที่ตองการปรับแตง
ที่กรอบดานซาย
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   เลือกแฟม
เก็บภาพ

   เลือกภาพ

ขนาดภาพจริง

เครื่องมือปรับแตงภาพ

แสดงภาพที่เลือก

ขนาดไฟล

01

02

  • จากนั้นคลิกปุม ยอ/ขยาย เลือกลดขนาดภาพที่ตองการ   

เลือกขนาด
ภาพที่ตองการ

02

คลิก 01

ขนาดภาพที่ลดแลว
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  • เมือ่ลดขนาดภาพแลว หากขนาดไฟลยงัใหญเกนิไป สามารถคลิกปุม บนัทกึ แลวไป
  ลดคุณภาพของไฟลลงอีกได โดยจะมีตัวเลือกปรับลดขนาดไฟลที่เหมาะสมได 
  จากนั้นเลือกบันทึกในแฟมที่ตองการอีกครั้ง

   คลิกบันทึก
ในแฟมที่ตองการ

   ปรับลด
ขนาดไฟล

   คลิก

03

02

01

เลือกกรอบภาพ

เมื่อบันทึกจะไดขนาดไฟลลดลง

  เพียงเทานี้ก็สามารถนําภาพที่บันทึก
ไปใชในเว็บเพจได ซึ่งจะไดขนาดภาพตามที่ปรับ 
พรอมภาพท่ีตกแตงใหสวยงามไดงายๆ ดวย
โปรแกรม PhotoScape

5. กระตุนความรูสึกใหอยากซื้อสินคาและบริการ โดยอาจจะแจงรายการ โปรโมชั่นพิเศษ  
 ตางๆ ในชวงเวลาดังกลาว
6. สรางการตดิตอ และปดการขาย โดยมขีอมลูการตดิตอเพือ่สัง่ซือ้ หรอืมปีุมส่ังซือ้ หากลกูคา
 สนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อ หรือตองการติดตอสอบถามก็สามารถติดตอตามรายการที่แจง
 ไวได และควรยํา้ใหลกูคาอานเงือ่นไขกอนการสัง่ซือ้ใหละเอยีด เพือ่ปองกนัปญหาภายหลงั
 จากการสั่งซื้อสินคาแลว
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7. เงื่อนไขอ่ืนๆ เชน การรับประกัน การคืนสินคา 
 คาขนสงสินคา ภาษี หรืออื่นๆ ที่ เ ก่ียวของ 
 ควรระบุใหชัดเจน และตรงกับความเปนจริง 
 จะ ทําลู กค  าจะ อุ  น ใจมาก ข้ึน  และ นํามา
 ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินคาได

 
 หนาเว็บไซตเปรยีบเสมอืนกบัหนารานคาของคณุ หากหนารานของคณุไมสวย ดไูมดี
ก็คงจะไมคอยมีใครอยากจะเดินเขามาซื้อของภายในรานคาของคุณสักเทาไร ดังนั้นหาก
มีการออกแบบเว็บไซตใหดูดี สวยงาม ใชงานงาย ก็จะชวยสรางความนาเช่ือถือใหกับลูกคา
ที่เขามาซ้ือของภายในเว็บไซตของคุณไดไมนอยเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากเตรียมขอมูลที่ตองมี
ในเว็บไซตเรียบรอยแลว ก็ถึงขั้นตอนการออกแบบหนารานของคุณใหดูดี โดยสรุปออกมา
เปนขอๆ ไดดังนี้
 1. ออกแบบใหเรียบงาย และเปนระเบียบ เว็บเพจท่ีเรียบงายและดูดี จะสราง
ความนาสนใจและนาเช่ือถือ การวางตําแหนงของเน้ือหาตางๆ อยางมีระเบียบ จะชวยให
ผูชมหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว
 2. จดัสดัสวนระหวางขอความและภาพกราฟกใหพอดี เวบ็เพจทีม่ขีอความมากๆ 
ผูชมจะรูสกึกลวัและเบือ่หนาย ทาํใหเนือ้หาของเว็บเพจดหูนกัและขาดความดงึดดูใจ และตรง
กนัขามหากมแีตรปูภาพกจ็ะทาํใหผูเขาชมไมรูจะเริม่ตนทีจ่ดุใด ทาํใหเวบ็เพจขาดเน้ือหาสาระ 
แนวทางที่ถูกตองคือการจัดสัดสวนระหวางขอความและภาพกราฟกใหเหมาะสม
 3. ใหความสาํคญักบัสวนบนของเวบ็เพจ สวนสําคญัทีส่ดุของเวบ็เพจ คอื ดานบนสุด
ของหนา ผูชมจะสมัผสัไดทนัทีเมือ่เปดเขามาทีห่นานัน้ สวนใหญนยิมจดัวางองคประกอบเปน
รูปแบบคลายๆ กัน ดังนี้
  • ชือ่โลโกของเว็บไซต ระบบเนวเิกช่ัน หรอืปุมท่ีเช่ือมโยงไปยังหนาเวบ็เพจ
  ตางๆ เครื่องมือเสริมสําหรับคนหาขอมูลในเว็บไซต และลิงคสําคัญๆ
  • ปายแบนเนอรโฆษณา หรือขอความที่สําคัญ

ออกแบบหน้าเว็บ... อย่างไรให้ดูดี ?
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 4. สรางระดับความสําคัญของเน้ือหา จะชวยเนนใหผู ชมเห็นวาสวนไหน
สาํคญัมาก หรอืสาํคญันอย ซึง่ผูชมจะรบัรูไดดวยสายตาอยางรวดเรว็ เชน ขอความขนาดใหญ
แสดงวาสําคัญกวาขอความขนาดเล็ก เปนตน ลกัษณะองคประกอบตางๆ ทีต่องคาํนึงถึงมีดงันี้
  • ตําแหนงและลําดับ สี ขนาด ขององคประกอบในเว็บเพจ
  • ภาพกราฟกที่ดึงดูดความสนใจ ใชภาพเคลื่อนไหว หรือขอความ  
  เคลื่อนไหวเพื่อเนนเฉพาะจุด
  • ใชบุลเล็ตแสดงรายการที่เปนหัวขอยอยๆ เพื่อแยกใหเห็นเดนชัด
 5. เลอืกใชสอียางเหมาะสม การออกแบบเว็บไซตใหสวยงามนัน้ สวนใหญจะขึน้อยูกบั
การเลอืกชดุสใีหผสมกลมกลนืกนั ทาํใหเวบ็เพจออกมาดดู ีเชน สพีืน้เว็บเพจ สขีอความ และสี
ขององคประกอบอ่ืนๆ ซึ่งควรจะใหออกมาในโทนสีเดียวกัน และการใชสีนั้นยังชวยบงบอก
บคุลิกของเว็บไซตไดดวยวาเนื้อหาจะออกมาแนวไหน

• สีสม ใหความรูสึก อบอุน สดใส 
มีสติปญญา ทะเยอทะยาน

• สีแดง ใหความรูสึกเราใจ ตื่นเตน 
ทาทาย ตื่นตัว

ตัวอยางการเลือกใชสีแบบตางๆ
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• สชีมพู ใหความรูสกึอบอุน ออนโยน 
นุมนวล ออนหวาน ความรัก

• สีเขียว ใหความรูสึกรมเย็น 
ผอนคลาย สบายตา ปลอดภัย

• สีฟา ใหความรูสึกสงบ เยือกเย็น 
อิสระ สบาย ปลอดภัย

• สีเหลือง ใหความรู สึกแจมใส 
สดใส อบอุน ราเริง

• สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสุขุม 
เยือกเย็น หนักแนน นาเชื่อถือ

• สีมวง ใหความรูสึกนาติดตาม 
เรนลับ นาคนหา มีเสนห
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• สขีาว ใหความรูสกึบรสิทุธิ์ 
สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน

• สีทอง ใหความรูสึกความหรูหรา 
มีราคา สงางาม

 6. ออกแบบขนาดของเว็บเพจใหพอดีกับหนาจอ การออกแบบเว็บไซตที่ดีนั้น
จะตองคํานึงถึงกลุมผูชมเปาหมายสวนใหญดวยวาเขาใชจอภาพท่ีมีความละเอียดเทาใด 
ซึง่ปจจุบนัมผีูใชงานอนิเทอรเนต็ทัง้บนเครือ่งคอมพวิเตอร สมารทโฟน และอปุกรณพกพาตางๆ
ดวย ซึ่งก็ควรพัฒนาใหรองรับกับลักษณะการใชงานของผูใชเพื่อใหสามารถเขาถึงผูใชไดมาก
ที่สุดบอกบุคลิกของเว็บไซตไดดวยวาเนื้อหาจะออกมาแนวไหน

Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§.. àÇçºä«μ�·Õè´Õ
1. ความสามารถในการเขาถึงเว็บไซต
 • รองรับการแสดงผลกับหนาจอที่มีความละเอียดตางกันไดหลายขนาด
 • สามารถแสดงผลไดหลายบราวเซอร

องค์ประกอบของ...เว็บไซต์ที่ดี
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กรมกรมพฒนาธุรกจการคาพฒนาธุรกจการคา

สามารถดสูถติกิารเขาใชงานเวบ็ของ
คนไทยวาใชเครือ่งความละเอยีดหนา
จอเทาไร และดูสถิติเว็บบราวเซอร
ที่นิยมใชไดที่ http://truehits.net/

graph/ graph_stat.php#RES
ตัวอยางการแสดงสถิติการใชงาน

ิ ิ

NOTE

 • 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

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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5. มีความนาเชื่อถือ
 • ออกแบบใหสวยงาม ดูเปนมืออาชีพ
 • แสดงขอมูลรานคา ที่อยู และการติดตอใหชัดเจน
 • กรณีมีการขายสินคาและสงทางไปรษณีย ควรติดตั้งระบบ Tracking 
 เพื่อใหลูกคาสะดวกในการตรวจสอบและติดตามสินคาได
 • แสดงเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือ เชน ISO, DBD Registered, 
 DBD Veried

 นอกจากการออกแบบเว็บไซตใหออกมาดูดี สวยงาม 
ไมวาจะเปนการเลือกใชสี การจัดวางเมนูตางๆ ใหใชงานไดงาย 
เนือ้หาท่ีเหมาะสมแลว ยงัมปีจจยัทีส่ามารถสรางความนาเชือ่ถอื
ใหกับเว็บไซตไดอีกดังนี้

à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ ¹‹Òàª×èÍ¶×Í ãËŒ¡ÑºàÇçºä«μ�

 1. มชีือ่โดเมนเปนของตวัเอง จะนาเชือ่ถอืกวาการใชโดเมนเนมทีต่ดิอยูกบัเวบ็ไซต
ฟรีตางๆ
 2. หลีกเลี่ยงการใชเว็บโฮสติ้งฟรี เพราะสวนใหญผูใหบริการเหลาน้ีมักจะมีการ
นาํโฆษณาสินคาตางๆ ทีไ่มใชของรานเราไปแสดงในหนาเว็บ ซึง่อาจทําใหเวบ็ดไูมนาเช่ือถอืได
 3. ขอใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกจิ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย โดยจะไดเคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถอืในการ
ประกอบธุรกิจ เพ่ือใหลูกคามั่นใจไดวาเว็บไซตของเรา
มีตัวตน สามารถตรวจสอบได (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ในภาคผนวก ก)

เพิ่มความ น่าเชื่อถือ ให้กับเว็บไซต์
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 4. กําหนดนโยบายการดําเนินการซ้ือขายใหชัดเจน เม่ือลูกคาเขามายังรานคา
แลว สิ่งท่ีจะชวยสรางความเช่ือม่ันก็คือการกําหนดนโยบายการดําเนินการซ้ือขายใหชัดเจน 
หากเกิดปญหาในการซื้อขายขึ้น ก็จะชวยแกปญหาไดงาย เพราะตองเปนไปตามที่กําหนดไว 
ซึ่งควรจะมีรายละเอียดดังนี้
 • กฏระเบยีบและเงือ่นไขการใชบรกิารตางๆ เชน ลขิสทิธิ ์การจาํกดัพืน้ทีข่อมลูและ
 การละเมิดสทิธสิวนบุคคล การใหขอมลูและการใชภาษา การสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก
 หรือปฏิเสธรายการที่เกิดขอผิดพลาด
 • การรับประกันสินคา กรณีสนิคามีปญหา ผูซือ้สามารถติดตอศูนยบริการของผูผลิต
 นั้นๆ ไดโดยตรงหรือติดตอใครไดบาง
 • การรักษาขอมูลสวนตัวของลูกคา ขอมูลลูกคาทุกคนจะตองถูกปดเปนความลับ 
 และไมใหคนอื่นสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
 • ขั้นตอนการสั่งซื้อและวิธีการจัดสงสินคา จัดการรายการสินคาที่สั่งซ้ือ กําหนด
 ทีอ่ยูในการจดัสงสนิคา วธีิจดัสงสนิคา วธิกีารชาํระเงนิ สรปุรายการสัง่ซือ้ หมายเลข
 การสั่งซื้อและขอมูลการสั่งซื้อสินคานั้น
 • วธิกีารชาํระคาสินคาและบริการ สามารถเลือกวธิชีาํระผานชองทางตางๆ ไดหลาย
 ชองทาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา
 • ความปลอดภยัในการชาํระคาสนิคาผานบตัรเครดติ หากมกีารจายดวยบัตรเครดติ
 ผานอินเทอรเน็ตควรมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ เชน การใชการเขารหัส SSL 
 (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SSL เพิ่มเติมที่หัวขอ “รักษาความปลอดภัยใหกับเว็บไซต
 ดวย SSL (Secure Sockets Layer)” หนาถัดไป)
 5. การนําเสนอขอมูลภายในเว็บไซตที่เปนปจจุบัน หม่ันอัพเดทขอมูลตางๆ 
ใหตรงกับความเปนจริงอยูเสมอ เชน สนิคา ควรมอีพัเดทสินคามาใหม จาํนวนสินคาทีม่อียูจริง
พรอมสง สินคาที่ขายหมดแลว หรืออาจอัพเดทขอมูลขาวสารของทางราน กิจกรรมและ
โปรโมช่ันตางๆ เปนตน เพือ่เปนการยืนยนัวา เวบ็ไซตของคุณมีคนดแูลอยู และมีตวัตนแนนอน 
 6. การอางอิงถึงผูที่เคยใชสินคาและบริการไปแลว อาจจะอางอิงลูกคาที่เคยใช
สินคามาแลวเขามารีวิวสินคาวาเปนอยางไรบาง ซึ่งจะชวยสรางความม่ันใจใหกับลูกคาราย
อื่นๆ ได และรูปแบบของการอางอิงลูกคานั้น ควรจะเลือกเอาคําพูดหรือประโยค ที่ลูกคา
พูดถึงในมุมท่ีดี และควรขออนุญาตอางอิง ชื่อ-นามสกุล ของลูกคาดวย ถาหากเปนคนดัง
หรือดาราที่มีคนรูจักเยอะๆ ก็จะยิ่งชวยสรางความมั่นใจใหกับผูที่มาอานไดเพิ่มขึ้นอีกดวย
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รักษาความปลอดภัยใหกับเว็บไซตดวย
SSL (Secure Sockets Layer)

 หากเว็บไซตของคุณตองใชรับ-สงขอมูลสําคัญๆ เชน ชื่อผูใช รหัสผาน ฯลฯ กับผู
ทีเ่ขามาใชบรกิาร อยูเปนประจํา โดยท่ีไมมรีะบบปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกบัขอมลู
เลย อาจจะถูกดักฟง หรือขโมยขอมูลที่รับสงกันน้ันโดยผูไมหวังดีได ดังนั้นจึงควรมีการ
ตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัใหกบัเว็บไซต ทีเ่รยีกวาระบบ SSL (Secure Sockets Layer) 
ซึ่งจะใชการเขารหัสในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่รับสง ผูที่ดักอานขอมูลไปก็ไม
สามารถถอดรหัสเพื่อนําไปใชได 
 สําหรับเว็บไซตที่มีการติดตั้ง
ระบบ SSL สังเกตไดจากชื่อโปรโตคอล
ที่เรียกใชจะเปลี่ยนจาก http:// เปน 
https:// และจะมีรูปแมกุญแจแสดง
อยู ในชอง Address ของบราวเซอร
ที่ ใช งาน ซึ่งเมื่อเข าไปที่ เว็บเหลานี้ 
คณุจะสามารถคลกิทีร่ปูกญุแจเพ่ือเรียกดู
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certicate) หรือ SSL Certicate ที่ยืนยันวาเว็บไซต
ดังกลาวเปนเว็บไซตตัวจริงตามที่อางและมีความปลอดภัยเช่ือถือได (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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Heartbleed และชองโหวอื่นๆ : 
มี SSL แลวก็ใชวาจะปลอดภัยเสมอ
 เร็วๆ นี้มีขาวเก่ียวกับบั๊ก (bug) หรือขอผิดพลาดในโปรแกรม SSL ที่เรียกวา 
Heartbleed ซึ่งทําใหผูรายสามารถเขามาลวงขอมูลไปจากเซิรฟเวอรที่ใชโปรแกรม SSL 
ที่เรียกวา OpenSSL (บางรุน) ไดโดยแทบไมทิ้งรองรอย ซึ่งทําใหเซิรฟเวอรหลายแสนเครื่อง
หรือราว 2/3 ของทั้งโลกตองปรับแกโปรแกรมเพื่ออุดชองโหวโดยดวน และยังบอกไมไดดวย
วากอนหนานัน้เวบ็ใดโดนขโมยขอมลู รหสัผาน (password) ดวยชองโหวนีไ้ปแลว เวบ็สวนมาก
จึงแนะนําใหผูใชเปลี่ยนรหัสผานใหมเพื่อปองกันไวกอน

ประเภทของระบบ SSL 
 • Private SSL (หรือ dedicated SSL) เปนระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความ
นาเช่ือถือสูงสุด การติดตั้งจะตองซื้อ SSL Certicate จากหนวยงานที่ใหบริการ หรือ CA โดย
จะตองติดตั้งบน IP Address แบบสวนตัว (Dedicated IP Address) พรอมทั้งระบุใหชัดเจน
วาชื่อเว็บไซตอะไร เชน https://เว็บของฉัน
 • Shared SSL เปนระบบรักษาความปลอดภยัท่ีผูใหบรกิารเว็บโฮสติง้ตางๆ นยิมใช
เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยขอมูลของลูกคาที่มาเชาพื้นที่เว็บ และเปนทางเลือก
สําหรับกลุมลูกคาที่ไมตองการซื้อ SSL Certicate จาก CA (ซึ่งแพงกวา) แตมีขอจํากัดคือ 
จะตองเรยีกใชผานชือ่โดเมนเนมของผูใหบรกิารโฮสต้ิงเทานัน้ เชน https://ชือ่โดเมนเนมของเว็บ
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 ยังเกิดความรําคาญจากการท่ีตองคลิก
ยอมรับ Certicate ที่คุณตั้งเองทุกครั้งดวย

ป

NOTE
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 กรณีนีเ้ปนคร้ังใหญสดุทีเ่กดิชองโหวในระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
ขึน้ แตไมใชครัง้แรก และคงจะไมใชครัง้สดุทายดวย แตถงึอยางไร การใชระบบแลวยงัอาจเกดิ
ชองโหวได กน็บัวาปลอดภัยกวาการไมมรีะบบปองกนัใดๆ เลย เพยีงแตทัง้เจาของเว็บและผูใช
ตองตระหนกัวา ถงึแมจะมมีาตรการปองกนัแลว กย็งัควรใชสามญัสาํนึกและความระมดัระวงั
ในการใชบรกิารหรือทาํธรุกรรมออนไลน เชนเดยีวกบัทีพ่งึทําในกรณีออฟไลน อะไรท่ีนาสงสัย
หรือดูไมนาเชื่อก็ตองตรวจสอบใหรอบคอบ เพื่อใหทั้งผูซื้อและผูขายสามารถดําเนินกิจการ
ตอเนื่องไปไดอยางราบรื่น ไมถูกฝายใดฝายหนึ่งฉอฉลหรือเอาเปรียบกัน
 นอกจากนี้ยังมีขอแนะนําสําหรับทุกฝายท่ีเขาใชระบบคอมพิวเตอร 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
มใีหเลือกได คอืตองใชพาสเวิรดเดมิรวมกับการขอพาสเวิรดเฉพาะกิจทาง SMS มาท่ีโทรศัพท
ของเรา เชนกรณเีขาใชจากเคร่ืองใหม ทีไ่มเคยใชมากอน หรือจากสถานท่ี (เมอืงหรือประเทศ) 
ที่ผิดไปจากปกติ

  ทั้งหมดนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางเว็บไซตรานคาออนไลน
อยางไรใหดูนาเชื่อถือ ซึ่งก็จะมีหลายองคประกอบดวยกัน ไมวาจะเปน
การออกแบบหนาตาเว็บไซตใหสวยงาม การสรางเนื้อหาที่เหมาะสม
มีการจดทะเบยีนพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส มรีะบบรกัษาความปลอดภยัใหกบั
ขอมูลภายในเว็บไซต ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของ และมีความสําคัญ
เปนอยางยิง่ ในการทีจ่ะทาํใหเวบ็ไซตของเรานาใช และสรางความนาเช่ือถอื
ใหกับผูบริโภคได นอกจากนี้ขอมูลตางๆ ก็ควรมีการอัพเดทใหใหมและ
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อยืนยันวาเว็บไซตนี้มีคนดูแลอยู
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ทําไมตองโปรโมทเว็บ
 การโปรโมทเวบ็ใหตดิอนัดบัใน Search Engine หรอืการทาํ SEO (Search Engine 
Optimization) เปนการทําใหเว็บเปนที่รูจักในเว็บ Search Engine ทั้งหลาย เชน Google, 
Bing หรือ Yahoo เปนตน เพราะคนสวนใหญหากตองการจะหาซื้อสินคาอะไรสักชิ้น สิ่งที่
เขาทํากอนอ่ืนเลยน่ันก็คือ “การคนหาขอมูล” ดังน้ันการทํา 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
คาํคนหาน้ันๆ ซึง่เว็บไซตใดมีผูเขาไปมากท่ีสดุจากคียเวิรดน้ี จะถกูแสดงอยูในอนัดับตนๆ ซึง่วธินีี้
จะไดลูกคาที่ตรงกลุมและไดผลมากท่ีสุด ดังนั้นธุรกิจหรือรานคาควรใหความสําคัญกับการ
โปรโมทผาน SEO และ SEM (Search Engine Marketing ซึ่งรวมถึงการเสียเงินลงโฆษณา
ออนไลนดวยเทคนิคตางๆ) เปนอันดับตนๆ
 3. มาจากการคลิก Link ที่อยูในเว็บไซตอื่นๆ (Referral)

ผลการคนหาทั่วไปจากการทํา SEO ผลการค ี  ิการผลการค้นหาทั่วไปจากการท�า SEO ผลการค้นหาแบบมีค่าบริการ
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เตรียมความพรอมกอนทํา SEO
 สาํหรับผูทีย่งัไมมเีวบ็ไซต หรอืผูทีก่าํลงัจะเร่ิมตนทาํเวบ็ไซตสกัเว็บหน่ึงควรตองคาํนงึ
และพิจารณาปจจัยที่จะมีผลตอการทํา SEO ในอนาคต ดังตอไปนี้
 1. การตัง้ชือ่โดเมน (Domain Name) นัน้มผีลกบัการทาํ SEO เพราะการทีล่กูคา
จะคนพบเว็บไซตของเราไดอยางงายดายนั้น ควรจะมีชื่อที่จดจําไดงาย ตรงกับ Keywords 
ของสินคาหรือบริการภายในเว็บไซต
 2. การเลือกโฮสต (Host) ที่อยู กับเว็บไซตของเรา เปนเรื่องที่สําคัญเชนกัน 
โดยตองดทูีต่ัง้ของโฮสตวาอยูทีไ่หน สามารถเขาถึงโดยกลุมผูใชทีเ่ปนเปาหมายไดเรว็เพียงพอ
หรือไม (เชน เปนลูกคาคนไทยก็ควรตั้งโฮสตในเมืองไทย จะไดเขาไดเร็ว) มีเสถียรภาพ
มากนอยเพียงใด หรอืลมบอยไหม ซึง่ส่ิงเหลานีเ้ปนปจจัยท่ีจะมีผลตอการเขาใชงานในเว็บไซต
 3. กําหนดโครงสรางของเว็บไซตและเครื่องมือที่จะสรางเว็บไซต ที่จะทําใหเว็บ
ติดอันดับไดงาย โดยกําหนด Sitemap กอนทําเว็บไซต ใหชัดเจนวาแตละหนาในเว็บไซต
จะเชื่อมโยงกันไดอยางไร เพื่อใหผูที่เขามาเย่ียมชมไมรูสึกลําบากในการเขาไปสูหนาตางๆ 
ภายในเว็บไซต (ตัวชวยสราง Sitemap www.xml-sitemap.com) และเคร่ืองมือที่ใช
สรางเว็บไซต เชน WordPress ก็มักมีชองใหใสขอมูลประกอบอื่นๆ (ซึ่งผูใชอาจไมเห็น 
แต Search Engine จะเขามาอาน) ที่จะทําใหไดคะแนนดีในผลการคนหา จึงควรศึกษา
ใหละเอียด และกรอกใหครบถวน
 4. คุณภาพเว็บไซตและการมีเนื้อหาที่ดี เปนอีกสิ่งที่จะชวยใหคนเยี่ยมชมและอยู
กับเราไดนานๆ รวมถึงการทํา “สิ่งแตกตาง” ใหเกิดขึ้นภายในเว็บไซตอีกดวย
 5. ตรวจสอบลิงคทั้งหมดภายในเว็บ เพราะหากลิงคเสีย Search Engine 
จะมองวาเว็บไมมีคุณภาพ (ตรวจสอบลิงคเสีย www.websitegoodies.com/tools/
linkcheck.php)
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รูปแบบการโปรโมท
 เมือ่เว็บพรอมใชงานแลวเราก็เริม่วางแผนเตรยีมการโปรโมทไดเลย 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
เวบ็ได แตกค็วรพิจารณาดวยวาคุมคากับการลงทุนหรอืไม โดยสามารถกาํหนดคาใชจาย วนั-
เวลาในการโปรโมทเองได (ดูตัวอยางการโปรโมทเว็บไดทายบท)

หลักการทํา SEO
 การทํา SEO แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การปรับแตงหนาเว็บ หรือเอกสาร HTML 

ให Search Engine รูจัก

 เปนการจัดการปรับแตงหนา
เว็บใหตรงกับการคนหาของ Search 
Engine โดยมีสวนสําคัญที่ควรทราบ
และปฏิบัติตามดังนี้

NOTE

HTML (Hypertext Markup Language) เปนภาษา
ทีใ่ชแสดงผลเอกสารของหนาเวบ็เพจ ไปยงัเวบ็บราวเซอร
ตางๆ ไมวาจะเขยีนดวยภาษาหรือเคร่ืองมอืสรางเวบ็ใด
ก็ตาม หนาเว็บจะแสดงผลดวยภาษา HTML เปนหลัก
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เนื้อหาภายในเว็บ 

 ในแตละหนาเว็บเพจควรจะมี Keywords หรอืคาํคนหาอยูในหนาเว็บดวยในปริมาณ
ที่พอดีไมมากจนเกินไป ที่สําคัญควรมีเนื้อหาที่เปนจริง เปนเรื่องราวที่อธิบายไดวาเว็บเพจนี้
บอกเก่ียวกบัเรือ่งอะไร และตองการจะส่ืออะไรกบัผูเขาเยีย่มชมบาง อกีอยางทีห่วัเวบ็ดานบน
ควรจะบอกดวยวา เราทําธุรกิจเกี่ยวกบัอะไร 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
áÊ´§Ë¹ŒÒμ‹Ò§

â¤Œ´ HTML

 ในการดูโคด HTML มีประโยชนมาก
ทีเดียว เพราะเราสามารถเปดดูเว็บไซตคูแขงของ
เราไดวาเขาไดบันทึกขอมูลอะไรไวบางในเว็บไซต
นัน้ ซึง่สามารถนํามาเรียนรูและพัฒนาการทํา SEO 
ไดเปนอยางดี
 สําหรับรูปแบบคําสั่ง HTML จะอยู 
ภายในเคร่ืองหมาย < > เรียกวาแท็ก ซึง่โครงสราง
ของภาษาจะเปนดังรูปแบบดานขวา

โครงสรางของคําสั่ง HTML
<html>
  <head>
    <title> ชื่อเรื่อง </title>
   คําสั่งในหัวขอของ head
  </head>
  <body>
   คําสั่งที่ใชแสดงผลบนหนาเว็บ
  </body>
</html>
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เนื้อหาสวนนี้จะแนะนําการปรับแตงบางแท็กที่มีผลตอ SEO ไดแก
 1. ใสชื่อเร่ืองหนาเว็บ 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. ใสรายละเอยีดเกีย่วกบัเวบ็เพจ อยูในแท็ก <meta> ไวสาํหรับบอกรายละเอียด
ของเว็บเพจท่ีกาํลงัแสดงผลอยู ซึง่แท็กเหลานีจ้ะมีผลกับ Search Engine เชนกนั สาํหรับแท็ก
<meta> นั้น จะใสไวในแท็ก <head>..<meta>..</head> 

ตัวอยางการใชแท็ก <meta> สําหรับ SEO

ยกตัวอยางการใชแท็ก <meta> ของหนาเว็บ sanook.com ดังนี้

   <meta name=“Description” content=“คําอธิบายหนาเว็บ”>

เปนสวนท่ีอธิบายถึงเน้ือหาภายในเว็บเพจทั้งหมดวาเก่ียวกับเร่ืองอะไร อยางไรบาง เพ่ือให 
Search Engine รูวาเว็บเพจนี้คืออะไร ไวทําอะไร
   <meta name=“Keywords” content=“คําคนหาภายในเว็บ”>

สวนท่ีเราตองการใหคนคนหาแลวเจอเว็บไซตของเรา อยางในเว็บ sanook จะเห็นไดวา 
Keywords ที่เขาตองการนั้นคือคาํวา 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 ไมสามารถคนหารปูภาพได เพราะอานไดเฉพาะสวนที่
เปนตัวอักษร ดังนั้นจึงควรตั้งชื่อไฟลรูปภาพ และใสคําอธิบาย
ภาพใหเปนช่ือเดียวกับ Keywords เพ่ือให Search Engine หาเจอ
และรูวารูปภาพนี้กําลังพูดถึงเร่ืองอะไรนั่นเอง

   <img src=“ตําแหนงที่อยูของรูปภาพ” alt=“คําอธิบายภาพ”>

มีคําอธิบายรูปภาพ

 4. ใสหัวเรื่องภายในหนาเว็บ <H1> - <H6> เพื่อลําดับความสําคัญของเนื้อหา
ในเว็บ เนื่องจาก Search Engine จะอานขอมูลจากบนลงลาง ซายไปขวา ดังนั้นเราสามารถ
แทรก Keywords ลงไปในสวนหัวเร่ือง หรือ Heading ภายในหนานั้นๆ โดยแตละหนาก็ควร
จะมี Heading 1, Heading 2,... เรียงตามลําดับความ
สําคัญของเนื้อเร่ือง ซึ่ง Search Engine ก็จะใหความ
สาํคญัของ Keywords ทีอ่ยูในสวนหวัเรือ่งภายในหนา
เว็บนั้นๆ ดวยเชนกัน

<H1> Keywords </H1>
     <H2> Keywords </H2>

 5. หลีกเลี่ยงการใช JavaScript เนื่องจาก Search Engine ไมเขาใจ หากเจอ
กจ็ะขามไปเลย เพราะฉะนัน้หากตองการสรางเวบ็เพือ่เนนการทาํ SEO แลว ถาหลกีเลีย่งโคด
เหลานี้ไดควรหลีกเลี่ยง
 ทั้งหมดน้ีเปนเทคนิคในการปรับแตงภายในหนาเว็บ ดวยการเขียนโคด HTML 
ที่มีสวนตอการคนหาของ Search Engine โดยที่หนาตาและโครงสรางภายนอกของเว็บ
ไมเปลี่ยนแปลง แตจะทําให Search Engine เขามารูจักเว็บไซตของเราไดมากขึ้น

2. การปรับแตงปจจัยภายนอกให Search Engine รูจัก
 นอกจากการปรับแตงภายในหนาเว็บแลว สิ่งที่จะชวยให Search Engine รูจักกับ
เวบ็ไซตของเรามากขึน้กค็อื การสรางลงิคจากภายนอกเขามายงัเวบ็ไซตของเรา หรอืสรางลงิค
เชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซตของเรา สามารถทําไดดังนี้
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สงลิงคใหสารบัญเว็บไซตตางๆ 
 ซึ่งเว็บที่ใหบริการเหลาน้ีจะเปน
เหมือนสมุดหนาเหลือง ที่ผู ใช สามารถ
คนหาและคลกิเขามายังเว็บของเราได เว็บดงัๆ
เชน sanook.com, kapook.com เปนตน 

สรางลิงคภายในเว็บเพจ 
 ในกรณีที่มี เ น้ือหาต อเนื่องกัน หรือคล ายกัน 
ควรสรางลิงคเชือ่มโยงไปยงัเนือ้หาในหนาเวบ็อืน่ๆ เพือ่ใหสะดวก
ในการเขาไปดูขอมูลตางๆ ภายในเว็บ และจะมีผลตอการ
คนหาขอมูลของ Search Engine ดวยเชนกัน

สรางลิงคจากสื่อ Social Media ตางๆ
 เชือ่มโยงเขามายังเว็บไซต เชน อาจจะสรางหนาเพจ
ของ Facebook สาํหรบัตดิตอและโปรโมทเวบ็ไซต โดยใสลงิค
เชื่อมโยงเนื้อหาเขามาในเว็บไซตดวย  

 นี่เปนเพียงหลักการทํา SEO แบบคราวๆ เพื่อให Search Engine รูจักเว็บของเรา
ซึ่งยังมีอีกหลายวิธีในการโปรโมทเว็บ แตไมวาจะใชวิธีใดก็ตามเว็บที่ดีก็ควรจะมีเนื้อหาที่ดี 
มีคุณภาพ และตรงกับกลุมเปาหมายที่จะเขามาเยี่ยมชมภายในเว็บของเราดวย

แลกลิงคกับเว็บไซตอื่น 
 ดวยการเขาไปติดตอเปนพนัธมิตรกบัเว็บไซตตางๆ แลว
“ขอแลกลงิค” กนั อาจจะใชลกัษณะแบนเนอรขอความ ตวัอกัษร 
หรืออะไรก็ได ถือวาเปนการแลกเปลี่ยนลิงคทั้งหมด นอกจากนี้
หากเว็บของเรามีเน้ือหาท่ีดี นาสนใจ มีเว็บไซตตางๆ พูดถึงแลว
อางอิงลิงคกลับมายังเว็บของเราก็นับเปนอีกตัวชวยที่จะให 
Search Engine รูจักเว็บของเราได  

μÑÇÍÂ‹Ò§àÇçº
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ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต
 เมื่อเว็บไซตพรอมใชงานแลว กอนเริ่มโปรโมท
เราควรมีการตรวจสอบสถานะของเว็บไซต ดังนี้
 1. ตรวจสอบวาเว็บไซตเรามีการทํางาน
รวมกับ Google ซึง่เปน Search Engine ทีไ่ดรบัความนิยม
สูงสุดกอนวา เว็บไซตของเรามีการทํางานกับ Google 
หรือ Google รูจักเว็บไซตดีแคไหน โดยเขาไปที่เว็บไซต 
www.google.com ดังนี้
 • ตรวจสอบวา Google แวะเขามาเก็บขอมูล
เว็บไซตของเราคร้ังลาสุดเม่ือไร โดยใหพิมพคําสั่ง
ในชองคนหาของเว็บไซต www.google.com ดังนี้ 
cache:www.ชื่อเว็บไซต

ผลการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบวา Google เก็บขอมลูหนาใด
ในเว็บไซตของเราเพื่อใชสําหรับการคนหา โดย
ใหพิมพคําสั่งในชองคนหาของเว็บไซต www.
google.com ดังนี้ site:www.ชื่อเว็บไซตผลการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบวามี Link จากที่ใดวิ่งมา
ทีเ่ว็บไซตของเราบาง โดยใหพมิพคาํส่ังในชองคนหา
ของเว็บไซต www.google.com ดังนี้ link:www.
ชื่อเว็บไซต

ผลการตรวจสอบ

  • ตรวจสอบวามีหนาใดของ 
google ที่มี Keywords ของเว็บไซต
เรา โดยใหพิมพคําสั่งในชองคนหาของ
เว็บไซต www.google.com ดังนี้ 
site:www.ชื่อเว็บไซต Keywordsผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
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  2. ตรวจสอบระดับคะแนนของ PageRank เว็บไซตของเราวามีคะแนนระดับใด 
(จากคะแนนเตม็ 10) เพือ่ทราบระดบัความนยิมของเวบ็ไซตทีม่ผีลตอการคาํนวณของ Serach 
Engine ในการข้ึนผลการคนหา (ถาระดับคะแนนสูง จะทําให Google สนใจและขึ้นผล
การคนหาในอนัดบัตนๆ) โดยเขาไปท่ี www.prchecker.info แลวใสชือ่เวบ็ไซต จะปรากฏคะแนน
ดังภาพ

   พิมพเว็บไซต
แลวคลิก Check PR

   เขาเว็บไซต

02

01

   แสดงผล
การตรวจสอบ

04

   พิมพรหัสยืนยันตามรูป
แลวคลิก Verify Now

03
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โปรโมทบน Social Media
 ในปจจุบันสิ่งที่มองขามไมไดเลยในการทําการตลาดออนไลนก็คือสังคม Social 
Media ตางๆ ไมวาจะ Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube เปนตน เพราะ
กระแสมาแรง สามารถเผยแพรขอมูลตางๆ ไดเร็วมาก นอกจากน้ียงัเขาถึงผูคนไดแทบทกุเพศ
ทกุวยั ดงัน้ันไมวาธุรกิจขนาดเล็กหรอืใหญตางก็หนัมาใชสือ่เหลาน้ีชวยในการทําการตลาดกัน
แทบจะทั้งหมดก็วาได

  ขอดีของการโปรโมทบน Social Media

• เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร
ระหว างคุณกับลูกค า สามารถ
เขาถึงลูกคาไดอยางใกลชิด 
• ชวยประชาสัมพันธธุรกิจ หรือ
เว็บไซต ดวยการบอกตอกับคน
จํานวนมากไดอยางรวดเร็ว

• ชวยใหเขาถึงลูกคาไดตรงกลุม
เปาหมาย
• ประหยัดคาใชจายในการโฆษณา
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
 โดยแทจริงแลวจดุประสงคของ Social Media มไีวเพือ่ตดิตอพดูคุยกนัแบบออนไลน
กับเพื่อนๆ หรือคนรูจัก แตในทางธุรกิจไดนํามาใชเปนชองทางทําการตลาดไดเปนอยางดี
ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดลูกคารวมทั้งยอดขายที่เพิ่มขึ้นได
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การตลาดบน Social Media 
 ปจจุบันกระแส Social Media หรือสังคมออนไลนนั้น ไดเขามามีบทบาทในสังคม
เกือบทั่วทุกมุมโลก ทุกเพศ ทุกวัย อยาง Facebook, Instagram, Line, Youtube และ
อื่นๆ แมแตภาคธุรกจิตางๆ ก็ตองหนัเขามาใชสื่อเหลานีช้วยในการโฆษณาประชาสัมพนัธกัน
เปนจํานวนมาก สวนใหญจะเนนดานการตลาด และการประชาสัมพันธขายสนิคา ซึ่งนับเปน
เครื่องมือที่ชวยใหการทําธุรกิจสามารถเปนไปไดอยางรวดเร็ว

Facebook  
 Facebook เปนอีกหน่ึงเว็บในสังคม Social Network ทีเ่ปดใหทุกๆ คนไดรวม
แบงปนความคิดเห็น แชรความรูสึก และนําเสนอไลฟสไตลของตัวเอง นับวาเปนสังคมท่ีได
รับความนิยมเปนจํานวนมากและเติบโตอยางรวดเร็ว เพียงแคโพสต หรือแชร ขอความ ภาพ 
วดิโีอ เพ่ือนๆ ของคุณก็สามารถเห็นส่ิงท่ีคณุอพัเดท และเม่ือเพือ่นกด Like หรือ Share ขอมูล
ของคุณก็จะถูกเผยแพรตอไปยังเพื่อนของเพื่อนของคุณอีกไมสิ้นสุด

อัพเดท+  ข ูล

เมนู  อม ั ั้  ื 


อัพเดท+แชร์ ข้อมูล

เมนูการใช้งาน
ข้อมูลการอัพเดททั้งหมด แจ้งเตือนข่าวสารและโฆษณาต่างๆ
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 ในสวนของภาคธุรกิจกไ็ดนาํ Facebook มาใชเปนชองทางการตลาด หรอืทีเ่รยีกวา
Facebook Marketing เพื่อใชเชื่ิอมโยงไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย โดยวิธีการสรางเพจ 
(Page) ขึ้นมาแยกตางหากจากหนา Account หลักขององคกร ไวสําหรับเปนชองทาง
การตลาด ติดตอ โฆษณาประชาสัมพันธไปยังกลุมลูกคาเปาหมายโดยเฉพาะได

 หลักการทํางานของเพจก็คือ เปนการสรางหนารานไวติดตอสื่อสารกันเฉพาะกลุม 
หรอืทีเ่รยีกวาแฟนเพจ โดยแฟนเพจไดมาจากคนทีเ่ขามากดปุมถกูใจ หรอืกด Like เพจนัน่เอง 
จากน้ันเมือ่มกีารอัพเดทขอมลูตางๆ บนหนาเพจ ขอมลูกจ็ะถกูเผยแพรไปยงัหนา Facebook 
ของแฟนเพจ และเชนกันเมือ่แฟนเพจกด Like หรอื Share ตอ กเ็ทากบัเปนการชวยเผยแพร
ขอมูลนั้นตอไปไดยังเพ่ือนๆ ของแฟนเพจไดอีกดวย นับวาเปนชองทางในการทําการตลาด
ที่ดีมากๆ



โปรโมทอยางไรใหดัง68

 Facebook ไมไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการขาย และประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆ เพียงอยางเดียว ยังนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักไดดีอีกดวย 
เน่ืองจากวัตถุประสงคของผูใช Facebook นั้นมีไวเพื่อติดตอพูดคุยกับเพื่อนๆ ในสังคม
ออนไลน ในทางการตลาดจึงอาศัยรูปแบบนี้ไวสรางความสัมพันธ การสื่อสาร พูดคุย 
กบักลุมลกูคาเปาหมาย เพ่ือเปนการ
รกัษาฐานลกูคาทีม่คีวามชืน่ชอบใน
ตัวสินคาหรือแบรนดเอาไว สราง
โอกาสใหแบรนดเปนที่รูจักแกผูใช 
Facebook คนอื่นๆ ตอได เพราะ
เมื่อใดท่ีลูกคามีการโตตอบภายใน 
Facebook เพื่อนๆ ของเขาก็
สามารถเขาถึงขอมูลในหนาเพจ
ของแบรนดนัน้ๆ โดยไมตองเสยีเงนิ
โปรโมทเลยก็ได
 จะเห็นได  ว  าแบรนด 
ก็คือตัวตนของสินคาหรือบริการ
นั่นเอง ไมวาจะเปนการแสดงออก
ผานกิจกรรมในรูปแบบใดก็ตาม 
จะเปนการสะทอนใหเห็นถึงตัว
ตน  รวมถึงความแข็งแรงของ
แบรนดนั้นได ซึ่งการสราง Page 
ใน Facebook ก็จะเปนอีกตัวชวย
หน่ึงที่จะทําใหแบรนดของคุณเปน
ที่รูจักไดเปนอยางดี  

BRAND

ตัวอย่างเพจของ Coca-cola

ตัวอย่างเพจของ Starbucks
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 จากทีก่ลาวมาขางตนจะเหน็วารปูแบบการใชงาน Facebook ไมวาจะเพือ่การตดิตอ
สือ่สารกบัเพ่ือนๆ ในสงัคมออนไลน หรอืการสรางเพจขึน้มาประชาสมัพนัธ หรอืทาํการตลาดนัน้
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
 สามารถคนหารายชื่อเพื่อน
 ที่ใช Facebook หรือบุคคลที่
 ตองการติดตอแลวสงคํารอง
 ขอเปนเพื่อนเพิ่มเขามาได  

3. สรางเพจเพื่อทําหนารานคา 
 โ ด ย เ ลื อ ก รู ป แ บ บ เ พ จ ที่
 ต องการสร  าง ให ตรง กับ
 ธุรกิจได จากน้ันตกแตงราน
 คาใหสวยงาม ลงรูปสินคา
 พรอมอธิบายรายละเอียด
 ใหครบถวน ทั้งราคา วิธีการ
 สั่ งซื้ อ  การจัดส ง  เท า น้ีก็
 จะไดรานคาเรียบรอยแลว
 (1 ธุรกิจอาจสรางหลายเพจ
 ไดไมจํากัด เช น แยกตาม
 รานคา, สนิคา, แบรนด ฯลฯ)  
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4. เชญิเพือ่นๆ เขามารวม Like เปนแฟนเพจ พรอมกับลงโฆษณา เพือ่ประชาสัมพนัธรานคา
 ใหตรงกลุมเปาหมาย เรียกลูกคาเขามา
5. เมื่อมีแฟนเพจแลว ก็เปนขั้นตอนของกระบวนการขายตอไป

ตัวอยางเพจที่ตกแตง และใชงานอยูจริง

เพจ

ปÃะชาสÑมพÑ¹ธ�
อง¤�¡Ã
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Instagram
 Instagram หรือมักเรียกส้ันๆ 
วา IG เปนแอพพลิเคชั่นถายภาพหรือ
วิดีโอสั้นๆ สามารถปรับแตงภาพถายได
อยางสวยงาม ดวยฟลเตอรสําเร็จรูป
ทีโ่ปรแกรมเตรียมไวให เพ่ือแชรใหเพ่ือนๆ
 ในโซเชียลเน็ตเวิรกไดติดตามภาพตางๆ 
ที่เราโพสตได หรือเราเองอาจจะเลือก
ติดตามความเคล่ือนไหวของเพ่ือน หรือ
บุคคลอื่นๆ ที่เราสนใจโดยกด Like หรือ 
Comment รูปที่ชอบ นอกจากน้ียัง
สามารถแชรภาพและวิดีโอไปยังโซเชียล
เน็ตเวิรกอื่นๆ เชน Facebook, Twitter, 
Flickr หรืออื่นๆ ก็ได
 เม่ือไมนานมาน้ี Instagram ไดขายกิจการใหกับทาง Facebook ทําใหมีฟงกชั่น
ที่เอื้อตอการใชงานรวมกัน โดยสามารถใชรวมกับบัญชีของ Facebook ได ซึ่งเมื่อมีการแชร
ขอมูลใน Instagram ก็จะแชรผาน Facebook เชนกัน ทําใหเปนผลดีในการนํามาปรับใช
รวมกับ Facebook ได ซึ่งสวนใหญจะใช Instagram เปนชองทางการส่ือสารผานรูปภาพ
ใหกบัลกูคาไดตดิตามอพัเดทสนิคาไดตลอด เพือ่ใหเขากบัยคุทีน่ยิมใชอนิเทอรเน็ตผานมอืถอื 
สมารทโฟน หรือแท็บเล็ตตางๆ นั่นเอง

NOTE

Instagram เปนแอพพลเิคชัน่ท่ีใชงานในสมารทโฟน
บนระบบ iOS, Andriod และลาสุด Windows 
Phone ก็สามารถใชงานไดแลว สําหรับระบบอื่นๆ 
ในอนาคตก็คงจะใชไดเชนกัน

เพิ่มชองทางการขาย

แสดงรูปสินคา สื่อสารกับลูกคาได
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ขั้นตอนการสมัครใชงาน Instagram พอสรุปไดดังนี้

1. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Instagram  
 บนสมารทโฟน   

2. ลงทะเบียนเขาใช Instagram  
 โดยกาํหนดชือ่ รหสัผาน เลอืกรปู
 โปรไฟล หรือหากมี Facebook 
 อยูแลว จะใชขอมลูใน Facebook
  เขาใชเลยก็ได (แตจะผูกกับ
 Facebook ไดเพียง 1 แอคเคาท
 เทานั้น ผูกกับ Page ไมได)    

3. ระบบจะแนะนําใหคนหาเพื่อน
 ที่เลน Instagram โดยคนหา
 เพื่อนจาก Facebook จาก
 รายชือ่ในมอืถอื หรอืแนะนาํผูเลน
 Instagram อื่นๆ ที่นาสนใจ 
 ใหเราคลิกปุม Follow หรือ
 ติดตามการอัพเดทของบุคคล
 เหลานั้นได    

4. ผูใชสามารถเขาไปแกไขโปรไฟลและเพิ่มขอมูลอื่นๆ ได เพียงเทานี้ก็สามารถใช 
 Instagram ไวติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน หรือใหผูที่สนใจติดตามความ
 เคลื่อนไหวของเราผานแอพพลิเคชั่นนี้ไดแลว 
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Line  
 ไลน (LINE) เปนแอพพลิเคช่ันสําหรบัสนทนาออนไลน 
หรือที่เรียกวาแชทนั่นเอง แตนอกจากการแชทแลว ยังสามารถ
สงสต๊ิกเกอร แชรวิดีโอ ภาพถาย สามารถแชรพิกัดบนแผนท่ี
ใหกบัเพือ่นๆ ในหองแชท หรอืเชค็อนิบนสถานทีท่องเทีย่วแลวแชร
ไปที่หนาไทมไลนก็ได และยังมีฟงกชั่นอื่นๆ อีกมากมาย นับวา
เปนแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียว   

 สําหรับรานคาทั่วไป การใช LINE จะเนนไปที่การสื่อสารโดยตรงกับลูกคามากกวา 
ซึ่งสามารถคุยกันแบบถึงตัวทันที และตลอดเวลาทีเดียว

NOTE

หลายๆ แบรนดที่หันมาเปด Ofcial account และทําสต๊ิกเกอรไลนแจก 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
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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 
Facebook

1 Facebook μ‹Í
ÍØ»¡Ã³� 1 à¤Ã×èÍ§

Å§·ÐàºÕÂ¹´ŒÇÂ
ºÑÞªÕÍÕàÁÅ�

1 ºÑÞªÕÍÕàÁÅ�μ‹Í
ÍØ»¡Ã³� 1 à¤Ã×èÍ§

Å§·ÐàºÕÂ¹´ŒÇÂ
àºÍÃ�â·ÃÈÑ¾·�

 1 àºÍÃ�μ‹ÍÍØ»¡Ã³� 
1 à¤Ã×èÍ§

3. กําหนดชื่อ  ID เพื่อให  เพื่ อน
 สามารถคนหาชื่อ ID ของคุณ
 ในการตดิตอผาน Line ได ซึง่เปนวิธี
 ทีส่ะดวก โดยช่ือ ID นัน้ จะตองเปน
 ชื่อที่ไมซํ้ากับชื่ออื่นๆ ซึ่งชื่อนี้เอง
 ที่เราจะนําไปโปรโมทใหลูกคา
 ติดตอเขามา (ไมควรใชเบอร 
 โทรศัพท เพราะอาจเปลี่ยนเบอร
 ใหมภายหลัง)    

4. โปรแกรมจะคนหารายชื่อผู ติดตอจากเบอรโทรศัพท จากรายชื่อเพื่อน
 ใน Facebook หรือจากชื่ออีเมลขึ้นมาใหโดยอัตโนมัติ สามารถเลือกสนทนา 
 จากรายชื่อเหลานี้ก็ได
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YouTube  
 YouTube เปนเว็บไซตที่เผย
แพรวิดีโอใหกับคนท่ัวโลกไดรับชมกัน
แบบฟรีๆ ในแตละวันจะมีผูเขาชมเปน
หลายๆ ลานคน ซึง่ผูใชสามารถเปดดวูดิโีอ, 
อัพโหลดวิดีโอ, หรือแชรวิดีโอใหกับผูชม
คนอื่นๆ ได และที่สําคัญสามารถเชื่อมตอ
กับสื่อออนไลนอื่นๆ ไดงายอีกดวย  

 ปจจุบัน YouTube ไดนํามาใชเปนชองทางการตลาดอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อชวย
ในการประชาสัมพันธแบรนด หรือโปรโมทสินคาในรูปแบบของสื่อวิดีโอ เปนการเพิ่มโอกาส
ในการขาย ใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดทั่วโลก

ÊÃŒÒ§ÇÔ´ÕâÍ

â»ÃâÁ·

ÊÔ¹¤ŒÒ

สามารถแชรไปยัง Social Media อื่นๆ ไดงาย

ยอดผูเขาชม สามารถแสดงความคิดเห็นได
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 ลักษณะการโปรโมทบน YouTube นั้น ถามีไมมากก็อาจทําคลิปเดี่ยวๆ แยกกัน 
แตถามีวิดีโอหลายอันก็ควรสรางเปน YouTube Channel สวนตัวขึน้มา เพ่ือใชเปนท่ีเผยแพร
คลิปวิดีโอตางๆ ของตัวเอง และยังสามารถใชในการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายที่เขามา
สมัครเปนสมาชิก (Subscribe) ไดเปนอยางดี และติดตามผลไดอยางตอเนื่อง

  
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
 

ผู้ใช้สามารถคลิก ติดตาม ไว้ดู
วิดิโออื่นๆ เมื่อมีการอัพเดทได้

แสดงแถบวิดีโอที่อัพโหลด

ตวัอย่าง

CHANNEL

DPLUSTV
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3. เมื่อล็อกอินเขามายังหนา YouTube แลวก็สามารถเริ่มสรางชอง หรือ Channel ไดแลว

คลิก ชองของฉัน

ตั้งชื่อชองที่ตองการ

4. จากนั้นก็กรอกรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Channel พรอมอัพโหลดวิดีโอที่ตองการ
เผยแพรได

 

ไมควรเกิน 3 นาท ีเพ่ือใหไฟลไมใหญมาก สามารถโหลดไดเรว็ และเปดดผูานสมารทโฟนหรอื
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แท็บเล็ตตางๆ ไดดีดวย
 การสร  า ง วิดี โอแสดงบน 
YouTube นั้น เราควรวางเปาหมายวา
ตองการอะไรจากการโพสตวิดีโอ เชน 
แคตองการแสดงตัวอยางสินคา, เพิ่ม
ยอดขาย หรือเพิ่มการเขาชมเว็บไซต 
ซึง่ปกตคินสวนใหญทีเ่ขามาด ูYouTube 
กเ็พือ่ความบนัเทงิหรอืหาความรู ไมไดเขา
มาดูโฆษณา ดังนั้นเราควรทําวิดีโอท่ี
นาสนใจ มปีระโยชน และใหความรูไปดวย
โดยไมเนนไปทีก่ารขายอยางเดยีว 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)



กรมพัฒนาธุรกิจการคา

79คูมือ : เปดรานออนไลน

 การโฆษณากับ Google Adwords นัน้สามารถกําหนดคาใชจาย วันเวลา ที่ลง
โฆษณาได โดยจะเปนรปูแบบท่ีจายเม่ือมผีูชมคลิกเขาชมเว็บไซต หรอื Pay per Click โฆษณา
จะปรากฏข้ึนเมือ่มกีารคนหาคาํท่ีตรงกับคยีเวริดของเวบ็ไซตทีร่ะบไุว ราคาขึน้อยูกบัความนยิม
ของคียเวิรด และจํานวนคูแขงท่ีใชคียเวิรดเดียวกัน หากมีคูแขงเยอะราคาก็จะสูงขึ้นดวย 
ดงันัน้จงึตองใหความสาํคญัในการเลอืกใชคยีเวริด โดยควรเจาะจงใหตรงกลุมลูกคาเปาหมาย 
ชวงเวลาและความตอเนื่องดวย เพื่อใหไดคลิกท่ีมีคุณภาพที่สุด เพราะคนท่ีคลิกโฆษณา
ของคุณนั้นก็คือผูที่สนใจในสินคาหรือบริการของคุณจริงๆ ซึ่งมีโอกาสมากที่จะมาเปนลูกคา
ของคุณ และการคลิกแตละครั้งลวนสงผลถึงตนทุนที่ใชในการโฆษณาดวย
 ขอดขีองการโฆษณากับ Google คอืสามารถเขาถงึผูคนไดเปนจาํนวนมาก และตรงกบั
กลุมเปาหมาย เนือ่งจากเปน Search Engine ยอดนิยมท่ีใครๆ เมือ่ตองการคนหาขอมูลอะไร
ก็จะนึกถึงเปนอันดับแรกเลยก็วาได

คําคนหา (Keywords)

ผลจากลงโฆษณาใน Google Adwords

ผลจากการทํา SEO
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ดูสถิติการเขาชมเว็บไซตดวย Google Analytics

 Google Analytics เปนเครื่องมือเก็บสถิติเกี่ยวกับผูเขาชมเว็บไซต พฤติกรรมของ
ผูทีเ่ขาชมเว็บไซต รวมท้ังตดิตามประสิทธภิาพของแคมเปญการโฆษณาใน 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. กาํหนดคณุสมบตัขิองบญัช ีและชือ่เวบ็ไซตทีต่องการดสูถติ ิแลวคลกิปุม รบัรหสั
การติดตาม

กําหนดคุณสมบัติบัญชี
และรับรหัสการติดตาม

  3. จะไดรหสัและโคดตดิตามของ Google Analytics ใหตัง้คาโคดตดิตามทีเ่วบ็ไซต
ของคุณ โดยคัดลอกโคดที่ไดไปวางไวในโคดของหนาเว็บที่ตองการติดตามทุกหนา ใหอยูภาย
ในแทก็ <head>..โคดตดิตาม..</head> เพือ่ใหรวบรวมและสงขอมลูการใชงานไปยงับัญชี
ของ Google Analytics ไดนั่นเอง

ใหคัดลอกไปวางในโคดของหนาเว็บ
ที่ตองการติดตาม
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 เพียงเทานี้ก็สามารถเขาไปดูสถิติตางๆ ผาน Google Analytics ไดแลว ซึ่งเรา
สามารถนําขอมูลของผูเขาชมเว็บไซตของเรามาวิเคราะหตอไดวา เม่ือคนเหลาน้ันเขามา
ในเว็บไซตของเราแลวพวกเขาทําอะไรกัน ตัวอยางเชน ดูวาพวกเขาใชเวลาเทาไรในการอาน
เน้ือหาของเว็บไซตของเราในแตละหนา (Average Time On Page) หรือดูเวลาทั้งหมด
ทีพ่วกเขาอยูในเว็บไซตของเรา หรอืดวูาคนท่ีเขามาท่ีหนาแรกของเราแลวเขาไปทีห่นาอืน่ของเรา
อกีหรือไม (Path Analysis) เปนตน ซึง่จะเห็นวามปีระโยชนมาก ขึน้อยูกบัการนําไปวิเคราะห 
และประยุกตใชดวย ที่สําคัญคือสามารถสมัครใชงานไดฟรี

ลงโฆษณากับ Facebook

 การลงโฆษณาใน Facebook จะสามารถกาํหนดคาใชจาย วนั-เวลา และเลอืกกลุม
ลูกคาเปาหมายไดเชนกัน ก็เปนอีกชองทางหน่ึงที่จะชวยเพ่ิมจํานวนคนใหเขามาเย่ียมชม
ในแฟนเพจ และสงผลกับยอดขายตอไปได

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

คูมือ เปดรานออนไลน

ลงโฆษณาติดแบนเนอร กับเว็บลงประกาศตางๆ
สามารถจายเปนรายเดือนได ควรพิจารณาวาจะลงโฆษณากบัเวบ็ไหนถงึจะมคีนคลิก

เขามามากท่ีสุด โดยดูจากกลุมเปาหมาย และประเภทของสินคาที่เราขาย ซึ่งก็มีอยูหลายๆ
เวบ็ทีใ่หบรกิาร อาจจะคนหาเว็บใน หรือดสูถติกิารเขาเว็บของคนไทยใน
ก็ได

พื้นที่แสดงโฆษณาที่ลงไว
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ลงโฆษณาติดแบนเนอร กับเว็บลงประกาศตางๆ
 สามารถจายเปนรายเดอืนได ควรพจิารณาวาจะลงโฆษณากบัเวบ็ไหนถึงจะมีคนคลกิ
เขามามากท่ีสุด โดยดูจากกลุมเปาหมาย และประเภทของสินคาที่เราขาย ซึ่งก็มีอยูหลายๆ 
เวบ็ทีใ่หบรกิาร อาจจะคนหาเว็บใน Google หรือดสูถติกิารเขาเว็บของคนไทยใน truehits.net
ก็ได

พื้นที่แสดงโฆษณาที่ลงไว

ตวัอย่าง

TRUEHIT.net
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ตัวอยางแบนเนอรที่ลงในเว็บ Kapook.com

 ทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งในการโปรโมท
เว็บใหเปนที่รู จัก แตอยางไรก็ตามการโปรโมทเว็บ
ใหตดิอันดับใน Serach Engine นัน้ คงไมสามารถทําได
ภายในวันเดียว คงตองใชเวลาโปรโมทไปสักระยะ 
ที่สําคัญตองหมั่นอัพเดทเนื้อหาในเว็บอยางสมํ่าเสมอ 
ใหเวบ็มกีารเคล่ือนไหวและเปนปจจุบนั หมัน่สงท่ีอยูเวบ็ท่ี
โปรโมทไปยังสารบัญของเว็บไซต และส่ือออนไลนตางๆ 
ก็จะชวยใหเว็บของเราเปนที่รูจักไดมากขึ้น

แบนเนอร์
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Mobile & Tablet โต : e-Commerce ยิ่งโต
 ปจจบุนัเทคโนโลยขีองโทรศพัทมอืถอื สมารทโฟน และแทบ็เลต็ตางๆ ไดถกูพฒันา
และเตบิโตไปอยางรวดเรว็ ผูบรโิภคนยิมหนัมาใชงานอปุกรณเหลานีเ้ปนจาํนวนมาก เนือ่งจาก
มีขนาดเล็ก พกพางาย สามารถใชงานอินเทอรเน็ตได นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นตางๆ ให
ดาวนโหลดมาใชงานมากมาย โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอยาง Social Media ตางๆ 
ที่ชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางกันไดงาย ไมจําเปนตองคุยโทรศัพทอยางเดียว
 ดวยเหตุนี้ในการคาขายแบบออนไลนนั้น อุปกรณเหลานี้ยอมมีผลตอการทํา
การตลาดอยางแนนอน เนือ่งจากพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเนต็ของผูบรโิภคจะอยูทีอ่ปุกรณ
สมารทโฟน และแท็บเลต็มากข้ึน ยกตวัอยาง
ธนาคารตางๆ ปจจบุนักม็บีรกิารชําระเงิน
แบบออนไลน ผานโทรศพัทมอืถอืได หรอื
บางธุรกิจก็ทําเปนแอพพลิเคชั่นสําหรับ
ซื้อของออนไลนผานสมารทโฟน หรือ
แท็บเล็ต ใหผู ใช สามารถดาวนโหลด
ไปใชงานได เปนตน เพือ่อาํนวยความสะดวก
ในการใหบรกิารแกผูบรโิภคไดอยางทัว่ถงึ 
และเพิม่ชองทางในการขายไดมากข้ึนดวย
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สรางเว็บใชงานบน Mobile & Tablet
 การสรางแอพพลิเคชั่นข้ึนมาใชงานบนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตตางๆ นั้น 
ควรออกแบบใหใชงานไดกบัทุกระบบ ไมวาจะเปน iOS, Android, Windows Phone หรืออืน่ๆ
เพือ่ใหรองรับการใชงานของผูใชไดมากท่ีสดุ ซึง่จะมีคาใชจายในการทําคอนขางสงู แตอยางไร
ก็ตามการสรางแอพเพยีงอยางเดยีวไมสามารถรองรบัการใชงานของผูใชไดทัง้หมด เนือ่งจาก
พฤตกิรรมของผูใชสวนใหญกย็งัคนหาขอมูลผาน Search Engine ตางๆ อยูนัน่เอง ดวยเหตนุี้
จึงมีการออกแบบเว็บไซตขึ้นมาเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานบนอุปกรณตางๆ ไมวาจะเปน
ขนาดของหนาจอ เมนู ปุม รวมทั้งเนื้อหาใหเหมาะสมกับการใชงานบนอุปกรณเหลานี้ดวย

วิธีเขาถึงกลุมเปาหมายที่ใช Mobile, Tablet
 การทาํการตลาดในโทรศพัทมอืถอื
กอนหนานี้จะเปนรูปแบบการสง SMS 
เปนสวนใหญ แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นตางๆ ที่สามารถใหกลุมลูกคา
เป าหมายสามารถดาวนโหลดไปติดตั้ง
บนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต และสามารถ
ใชบริการตางๆ ผานแอพพลเิคชัน่บนอุปกรณที่
ติดตั้งไดเลย  

 ปจจุบันธุรกิจหรือองคกรตางๆ แทบจะหลีกเล่ียงไมไดเลยกับการใชเคร่ืองมือ
เหลานี้เขามาชวยในการทําการตลาด เพื่อใหรองรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคและสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางท่ัวถึง และนอกจากการพัฒนาแอพพลิเคช่ันขึ้นมาใชงาน
เฉพาะของธุรกิจแลว ยงัสามารถใชโปรแกรม Social Media ยอดนิยม ทีส่ามารถโหลดใชงาน
ไดฟรี อยาง Facebook, Line, Twitter หรืออื่นๆ มาชวยเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
กับลูกคาเปาหมายอีกทางดวยก็ได
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เว็บทั่วไป เว็บ Mobile

ตัวอยางการแสดงผลเว็บไซต กับ Mobile Site

แสดงผลบนเครื่อง PC แสดงผลบนเครื่อง Mobile

 จากรูปตัวอยางดานบนจะเห็นวา การออกแบบเว็บไซตที่แสดงผลบนอุปกรณ
พกพาตางๆ จะออกแบบใหเหมาะสมและงายกบัการใชงานแบบทัชสกรีน ไมเนนรปูภาพมากนัก
เพราะจะทําใหการโหลดขอมูลไดชา

รูปแบบเว็บที่แสดงผลบน Mobile & Tablet

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

Mobile Site
 เปนการสรางเว็บไซตแยก
มาจากเว็บไซตเดิม โดยเนนการ
ใชงานบนอุปกรณพกพาตางๆ ซึ่งจะ
มีเฉพาะเน้ือหาหลัก มีการปรับเมนู
การใชงานตางๆ ใหงายและเหมาะ
กบัการใชงานกับอุปกรณพกพาเหลาน้ี
ใหมากที่สุด   

m.sanook.com

www.sanook.com



กรมพัฒนาธุรกิจการคา

89คูมือ : เปดรานออนไลน

Responsive Site
 เปนการสรางเว็บที่ใหรองรับการแสดงผลกับอุปกรณพกพาตางๆ ซึ่งแตละอุปกรณ
จะมีขนาดหนาจอแตกตางกัน แตสามารถแสดงผลไดพอดีกับการใชงานของแตละอุปกรณ 
ทัง้ขนาดตวัอกัษร ปมุกด หมุนหนาจอไดทัง้แนวตัง้แนวนอนตามตาํแหนงของอุปกรณ รองรบั
การใชนิ้วสัมผัส เปนตน 

 ขอดขีองการสรางเว็บแบบ Responsive คอืไมจําเปนตองสรางเว็บไซตแยกเหมือน 
Mobile Site รองรับการแสดงผลไดกับทุกๆ อุปกรณ สามารถอัพเดทแกไขขอมูลไดทั้งหมด
พรอมกันทีเดียว มีผลดีตอการทํา SEO เพราะสามารถทําที่เดียวมีผลกับทั้งการเขาจาก
คอมพิวเตอรและมือถือ/แท็บเล็ตทุกระบบ

ตัวอยางการแสดงผลเว็บไซตแบบ Responsive

 ไมวาจะสรางเว็บไซตรูปแบบใดก็ตามลวนมีคาใชจายในการจัดทําดวยกันทั้งส้ิน 
ตองพิจารณาวาเว็บของเราเหมาะท่ีจะทําออกมาในรูปแบบใด หากตองการแสดงเน้ือหาเพียง
บางสวน กส็รางเปน Mobile Site ซึง่จะทาํไดเรว็และประหยัดกวา  สามารถตอยอดจากเว็บเดิมได
แตจะตองทํา SEO ให Mobile Site เพ่ิมดวย หรือถาตองการใหแสดงผลและใชงานได
เหมือนกันทั้งเครื่องพีซี และอุปกรณพกพาตางๆ ก็สรางเปนแบบ Responsive เพื่อใหงาย
ในการแกไขและทํา SEO ไดพรอมกันทีเดียว ซึ่งก็จะตองใชเวลาและคาใชจายเพิ่มขึ้นเชนกัน

www.microsoft.com
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ขอควรพิจารณาในการสราง Mobile Web

 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหแสดงผลบนมือถือและอุปกรณพกพาตางๆ 
นั้น จะแตกตางจากการพัฒนาเว็บไซตโดยทั่วไป เนื่องจากอุปกรณเหลานี้มีขอจํากัดที่ตอง
คํานึงถึง ดังนี้
 1. ขนาดและความละเอียดของหนาจอ กรณีสรางรูปแบบ Mobile Site ผูพัฒนา
ตองทราบวาโทรศัพทแตละรุนมขีนาดหนาจอเทาไร และรุนใดบางท่ีนยิมใชในปจจบุนั เพือ่จะ
ไดกาํหนดขนาดของหนาเว็บและขนาดของรปูภาพใหเหมาะสมกบัการใชงาน สวนกรณสีราง
เปนแบบ Responsive Site ก็จะงายกวาเพราะขนาดเว็บจะปรับตามขนาดของอุปกรณที่ใช
ใหอัตโนมัติ

NOTE

สามารถอัพเดทขอมูลสถิตกิารใชอนิเทอรเน็ตของคนไทยบนอุปกรณตางๆ ไดที ่http://mobilethai.
net ซึง่จะรวบรวมขอมลูอุปกรณ รวมทัง้ความละเอยีดหนาจอทีน่ยิมใชตามลาํดับ ซึง่สามารถนาํมา
ใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทําเว็บไซตได

 2. ขอความ ดวยขอจํากัดของขนาดหนาจอ ดังน้ันเว็บไซตควรมีเนื้อหาที่กระชับ 
ไมมากเกินไป เลือกแสดงเฉพาะสวนสําคัญที่ตองการสื่อใหผูใชรูวาในเว็บนี้มีอะไรบาง
 3. ลิงคตางๆ บนหนาเว็บไซตควรกําหนดใหมีขนาดใหญพอสมควร เพื่อรองรับ
กับการใชงานในรูปแบบทัชสกรีน ผูใชงานจะไดสามารถใชนิ้วแตะที่ลิงคไดโดยงาย
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 4. ไฟลรูปภาพและกราฟก ไมควรมีมากเกินไป หรือบางเคร่ืองอาจมีขอจํากัด
ในการใชงาน หรือความเร็วในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต ดังน้ันควรพยายามหารูปแบบการ
นําเสนอที่ลดปญหาดังกลาวเพื่อใหเขาถึงผูใชไดมากที่สุด
 จากขอจาํกดัดงักลาว ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพือ่ใหแสดงผลบนอุปกรณ
พกพาจึงควรทําความเขาใจกอนวา เราไมสามารถใสขอมูลทั้งหมดลงไปในเว็บไซตได 
การพัฒนาเว็บไซตจึงควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
 • วิเคราะหวาฟงกชั่นการทํางานหลักๆ ของเว็บไซตที่จะตอบสนองความตองการ
ของผูใชงานมีอะไรบาง เพื่อหยิบเอาเฉพาะฟงกชั่นงานที่สําคัญไปพัฒนาเว็บไซต
 • วิเคราะหขอจํากัดอื่นๆ ตัวอยางเชน iPhone, iPad ไมสนับสนุนการทํางานของ 
Flash หากเว็บไซตเดิมของเรามีการแสดงผล Flash ก็ตองปรับการแสดงผล
ไปในรูปแบบอื่น เพื่อใหแสดงผลบนอุปกรณพกพาได เปนตน
 • วเิคราะหวาจะออกแบบเวบ็ไซตใหมรีปูแบบการแสดงผลอยางไร เนือ่งจากเวบ็ไซต
ที่จะแสดงผลบนอุปกรณพกพาควรเปนไปในทิศทางเดียวกับเว็บไซตที่มีอยูเดมิ

www.majorcineplex.com
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SoLoMo พฤติกรรมผูบริโภค
ที่สงผลตอ Mobile Marketing

 SoLoMo : ยอมาจาก So = Social, Lo = Location, Mo = Mobile 
ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมหลักในการติดตอสื่อสาร รับรู ขอมูลขาวสาร ไปจนถึงการสงเสริม
การตลาดของธรุกจิ การแชรขอมูลตางๆ ความคดิเหน็ ขอเสนอของลกูคา หรอืขอมลูเพือ่การนาํ
ไปพัฒนาธุรกิจ โดยการสื่อสารกับองคกรยอยหรือลูกคากลุมเปาหมายผาน Social Media 
ไมวาจะเปนการระบุตวัตนบนโลกออนไลน โดยการอางพิกดัผาน Location Service, การแจง
โปรโมช่ันลด แลก แจก แถม บน Smartphone หรือ Tablet เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกลูกคาไดทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการพูดคุย การแชรความคิดเห็นตางๆ ซึ่งถือเปนการเก็บ
ขอมูลจากลูกคาไดโดยตรง ทําใหกลุมเปาหมายรับทราบถึงสินคาหรือบริการของเราได
โดยใชงบในการทําการตลาดไมมาก

 

NOTE

จากผลการสํารวจพบวาชวงเวลา 20.00 
- 22.00 น. เปนชวงเวลาที่มีจํานวนคน
เขาถึง Social Media มากท่ีสุด จึง
เปนชวงเวลาที่เหมาะจะทําการสื่อสาร
ทางการตลาด
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 การนํา SoLoMo มาประยุกตใช อาจทําโดยการใชรวมกับ Mobile Apps เชน 
Foursquare, Wongnai, Groupon, Yelp เปนตน การทํางานของแอพพลิเคชั่นจะมีขอมูล
สถานที่กิน ดื่ม เที่ยว มาใหแลวสวนหนึ่ง อีกสวนจะเปนขอมูลที่เกิดจากผูใช เชน เวลาไป 

Check in ที่ ไหนก็จะป กหมุด
บนแผนท่ีพรอมกับเก็บขอมลูทีผู่ใชงาน
รีวิวไวในฐานขอมูล และสามารถ
แชรขอมูลไปตามโซเชียลเน็ตเวิรก
ได ซึ่งพบวาสถานท่ีที่คนไทยนิยม 
Check In ไดแก สยามพารากอน 
สนามบินสุวรรณภูมิ เซ็นทรัลเวิลด 
เซ็นทรัลลาดพราว เปนตน

 นอกจากน้ียังสามารถ
ประยุกตใชในเชิงกลยุทธการตลาด
ออนไลน ได  เช น สามารถเพ่ิม
โปรโมชัน่หรอืแคมเปญใหกบัลกูคาได
ใน Social Media เชน เม่ือลกูคามา
เชค็อนิทีร่านคา กส็ามารถ Pop-Up 
Special Deal โปรโมชั่นพิเศษ
สวนลดซื้อสินคา เพ่ือกระตุ นให
ลูกคามาซ้ือสินคาหรือใชบริการ
ทีร่านตอไป หรอืการแจกโคดคปูอง
เพื่อเปนสวนลดในการซื้อสินคา
ในรานคาออนไลน เปนตน  
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Mobile App จําเปนหรือไม
 จากแนวโนมการใชงานอินเทอรเน็ตบนอุปกรณพกพาตางๆ มีเพิ่มขึ้นทุกวัน และ
ในอนาคตจะเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ดงัน้ันหากมองในเชิงธุรกิจการคาออนไลนแลว ถามแีอพพลิเคช่ัน 
หรือเว็บไซตที่รองรับการใชงานบนอุปกรณเหลาน้ีก็คงจะเปนอีกชองทางท่ีชวยใหมียอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นไดอยางแนนอน เพราะสะดวก ซื้อขายไดทุกที่
 สําหรับคนท่ีใชสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตตางๆ แนนอนจะตองมีแอพพลิเคช่ัน
ทัง้ท่ีตดิตัง้มาใหแลวกบัเครือ่ง หรอืโหลดเพิม่จาก App Store ของผูใหบรกิารเองเนือ่งจากใชงาน
สะดวก สามารถโหลดและติดตั้งบนอุปกรณไดเลย จึงเปนชองทางที่นาสนใจหากจะพัฒนา
แอพพลิเคช่ันข้ึนมาสําหรับธุรกิจ เพ่ือขยายชองทางการขายและบริการผานอุปกรณเหลานี้ 
รวมทั้งเปนการสรางภาพลักษณใหกับธุรกิจดูนาเชื่อถือไดอีกดวย 

 ปจจุบันมีเว็บที่ให
บริการสร างแอพพลิเคช่ัน
สําหรับรานคาออนไลนบนมือ
ถือ อยาง www.lnwshop.
com เปนตน  

 การใชอินเทอรเน็ตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยใชงานเฉพาะบนเครื่อง
คอมพิวเตอรเทานั้น มาเปนการใชงานบนอุปกรณพกพาตางๆ เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จึงมองขาม
ไมไดเลยหากในอนาคตจะพัฒนาเว็บไซตของคุณใหรองรับการใชงานกับอุปกรณเหลานี้ดวย
เชนกัน ซึ่งก็จะเปนโอกาสที่จะเพิ่มชองทางในการขายไดมากขึ้น เพราะสามารถใหบริการ
และเขาถึงลูกคาในทุกๆ ที่ไดอยางทั่วถึง
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รับเงินจายเงิน ใครชวยไดบาง
 ปกติรานคาออนไลนทั่วไป วิธีการชําระเงินที่เปนมาตรฐานก็จะเปนการชําระ
โดยโอนเงนิเขาบญัชธีนาคาร ซึง่สวนใหญผูขายจะเปดไวมากกวา 1 บญัชี เพือ่อาํนวยความสะดวก
ใหลกูคาสามารถเลือกโอนเงินกบัธนาคารท่ีตองการได และเม่ือโอนแลวกต็องแจงผลการชําระเงิน
ไปยังรานคาเพื่อยืนยันการโอนเงิน เมื่อผูขายไดรับแจงก็จะตรวจสอบเพื่อทําการจัดสงสินคา
ตอไป
 ในป จจุบันการชําระเ งินของร านค าออนไลน  สามารถแบ งออกได  เป น 
2 รูปแบบ ดังนี้
 1. ชําระแบบออฟไลน เชน การโอนเงินเขาบัญชี ชําระผานธนาณัติ ใหไปรษณีย
เรียกเก็บเงินปลายทาง เปนตน
 2. ชําระแบบออนไลน เชน การชําระผานบตัรเครดิต ชําระผานธนาคารออนไลน 
เปนตน

ชองทางชําระเงินของรานคาออนไลน
 รานคาออนไลนตางๆ มกีารเพิม่ชองทางการชาํระเงนิหลากหลายมากขึน้ เพือ่ไวเปน
ทางเลือกและอํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถชําระเงินไดงาย ทั้งในรูปแบบออนไลน
และออฟไลน ซึ่งชองทางการชําระเงินของรานคาออนไลนนั้นพอสรุปไดดังนี้

 • ชําระแบบโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารของรานคา คอืผูขายจะมเีลขทีบ่ญัชี
ธนาคารที่เปดไวใหลูกคาโอนเงินเขามา เม่ือ
โอนเงินลูกคาตองแจงการชําระเงินผาน
ชองทางตางๆ ตามเงื่อนไขที่รานคาระบุ 
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 นอกจากนี้การระบุชื่อเจาของบัญชี ควรใหตรงกับเจาของเว็บไซต หรือนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนเว็บไซต จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับเว็บไซตไดอีกดวย

ตัวอยางชื่อเจาของบัญชีธนาคาร ควรเปนชื่อเดียวกันกับเจาของเว็บไซต

 • ชาํระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
คือผูขายจะใชบริการเรียกเก็บเงินปลายทาง
กับทางไปรษณีย เมื่อสินคาสงถึงผูรับแลว 
ทางไปรษณยีกจ็ะมหีนงัสอืแจงใหลกูคามารบั
สินคาพรอมกับชําระเงินคาสินคา
  
 • ชาํระผานบัญชธีนาคารออนไลน 
(e-Banking) เปนบรกิารของธนาคาร ผูใชทีม่ี
บัญชีสามารถลงทะเบียนใชงานได ซึ่งจะชวย
ใหการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ กับทาง
ธนาคารทําไดงายตลอด 24 ชั่วโมง  
 
 • ชําระผานเคาทเตอรเซอรวิส
ตางๆ โดยเมื่อเลือกการชําระเงินแลว ผูซื้อ
จะตองพิมพใบแจงคาสนิคาออกมา แลวนําไป
ชาํระท่ีเคาทเตอรเซอรวสิตามท่ีรานคาระบุไว
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 • ชาํระผานบัตรชําระเงิน แบงออกเปน 3 ประเภท คอื 
บตัรเครดิต บตัรเดบิต และบัตรชารจ ซึง่แตละบัตรจะมีลกัษณะ
ที่แตกตางกัน ดังนี้
 - บัตรเครดิต จะหักจากวงเงินในบัตรเครดิตของธนาคารผูถือบัตร
 - บัตรเดบิต จะหักจากบัญชีเงินฝากของผูถือบัตร
 - บตัรชารจ จะเรียกเก็บเปนรายเดือนจากผูใหบรกิาร ตามยอดท่ีใชจายจริงในบัตร
 เมือ่ลกูคาเลือกชําระเงินผานบัตรดังกลาว จะตองกรอกรายละเอียดของบัตรเพ่ือให
ระบบสงขอมลูไปยงัธนาคาร เม่ือธนาคารตรวจสอบถกูตองแลวกจ็ะโอนเงนิเขาบญัชขีองผูขาย
และยืนยันวาการสั่งซื้อนั้นสําเร็จเรยีบรอยแลว เงินในบัตรเครดิตก็จะถูกตัดออกไปเพื่อชําระ
คาสินคานั้น ซึ่งจะใชเวลาเพียงไมกี่นาที

 • ชําระผานบัญชี Paypal เปนบริการชําระและ
เรียกเก็บเงินแบบออนไลนระหวางผูซื้อและผูขายผานทาง
อีเมล ซึ่งผูใชจะตองสมัครเปดบัญชี Paypal กอนโดยใช
เลขทีบ่ญัชธีนาคาร, บตัรเครดติ และอเีมลไวสาํหรบัทาํธรุกรรมผานบญัช ีซึง่วธินีีจ้ะชวยใหการ
ซื้อขายทําไดงาย ทั้งในและตางประเทศ การชําระผานบัญชี Paypal เงินในบัญชีจะเกิดจาก
การผูกบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตเขากับบญัช ีPaypal ซึง่ไมจาํเปนตองเปดเผยขอมลูทางการ
เงินใหผูขายทราบเลย

ขั้นตอนการชําระเงินออนไลนของผูซื้อ
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ขั้นตอนการเรียกชําระเงินของผูขาย

อางอิง www.paypal.com

 • ชาํระผานบญัช ีPaysbuy เปนบัญชีทีใ่หบรกิารแบบเดยีวกบั Paypal ซึง่ทาํหนาที่
เปนตัวกลางในการชําระเงินระหวางผูซือ้และผูขาย ซึง่ท้ังสองฝายจะตองเปดบญัชี Paysbuy 
ที่ www.paysbuy.com เพื่อใชสําหรับเก็บเงินที่เขามาและจายออกไปนั่นเอง

 ขอดีของการใชบริการรับชําระเงินออนไลนผานบัญชี Paypal หรือ Paysbuy นี้
คือชวยใหงายในการซ้ือขายออนไลน สรางความสะดวกสําหรับผูที่ไมมีบัตรเครดิตใหทําการ
ซื้อสินคาและบริการออนไลนได เหมาะกับการซื้อสินคาที่ราคาไมสูงมากนักและยังมีความ
นาเชื่อถือ ปลอดภัยดวย

omise

omise

www.omise.co/th
o m i s e
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 • ชําระผานโทรศัพทมือถือ สามารถชําระคาสินคาและบริการตางๆ ผานโทรศัพท
มอืถอืไดทกุที ่ทกุเวลา ชวยใหการทําธรุกรรมทางการเงนิตางๆ งายขึน้ทีเ่หน็จะมอียู 2 ระบบ คอื
 - mPAY เปนของระบบ GSM advance และ 1-2-Call ของคาย AIS โดย
สามารถชําระคาสินคาและบริการผานโทรศัพทมือถือได ในการใชบริการ mPAY สามารถ

อางอิง www.truemoney.co.th

อางอิง www.ais.co.th/mpay

สมคัรไดทางโทรศพัท เทเลวชิ 
คอลเซ็นเตอร หรือผานทาง
อินเทอรเน็ต ซึ่งการชําระ
เงินสําหรับสินคาและบริการ 
สามารถทําได 3 วิธี คือ หัก
จากบัญชี mCash ที่ผูใชเติม
เงินไวในระบบ หักจากบัญชี
เงินฝาก หักจากบัตรเครดิต

 - TrueMoney เปนของระบบ TrueMove โดยจะตองลงทะเบียน เพื่อสมัคร
ใชบริการ TrueMoney และเติมเงินเขาบัญชี สามารถเลือกวิธีชําระคาสินคาและบริการได 
3 วิธี คือ ชําระกับรานคาที่รับ
ชําระดวยบัญชี TrueMoney 
ตดัเงนิจากบญัชธีนาคาร หรอื
บัญชีบัตรเครดิต สวนการ
เติมเงินก็ทําไดโดยเติมดวย
บัตรเงินสด TrueMoney 
บตัรเครดติ หรอืโอนจากบญัชี
ธนาคารของผูใชก็ได
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เลือกวิธีชําระเงินใหเหมาะสม
 การชําระเงินในรูปแบบตางๆ นัน้ ควรเลือกใชใหเหมาะกับสนิคาและบริการ รวมท้ัง
กลุมลกูคาเปาหมายของรานวามคีวามสามารถชําระเงินผานชองทางใดไดบาง เน่ืองจากรานคา
ออนไลนมีการแขงขันสูง ลูกคาสามารถจะเลือกซ้ือสินคาจากรานคาอื่นที่สะดวกกวาก็ได 
ถามีชองทางการชําระเงินที่หลากหลายไวอํานวยความสะดวกแลว ก็จะชวยใหมีลูกคา
ซื้อสินคาเพิ่มขึ้นไดเชนกัน
 อยางไรก็ตามในการเปดชองทางการชําระเงิน
ในรูปแบบตางๆ นั้น ผูขายเองก็ตองพิจารณาวาเหมาะสม
กับสินคาและบริการของรานหรือไม เชน เปนรานขายปลีก
เสือ้ยดื ซึง่ราคาเร่ิมตนตัง้แต 100-500 บาท สวนใหญลกูคา
กจ็ะซือ้สนิคาคร้ังละไมมาก จะเปดใหบรกิารชาํระผานบตัร
เครดติกค็งไมจาํเปนกไ็ด เพราะจะตองมคีาใชจายในการให
บริการดวย เปนตน แตถาเปนรานขายสินคาที่มีราคา
คอนขางสูง หรือเปนรานที่ขายสงครั้งละมากๆ หรือคาขาย
กับตางประเทศ ก็เหมาะที่จะมีบริการชําระเงินไวหลายๆ 
ชองทาง เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการชาํระเงนิของลกูคา 
ชวยใหการซ้ือขายสินคาทําไดงาย และเปนโอกาสในการ
ขยายธุรกิจในอนาคตได

ความแตกตางของการชําระเงิน
 การบริการชองทางชําระเงินใหลูกคามีทางเลือกในการจายคาสินคาและบริการ 
ถอืเปนสวนดงึดดูความสนใจ และสรางความนาเชือ่ถอืใหกบัรานคา ทัง้นีก้ารรบัชาํระเงนิแตละ
ชองทางจะมีเงื่อนไขและคาธรรมเนียมของผูจายและผูรับเงินที่แตกตางกันไป จึงควรศึกษา
รายละเอยีดกอน เนือ่งจากบางชองทางมคีาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็ฝงผูขาย ซึง่แปลวาจะกลาย
เปนตนทุนที่ตองเสียเพิ่มเติมในการเปดรานคา ซึ่งจะสรุปความแตกตางของคาธรรมเนียม
แตละชองทางไดตามตาราง ดังนี้
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ชองทางชําระ
คาธรรมเนียมการชําระคาสินคา
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 รายการละ 15 บาท
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 รายการละ 5 บาท
TrueMoney รับเงิน 12% ถอนเงิน 20 บาท/ครั้ง -

ตารางแสดงความแตกตางของคาธรรมเนียมแตละชองทาง

*คาธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของผูใหบริการแตละราย
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สตอคสินคาสําคัญอยางไร
 จุดประสงคของการสตอค
สินคา เพ่ือตองการใหสินคามีเพียงพอ
ต อการขาย หากสินค าชิ้นใดขายดี
ก็ควรจะมีการผลิต หรือหามาเก็บไว
ในปริมาณที่มากเชนกัน ซึ่งการนําสินคา
มาไวในสตอคก็ควรพิจารณาหลายๆ 
อยางประกอบดวย เชน สินคาขายดี อายุการใชงาน ระยะเวลาในการเก็บรักษา ความนิยม
ของสินคาในแตละชวง เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษาสินคาไวขายทั้งสิ้น

สตอคอยางไรของไมขาด เงินไมจม
 การจดัการสตอคเปนสวนสาํคญัของการขายของบนเวบ็ไซต e-Commerce เพราะ
ถาหากลูกคาสนใจและส่ังซ้ือแลว กต็องมสีนิคาพรอมจดัสงทุกเม่ือ จงึตองมกีารอัพเดทสตอค
สนิคาจริงและสินคาบนหนาเว็บรานคาใหมคีวามสัมพนัธกนั นอกจากน้ีควรเลือกสตอคสินคา
แตละประเภทตามความตองการของตลาด โดยขอยกตัวอยางตามตารางดานลาง ดังนี้

สตอคเยอะ สตอคนอย
สินคาขายดี สินคาขายไมดี
สินคาหายาก สินคาหางาย
แหลงคาสงอยูไกล แหลงคาสงอยูใกล
สินคาไมตกเทรนด ขายไดเร่ือยๆ สินคาแฟชั่น มาเร็ว ไปเร็ว
พื้นที่ในการเก็บสินคามาก พื้นที่ในการเก็บสินคานอย
มีเงินลงทุนเยอะ มีเงินลงทุนนอย

 จากตารางดานบน จะเห็นวาการจะซ้ือสนิคามาสตอคไวมากหรือนอยน้ัน ขึน้อยูกบั
ปจจยัหลายๆ อยางประกอบกนั ซึง่ตองนาํมาพจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการสัง่ซือ้หรอื
ผลิตเขามาเก็บไวดวย
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บริหารจัดการสินคาในสตอค
 การสั่งซื้อสินคาไวสําหรับขาย เจาของรานเองควรจะสั่งซ้ือในปริมาณที่พอดีกับ
การขาย ไมกกัตนุสนิคาไวเปนจาํนวนมากๆ เน่ืองจากหากขายไมหมดอาจจะทําใหสนิคาลาสมัย
หมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพได หากสินคาขายไมหมดก็อาจจะนํามาลดราคา หรือนํามาเปน
ของแถมสาํหรบัทาํโปรโมชัน่ เพือ่ชวยกระจายสนิคาเดมิออกไปกไ็ด ซึง่จะเปนผลดใีนการขาย
และชวยใหเงินที่ลงทุนไมจมไปกับสินคาที่คางสตอคนั่นเอง

แนวทางการบริหารสินคาคงเหลือในสตอค สามารถทําไดดังนี้
 1. ควรมีการบันทึกสินคาเขาออกทุกครั้งเมื่อมีการซื้อเขามา หรือขายออกไป
 2. บันทึกสินคาคงเหลือทุกครั้งหลังปดการขายในแตละวัน เพื่อใหสามารถ
 ตรวจสอบไดวาสนิคาใดบางจะตองซ้ือเพิม่ และสนิคาใดบางจะตองกระจายออกไป
 3. กาํหนดจํานวนข้ันตํา่ของสินคาคงเหลือแตละชนดิ วามยีอดคงเหลือปรมิาณเทาไร 
 จึงจะตองสั่งซื้อเพิ่มเขามาไวในสตอค
 4. สรุปยอดขายของสินคาแตละชนิด เพื่อจะไดรูวาสินคาใดขายดี
 5. ควรเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพดี ไมควรกักตุนสินคาไวในปริมาณมากๆ

 หากรานคามีการบริหารจัดการสินคาในสตอคอยูเปนประจําแลว จะชวยใหงาย
ในการตรวจสอบ และจดัหาสินคามาขายไดเพยีงพอตอความตองการของลกูคาได นอกจากนี้
ยังชวยในการสรุปรายงานการขาย และวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดอีกดวย
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ไมตองสตอคสินคาก็ขายได
 สําหรับใครท่ีอยากเปดรานขายของออนไลน แตไมมีเงินลงทุนพอในการซ้ือสินคา
เขามาสตอคไว ยังมีบริการแบบใหมที่เรียกวา Drop Ship หรือการเปนตัวแทนขาย โดยท่ี
ไมจาํเปนตองมสีนิคาสตอคไวเอง เพยีงแคทาํหนาทีข่ายสนิคาใหรานคาทีเ่ปนตวัแทน เมือ่มลีกูคา
สัง่ซ้ือก็จะแจงการส่ังซ้ือไปยังรานคา รอรานคายืนยันการส่ังซ้ือ แลวโอนเงินใหรานในราคาสง
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 นอกจากน้ีควรแจงรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อ 
และระยะเวลาในการจดัสงสนิคาใหลกูคาเขาใจ เพือ่ปองกนัไมใหรานของตวัแทนเองถกูโจมตี
จากลูกคา เนื่องจากไมเขาใจระบบการทํางานของตัวแทนได
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สงของอยางไร ถึงมือลูกคา ราคาไมแพง
 การจัดสงสินคาของรานคาออนไลนโดยท่ัวไปจะใชบริการจัดสงพัสดุไปรษณีย 
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เนื่องจากสะดวก และปลอดภัย ซึ่งก็มีหลายรูปแบบใหเลือก 
ทัง้แบบธรรมดา ลงทะเบียน หรอื EMS ซึง่เปนวธิทีีง่ายและสะดวกท่ีสดุ แตถาสินคามีขนาดใหญ
และปรมิาณมากกอ็าจจะตองใชบรกิารขนสงทางรถขนสงสนิคา อยางบรกิารของบรษิทัขนสง
ตางๆ ซึ่งกอนการจัดสงสินคาก็ตองเตรียมการแพ็คหรือบรรจุหีบหอสินคาเสียกอน

การแพ็คสินคา
 การแพ็คสินคาเตรียมจัดสงเปนขอหนึ่งที่ไมควร
มองขาม เนื่องจากตองคํานึงถึงตนทุนการจัดสง รวมถึง
ความเสีย่งในการจดัสงทีจ่ะทาํใหสนิคาเสยีหายได ทัง้นีก้อน
แจงราคาสินคาพรอมคาจดัสงใหลกูคา ตองคํานวณน้ําหนกั
สินคา และคาใชจายในการจัดสงเสียกอน จะไดไมขาดทุน
ในสวนนี ้ซึง่ตองมาทาํความรูจักกบัซองและกลองทีเ่หมาะกบั
การสงสินคาแตละชนิด ที่อาจเลือกหาซ้ือไดจากไปรษณีย 
หรือโรงงานที่รับผลิตโดยตรงในราคายอมเยา ดังนี้

ซองกระดาษไปรษณีย
 ซองกระดาษไปรษณียจะมีหลากหลายขนาด
ใหเลอืกใช และมรีูปแบบทีไ่ดมาตรฐาน ซึง่สามารถใชไดกับ
เครื่องคัดแยกจดหมายอัตโนมัติจึงทําใหจดหมายและ
เอกสารที่จัดสงถึงผูรับไดอยางรวดเร็ว แมนยํา เพิ่มความ
สะดวกและมั่นใจในการฝากสงทุกครั้งนั่นเอง ขอดีของการ
สงแบบซองกระดาษ คือ มีนํ้าหนักเบา และราคาถูก เมื่อชั่ง
รวมกบัสนิคาจะประหยดัคาจดัสง แตมขีอเสยีคอื หากถกูน้ํา 
ถกูเกีย่ว หรอืถกูกระแทกแรงๆ อาจทาํใหซองเปอย หรอืฉกี
ขาดได การแพ็คสนิคาจงึควรแพ็คใสถงุพลาสติกเพ่ือปองกัน
นํ้าอีกชั้นดวย หรือถาเปนสินคาที่อาจแตกหักได เชน แผน
ซีดี ควรเลือกใชซองกันกระแทกแทน
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ราคาจําหนายซองจดหมายไปรษณีย

ราคาจําหนายซองกันกระแทก 

รายการ ขนาด ราคา
ซอง ซี 6 สีขาว 114 x 162 มม. 3 ซอง ราคา 2.00 บาท
ซอง ซี 6 ชนิดสี 114 x 162 มม. 1.00

ซอง ซี 6 ชนิดสีแบบแพ็ค 
(1 แพ็คมี 10 ซอง)

114 x 162 มม. 8.00

ซองขนาด ดีแอล 110 x 220 มม. 1.50

ซองอากาศ DL 110 x 220 มม. 1.50

ซอง ซี 5 สีครีม 162 x 229 มม. 3.00

ซอง ซี 4 สีครีม 229 x 324 มม. 4.00

ซองขยายขาง ซี 4 229 x 324 มม. 5.00

รายการ ขนาด ราคา
ซองกันกระแทก ซี 5 162 x 229 มม. 12.00

ซองกันกระแทก ซี 4  
ชนิดแยกจําหนาย

249 x 324 มม. 17.00

ซองกันกระแทก ซี 4 
ชนิดจําหนายเปนแพ็ค 
(1 แพ็ค เทากับ 5 ซอง)

249 x 324 มม. 80.00

กลองสําเร็จรูปไปรษณีย
 กลองสําเร็จรูปใชสําหรับสงสินคาที่มีขนาดใหญหรือจํานวนมาก ตัวกลองทําจาก
กระดาษลูกฟูกคุณภาพดีมีหลายขนาดใหเลือก เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก ลูกคาที่
ตองการฝากสงสิง่ของกลองท่ีแข็งแรงในการหุมหอมี 
6 ขนาด โดยราคาจําหนายจะรวมอุปกรณปดผนึก 
(เชือก + เทปกาว) เรียบรอยแลว ซึ่งคิดคาบริการ
ตามนํ้าหนักของสิ่งของที่ฝากสง  
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ราคาจําหนายกลองสําเร็จรูป
รายการ ขนาด ราคา

กลองสําเร็จรูปแบบ ก. 14 x 20 x 6 ซม 9.00

กลองสําเร็จรูปแบบ ข. 17 x 25 x 9 ซม. 12.00

กลองสําเร็จรูปแบบ ค. 20 x 30 x 11 ซม. 16.00

กลองสําเร็จรูปแบบ ง. 22 x 35 x 14 ซม. 20.00

กลองสําเร็จรูปแบบ จ. 24 x 40  x 17 ซม. 25.00

กลองสําเร็จรูปแบบ ฉ. 30 x 45 x 20 ซม. 32.00

กลองพัสดุและซองเอกชน
 ทางเลือกสําหรับผู ขายที่ตองการลด
ตนทุนในการจัดสงก็ตองมองหากลองและซอง
ราคาถูกๆ เปนตัวเลือก เนื่องจากอัตราคาบริการ
ของไปรษณียสําหรับการจัดสงเปนมาตรฐาน
ไมสามารถลดได ถึงแมจะมีปริมาณสงมากมาย
แคไหนก็ตาม แตสามารถเลือกซ้ือกลองและซอง
ราคาถูกกวาที่ไปรษณียขายได ซึ่งมีบริษัทและ
โรงงานเอกชนรับผลิตและขายกันในราคาที่
ถกูกวาไปรษณยี ทัง้นีค้ณุภาพซองหรอืกลองทีไ่ดอาจ
มี เนื้อกระดาษหรือชั้นลูกฟูกที่บางกว าการ
แพค็ของ จงึตองเสรมิแปะดวยสกอ็ตเทปตามรอยตอ
ของซองกันซองฉีกขาด และตองรัดเชือกกลอง
ใหหนาแนน ซึง่อปุกรณในการแพค็ของเหลาน้ีไมวา
จะเปนสกอ็ตเทป ทีต่ดัเทป เชือกรดักลองกต็องซ้ือ
แยกเตรียมไว ตางจากไปรษณียที่มีมาใหเปนชุด
 ราคาคากลองและซองเอกชนจะมีราคาถูกกวาอยางเห็นไดชัด หากเปนกลองจะมี
ราคาถูกกวากันมากกวาเทาตัว สวนซองจะถูกกวา 1-2 บาท แตถาซื้อในปริมาณมากก็ถือวา
ประหยัดไปไดหลายบาท หรือหากใชจํานวนมากอาจสั่งพิมพชื่อ หรือตราสัญลักษณของราน 
เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถืออีกดวย
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วิธีการจัดสงสินคาแบบตางๆ
พัสดุไปรษณียในประเทศ
 • พัสดุธรรมดา เปนการสงแบบไมกําหนดนํ้าหนัก 
ซึ่งไปรษณียจะใหหมายเลขพัสดุไวตรวจสอบสถานะได
ทีท่าํการไปรษณียเทานัน้ ระยะเวลาในการจัดสงไมเกิน 5 วนั
ทําการ
 • พัสดุลงทะเบียน เปนการสงแบบกําหนดนํ้าหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม ราคาขึ้นอยู
กบันํา้หนกั โดยไปรษณียจะใหเลขท่ีพสัดุไวตรวจสอบสถานะการจัดสงทีต่นทางและปลายทาง
สามารถตรวจสอบแบบออนไลนเองไดที่ http://track.thailandpost.co.th ระยะเวลา
ในการจัดสงประมาณ 3-4 วันทําการ
 • ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เปนการสงแบบกําหนดนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม 
ราคาขึ้นอยูกับนํ้าหนัก สามารถตรวจสอบสถานะการจัดสงแบบออนไลนไดที่ http://track.
thailandpost.co.th เชนเดยีวกบัแบบลงทะเบยีน แตจะรายงานสถานะการจัดสงทกุขัน้ตอน
อยางละเอียด ทําใหมั่นใจไดวาสิ่งของจะถึงมือผูรับไดตามกําหนด ใชเวลาในการจัดสงไมเกิน 
2 วันทําการ

ตรวจสอบอัตราคาจัดสงพัสดุ
 กอนตัดสินใจเลือกรูปแบบในการ
จัดสงพัสดุกับทางไปรษณียไทย ควรศึกษา
ถึงอัตราคาบริการการจัดสงแตละรูปแบบ 
เพื่อประเมินคาใชจายเสียกอน โดยสามารถ
เขาไปตรวจสอบไดที่ www.thailandpost.
co.th/rate.php โดยเลือกไดวาปลายทาง
จะสงไปยงัตางประเทศหรอืในประเทศ จากนัน้
จะแสดงผลลัพธคาบริการแตละประเภท
ขึ้นมาใหเปรียบเทียบกัน  
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สงแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง 
 การจัดสงแบบ พกง. หรอืพสัดเุก็บเงินปลายทาง เปนบริการขนสงของไปรษณียไทย
โดยไปรษณียจะออกใบแจงใหผูซือ้มารบัและชําระคาสินคาเอง ณ ทีท่าํการไปรษณียในเขตพืน้ที่
นั้นๆ ตามใบแจง ซึ่งวิธีนี้ถาราคาสินคาไมแพงมาก หรือผูซื้ออยูไกลจากที่ทําการไปรษณีย
ก็ไมคอยสะดวกมากนัก

สงโดยบริษัทขนสงของเอกชน 

 การจัดสงแบบ พกง. หรือพัสดุเก็บเงิน
ปลายทาง เปนบริการขนสงของไปรษณียไทย โดย
ไปรษณียจะออกใบแจงใหผูซื้อมารับและชําระคา
สนิคาเอง ณ ทีท่าํการไปรษณยีในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ ตาม
ใบแจง ซึง่วธินีีถ้าราคาสนิคาไมแพงมาก หรอืผูซือ้อยูไกล
จากที่ทําการไปรษณียก็ไมคอยสะดวกมากนัก

 การจัดสงพัสดุไปรษณียทั้ง 3 แบบนี้ จะเปนแบบที่รานคาทั่วไปใชสําหรับ
การจัดสงสินคาในประเทศ ซึ่งแนะนําใหใชการสงแบบลงทะเบียน หรือ EMS จะดี
ที่สุด เนื่องจากเร็วกวา และสามารถตรวจสอบดวยตัวเองไดผานทางอินเทอรเน็ต 
มั่นใจไดวาพัสดุจะถึงมือผูรับอยางแนนอน ซึ่งคาใชจายก็ไมไดแพงกวาแบบธรรมดา
มากนัก

 สําหรับผู ที่ต องการสงสินคาไปตางประเทศ บริษัทไปรษณียไทยก็มีบริการ
จัดสงพัสดุไปรษณียระหวางประเทศใหบริการเชนกัน ซึ่งมีใหเลือกหลายรูปแบบสามารถ
เขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.
thailandpost.co.th หรืออาจจะใช
บริการขนสงสินคาระหวางประเทศของ
บรษิทัเอกชนตางๆ ซึง่กม็บีรกิารอยูหลายแหง
ทั้งขนสงทางเรือ ทางรถ และทางอากาศ 
(สามารถคนหารายช่ือจากเว็บ google ได)
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ติดตามสถานะการจัดสง
ติดตามสถานะจากไปรษณีย
 หลังจากการจัดสงพัสดุสินคาไปกับ
ไปรษณียไทย กรณีสงแบบลงทะเบียน หรือ
แบบ EMS ทางไปรษณียจะแจงเลขทะเบียน
พัสดุมาพรอมกับใบเสร็จ ซึ่งผู ขายตองแจง
เลขพัสดุนี้ ให ลูกค าเพื่อแสดงว าทางร าน
ไดจดัสงสนิคาไปเรยีบรอยแลว แตในกรณทีีเ่กิด
การสงลาชาและเกิดการทวงถาม คุณสามารถเช็คสถานะการสงพัสดุไดที่ http://track
.thailandpost.co.th/trackinternet  

 หากเขาไปเช็คแตสถานะขาดหายไป หรือไมมีการอัพเดทสถานะใดๆ ใหติดตอไป
ยัง Call Center ของไปรษณียที่เบอร 1545 หรือโทรติดตอไดที่สาขาไปรษณียตนทาง
ทีจ่ดัสง หรอืไปรษณียปลายทาง แตถาเกิดกรณีสญูหายไปรษณียจะมีการชดเชยใหแลวแตประเภท
ของการจัดสง ซึ่งอัตราคาชดเชยตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได สามารถตรวจสอบขอมูล
ไดจากทางไปรษณียโดยตรง

ติดตามสถานะจากขนสงอื่นๆ
 การขนสงแตละรายจะมีวิธีการทํางานที่แตกตางกัน บางรายสามารถเช็คออนไลน
ไดจากเวบ็ไซต บางรายตองโทรสอบถาม ทัง้นีก้อนการใชบรกิารตองมีการพดูคุยตกลงถงึวิธกีาร
ทาํงานเพือ่ใหเขาใจกนัระหวางผูใหบรกิาร และผูใชบรกิาร โดยขัน้ตอนการรบัสนิคาปลายทาง
ตองระบกุอนการจดัสง วาตองการใหจดัสงสนิคาปลายทางทีบ่รษิทัสงสนิคาปลายทาง แลวไป
รับเอง หรือใหจัดสงไปยังที่อยูที่ตองการ ซึ่งอาจจะมีคาบริการเพิ่มเติมอีก
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ขอควรรูขายออนไลน
การขายสินคาออนไลน นอกจากจะทําใหรานเปนที่รู จักแลว ยังตองรักษาฐาน

ลกูคาเดมิ และเพ่ิมลูกคารายใหมเขามา ไมวาจะเปนกิจกรรมสงเสริมการขายใดๆ จะตองตอบสนอง
กิจกรรมการซื้อของลูกคา ตองรูวาลูกคาตองการอะไร กอนซื้อ ขณะซื้อ และหลังการซื้อ
การใหบรกิารทีด่ไีมวาจะเปนการโตตอบพดูคยุ เหมอืนเปนทีป่รกึษาใหลกูคากจ็ะทาํใหลกูคารูสกึ
ถงึความเปนกนัเอง และหากสนิคาดมีคีณุภาพ แนนอนวาลกูคาเดมิตองกลบัมาซือ้อกีแนนอน
อยางไรก็ตามมีหลากหลายเทคนิคที่จะทําใหคุณไปสูความสําเร็จ โดยจะนําเสนอเปนหัวขอๆ
ดังนี้

รูเขารูเรา
ศกึษาการตลาด และคูแขง เพือ่สรางความแตกตาง ในกรณทีีส่นิคาของคณุไมไดเปน

สินคาที่ผลิตเอง หรือแบบไมแตกตางจากคนอ่ืน ยอมตองมีคูแขงเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
ควรมกีารสาํรวจตลาดวาแตละรานมกีลยทุธคาขายอยางไรบาง เพ่ือนาํมาปรบัสรางความแตกตาง
เมื่อศึกษาคูแขงแลวก็ตองหันมาวิเคราะหแผนการขายของรานคุณวามีจุดเดนและจุดดอย
อะไรบาง เพื่อที่จะนําเสนอสินคาใหนาสนใจ และใหไดผลกําไรมากที่สุด

การสรางภาพลักษณ และสรางตรายี่หอ
เมื่อหาจุดเดนของสินคาคุณไดแลวก็ตองสรางภาพ

และชื่อสินคา เพื่อใหลูกคาจดจําสินคาของคุณได กอนอื่น
กต็องสรางจดุเดนนีใ้หตรงกับความตองการของลูกคา ลองนึกดู
วาถาจะบอกลูกคาวาสินคาดี จะตองบอกลูกคาวาอยางไร

ใหพูดส้ันๆ งายๆ และเขาใจ เชน สะดวกในการใช บํารุงรักษางาย ปลอดภัย ทันสมัย ราคา
ไมแพง คณุภาพสงู มกีารรบัประกนัคุณภาพสนิคา และอืน่ๆ อกีมากมายทีส่ามารถนาํมาพดูกบั
ลูกคา อยูที่ทักษะของคุณที่จะสรางความมั่นใจใหกับลูกคา สรุปแลวคือคุณตองบอกลูกคาวา
สินคาที่คุณกําลังนําเสนอสามารถเติมเต็มความตองการอยางไร แลวเหตุใดลูกคาจะตอง
ซื้อสินคาของคุณนั่นเอง
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ขอควรรูขายออนไลน
 การขายสินคาออนไลน นอกจากจะทําใหรานเปนที่รู จักแลว ยังตองรักษาฐาน
ลกูคาเดมิ และเพ่ิมลูกคารายใหมเขามา ไมวาจะเปนกิจกรรมสงเสริมการขายใดๆ จะตองตอบสนอง
กิจกรรมการซื้อของลูกคา ตองรูวาลูกคาตองการอะไร กอนซื้อ ขณะซื้อ และหลังการซื้อ 
การใหบรกิารทีด่ไีมวาจะเปนการโตตอบพดูคยุ เหมอืนเปนทีป่รกึษาใหลกูคากจ็ะทาํใหลกูคารูสกึ
ถงึความเปนกนัเอง และหากสนิคาดมีคีณุภาพ แนนอนวาลกูคาเดิมตองกลบัมาซือ้อกีแนนอน 
อยางไรก็ตามมีหลากหลายเทคนิคที่จะทําใหคุณไปสูความสําเร็จ โดยจะนําเสนอเปนหัวขอๆ 
ดังนี้

รูเขารูเรา
 ศกึษาการตลาด และคูแขง เพือ่สรางความแตกตาง ในกรณทีีส่นิคาของคณุไมไดเปน
สินคาที่ผลิตเอง หรือแบบไมแตกตางจากคนอ่ืน ยอมตองมีคูแขงเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
ควรมกีารสาํรวจตลาดวาแตละรานมกีลยทุธคาขายอยางไรบาง เพือ่นาํมาปรบัสรางความแตกตาง
เมื่อศึกษาคูแขงแลวก็ตองหันมาวิเคราะหแผนการขายของรานคุณวามีจุดเดนและจุดดอย
อะไรบาง เพื่อที่จะนําเสนอสินคาใหนาสนใจ และใหไดผลกําไรมากที่สุด

การสรางภาพลักษณ และสรางตรายี่หอ (Image)

 เม่ือหาจุดเดนของสินคาคุณไดแลวก็ตองสรางภาพ
และชื่อสินคา เพื่อใหลูกคาจดจําสินคาของคุณได กอนอื่น
กต็องสรางจุดเดนนีใ้หตรงกับความตองการของลูกคา ลองนึกดู
วาถาจะบอกลูกคาวาสินคาดี จะตองบอกลูกคาวาอยางไร 

ใหพูดสั้นๆ งายๆ และเขาใจ เชน สะดวกในการใช บํารุงรักษางาย ปลอดภัย ทันสมัย ราคา
ไมแพง คณุภาพสงู มกีารรบัประกนัคณุภาพสนิคา และอืน่ๆ อกีมากมายทีส่ามารถนาํมาพดูกบั
ลูกคา อยูที่ทักษะของคุณที่จะสรางความมั่นใจใหกับลูกคา สรุปแลวคือคุณตองบอกลูกคาวา
สินคาที่คุณกําลังนําเสนอสามารถเติมเต็มความตองการอยางไร แลวเหตุใดลูกคาจะตอง
ซื้อสินคาของคุณนั่นเอง
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พัฒนาสินคาอยูเสมอ
 สินคาสําหรับขายออนไลน
นั้นควรเนนที่รูปลักษณ และการนํา
เสนอใหเห็นถึงความนาสนใจ และ
ดึงดูดลูกคาใหมาซื้อ เพราะลูกคาสวน
ใหญที่เขามาซื้อจะเปนคนที่มีความรู 
และสามารถสืบคนขอมูลไดผานทาง
อนิเทอรเนต็ ซึง่ลกูคาอาจคนพบสนิคา
ทีม่รีปูลกัษณทีเ่หมือนกัน หรอืใกลเคยีงกัน
ทําใหเกิดขอเปรียบเทียบดานคุณภาพ

นําเสนอขอมูลที่นาเชื่อถือ

และราคาได เพราะฉะนัน้จงึควรมกีารนาํเสนอทีส่วยงาม สนิคาทีน่าํมาขายควรเปนสนิคาทีม่ี
คณุภาพ หากไปเดินเลือกมาขายเองก็ตองตรวจสอบคุณภาพใหดกีอน เพราะใครๆ กอ็ยากได
แตของดีๆ  ของทีถ่กูใจ ไมวาจะแพงแคไหนกซ็ือ้ได และจะกลบัมาซือ้อกีแนนอน หากคณุภาพ
ของสนิคาที่สั่งไปคุณภาพลดลงเมื่อไหรก็เหมือนเปนการไลลูกคาทางออมนั่นเอง

 พฤติกรรมการซื้อของคนในปจจุบันที่มี
เทคโนโลยีมารองรับ หากตองการซื้อสินคาใดสักชิ้น
แตไมมคีวามรูเกีย่วกับสนิคาช้ินนัน้ๆ กม็กัตองคนหา
ขอมูลจากเว็บไซตตางๆ หรือสอบถามคนเคยใช 
แตถาหากรานคาเพิม่ขอมลู และเน้ือหาทีเ่ปนประโยชน

ลงไปใหอานไดทันที พรอมใหเครดิตขอมูลที่นาเชื่อถือ เพื่อมารองรับสินคาที่ขาย ยอมทําให
รานคาดูนาเชื่อถือและนาซื้อยิ่งขึ้น
 โดยขอมูลที่เกี่ยวของสามารถหาไดจากนิตยสาร เว็บไซตที่นาเชื่อถือ ตลอดจนผล
การวิจัยที่มีผูศึกษาไว เปนตน
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สรางความสัมพันธกับลูกคา
 ในยุคไอทีการตลาดยุคเกาท่ีใช
เพียงแค ลด แลก แจก แถม เพียงเทานี้
คงไมไดผล การขายสนิคายคุน้ีตองเนนตอยอด
การสรางมลูคาเพิม่ดวยความสมัพนัธ กลยทุธ
การสรางความสัมพันธกับลูกคา สรางความ
ประทับใจใหกับลูกคา ทําใหลูกคามาซ้ือซํ้า 
ซื้อบอยซื้ออยางตอเนื่อง และลูกคามีการ
บอกตอ โดยชวนเพื่อนและญาติมาซื้อ ลูกคา
ประเภทน้ีจะมีมูลคาสูง และทําใหมีกําไร
มากข้ึน คุณสามารถสรางความสัมพันธเหลาน้ีดวยการหม่ันเขามาอัพเดทขอมูลขาวสารจาก
หนาราน และใชชองทางการพดูคยุทีม่ใีหเกดิประสทิธภิาพ เพราะลกูคาบางคนอาจไมมัน่ใจทีจ่ะ
ตดัสนิใจซือ้ในทนัท ีคาํแนะนาํของผูขายจะเปนคะแนนสาํคัญทีจ่ะชวยโนมนาวไดเปนอยางดี 
หากมีสินคามาลงใหมและสามารถแจงขาวสารไปถึงลูกคาได จะทําใหลูกคารูสึกถึงความเปน
คนพิเศษ และเห็นถึงความใสใจเปนการสรางความสัมพันธที่ดีเชนกัน
 การหมั่นสื่อสารพูดคุย สรางความเปนกันเองกับลูกคาจะชวยทําใหลดระยะหาง
ของความสัมพันธลง และชวยทําใหการคาขายของคุณงายขึ้น คุณอาจไมจําเปนตองคุยกับ
คนทุกคน แตตองอัพเดทขาวสาร และนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนและสมํ่าเสมอจะทําให
มีเรื่องคุยและสนิทใจมากขึ้น 

 การมีเว็บไซตเปนหนาราน หรือเปดเพจ Facebook ไวเพื่อขายของ จึงตองสราง
ความสัมพันธกับลูกคา เพราะโดยนิสัยของผูซื้อแลว ไมชอบการยัดเยียดและถูกนําเสนอขาย
ของอยูตลอดเวลา การตัดสนิใจซ้ือสิง่ใดส่ิงหน่ึงจะตองใชการทบทวนซ่ึงคิดวาเหมาะสม อยาก
ไดเองถึงจะซื้อ การใชชองทางสรางความสัมพันธเพื่อเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ใหรานของคุณ
นาสนใจ ไมวาจะเปนการสือ่สารผานทางอเีมล, ขอความ รวมไปถงึการลงโฆษณาผานชองทาง
ตางๆ ลวนเปนชองทางเลือกท่ีเชื่อมความสัมพันธกับลูกคาไว ไมใหขาดการติดตอ หรือซ้ือ
ครั้งเดียวเลิกนั่นเอง

Relationship



หลังราน e-Commerce ก็สําคัญ116

สรางความมั่นใจใหลูกคา
 การซื้อขายออนไลนเปนการซื้อของแบบ
ไมเหน็สินคาจริง ความนาเช่ือถอืจงึเปนสิง่สาํคญัท่ีทาํให
เกิดการขายได ทั้งนี้อาจจะตองใชเวลา หากเปนรานที่
เพิ่งเปดใหม ขอมูลการติดตอซื้อขายยังไมมีประวัติการ
ติดตอกับผูซื้อยังไมขึ้น ในชวงแรกก็ตองอาศัยการลง
โฆษณาไปกอน พรอมกับใหขอมูลท่ีสามารถติดตอได
ที่ชัดเจน สามารถตามตัวได  

 ในปจจุบันมีรานขายของออนไลนมากมาย
อยูบนเว็บไซต สวนใหญผูซื้อจะเขาไปดูเกือบทุกรานที่มี
มาใหเลอืก แตจะเลอืกซือ้จรงิๆ อยูไมกีร่าน หลกัการเลอืก
ของผูซื้อมีอยูหลายอยางประกอบกัน ดังนี้
 •	การอพัเดทสนิคา ผูซือ้สวนใหญชอบการไดเลอืก ยิง่มแีบบใหเลือกเยอะ ยิง่ชอบ 
ยิ่งดี การอัพเดทสินคาใหมๆ เสมอจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยในการตัดสินใจ เพราะผูซื้อบาง
คนก็ไมตองใชเวลาตัดสินใจนาน แคเห็นแลวชอบก็สั่งซื้อ ท้ังนี้ยังตองมีความสมํ่าเสมอในการ
อัพเดท ถารานคามีความเคลื่อนไหวอยูเสมอ ก็จะทําใหลูกคารูสึกวามีคนเฝาราน คอยรับผิด
ชอบ และมีคนใหตดิตอสอบถามอยูเสมอ เพราะฉะน้ันการอัพเดทความเคล่ือนไหว และขอมลู
สินคาจึงเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการคาขายออนไลน
 •	ประวัตขิอมลูการสงสนิคา ประวัตขิอมูลการซ้ือ และการสงสินคาจะเปนตวัชวย
ตัดสินใจไดดีอีกอยาง เพราะหากผูซื้อเห็นวามีคนเคยมาซื้อรานนี้ตลอด ไมมีปญหาอะไรก็จะ
ทําใหนาไวใจ และสั่งซื้อในที่สุด
 •	การพูดคุยกับลูกคา การตอบขอสงสัย หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาเปนจุด
ขายอีกอยางหนึ่งที่จะทําใหผูซื้อเกิดความประทับใจและความเปนกันเอง
 •	ประวัติแบลคลิสต การมีประวัติการคาขายที่ทําใหผูซื้อเกิดความไมพอใจ 
และไมมกีารแกปญหาท่ีดจีะทําใหเปนจดุบอดตอความนาเช่ือถอืของรานได แตหากเกิดปญหา
และมีการแกไขท่ีดีก็จะเปนตัวชวยได
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พวงการบริการ
การเพิ่มยอดขายดวยการใหบริการ เปนเหมือนการพวงบริการเสริมหรือบริการ

พิเศษที่คุณนําเสนอไปพรอมกับการขายสินคา ไมวาจะเปนการรับประกันสินคาหากชํารุด
หรือเสียหายกอนระยะเวลารับประกัน หากเปนสินคาที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือรับมาขายอีกที
คุณก็สามารถทําใบรับประกันจากทางรานคุณเองไดงายๆ ก็จะทําใหลูกคาอุนใจขึ้นในกรณี
ที่สินคามีมูลคาสูง รวมไปถึงบริการจัดสงสินคาฟรีถึงบาน ลวนเปนสิ่งที่ทําใหลูกคาเกิดความ
สะดวกสบาย ประทับใจในการบริการ และอยากกลับมาใชบริการใหม การบริการจึงถือเปน
อีกปจจัยหนึ่งท่ีจะคอยมัดใจลูกคาท่ีเคยผานประสบการณดีๆ จากทางราน และบอกตอกับ
คนอื่นๆ ใหมาอุดหนุนและใชบริการอีกทอดหนึ่ง

หลักการใหการบริการที่ดี มีอยู ขอหลักๆ ดังนี้
บริการดวยความรวดเร็ว ไมวาใครๆ ก็ตองการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ และ

อยางไรก็ตาม ความรวดเร็วก็ตองมาควบคูกับคุณภาพดวย ไมใชเร็วแตสินคาเสียหาย ก็จะยิ่ง
ทําใหเสียทั้งเวลา เสียทั้งงาน จึงตองมีการจัดการที่ดีดวย

ประหยัดเงนิและเวลา เมือ่บรกิารลกูคา
ดแีละรวดเรว็แลวยอมประหยดัเงนิ เวลา ทัง้ของลกูคา
และรานคา ทาํใหลกูคาพงึพอใจ รานคาเองกส็ามารถ
ปดการขายและคํานวณรายรับไดอยางรวดเร็ว เห็นกาํไร
เปนกอบเปนกํา

เกิดความรูสึกท่ีดีตอผู ใหบริการ การบริการ
ที่ดียอมทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ยินดีที่จะกลับมาใหม
ถึงแมวาอาจจะราคาแพงกวา แตถาแลกมาซึ่งความพึงพอใจ
และความไววางใจ ก็ถือวาคุมคากับราคาเลยทีเดียว
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พวงการบริการ (Service) 

 การเพ่ิมยอดขายดวยการใหบริการ 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. ประหยัดเงนิและเวลา เมือ่บรกิารลูกคา
ดแีละรวดเรว็แลวยอมประหยัดเงนิ เวลา ทัง้ของลูกคา
และรานคา ทาํใหลกูคาพงึพอใจ รานคาเองกส็ามารถ
ปดการขายและคํานวณรายรับไดอยางรวดเร็ว เหน็กาํไร
เปนกอบเปนกํา

 3. เกิดความรูสึกที่ดีตอผูใหบริการ การบริการ
ที่ดียอมทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ยินดีที่จะกลับมาใหม
ถึงแมวาอาจจะราคาแพงกวา แตถาแลกมาซ่ึงความพึงพอใจ 
และความไววางใจ ก็ถือวาคุมคากับราคาเลยทีเดียว
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สมนาคุณใหประทับใจ 

 การเพ่ิมความประทับใจดวยการสมนาคุณใหลูกคา
รูสึกวาเปนคนพิเศษกวาใคร เปนกลยุทธอีกอยางท่ีทําใหมัดใจ
ลูกคาไดเปนอยางดี ดวยความสดใหมของการคาขายออนไลน
ทีส่ามารถนาํเสนอทัง้ขอมลูสนิคาและบรกิารไดโดยตรงกบัลกูคา 

รับผิดชอบในกรณีผิดพลาด

ถือเปนขอไดเปรียบสําหรับการทําโปรโมชั่นโดนใจไปยังลูกคาไดทันที ไมวาจะเปนการทํา
โปรโมช่ันลด แลก แจก แถม ประเภทน้ีไมตองพูดถงึ เพราะเปนทีถ่กูอกถูกใจลูกคาแนนอนอยูแลว
การทําโปรโมชั่นเหลานี้นอกจากชวยยอดขายใหเติบโตขึ้นแลว หากสินคาของคุณมีคุณภาพ
เปนที่พึงพอใจก็จะนําไปสูกระบวนการการบอกตอน่ันเอง นอกจากโปรโมช่ันลด แลก แจก 
แถม แลว ยังสามารถทําโปรโมชั่นสมนาคุณลูกคาคนพิเศษได การทํากิจกรรมแบบน้ีจะยิ่ง
ตอกยํ้าใหลูกคาของคุณรูสึกวามีสิทธิพิเศษเหนือใครๆ และรูสึกภูมิใจที่ไดมาอุดหนุนรานของ
คุณ ยกตัวอยางเชน มอบบัตรของขวัญซึ่งเปนสวนลดเมื่อซื้อสินคาภายในรานสําหรับสมาชิก
รานที่เคยอุดหนุนกับราน, มอบของรางวัลสุดพิเศษเมื่อมียอดคาใชจายตามที่รานกําหนด, 
มอบแพคเกจทองเที่ยวสําหรับลูกคาที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุดภายในเดือนนั้น เปนตน

 ข อน้ีเป นประเด็นสําคัญในการขายของ
ออนไลน เนื่องจากการขายของผานเว็บไซตเปนส่ิงที่
จบัตองไมได สนิคาท่ีขายลกูคาจะดแูละตัดสนิใจผานทาง
รูปภาพ และการพูดคุยกับคนขายเทานั้น หากสินคา
ที่ถูกสงไปไมตรงกับท่ีตกลง หรือไมเหมือนกับรูปภาพ
ทาํใหลกูคาไมพอใจ ทางรานตองรบัผดิชอบเพ่ือใหลกูคา

สบายใจ หรอืหากในกรณีทีเ่ปนสนิคาพรอีอเดอรเชน เสือ้ผาแฟชัน่ทีส่ั่งนาํเขามาจากประเทศ
อื่นที่คุณเองก็ไมอาจรูไดเลยวาสินคาจะตรงกับภาพหรือไม เชนนี้แลวคุณจําเปนตองระบุเปน
ขอตกลงกบัลกูคาใหชดัเจน และยํา้วาตองใหลกูคาอานและยนิยอมตอขอตกลงดงักลาว กเ็ปน
ทางเลือกหนึ่งซึ่งปองกันการผิดพลาดที่เราไมสามารถควบคุมได



กรมพัฒนาธุรกิจการคา

119คูมือ : เปดรานออนไลน

กกรมมกกรรมม าาพพพพพฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาธุรรกกจจกกาารคคาาาาาาาาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพพพพพพพพพพฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาาาาธธธธธธธธธธธธธธธธธธธุุุุุุุุุุุุุุรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรกกกกกกกกกกกกกกจจกกาารรคคาาาาาาาาาาาาาาาาาา

การจดทะเบียน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ภาคผนวกก
ทําไมตองจดทะเบียนพาณิชยเล็กทรอนิกส
 เพ่ือใหธรุกจิมคีวามนาเชือ่ถอืจากการมสีถานะตวัตนทางกฎหมาย เพือ่การประโยชน
ในการทําธุรกรรมกับหนวยงานตางๆ และสรางความมั่นใจใหผูบริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการ
คาอาศัยอํานาจตามกฎหมายทะเบียนพาณิชยใหผูขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต
ทั้งเว็บไซตรานคาออนไลนหรือ Social Media ตองจดทะเบียนพาณิชยการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูประกอบการแสดงตนอยางเปดเผยตอทางราชการ 

ยื่นจดทะเบียนพาณิชยไดที่ไหน
 ผูขายสินคาหรือบริการผานทางออนไลนจะตองยืน่จดทะเบียนพาณิชย ณ สาํนกังาน
เขตในกรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา เทศบาล หรอืองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตามท่ีตัง้
ของสถานประกอบการหรือตามที่อยูของผูขาย

เอกสารที่ใชจดทะเบียนพาณิชยเล็กทรอนิกส
 1.   
 

2. แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
 3. รายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต (เอกสารแนบแบบ ทพ.) กรอก ๑ ใบ ตอ ๑ เวบ็ไซต 
(ทําสําเนาเพื่อขอใชเครื่องหมาย DBD Registered)
 4. Print หนาแรกของเว็บไซต
 5. วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

 เพ่ือให้ธุรกิจมคีวามน่าเช่ือถือจากการมสีถานะตัวตนทางกฎหมาย เพ่ือการประโยชน์
ในการท�าธุรกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ และสร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อาศัยอ�านาจตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ให้ผู ้ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต                      
ท้ังเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์หรือ Social Media ต้องจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการแสดงตนอย่างเปิดเผยต่อทางราชการ

 ผูข้ายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์จะต้องยืน่จดทะเบยีนพาณชิย์ ณ ส�านกังาน
เขตในกรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ตามท่ีต้ัง
ของสถานประกอบการหรือตามที่อยู่ของผู้ขาย

 1. ถ้าผูป้ระกอบพาณิชยกจิยืน่เอกสารด้วยตนเอง ให้แสดงบตัรประจ�าตัวประชาชน
ไม่ต้องใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน
 2. แบบค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
 3. รายละเอยีดเกีย่วกบัเว็บไซต์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ 
(ท�าส�าเนาเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered)
 4. Print หน้าแรกของเว็บไซต์
 5. วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
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 6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัท (กรณีจดในนาม
นิติบุคคล)
 7. 

กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาของบาน (เอกสารเพิ่มเติม)

 1. หนังสือยินยอมใหใชสถานที่หรือสัญญาเชา
 2. สาํเนาบตัรประชาชนเจาของสถานทีพ่รอมสําเนาทะเบยีนบานหรอืเอกสารสทิธิ์
ที่แสดงวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์

หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
 1. มีเว็บไซต หรือ Social Media ที่ถูกตองตรงกับรายการที่จดทะเบียนพาณิชย 
(แบบ พค.0403)
 2. สินคา/บริการจะตองเปนไปตามพาณิชยกิจที่ไดจดทะเบียนพาณิชย

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย 
รับรองความมีตัวตน

  หลงัจากไดดาํเนินการจดทะเบยีน
พาณชิยแลว เวบ็ไซตรานคาออนไลน ทีม่กีาร
ใหข อมูลธุรกิจและขอมูลสินคา หรือ

บริการครบถวน ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
จะมีการใหเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD 
Registered นําไปแสดงบนหนาเว็บไซต และสามารถคลิกตรวจสอบ
ขอมูลความมีตัวตนตามกฎหมายมายัง www.trustmarkthai.com 
นอกจากน้ันยังไดรับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบ
ธุรกิจออนไลนใหประสบความสําเร็จจากกรมฯ อยางตอเนื่อง

D

 หนังสือมอบอ�านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท และส�าเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ 

 6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนาม
นิติบุคคล)
 7. หนังสือมอบอ�านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และส�าเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ 

 1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ีพร้อมส�าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

เครื่องหมายรับรองผูประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

 ผู ้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) หรือร้านค้าออนไลน์ สามารถ         
ขอใช้เคร่ืองหมาย เพ่ือแสดงความมีตัวตนในการ

ประกอบธุรกิจ e-Commerce โดยน�าไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ และสามารถ
คลิกตรวจสอบข้อมูลความมีตัวตนมายัง www.trustmarkthai.com 
เคร่ืองหมายจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้มี
ก�าหนดใช้

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับเครื่องหมาย
 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 2. ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือร้านค้าออนไลน์                  
ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - ประกอบธุรกิจ e-Commerce ตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องจดทะเบียน
   พาณิชย์
  - การท�าธุรกรรมโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามที่กรมประกาศก�าหนด
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การยื่นขออนุญาตใชเครื่องหมาย
 สามารถแจงขอใชเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered 
ไดที่กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร. 0-2547-5960 หรือ เว็บไซต 
www.trustmarkthai.com หรอื สงเอกสารมาที ่e-Mail : e-commerce@dbd.go.th หรอื 
โทรสาร 0-2547-5973

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ได จัดทําเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไทย ซึ่งเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของ World 
Trustmark Alliance ที่มีสมาชิกประเทศตางๆ ไมนอยกวา 30 ประเทศ เพื่อเปนหลักเกณฑ
การจัดทําเว็บไซตรานคาออนไลนที่ดีมีการใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน มีความปลอดภัย
ของระบบการซือ้ขายสนิคา เปนการเพิม่ระดบัความนาเชือ่ถอืของเวบ็ไซตรานคาออนไลนไทย
ใหแกผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา/บริการจากรานคาออนไลน โดยหลักสําคัญ
ประกอบดวย
 1. ดานการเปดเผยขอมลูของธรุกจิและรายละเอยีดของสนิคาหรอืบรกิารดวยความ
ถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย
 2. ดานเงือ่นไขทางการคา วธิกีารยกเลกิหรอืคนืสนิคา และวิธกีารตดิตอส่ือสารกบัลกูคา 
 3. ดานความปลอดภัยของระบบการใชงานบนเว็บไซตรานคาออนไลน 
 4. ดานความปลอดภัยของการเก็บรักษา และใชงานขอมูลสวนบุคคล การจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล 
 5. ดานกลไกการแกปญหาขอรองเรยีนและการระงบัขอพพิาทจากการซือ้ขายสนิคา
หรือบริการ ที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา

  สามารถแจ้งขอใช้เคร่ืองหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                 
(DBD Registered) ได ้ ท่ีกองพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า                                                
โทร. 0-2547-5960 หรือ เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com หรือ ส่งเอกสารมาท่ี                     
e-Mail : e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 0-2547-5973
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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

การยื่นขออนุญาตใชเครื่องหมาย
 สามารถยื่นผานทาง www.trustmarkthai.com 

หรือ กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
โทร. 02-547-5961 หรืออีเมล dbd-veried@dbd.go.th ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

www.trustmarkthai.com

ความนาเช่ือถือใหนําไปติดตั้งแสดงบนหนาเว็บไซตรานคาออนไลนที่สามารถคลิกตรวจสอบขอมูล
มาที ่www.trustmarkthai.com โดยเครือ่งหมายจะมอีายกุารใชงานเปนเวลา 1 ป นบัแตวนัอนญุาต 
และสามารถยื่นขอตออายุไดปตอป

คุณสมบัติของผูขออนุญาตใชเครื่องหมาย
 • บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 • จัดสงงบการเงิน (กรณีเปนนิติบุคคล)
 • จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 • เปนเจาของโดเมนเนม
 • มีระบบการสั่งซื้อ การชําระเงิน และการจัดสง
 • ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
 • สินคาหรือบริการ จะตองเปนไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ไดจดทะเบียน
พาณิชย และไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
 • สินคาหรือบริการที่อาจสงผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชน จะตองจัดใหมีขอความเตือน
บนเว็บไซตเพื่อใหความคุมครองสิทธิแกเด็กและเยาวชน
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
e-Commerce

ภาคผนวกข
 การทําธุรกิจออนไลน เปนรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่งตองมีการปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายทางการคาของสินคาหรือบริการแตละประเภท  และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัการประกอบธรุกจิออนไลน   ซึง่ปจจบุนัความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถกอใหกอความเสียหายในดานตางๆ แกผูใชงานได หากไมมีความรูความเขาใจ ดังนั้น
ผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลน จงึควรทํา ความเขาใจกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ ทัง้ในสวนของ
ความปลอดภยัตอขอมลูสวนบุคคลของผูบรโิภค และการเตรยีมพรอมรบัมอืกบัการถกูละเมดิ
ลิขสิทธิ์ หรือการนําคอนเทนตที่อยูในความครอบครองของผูอื่นมาใชแสวงหาประโยชนดวย 

1.กฎหมายธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. 2544

 ในปจจุบันมีการทําธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร
กันบนเครือขายโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แทนการใชกระดาษ ดังนั้น การนําวิธีการดังกลาวมาใช จึงสงผล
ใหมีตองมีการรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเสมอเหมือนกับการทํา
หลักฐานเปนกระดาษหรือหนังสือ รับรองการสงและรับขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการ
รับฟงพยานหลักฐานและการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  กฎหมาย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 จะกําหนด หามมิใหคูความหรือคูกรณีปฏิเสธหรือ
บงัคบัใหขอมลูอเิลก็ทรอนกิสดงักลาวมผีลผกูพนัทางกฎหมาย สามารถใชเปนพยานหลกัฐาน
ในการดําเนินคดีตอไปได

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

 การท�าธุรกิจออนไลน์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายทางการค้าของสินค้าหรือบริการแต่ละประเภท และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถก่อให้ก่อความเสยีหายในด้านต่างๆ แก่ผูใ้ช้งานได้ หากไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ ดังนัน้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ จึงควรท�าความเข้าใจกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนของ
ความปลอดภยัต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค และการเตรียมพร้อมรับมอืกับการถกูละเมดิ
ลิขสิทธิ์ หรือการน�าคอนเทนต์ที่อยู่ในความครอบครองของผู้อื่นมาใช้แสวงหาประโยชน์ด้วย

1.	พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง	 	 	
	 อิเล็กทรอนิกส	พ.ศ.	2544	
 ในปัจจุบนัมกีารท�าธุรกรรมในรูปแบบอิเลก็ทรอนกิส์ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสือ่สาร
กันบนเครือข่ายโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แทนการใช้กระดาษ ดังนั้น การน�าวิธีการดังกล่าวมาใช้ จึงส่งผล
ให้ต้องมีการรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอเหมือนกับการท�า            
หลักฐานเป็นกระดาษหรือหนังสือ รับรองการส่งและรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
รับฟังพยานหลกัฐานและการช่ังน�า้หนกัพยานหลกัฐานท่ีเป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ มผีลผกูพัน
ทางกฎหมาย สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีต่อไปได้

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 ส�านกังานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) โทร. 0-2142-1160 
เว็บไซต์ www.etda.or.th
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2.กฎหมายวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

 การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร คือ การกระทําการที่ถือวาเปนความผิดตาม
กฎหมาย และเปนการกระทําผานหรือโดยอาศัยคอมพิวเตอรในการกระทําความผิด 
ซึ่งมีวัตถุประสงคมุงตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลของคอมพิวเตอร หรือบุคคล เพื่อกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูอืน่ หรอืประชาชน จะมีความผิดตามกฎหมาย วาดวยการกระทําผิดเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 1. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 โทร. 0-2142-1160  เว็บไซต www.etda.or.th
 2. สาํนกัปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) 
 สายดวน 1212 www.mict.go.th
 3. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
 ทางเทคโนโลยี (ปอท.) โทร 02-142-2555-60 www.tcsd.in.th 
 4. ศนูยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร ประเทศไทย (ThaiCERT) 
 โทร 02-142-2483 www.thaicert.or.th

3. กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายสินคาทางออนไลนที่เขาขายการ “ตลาดแบบตรง” 
ตองจดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับสํานักงานคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค 
กอนทําการคา

2.	พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
	 คอมพิวเตอร	พ.ศ.	2550	
 การกระท�าความผิดทางคอมพิวเตอร์ คือ การกระท�าการท่ีถือว่าเป็นความผิด         
ตามกฎหมาย และเป็นการกระท�าผ่านหรือโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ในการกระท�าความผิด           
ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล เพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 1. ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สายด่วน 1212 
เว็บไซต์ www.etda.or.th
 2. กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บก.ปอท.) โทร 0-2142-2555-60 www.tcsd.go.th
 3. ศนูย์ประสานงานการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) 
โทร. 0-2123-1212 www.thaicert.or.th

3.	พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง		 	
	 พ.ศ.	2545	
 ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าทางออนไลน์ที่เข้าข่ายการ “ตลาดแบบตรง”
ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนท�า       
การค้า

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
 สายด่วน 1166 www.ocpb.go.th
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4. กฎหมายคุมครองผูบริโภค
 “การโฆษณา” จะตองไมใชขอความท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความท่ีอาจ
กอใหเกดิผลเสยีตอสงัคมเปนสวนรวม ไมวาขอความนัน้จะเปนขอความทีเ่กีย่วกบัแหลงกาํเนดิ 
สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการ
ใชสินคาหรือบริการ 
 • ขอความที่เปนเท็จหรือเกินจริง
 • ขอความทีจ่ะกอใหเกิดความเขาใจผดิในสาระสาํคัญเกีย่วกบัสินคาหรอืบรกิาร เชน 
การยกสถิติที่ไมจริง
 • ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
 •  ขอความทีจ่ะทาํใหเกิดความแตกแยกเหรอืเสือ่มเสยีความสามคัคใีนหมูประชาชน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 1. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) สายดวน 1166 
 www.ocpb.go.th
 2. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
 (บก. ปคบ.) สายดวน 1135 http://consumer.hightechcrime.org 
 3. มูลนิธิเพื่อผูบริโภค โทร 0-2248-3734-7 www.consumerthai.org

5. กฎหมายทะเบียนพาณิชย
 กระทรวงพาณิชยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 
ในการกาํหนดใหผูประกอบพาณชิยกิจการซือ้ขายสนิคาหรอืบรกิารออนไลน การใหเชาพืน้ที่
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting) และการบริการเปนตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) ตองจดทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลที่สํานักงานใหญตั้งอยู
ในเขตทองที่
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 สายดวน 1570 www.dbd.go.th

4.	พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค	พ.ศ.	2522	
 “การโฆษณา” จะต้องไม่ใช่ข้อความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ             
ท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นข้อความท่ีเก่ียวกับ          
แหล่งก�าเนิดสภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ 
การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
 • ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง
 • ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ 
เช่น การยกสถิติที่ไม่จริง
 • ข้อความท่ีเป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มกีารกระท�าผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือน�าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
 •  ข้อความท่ีจะท�าให้เกดิความแตกแยกหรือเสือ่มเสยีความสามัคคใีนหมูป่ระชาชน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 1. ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) สายด ่วน 1166                             
www.ocpb.go.th
 2. กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค              
(บก.ปคบ.) สายด่วน 1135 www.cppd.go.th
 3. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทร. 0-2248-3734-7 www.consumerthai.org

5.	พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย	พ.ศ.	2499
 ก�าหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ การซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ การให้เช่า
พืน้ท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Web Hosting) และการบริการเป็นตลาดกลางพาณิชย์
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Marketplace) ต้องจดทะเบยีนพาณิชย์ ณ ส�านกังานเขตในกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ท่ีส�านักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ใน
เขตท้องที่

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
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6. กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

 ผูใดรูอยูแลวหรอืมีเหตอุนัควรรูวางานใดไดทาํข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอืน่ กระทํา
อยางใดอยางหนึง่แกงานนัน้เพือ่หากาํไร ใหถอืวาผูนัน้กระทาํการละเมดิลิขสิทธิ ์ถาไดกระทาํ
ดังตอไปนี้
 1. ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซื้อ
 2. เผยแพรตอสาธารณชน
 3. แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์
 4. นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
 สายดวน 1368 www.ipthailand.go.th

7.กฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ 
พ.ศ. 2542

 • การดูแลราคาสินคาใหอยูในระดับราคาท่ีเหมาะสม ทัง้สนิคาอปุโภค บรโิภค สนิคาเกษตร
 • ดแูลปรมิาณสนิคาใหเพยีงพอ เหมาะสม กบัความตองการบรโิภคภายในประเทศ
 • กลุมเปาหมายที่ดูแล คือ ผูบริโภค เกษตรกร และผูประกอบการ
 • เพื่อดูแลใหมีการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม ไมมีการฮั้วราคา รายใหญรังแก
รายเล็ก และกําหนดราคาตามอําเภอใจ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
 สายดวน 1569 www.dit.go.th

6.	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537
 ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า งานใดได้ท�าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 
กระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพ่ือหาก�าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าการละเมิดลิขสิทธ์ิ               
ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้
 1. ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
 2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 3. แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
 4. น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 สายด่วน 1368 www.ipthailand.go.th

7.	พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ		
	 พ.ศ.	2542
 • การดูแลราคาสินค้า ให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งสินค้า อุปโภค บริโภค 
สินค้าเกษตร
 • ดูแลปริมาณสนิค้าให้เพียงพอ เหมาะสม กับความต้องการบรโิภคภายในประเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายที่ดูแล คือ ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการ
 • เพื่อดูแลให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการฮั้วราคา รายใหญ่รังแก
รายเล็ก และก�าหนดราคาตามอ�าเภอใจ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 สายด่วน 1569 www.dit.go.th
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8. กฎหมายจดแจงการพิมพ
 • ตาม พ.ร.บ.จดแจงการพิมพ พ.ศ.2550 กําหนดใหผูประกอบการสื่อสิ่งพิมพ ตอง
จดแจงการพมิพ สาํนกัพมิพหรอืผูพมิพ สิง่พมิพซึง่เปนหนงัสอืหรอืสิง่พมิพทีบ่นัทกึดวยวธิกีาร
ทางอิเลก็ทรอนกิส ตองสงหนังสอืหรอืสิง่พมิพจาํนวน 2 ฉบบั ใหหอสมดุแหงชาตภิายใน 30 วนั
นับแตวันเผยแพร เพื่อนําไปใหบริการคนควาในหอสมุดแหงชาติ 1 ฉบับ และอีกฉบับ
เก็บเขาสูคลังส่ิงพิมพแหงชาติ เพ่ือเปนหลักฐานการพิมพของชาติ รวมทั้งใชเปนหลักฐาน
ในชั้นศาลกรณีเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์
 • กรณีนี้หมายรวมถึง ผูประกอบธุรกิจหนังสือออนไลนหรือ e-Book ดวย
 • ไมรวมถึงผูขายหรือรานขายหนังสือออนไลนที่ไมใชผูผลิตเอง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 02-422-8888 www.culture.go.th

9. กฎหมายผลิตภัณฑ อาหารและยา
 • ผลิตภัณฑทีอ่ยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
มี 8 ผลิตภัณฑ ไดแก ยา อาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใชในครัวเรือน 
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ยาเสพติดใหโทษ และสารระเหย
 •  ผลิตภัณฑที่ อย. ไมใหขายทางออนไลนมี 3 ผลิตภัณฑ คือ ยา วัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตประสาท และยาเสพติดใหโทษ
 • การขายและการโฆษณาผลิตภัณฑจะตองมีการอนุญาตกอน ไดแก อาหาร ยา 
เครื่องมือแพทย
 • การผลิตหรือนําเขาเพื่อการขายเครื่องสําอางควบคุม ตองแจงรายละเอียดตามที่ 
อย. กําหนดกอนการผลิตหรือการนําเขาเพื่อการขาย สวนการโฆษณาไมตองมีการอนุญาต 
แตจะตองอยูในขอบเขตของกฎหมายและใหนาํบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภค
ในสวนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใชบังคับโดยอนุโลม

8.	พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ	พ.ศ.	2550
 •  ก�าหนดให้ผู้ประกอบการสือ่สิง่พิมพ์ ต้องจดแจ้งการพิมพ์ ส�านกัพิมพ์หรือผูพิ้มพ์
ส่ิงพิมพ์ซึง่เป็น หนงัสอืหรือส่ิงพิมพ์ท่ีบนัทึกด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส์ ต้องส่งหนงัสอืหรือ
สิง่พิมพ์จ�านวน 2 ฉบบั ให้หอสมดุแห่งชาติภายใน 30 วันนบัแต่วันเผยแพร่ เพ่ือน�าไปให้บริการ
ค้นคว้าในหอสมดุแห่งชาติ 1 ฉบบั และอีกฉบับเก็บเข้าสูค่ลงัส่ิงพิมพ์แห่งชาติ เพ่ือเป็นหลักฐาน
การพิมพ์ของชาติ รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลกรณีเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์
 • กรณีนี้หมายรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือออนไลน์หรือ e-Book ด้วย
 • ไม่รวมถึงผู้ขายหรือร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเอง

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กระทรวงวัฒนธรรม
 สายด่วน 1765 www.m-culture.go.th

9.	พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522
	 และพระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	2510
 • ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) มี 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย   
ที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติด
 • ผลิตภัณฑ์ที่ อย. ไม่ให้ขายทางออนไลน์มี 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ยา วัตถุออกฤทธิ์      
และยาเสพติดให้โทษ
 • การขายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์จะต้องมีการอนุญาตก่อน ได้แก่ อาหาร ยา 
เครื่องมือแพทย์
 • การผลติหรือน�าเข้าเพ่ือการขายเคร่ืองส�าอางควบคุม ต้องแจ้งรายละเอยีดตามท่ี
อย. ก�าหนดก่อนการผลิตหรือการน�าเข้าเพ่ือการขาย ส่วนการโฆษณาไม่ต้องมีการอนุญาต       
แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและให้น�าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครอง          
ผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 • วัตถุอันตรายตองขึ้นทะเบียนและแสดงขอความบนฉลากเพิ่มเติม “หามนําไปใช
ในวัถตุประสงคอื่น นอกจากที่ระบุไวบนฉลาก” การโฆษณาไมตองมีการอนุญาต แตจะตอง
อยูในขอบเขตของกฎหมายและใหนาํบทบัญญัตขิองพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภคในสวน
ที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใชบังคับโดยอนุโลม
 • ขอความการโฆษณาจะตองไมเปนเท็จ หรือหลอกลวง ทําใหเขาใจผิดในสาระ
สําคัญ คุณภาพ และคุณประโยชนของผลิตภัณฑ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 โทรสายดวน 1556 www.fda.moph.go.th

10. กฎหมายธรุกจินาํเท่ียวและมคัคเุทศก พ.ศ. 2551

 ธุรกิจออนไลนที่ประกอบธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จะตองดําเนินการขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตอกรมการทองเที่ยว
 “ธุรกิจนําเที่ยว” หมายความวา ธุรกิจเกี่ยวกับการนํานักทองเที่ยวเดินทางไป
ทองเท่ียว หรอืเดินทางไปเพ่ือวตัถุประสงคอืน่ โดยจัดใหมบีรกิารหรือการอํานวยความสะดวก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง อันไดแก สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก หรือบริการอื่นใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมการทองเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลาง 
 โทรศัพท : 02-401-1111 www.mots.go.th

NOTE

นอกจากน้ียังมีกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับสินคาหรือบริการแตละประเภท ซึ่งผูประกอบ
การจะตองศกึษารายละเอยีดเพือ่ปฏิบตัใิหถกูตองตามกฎหมาย ไมสงผลใหเกดิปญหา
ในการประกอบธุรกิจของตน

 • วัตถอุนัตรายต้องขึน้ทะเบยีนและแสดงข้อความบนฉลากเพ่ิมเติม “ห้ามน�าไปใช้
ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากที่ระบุไว้บนฉลาก” การโฆษณาไม่ต้องมีการอนุญาต แต่จะต้อง
อยู ่ในขอบเขตของกฎหมายและให้น�าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค                     
ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้บังคับโดยอนุโลม
 • ข้อความการโฆษณาจะต้องไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวง ท�าให้เข้าใจผิดในสาระ
ส�าคัญ คุณภาพ และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

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

10.	พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวแลมัคคุเทศก		
	 พ.ศ.	2551
 ธุรกจิออนไลน์ท่ีประกอบธุรกิจน�าเท่ียวและมคัคเุทศก์ จะต้องด�าเนนิการขอใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ต่อกรมการท่องเที่ยว “ธุรกิจน�าเที่ยว” หมายความว่า 
ธุรกิจเก่ียวกับการน�านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเท่ียว หรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 
โดยจัดให้มีบริการหรือการอ�านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก ่
สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 โทร. 0-2401-1111 www.tourism.go.th

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

 • วัตถุอันตรายตองขึ้นทะเบียนและแสดงขอความบนฉลากเพิ่มเติม หามนําไปใช
ในวัถตุประสงคอื่น นอกจากที่ระบุไวบนฉลาก การโฆษณาไมตองมีการอนุญาต แตจะตอง
อยูในขอบเขตของกฎหมายและใหนาํบทบัญญัตขิองพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภคในสวน
ที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใชบังคับโดยอนุโลม
 • ขอความการโฆษณาจะตองไมเปนเท็จ หรือหลอกลวง ทําใหเขาใจผิดในสาระ
สําคัญ คุณภาพ และคุณประโยชนของผลิตภัณฑ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
โทรสายดวน

กฎหมายธรุกจินาํเทีย่วและมคัคเุทศก พ ศ
ธุรกิจออนไลนที่ประกอบธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จะตองดําเนินการขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตอกรมการทองเที่ยว
ธุรกิจนําเที่ยว หมายความวา ธุรกิจเกี่ยวกับการนํานักทองเที่ยวเดินทางไป

ทองเท่ียว หรอืเดินทางไปเพ่ือวตัถุประสงคอืน่ โดยจัดใหมบีรกิารหรือการอํานวยความสะดวก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง อันไดแก สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก หรือบริการอื่นใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมการทองเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลาง
โทรศัพท

NOTE

นอกจากน้ียังมีกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับสินคาหรือบริการแตละประเภท ซึ่งผูประกอบ
การจะตองศกึษารายละเอยีดเพือ่ปฏิบตัใิหถกูตองตามกฎหมาย ไมสงผลใหเกดิปญหา
ในการประกอบธุรกิจของตน






