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รายละเอียด 
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ
ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดตรัง 
An enhancement of entrepreneur of One Tambon One 
Product Goods towards social commerce case study OTOP 
in Trang Province 

1. ความส าคัญและที่มา 

จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญจึง
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้ากับสถานการณ์โลก ด้วยการใช้แนวทาง
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต
มวลรวมของประเทศ  

ผลจากการศึกษางานวิจัย “รูปแบบการตลาดออนไลน์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่น
ศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง” ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าเพ่ิมข้ึน มี
ช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง เข้าใจ และ
รับรู้ถึงปัญหา ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีข้ึน ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้
ตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการบริการ และคนในชุมชน
ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรีมีงานท าและรายได้เพ่ิมข้ึน  

การใช้เครื่องมือสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่อยู่ในมือของคนทุกคน ซึ่งสามารถ
เปิดใช้งานได้โดยง่าย สื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยเป็นช่องทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบอกต่อ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ซื้อ 
ผู้ขาย และผู้บริโภคด้วยกันเอง พฤติกรรมการบอกต่อก่อให้เกิดการซื้อซ้ า การเชิญชวนให้



5 
 
เกิดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เกิดข้ึนอีกมากมาย นอกจากน้ีผลจากการศึกษาแสดงให้เห็น
ปัญหาที่ว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังขาดทักษะการท าตลาดออนไลน์ในหลาย
แง่มุม ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการท าตลาดออนไลน์ รูปแบบและ
การสื่อสารแบบออนไลน์ ความรู้ทางการตลาดออนไลน์ เป็นต้น หากได้รับการสนับสนุน 
การเผยแพร่ การให้ความรู้ในทักษะดังกล่าว จะท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิม สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการท าการตลาดเบื้องต้น   

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการท าตลาด
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่าย เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ สามารถบอกต่อผลิตภัณฑ์และบริการได้
ทั่วโลก และสามารถเพ่ิมผลประกอบการให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าการมี
หน้าร้าน ทางคณะผู้ วิจัยจึงต้องการถ่ายทอดผลการศึกษาจากงานวิจัย องค์ความรู้ 
รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคที่ได้จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการตลาดออนไลน์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง” ไปใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตลอดจน
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการเพ่ิมทักษะของผู้ประกอบการในด้าน
การตลาดออนไลน์ ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึนในรูปแบบ Business to Business to Customers 
(B2B2C) ด้วยการเป็นเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีก าลังการผลิตสินค้าอย่างต่อเน่ือง ให้ขยายความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดออนไลน์ เป็นกลไกขับเคลื่อนการตลาดส าหรับผู้ประกอบการสินค้า
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาด
ออนไลน์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างย่ังยืน อีก
ทั้งท าให้ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้ปรับตัวเพ่ือรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) (Social Commerce) ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ ยวกับรูปแบบ การท าการตลาดออนไลน์ 
กระบวนการค้าขายบนตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) (Social 
Commerce) จากผลการศึกษางานวิจัยที่ ไ ด้กล่าวมาแล้วน้ัน ให้แก่การพัฒนา
ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่ค้าขาย 

3. จัดต้ังร้านค้าออนไลน์ด้วยเครื่องมือสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) (Social 
Commerce) อย่างเป็นรูปธรรม 

3. รูปแบบการด าเนินงาน 

โครงการน้ีมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจาก 3 
ส่วน คือ ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ถูกคัดเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังที่เกี่ยวข้อง และ
คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง ท้ังน้ีผู้ประกอบการ
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินโครงการได้มี
ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และคณะนักวิจัยใน
ข้ันตอนต้ังแต่การคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เข้า
ร่วมโครงการมาสู่ การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ การสอนให้ท า การลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองตลอดระยะเวลา 6 เดือน การด าเนินโครงการ การวัดผลการ
ลงทุน การติดตามและประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ตรัง คณะผู้วิจัย และลูกค้าผู้ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการจากผู้ประกอบการ
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท่ีเข้าร่วมโครงการ  

โดยกระบวนการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  
 ช่วงต้น คือ การเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการตลาดออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง 
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จังหวัดตรัง” รวมถึงการจดทะเบียนพาณิชย์ และการเสียภาษีส าหรับร้านค้าออนไลน์ 
และประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากแบบทดสอบก่อนและหลังการรับฟัง นอกจากน้ีเชิญ
วิทยากรพิเศษที่มีชื่อเสียงทางด้านการตลาดออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Commerce) 1 ท่าน ในการให้ความรู้เสริมเพ่ิมเติมจากงานวิจัย เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 

ช่วงกลาง คือ ให้ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
กลุ่มเป้าหมายน าองค์ความรู้ไปใช้ในการด าเนินกิจการจริง โดยมีการติดตามการ
ด าเนินงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน และประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานจาก
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง คณะผู้วิจัย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ช่วงปลาย คือ การประเมินผลการด าเนินงานซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ผลประกอบการ ความพึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การน าองค์ความรู้ไปปรับใช้
ในการค้าขายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน
โครงการ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังการให้ความรู้ และหา
ข้อสรุปปัญหา อุปสรรค เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจต่อไป และวัดศักยภาพ
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มเป้าหมาย 
โดยเน้นความย่ังยืน ลดการพ่ึงพาการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผ่านการประเมินใน 3 ช่วง 
จะได้รับเกียรติบัตรการผ่านการเข้าร่วมโครงการ  

สร้าง Facebook Group เพ่ือเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ ส าหรับผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการใช้กลุ่มน้ี เพ่ือแจ้งข่าวสาร ติดตามกิจกรรม ส่งการบ้าน
ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ให้ค าแนะน าตลอดโครงการ 10 เดือน และผู้สมัครที่ไม่
ผ่านการคัดเลือก สามารถรับความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการตนเอง
ได้ ทางกลุ่มจะมี Facebook Live ในการเผยแพร่องค์ความรู้อีกด้วย 

ส าหรับขอบเขตของการด าเนินงาน โครงการยกระดับผู้ประกอบการ
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กรณีศึกษา OTOP ในจังหวัดตรัง มีรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 
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รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

เปิดรบัสมัครผูป้ระกอบการสินค้า  OTOP  จ านวน 100 ราย 

คัดเลือกโดยการประเมินศักยภาพ และความเป็นไปได้ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการจัดตั้งร้านค้าออนไลน์ (Social Commerce) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การยืนยันการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการ
จัดตั้งร้านค้าออนไลน์ 

การเข้าร่วมการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีจากคณะผู้วิจัย โดยกระบวนการ
แบ่งเป็น 3 ช่วง แตล่ะช่วงจะมีการติดตามและประเมินผลผู้ประกอบการ 

การเข้าร่วมปฏิบัติ (Workshop) การใช้เทคโนโลยีในการจัดตั้งร้าน การถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ การสร้าง
เน้ือหา (Content) ในการท าการตลาดออนไลน์ การสร้างโฆษณา การติดตาม และประเมินผล 

การติดตาม และประเมินผลเป็นรายกิจการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ที่เข้าร่วมโครงการในทุกๆ องค์ประกอบการท าร้านค้าออนไลน์ จากคณะผู้วิจัย และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

การประเมินผลเป็นรายกิจการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เข้า
ร่วมโครงการ จากลูกค้าของแต่ละกิจการ 

ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการประเมิน
ศักยภาพการขายสินค้าออนไลน์ ได้ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม และรู้จักวิธีบริหารจัดการ

กิจการอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งพาจากหน่วยงานภาครัฐในระดับเบื้องตน้  
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4. โครงสร้างองค์ความรู้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา OTOP ใน
จังหวัดตรัง 

องค์ความรู้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ี ได้ถูกออกแบบเน้ือหาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยโครงสร้างองค์ความรู้ของโครงการฯ 
ประกอบไปด้วยการอบรม 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน ใน 7 หัวข้อ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นจ านวน 
18 ชั่วโมงต่อรุ่น โดยหลักสูตรน้ีจะให้ความรู้เก่ียวกับการเปิดร้านค้าออนไลน์บนระบบ
ของเฟซบุ๊ก (Facebook Platform) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เพ่ือในการสนับการ
ขายแลการเพ่ิมยอดขาย  

นอกเหนือจากน้ันแล้วโครงการฯ น้ีจะเน้นให้ความรู้และความเข้าใจในองค์
ความรู้ที่ได้จากผลงานการวิจัยก่อนหน้า คืองานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการตลาดออนไลน์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง” การรู้เขา รู้เรา ขายยังไงก็รุ่ง 
การท าธุรกิจออนไลน์ใครๆ ก็ท าได้ การเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Facebook เทคนิค
เพ่ิมยอดขายให้รวยแบบไม่รู้ตัว การมีร้านออนไลน์..ยังก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ การ
เสียภาษี และการมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการบริหารธุรกิจออนไลน์ รวมถึงการได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และมีการติดตาม ประเมินผล ในแต่ละช่วงตลอดระยะเวลา
โครงการ 10 เดือน พร้อมทั้งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
ของตนเองที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต รายละเอียดของหัวข้อใน
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การค้าบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา OTOP ในจังหวัดตรัง มีดังน้ี 

 4.1 รู้เขา รู้เรา ขายยังไงก็รุ่ง 
 ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง ด้วยการใช้ Business Model Canvas ใน
การตรวจเช็คธุรกิจตัวเอง รู้คู่แข่ง รู้ผู้มีส่วนร่วม รู้ช่องทางการขาย และเข้าใจใน
พฤติกรรมผู้ซื้อ ก่อนการขาย และการสร้างเน้ือหาโฆษณาสินค้า 
 
 



10 
 

4.2 ธุรกิจออนไลน์ใครๆ ก็ท าได้ 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาด การใช้ 4P ในการท าธุรกิจออนไลน์ เข้าใจและ

รู้วิธีการใช้งานบนระบบ Facebook การจัดการโฆษณา ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้
สินค้าเข้าถึงลูกค้าได้มากข้ึน และรู้วิธีก่อนเริมการท าตลาดออนไลน์ 

4.3 เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Facebook 
ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าออนไลน์บนเพจเฟซบุ๊ก การบริหารจัดการ

หน้าเพจ การโปรโมทเพจและโพสต์ การจักการโฆษณาเพจและโพสต์ เรียนรู้วิธีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุด และเลือกใช้แอปพลิเคชัน 
หรือเครื่องมืออย่างไรดี ท าให้สามารถขายสินค้าได้เพ่ิมข้ึน และสนับสนุนกระบวนการ
ขาย ให้สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการท างานบางอย่างได้ และ
การท าธุรกรรมทางการเงินค้าขายออนไลน์กับธนาคาร 

4.4 เทคนิคเพิ่มยอดขายให้รวยแบบไม่รู้ตัว 
ศึกษาเทคนิคการเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมยอดไลค์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งแบบที่เสีย

เงินและไม่เสียเงิน รวมถึงการ ท าความรู้จักคอนเทนต์ การเขียนคอนเทนต์ส าหรับการ
สื่อสารทางการตลาด สร้าง content ที่ดี มีแรงจูงใจต่อลูกค้าในการเข้ามาซื้อสินค้า 
การถ่ายภาพสินค้าให้โดดเด่น เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ซื้อที่จะหยุดน้ิวไม่ให้เลื่อนผ่านหน้า
เพจของเรา และเทคนิคการปิดการขายให้รวดเร็ว 

4.5 มีร้านออนไลน์..ยังก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และเสียภาษี 
ศึกษาการจดทะเบียนพาณิชย์ ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ข้ันตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการขอเครื่องหมาย 
DBD Registered เครื่องหมาย DBD Verified และการเสียภาษีส าหรับร้านค้า
ออนไลน์ 

4.6 จริยธรรม จรรยาบรรณ กับการบริหารธุรกิจออนไลน์ 
ศึกษาท าความเข้าใจ ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ความส าคัญของจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อห้ามต่างๆ ของการขาย
สินค้าบนเฟซบุ๊ก 
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4.7 องค์ความรู้จากผลการด าเนินงานวิจัย  
ศึกษา ผลงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการตลาดออนไลน์บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนา
หมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง” รับฟังแนวทาง ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค 
การท าธุรกิจออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก จากวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี   
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ตารางการจัดกิจกรรม 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา OTOP ใน

จังหวัดตรัง 

วัน – เวลา เน้ือหา 
วันที่ 1 

ช่วงเช้า 

แนะน าโครงการฯ และน าเสนอผลงานวิจัยต้นแบบของการ
จัดโครงการน้ี  
หัวข้อที่ 1 รู้เขา รูเ้รา ขายยังไงก็รุ่ง 
   1.1 รู้จักตนเองก่อนขายออนไลน์ ด้วย Model Business 
Canvas 
   1.2 รู้ทันพฤติกรรมผู้ซื้อ 

ช่วงบ่าย 

หัวข้อที่ 2 ธุรกิจออนไลน์ใครๆ ก็ท าได้  
   2.1 4P กับการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 
   2.2 ท าไมต้อง Facebook 
   2.3 9 วิธี..เริ่มต้นท าตลาดออนไลน์ 

วันที่ 2 

ช่วงเช้า 
หัวข้อที่ 3 เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Facebook 
   3.1 การจัดต้ังร้าน ด้วย Facebook Page 
   3.2 เลือกเครื่องมือดี..บริหารร้านค้าออนไลน์ยังไงก็รอด 

ช่วงบ่าย 

หัวข้อที่ 4 เทคนิคเพิ่มยอดขายให้รวยแบบไม่รู้ตัว 
   4.1 การสร้าง Content ที่ดี 
   4.2 ภาพสวย..มีชัยไปกว่าครึ่ง 
   4.3 โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กส าคัญหรือไม่ 
   4.4 ปิดการขายยังไง ให้ได้ยอดซื้อ 

วันที่ 3 
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วัน – เวลา เน้ือหา 

ช่วงเช้า 

หัวข้อที่ 5 มีร้านออนไลน์..ยังก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และ
เสียภาษี 
   5.1 ให้ร้านออนไลน์น่าเชื่อถือ..ก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
   5.2 ร้านค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีหรือไม่ 

ช่วงบ่าย 

หัวข้อที่ 6 จริยธรรม จรรยาบรรณ กับการบริหารธุรกิจ
ออนไลน์ 
   6.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 
   6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   6.3 ข้อห้ามการขายสินค้าและการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

หมายเหตุ ตารางการอบรมดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

OTOP to Online Marketplace (OOM) 
การยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่
การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา OTOP ในจังหวัดตรัง 

ปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก 
โลกของเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ความต้องการในสินค้าและบริการ
ถูกปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและกระแสสังคมส่งผลให้ผลประกอบการชะลอตัว 
ผู้ประกอบการร้านค้าหลายคนต่างต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ 
มองหาโอกาสในการส่งมอบสินค้าและบริการให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
เปลี่ยนแปลงวิธีการน าเสนอขาย ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ ใส่ใจในความต้องการของผู้ซื้อ
มาเป็นอันดับแรก เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ขายได้มากกว่าการผลิตตาม
ความสนใจของตนเองแล้วรอให้ลูกค้ามาซื้อเอง และเพ่ิมช่องทางการขายต่างๆ เพ่ือให้
การรับรู้ในสินค้าและบริการน้ันๆ เพ่ิมมากข้ึน  

เทคโนโลยีที่ เ ข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน ก่อให้ เกิดการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการหลายราย ส าหรับประเทศไทยการน าเครือข่ายสังออนไลน์มาใช้ในการ
น าเสนอขายสินค้าออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จน
กระทั้งเฟซบุ๊กให้ความสนใจเข้ามาต้ังบริษัทในประเทศไทย และเชิญกูรูด้านการตลาด
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บนเฟซบ๊กหลายรายเข้าไปพูดคุยเพ่ือปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้สามารถรองรับการใช้
งานให้ดีย่ิงข้ึนการเลือกช่องทางการสื่อสารอย่างเฟซบุ๊กในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ เน่ืองจากมีผู้ใช้เปน็จ านวนมาก หลากหลายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เข้าถึง
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันแพลตฟอร์มถูกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด เพ่ือรองรับการใช้
งานของคนทั่วโลก 

การพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce)  ของภาครัฐ และการส่งเสริมให้น าพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  ( E-
Commerce) มาเป็นเครื่องมือมีส่วนส าคัญที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถให้เข้าสู่
การแข่งขันในเวทีโลกของประเทศได้ และการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ยังเป็นแหล่งงานธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้นทุนถูก เหมาะส าหรับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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หัวข้อท่ี 1 รู้เขา รู้เรา ขายยังไงก็รุ่ง 
 1.1 รู้จักตนเองก่อนขายออนไลน์ ด้วย Model Business 
Canvas 

เหตุใด Business Model Canvas หรือ หลายคนรู้จักในชื่อย่ออย่าง BMC 
จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท าธุรกิจ เพราะ BMC คือ เครื่องมือที่ใช้อธิบายหรือ
มองภาพรวมธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายเล็กท ากิจการการค้า
หรือให้บริการ มุ่งหวังสร้างผลประกอบการที่สูง การใช้ BMC จะช่วยประเมินความ
เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ รู้ว่าลูกค้าคือใคร จะขายอะไร ขายอย่างไร มีใครเป็นผู้
ร่วมด าเนินธุรกิจ (Partner) บ้าง และใช้ BMC เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าได้
อย่าสงที่ต้องการ  

Business Model Canvas เกิดจากแนวคิดของ Alex Osterwalder ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจตนเองได้อย่างลึกซึ้ง 
และทีมในองค์กรสามารถรับรู้รูปแบบธุรกิจและปัญหาของธุรกิจ และสามารถมอง
ธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและ
สามารถระดมความคิดได้ทันถ่วงที เพราะสามารถมองเห็นจุดเด่นจุดด้อยขององค์กร
เพียงกระดาษแผ่นเดียว โดยมากจะร่วมกันระดมความคิด (brainstorm) ของผู้บริหาร
ผ่านกระดาษแผ่นใหญ่ เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน หรือน ากระดาษ post-it มาติดลงไป
ได้ ซึ่งจะสะดวกในการแก้ไขและเพ่ิม-ลดข้อมูล ดังภาพด้านล่าง 

 

 
รูปที่ 1.2 การใช้ Business Model Canvas 

ที่มา: StartupBRICS (n.d.) 
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รูปที่ 1.2 คือหน้าตาของ Business Model Canvas (BMC)  เป็นเทมเพลต
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งหัวข้อหลักออกเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องจะช่วยให้มองเห็น
รายละเอียดในธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งจุดเด่นจุดด้อย และที่ส าคัญ BMC จะช่วยให้
ทีมของเรามองเห็นภาพรวมของธุรกิจในทิศทางเดียวกัน ท าให้เรารับรู้และเข้าใจได้
พร้อมๆ กันทั้งทีมว่า ตอนน้ีปัญหาคืออะไร ตรงไหนต้องลด ตรงไหนต้องเพ่ิม การ
ระดมความคิด จะได้ไม่สะเปะสะปะไปมาหรือหลงออกนอกประเด็น ซึ่งเป็นปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนได้ง่าย หากแต่ละคนในทีม มีมุมมองภาพรวม business model ในหัวแต่
ละคนที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลกระต่อการบริหารจัดการอย่างมาก เพราะไม่เข้าใจ
ทิศทางขององค์กรว่าจะเป็นในรูปแบบใด จากรูปที่ 1.3 เป็นรายละเอียดหัวข้อในเทม
เพลตว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งจะอธิบายใจความของแต่ละ
หัวข้อเพ่ิมเติมให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆ ในล าดับต่อไป (เมลโล่ เยลโล่, 2558) 

 
รูปที่ 1.3 ตัวอย่าง Business Model Canvas 

ที่มา: เปิ้ลจัง (2558) 

จากรูปที่ 1.3 เป็น Business Model Canvas ภาพใหญ่ ที่ประกอบไปด้วย 
9 หัวข้อหลัก และจะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่หลัก
แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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รูปที่ 1.4  Business Model Canvas ที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

 

1) กลุ่ มสี ฟ้ า  คื อ  HOW ประกอบด้วย Key Partner, Key Activity, Key 
Resource 

2) กลุ่มสชีมพู คือ WHAT ประกอบด้วย Value Propositions 
3) ก ลุ่ ม สี เ ห ลื อ ง  คื อ  WHO ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Customer Relationship, 

Customer Segments, Channels 
4) กลุ่ มสี เ ขียว  คื อ  MONEY ประกอบด้วย Cost Structure, Revenue 

Structure 
โดยแต่ละกลุ่มได้ถูกอธิบายรายละเอียดของแต่ละหัวข้อไว้ ดังน้ี 
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รูปที่ 1.5 กลุ่ม WHO ใน Business Model Canvas 

1) กลุ่ มสี เ หลื อ ง  คื อ  WHO ท า ( ขาย ) ให้ ใ ค ร  ปร ะกอบ ด้วย  Customer 
Relationship, Customer Segments, Channels  

1.1 Customer Segments 
ลูกค้าคือใคร กลุ่มลูกค้าเป็นแบบ mass หรือ niche ปัญหาของลูกค้าคือ

อะไร ซึ่งจะต้องแยกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ใช้จริง เพราะสินค้าบางประเภทคนทีซ่ื้อไปไม่ได้
ใช้ และคนที่ใช้กลับไม่ได้ซื้อ เช่น ของใช้เด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ต้องตอบ
โจทย์ผู้ใช้อย่างเด็ก แต่การสื่อสารผู้ขายมักจะสื่อสารกับผู้ซื้อ รวมไปถึงลูกค้ามี
พฤติกรรมแบบไหน ใช้ช่องทางใดในการสื่อสาร อยู่กับสื่ออะไร เหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้ขายต้องตระหนักและรับรู้ 

1.2 Customer Relationships 
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการ

บอกต่อ (word of mouth) ออกไปทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ผู้ประกอบการมักคาดหวัง
ผลที่ตามว่าจะเป็นไปในทางที่ดี จึงควรมองหาวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ลูกค้าและธุรกิจ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์จะส่งผลต่อการกลับมาซื้อสินค้าซ้ า
จนน าไปสู่การเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าน้ันๆ ความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
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แต่ธุรกิจจะแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ได้เป็น 4 ประเภท 
ดังน้ี  

▪ การให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล เช่น call center, ช่างประจ าศูนย์
รถยนต์, พนักงานคอยโทรสอบถามความพึงพอใจของสินค้าและ
บริการ  

▪ การเลือกใช้บริการด้วยตนเอง (self service) เช่น ตู้ ATM, ตู้จ่าย
ค่าบริการต่างๆ, แอปพลิเคชันส าหรับธุรกรรมทางการเงิน   

▪ การบริการด้วยระบบอัตโนมัติ คล้ายกันกับการบริการตนเอง คือการที่
ลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของเราด้วยตัวเอง ผ่านระบบ
อัตโนมัติที่เราสร้างข้ึน 

▪ การให้บริการแบบเชื่อมต่อถึงกันเป็นกลุ่ม (community) เช่น Fan 
page บนเฟซบุ๊ก Google plus, Pinterest 

1.3 Channels 
ช่องทางของการท าธรุกิจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือช่องทางการสื่อสาร 

และช่องทางการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ ช่องทางในการสื่อสารจะเป็นช่องทางในการ
จัดจ าหน่ายหรือช่องทางในการพบปะ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ปัจจุบันมีให้
เลือกหลายช่องทาง ได้แก่ หน้าร้าน ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผู้ขายจะต้องประเมินว่าจะใช้ช่องทางใดที่เหมาะสมกับธุรกิจ และช่องทางใด
ทีจ่ะสะดวกมากท่ีสุดทั้งสองฝ่าย นอกจากน้ีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต้อง
เลือกให้ตรงจุดกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย ผู้ซื้อเราอยู่กับสื่อชนิดใด ผู้ขายจะแจ้งข้อมูลสินค้า 
หรือบอกโปรโมชั่นกับผู้ซื้อผ่านสื่อใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่องทางการส่งมอบ 
คือ กระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าผ่านระบบโลจิสติกโดยมีให้เลือกใช้บริการทั้ง
ของรัฐ อย่างไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทขนส่งเอกชน อย่าง Kerry Express, SCG 
Express, DHL Express เป็นต้น สิ่งส าคัญที่คนท าธุรกิจจ าเป็นต้องรู้ ซึ่งช่องทาง
เหล่าน้ีเกิดข้ึนต้ังแต่กระบวนการก่อนการขาย ไปจนถึงหลังการขาย กระบวนการขาย
แบบพื้นฐานจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 ระยะ คือ 

▪ Awareness ผู้ซื้อจะรับรู้ในสินค้าและบริการที่เรามไีด้อย่างไร 
▪ Evaluation ผู้ซื้อจะมองเห็นคุณค่าในสินค้าและบริการผ่านทางใดบ้าง  
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▪ Purchase ช่องทางใดบ้างที่ผู้ซื้อจะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ 
▪ Delivery ช่องทางใดบ้างที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ผู้ซื้อได้  
▪ After-sale เราดูแลผู้ซื้อหลังการขายอย่างไร  

 
รูปที่ 1.6 กลุ่ม WHAT ใน Business Model Canvas 

2) กลุ่มสีชมพู  คือ  WHAT คุณค่าในสินค้าคืออะไร ประกอบด้วย Value 
Propositions 

สิ่งจูงใจให้ลูกค้าเลือกสินค้าและบริการของธุรกิจ สิ่งน้ีมีส่วนส าคัญมาก 
ผู้ประกอบการต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือคุณค่าในสินค้าและบริการที่เลือกน าเสนอให้
ลูกค้า คุณค่าอะไรที่ลูกค้ายอมจ่ายให้สินค้าหรือบริการ คุณค่าในสินค้าและบริการช่วย
แก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ หรือส่งเสริมอะไรให้ลูกค้า เช่น ร้านกระเป๋าร้านหน่ึง ขาย
แพงกว่าคู่แข่งในละแวกเดียวกัน แต่มีบางสิ่งที่แตกต่างซึ่งท าให้ลูกค้ายอมจ่ายแพงกว่า
คือ มีที่จอดรถเพียงพอ บริการส่งถึงที่ ในร้านตกแต่งจัดวางให้หาสินค้าได้ง่าย มีแบบ
ให้เลือกได้หลากหลาย สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความประณีตในการตัดเย็บ 
การใส่ใจลูกค้า มีการ์ดของคุณ มีกล่องใส่สวยงาม หนังที่สั่งท ากระเป๋าเป็นแบบคัด
พิเศษ น าเข้าไม่เหมือนร้านไหนในประเทศไทย และเหล่าน้ีคือคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
หากเลือกร้านกระเป๋าร้านน้ี เป็นต้น 
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รูปที่ 1.7 กลุ่ม HOW ใน Business Model Canvas 

 
3) กลุ่มสีฟ้า คือ HOW ท าอย่างไร ประกอบด้วย Key Partner, Key Activity, 

Key Resource 
ในกลุ่มของ HOW จะเป็นมองภาพใหญ่ของกิจกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังน้ี 
 
3.1 Key Partners 
ในกระบวนการท าธุรกิจผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อื่น เพ่ือให้ธุรกิจ

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ partners คือ กลุ่มคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
ธุรกิจ อาจจะเรียกว่าคู่ค้า ข้อดีของการมี partners คือ กลุ่มคนเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท าธุรกิจ ช่วยกระจายความเสี่ยง และท าให้ไม่ต้อง
ด าเนินการทุกอย่างด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้มาจัดการเรื่องอืน่ๆ ที่ส าคัญ
กว่าได้ 
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3.2 Key Activities 
กิจกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เข้าใจง่ายๆ ว่า อะไรคือภารกิจหลักที่

ต้องท าบ้าง ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีหน้าที่หลักแตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจจัดสวน หน้าที่
หลัก คือ ออกแบบ จัดสวน หาพันธ์ุไม้ ตามท่ีได้ตกลงกับลูกค้าไว้ เป็นต้น 

3.3 Key Resource 
ทรัพยากรที่ส าคัญกับธุรกิจ ทรัพยากรที่รวมทั้ง คน เครื่องจักร เงินทุน 

ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน ฯลฯ สิ่งที่ควรเขียนในช่องน้ีควรจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ 
ทรัพยากรส่วนที่มีอยู่ และ ทรัพยากรส่วนที่ต้องมี การมองหาทรัพยากรต้องย้อนกลับ
ไปดูว่าลูกค้าคือใคร อะไรคือคุณค่าที่จะน าเสนอแก่ลูกค้า และทรัพยากรจะสามารถ
สร้างคุณค่าน้ันๆ ให้ได้หรือไม่  

 
รูปที่ 1.8 กลุ่ม MONEY ใน Business Model Canvas 

 
4) กลุ่มสีขียว คือ MONEY ความคุ้มค่าทางการเงิน ประกอบด้วย Cost Structure, 

Revenue Structure 
4.1 Cost Structure 
ต้นทุนมีหลายประเภท หากแบ่งตามวัตถุประสงค์จะได้ 2 ประเภทคือ ทุน

เพ่ือด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรักษาเรื่องจักร 
ค่าเช่าส านักงาน ฯลฯ และอีกประเภทหน่ึงคือ ทุนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น งบ
โฆษณา งบเช่าพ้ืนที่พิเศษตามห้างสรรพสินค้า งบลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หาก
แยกตามประเภทของต้นทุนโดยปกติแล้ว สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท 
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1) ต้นทุนคงที่ (fixed cost) เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่า 
2) ต้นทุนผันแปร (variable cost) ปริมาณการจ่ายข้ึนอยู่กับการใช้ เช่น ค่า

น้ า ค่าไฟ ค่าน้ ามัน 
3) ต้นทุนสั่งผลิตมากราคาจะถูกลง (economy of scale) เช่น สั่งผลิต

กล่องใส่สินค้าจ านวน 1,000 ใบข้ึนไป จะได้ราคาต่อชิ้นถูกกว่าปกติ 
4) ต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (economy of scope) เช่น ซื้อลังกระดาษ

พร้อมอุปกรณ์แพคกิ้ง และจัดส่งทีเดียวจะได้ส่วนลดมากกว่า และได้รับบริการส่งฟรี 
4.2 Revenue Streams 
ช่องทางของรายได้ จะเข้ามาทางใดบ้าง เราจ าเป็นต้องรู้ โดยมากจะมี 4 

ประเภทได้แก่ จากค่าบริการ จากการขายสินค้า จากค่าเช่า และ จากค่าอนุญาตให้ใช้
ลิขสิทธ์ โดยควรจะมองให้ลึกลงไปถึงข้ันว่าลูกค้าเราจะสะดวกจ่ายในรูปแบบใด จ่าย
เครดิตหรือเงินสด จ่ายผ่านช่องทางใด โอนผ่านธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือ
แคชเชียร์ ต้องเชื่อมต่อกับสินค้าและบริการของเรา และเชื่อมโยงกับลูกค้า 
 จะเห็นได้ว่า Business Model Canvas เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ประกอบการ
ที่ก าลังคิดจะลงทุน เริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากย่ิงข้ึน แต่หลาย
คนมักจะคุ้นเคยกับการท า “Business Model” เสียมากกว่า แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 
Business Model ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน 
Business Model Canvas จึงถูกพัฒนาข้ึนมาให้เป็นเครื่องมือส าเร็จรูป (template) 
โดย Alex Osterwalder เ พ่ือมา เ ติม เ ต็มช่ อง ว่ าง ของ โ ม เดล ธุรกิ จ  ช่ วยให้
ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิติมากข้ึน 
ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ข้ึน เป็นการตอบโจทย์ส าคัญ
ของการท าธุรกิจ น่ันคือ ท าอย่างไรให้มี “ก าไร” Business Model Canvas จึง
เปรียบเสมือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการด้วย Business Model ที่สมบูรณ์ (เมลโล่ 
เยลโล่, 2558) 
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ตัวอย่าง Business Model Canvas ของร้านสะดวกซื้อ 

 
รูปที่ 1.9 ตัวอย่าง LEGO Business Model Canvas. Courtesy of G. Motter 

ที่มา: Dorotea Knezevic (n.d.) 

จะเห็นได้ว่า สินค้าคือเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีราคาไม่แพง และเราใช้กันอยู่
ในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นคนเพศทุกวัยในเขตชุมชน ซึ่งทรัพยากร
หลักก็จะเป็นท าเลที่ต้ัง เงินสดหมุนเวียน ซึ่งภารกิจหลักของธุรกิจก็คือการเจรจา
ต่อรองซื้อขายต่างๆ ตลอดจนการโฆษณาขายสินค้าด้วย ท าให้ธุรกิจต้องการกลุ่ม 
Suppliers มาเป็นพันธมิตรทางการค้า โดยมีต้นทุนของธุรกิจในด้านของค่าบริหาร
จัดการต่างๆ ค่าโฆษณา หรือค่ารักษาระบบไอที  เป็นต้น ซึ่งจะมีรายได้เข้ามาใน
รูปแบบของค่าแฟรนไชส์ ค่าเช่าพ้ืนที่ขายสินค้า เป็นต้น 

 
 1.2 รู้ทันพฤติกรรมผู้ซ้ือ  

ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ และ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้น้ัน จ าเป็นจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคแต่ละคนแต่ละกลุ่มจะมี
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กระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน หากเจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้บริโภคได้ถูกต้อง ก็จะสามารถน าผลการวิเคราะห์น้ัน มาก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสม 

1.2 .1 ความหมายของพฤติกรรมผู้ บริ โภค ( The meaning of 
Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภค
ท าการค้นหา การซื้อ การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งคาด
ว่าจะสนองความต้องการของเขาหรือการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท า
ของคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า (ศิริวรรณ และคณะ, 2541) 

1.2.2 ที่ของของพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดจากความต้องการของมนุษย์สอดคล้องกับทฤษฎี

ล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need) ซึ่งบุคคลมี
ความต้องการเรียงล าดับจากพ้ืนฐานไปยังระดับสูงสุดสามารถอธิบายความต้องการ
ของมนุษย์ได้เป็น 5 ระดับ ดังน้ี  

 

 
รูปที่ 1.10 Maslow’s Hierarchy of Needs Chart 

ที่มา: Tim van de Vall (2013) 
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ระดับที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็น
ความต้องการทางสรีระข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค) อากาศ การ
พักผ่อนนอนหลับ เป็นต้น ดังน้ันจึงมีธุรกิจผลิตสินค้าเพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค เช่น ธุรกิจผลิตอาหารส าเร็จรูป ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าเป็นต้นหากความต้องการ
ในระดับที่ 1 ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับที่
สูงข้ึนไปอีก  

ระดับที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความ
ต้องการที่เกิดข้ึนหลังจากที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายอย่างพึงพอใจ
แล้ว ซึ่งเป็นความต้องการการปกป้องคุ้มครองและความต้องการความมั่นคงของชีวิต 
ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกิดอันตรายใด ๆ นักการตลาดจะใช้กลยุทธ์การโฆษณาเพ่ือ
สื่อสารให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการใช้สินค้าหรือบริการ ที่สามารถปกป้องคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัย หรือช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดอันตรายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ เช่น ธุรกิจผลิตเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ธุรกิจผลิตตู้นิรภัย ธุรกิจประกันภัย
และประกันชีวิต เป็นต้น  

ระดับที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social needs) หรือความต้องการ
ความรักและการเป็นเจ้าของ (love and belongingness) เป็นความต้องการอยู่
ร่วมกับคนในสังคมจานวนมากได้อย่างสบายใจด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน คนรัก ท้ังการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับความรัก ซึ่ง
มนุษย์จะมีความต้องการความรัก ความผูกพัน และการเป็นที่ยอมรับของสังคมในแต่
ละกลุ่ม เช่น การซื้อของขวัญราคาแพงให้ผู้อื่น การใช้สินค้าย่ีห้อชั้นน า เป็นต้น  

ระดับที่ 4 ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็นความ
ต้องการที่เกิดจากการที่มนุษย์รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์มีคุณค่า และต้องการให้คนอื่น
เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของตนดังน้ันความต้องการในระดับน้ีจึงมีด้วยกัน 2 ลักษณะ 
คือความต้องการยกย่องตนเองซึ่งเกี่ยวกับการมีอ านาจการมีความสามารถพิเศษ และ
ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นซึ่งเก่ียวกับการมีเกียรติยศชื่อเสียง การ
ได้รับความสนใจจากผู้อื่น และจะเกิดความภาคภูมิใจหากได้รับการยกย่องนับถือ  

ระดับที่ 5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-realization) เป็น
ความปรารถนาของบุคคลที่ต้องการบรรลุความหวังหรือบรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้คิดและ
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ต้ังความหวังไว้ โดยพัฒนาตนเองและได้ใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่แสดงออกมาอย่าง
เต็มที่และมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางและเกิดความพึงพอใจส่วนตัว เช่น 
ต้องการต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงที่สุดในบริษัทต้องการเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทย ต้องการเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นต้น  

จากทฤษฎีของมาสโลว์ ที่อธิบายความต้องการของมนุษย์ ท าให้นักการ
ตลาดหรือเจ้าของธุรกิจสามารถท านายพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการได้ ท าให้
สามารถเลือกสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้และ
สร้างรายได้ให้กับตนเองได้ สมัยน้ีจุดเริ่มต้นของธุรกิจต้องลืมฝ่ายผลิตไปก่อน คือ อย่า
เพ่ิงเริ่มจากบริษัทเราผลิตอะไรได้ การตลาดต้องเริ่มต้นจากผู้บริโภค นักการตลาด
หรือเจ้าของธุรกิจต้องศึกษาผู้บริโภคอย่างจริงจงั ต้องมีข้อมูลผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง หรือ
ที่เรียกว่า “Consumer Insight” การวางแผนในการด าเนินธุรกิจจึงมีเป้าหมายอยู่ที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงที่สุด (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2561) 

1.2.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของ

ผู้บริโภคเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค โดยการต้ังค าถามและ
ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดภาพลักษณ์ที่สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

ค าถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบไปด้วย Who?, What?, Why?, Who?, Where?, How?, เพ่ือหาค าตอบ 7 
ประการหรือ 7Os ประกอบด้วย Occupants Objectives Organization Occasions 
Outlets และ Operations ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 
ค าถาม (6Ws และ 

1H) 
ค าตอบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่

เก่ียวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย 
(Who is in the 
target market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) 
1. ด้านประชากรศาสตร ์
2. ภูมิศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4P’s) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริม
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ค าถาม (6Ws และ 
1H) 

ค าตอบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่
เก่ียวข้อง 

3. จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร ์

การตลาดที่เหมาะสมกับ
การตอบสนองความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร  
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บรโิภคต้องการซื้อ 
(Objects) หรือสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการจากผลิตภัณฑ์ ก็คือ 
1. คุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(Product component) 
2. ความแตกต่างเหนือกว่า
คู่แข่งขัน (Competitive 
Differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย 
1. ผลิตภัณฑ์หลัก 
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ประกอบ ด้วยการบรรจุ 
หีบห่อ ตราสินค้า รูปแบบ
สินค้าบริการ คุณภาพ 
ลักษณะ นวัตกรรม ฯลฯ 
3. ผลิตภัณฑ์ควบ 
4. ผลิตภัณฑ์คาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างทางการ
แข่งขันประกอบด้วยความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 
บริการ พนักงาน และ
ภาพพจน์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึง
ซื้อ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives) ผู้บริโภคซื้อ
สินค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของเขาด้านร่างกาย
และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ คือ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Promotion strategies) 
2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ด้านการโฆษณา 
การขายโดยใช้พนักงาน
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ค าถาม (6Ws และ 
1H) 

ค าตอบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่
เก่ียวข้อง 

1. ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ด้านจิตวิทยา 
2. ปัจจัยทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

ขาย การส่งเสริมการขาย 
การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ 
3. กลยุทธ์ด้านราคา 
4. กลยุทธ์ด้านช่อง
ทางการจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือ 
(Who 
Participates in 
the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) และมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย  
1. ผู้ริเริ่ม  
2. ผู้มีอิทธิพล  
3. ผู้ตัดสินใจซื้อ 
4. ผู้ซื้อและ  
5. ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือกล
ยุทธ์การโฆษณาและ 
(หรือ) การส่งเสริม
การตลาด(Advertising 
and promotion 
strategies) โดยใช้กลุ่ม
อิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซ้ือ
เมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ 
(Occasions) เช่น ช่วงเดือน
ใดของปีหรือช่วงฤดูกาลใด
ของปี ช่วงวันใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวัน โอกาส
พิเศษหรือเทศบาลวันส าคัญ
ต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(promotion strategies) 
เช่นท าการส่งเสริม
การตลาดเมื่อใด จึง
สอดคล้องกับโอกาสใน
การซื้อ 

6. ผู้บริโภคซ้ือที่
ไหน 
(Where does 
the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง 
(Outlets)ที่ผู้บริโภคท าการ
ซื้อเช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์ 

กลยุทธ์ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution 
channel strategies) 
บริษัทน าผลิตภัณฑ์สู่
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ค าถาม (6Ws และ 
1H) 

ค าตอบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่
เก่ียวข้อง 

มาร์เก็ต ร้านขายของช า เป็น
ต้น 

เป้าหมายในการพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 

7. ผู้บริโภคซ้ือ
อย่างไร  
(How does the 
consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operations) ประกอบด้วย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(promotion strategies) 
ประกอบด้วยการขายโดย
ใช้พนักงานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและการประสา
สัมพันธ์ การตลาดทางตรง 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ. (2541: 126).  

ตารางที่ 1.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ  
เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) 

6Ws และ 1H ช่วยต้ังค าถามเพ่ือให้ค้นหาลักษณะ ความต้องการพฤติกรรม
ผู้บริโภค จะช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ท าให้สามารถจัดการกับ
ภาพลักษณ์ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ และท าให้เลือกใช้กล
ยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ท าให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

1.2.4 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ (Consumer Behavior Online) 
พฤติกรรมผู้บริโภคแบบออนไลน์ มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างจาก

พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไป ด้วยรูปแบบในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ แบบ
ออนไลน์น้ัน จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้บริโภคออนไลน์ เขาไปค้นหา และเลือกชม 
เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง ปราศจากแรงกดดันผลักดันใดๆ จากพนักงานขาย 
นอกจากน้ีผู้บริโภคออนไลน์ยังมีพฤติกรรมที่พร้อมที่จะจากไปจากกระบวนการในการ
เลือกซื้อสินค้าได้เสมอ แม้ว่าจะถึงกระบวนการสุดท้ายในการเลือกซื้อสินค้า หรือ
กระบวนการช าระเงินสินค้าแล้วก็ตามเหล่าน้ีเป็นต้น ซึ่งในทางการขายแล้วจึงเป็นเหตุ
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ให้ไม่สามารถปิดการขายได้ ธุรกรรมในการซื้อจึงไม่เกิดข้ึนนอกจากน้ีผู้บริโภค
ออนไลน์ยังมีพฤติกรรมเชิงบวกรูปแบบอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการค้นพบอันจะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ทัง้ เพ่ือสร้างรูปแบบในการน าเสนอทั้งสินค้าและบริการ
แบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์และต่อผู้บริโภคเอง ด้วยเหตุน้ีจึง
เป็นเหตุให้เราต้องท าการค้นหา เหตุและปัจจัย รูปแบบต่างๆ อันเป็นอุปสรรค และ
เป็นพฤติกรรมต่างๆ อันอาจเป็นรูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สามารถ
น ามาเป็นช่องทางในการพัฒนางานบริการที่เป็นประโยชน์ เพ่ือเกิดนวัตกรรมแบบ
ใหม่ๆ ได้ (สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล, 2555) 

ในวันที่พฤติกรรมผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงไป 
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจมานานหลายสิบปี หากไม่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจุบัน ก็คงท าธุรกิจให้อยู่รอดยากจนถึงตอนน้ี หรือหากลองสังเกตการซื้อของลูกค้า
ก็อาจจะมีแปลกใจอยู่บ้าง เมื่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดหลายข้ัน
ตอนบนความต้องการที่เปลี่ยนไป 

จากการที่เว็บไซต์ Adweek ได้ออกมาถอดสมการพฤติกรรมผู้บริโภคก่อน
ตัดสินใจซื้อสินค้าไว้ว่า “ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าสายพันธ์ุใหม่ที่เรียกว่า Omnishoppers 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เลือกค้นคว้าข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ แต่กลับไปซื้อสินค้าที่หน้า
ร้านค้า” 

โดย Adweek อ้างอิงการส ารวจว่า “ชาวอเมริกัน 2,500 คน ราว 52% ยัง
ไม่ยอมตกลงปลงใจคลิกซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ทันที แม้ว่าจะต้องการสินค้ามากมาย
แค่ไหน แต่พวกเขากลับเลือกเดินทางไปที่ร้านค้า เพ่ือทดลองสินค้าจริงก่อนที่จ่ายเงิน
ซื้อสินค้า” เรียกได้ว่ากว่าจะได้ของสักชิ้นต้องดูควบคู่ไปทั้ งหน้าร้านและออนไลน์
พร้อมกัน (บัตเตอร์ คัตเตอร์, 2018) 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
หากไม่ปรับตัวธุรกิจอาจจะอยู่ยากหรือไปไม่รอด เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยนไป แล้วจะมีปัจจัยอะไร ที่จะเป็นด่ังแม่เหล็กดึงดูดให้ชาว Omnishoppers 
อยากคลิกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยจากการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าชาวอเมริกัน 
พวกเขาต่างลงความเห็นว่า 5 ปัจจัยน้ีท าให้พวกเขาซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจข้ึน  
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➢ 68% ชื่นชอบการจัดส่งสินค้าฟรี “คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆ กับการได้ของฟรี ย่ิงฟรี
ค่าส่งย่ิงแฮปปี้” 

➢ 64% เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ หากมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่มีราคาถูกกว่า
ร้านค้า “ก็สมัยน้ีซื้อขายออนไลน์มีทั้งของจริง ของปลอม ทางที่ดีมั่นใจว่าของแท้
ชัวร์จากการเช็คข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง เราจึงอยากซื้อแล้วซื้ออีกหลายครั้ง” 

➢ 49% เลือกเพราะเว็บไซต์มีข้อมูลรีวิวโฆษณาสินค้าครบถ้วนถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
“ก็สมัยน้ีซื้อขายออนไลน์มีทั้งของจริง ของปลอม ทางที่ดีมั่นใจว่าของแท้ชัวร์จาก
การเช็คข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง เราจึงอยากซื้อแล้วซื้ออีกหลายครั้ง” 

➢ 47% ซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ที่มีการแสดงภาพชัดเจน ครบทุกมุมมอง แบบไม่ต้อง
จินตนาการ “การเห็นภาพไปแล้วหน่ึงครั้ง ท าให้เราตัดสินใจได้ง่ายข้ึน เร็วข้ึน ที่
ส าคัญพอไปดูหน้าร้านก็ไม่ต้องคิดนาน”  

➢ 44% ตัดสินใจซื้อ เพราะเว็บไซต์มีสินค้าเฉพาะเจาะจงตอบโจทย์ความต้องการ
ได้ “ร้านที่เลือกมาหรือคัดของมาแล้วว่าดี ที่ส าคัญยังตรงใจเรา ก็เหมือนคนรู้ใจ
ที่ไม่ต้องพูดเยอะ มองแป๊บเดียวก็เจอของที่ต้องการ 

 มิติใหม่แห่งการช้อปกย่อส่วนมาอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียว ท่ามกลาง
กระแสช้อปปิ้งออนไลน์คืบคลานเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน และกลายเป็น
แรงกระเพ่ือมให้เหล่ายักษ์ใหญ่วงการรีเทลปรับตัว กระโจนลงมาเล่นในสังเวียน
ออนไลน์บ้าง โดยรับมือสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ด้วยระบบ Omni Channel หรือระบบ
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ที่ผนวกทั้งช่องทางขายออนไลน์ และช่องทางขายแบบออฟไลน์เข้าด้วยกัน หวังตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครบครันในหน่ึงเดียว 
 เพราะการช้อปปิ้งเกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าซื้อสินค้า
ได้เพียงแค่ปลายน้ิวสัมผัส ท าให้การช้อปออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ใช่เรื่องไกลตัว
อีกต่อไป แม้ว่าปัจจัยข้างต้นจะสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการ e-commerce แต่
ความคุ้นชินดังกล่าว กลับก่อให้เกิดความท้าทายครั้งใหม่ คือ ‘ลูกค้ามีทางเลือกหลาย
ช่องทาง’ ซึ่งในทางกลับกันย่อมไม่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบเป็นแน่ หากยังไม่เข้าใจการซื้อ
ของลูกค้า(บัตเตอร์ คัตเตอร์, 2018) 
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หัวข้อท่ี 2 ธุรกิจออนไลน์ใครๆ ก็ท าได้  

2.1 รู้จัก e-Commerce การค้าออนไลน ์
 พาณิช ย์อิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Commerce)  หรือที่ เรียกว่า อี
คอมเมิร์ซ (e-Commerce) เป็นการด าเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็
คือการซื้อขายกันแบบออนไลน์น่ันเอง  

การค้าในรูปแบบ e-Commerce น้ัน จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนและกระบวนการด าเนินงานให้น้อยลง เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ขยายตลาดได้กว้าง สามารถซื้อขายได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ปัจจุบันน้ีมีเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากมาย 
โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจ การท าตลาด 
จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ (Social Commerce) 

2.2 เตรียมพร้อมเข้าสู่ Social Commerce 
เมื่อพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การค้าขายแบบออนไลน์กันแล้ว มาดูว่าเราจะต้อง 

เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญก่อนที่คุณจะเปิดร้านค้าให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือก
ชมสินค้าด้วยความประทับใจ เพราะฉะน้ันจึงควรใส่ใจข้ันตอนและรายละเอียดในการ
เตรียมตัวให้ดีก่อน เมื่อถึงเวลาเปิดร้านจริงแล้วคุณก็จะสามารถสร้างความประทับใจ
ลูกค้าและสร้างยอดขายให้คุณได้อย่างน่าพอใจ โดยมีประเด็นหลักๆ ดังน้ี 

1. ก าหนดงบการลงทุน 
เป็นสิ่งแรกที่ต้องวางแผนงบการขายสินค้า เพราะจะเป็นตัวก าหนดให้เราใช้

เงินลงทุนในงบที่ก าหนด ป้องกันการใช้งบบานปลาย ในการจัดท างบประมาณน้ัน
องค์กรจะจัดท างบประมาณหลัก ซึ่งเป็นงบประมาณที่แสดงให้เห็นภาพโดยรวมของ
องค์กรและมีงบประมาณย่อยหลายงบประมาณเป็นส่วนประกอบ  

งบประมาณย่อย 2 ประเภท คือ 1) งบประมาณด าเนินการ เป็นงบประมาณ
ที่แสดงการคาดการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร แสดงถึงรายได้ที่คาดว่าจะ
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ได้รับและแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องจ่าย งบประมาณด าเนินการจึงช่วยในการ
วางแผนก าไรขององค์กรได้เป็นอย่างดี 2) งบประมาณการเงิน เป็นงบแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินขององค์กร ส่วนประกอบของงบประมาณการเงิน ได้แก่ 
งบประมาณการลงทุน งบประมาณเงินสด และงบดุลโดยประมาณ 

งบลงทุนในการค้าขายออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ คือ การก าหนด
งบประมาณด าเนินการในการบริหารจัดการต่างๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนในการด าเนินการค้าออนไลน์ ได้แก่ ต้นทุนสินค้าค่าจัดส่ง ค่าหีบห่อในการ
จัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการท าการตลาด เช่น การโฆษณาลงสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้ึนอยู่กับ
รูปแบบ และการก าหนดค่าของผู้ประกอบการเอง   

2. หาสินค้ามาขาย 
การหาสินค้าท่ีจะน ามาขายน้ันสามารถหาซื้อได้จากหลายแหล่ง ทั้งน้ีราคา

และคุณภาพอาจแตกต่างกันออกไป จึงควรลงพ้ืนที่ส ารวจสินค้า เพ่ือให้ได้สินค้าที่ดี
ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุด หรือบางคนอาจจะมีสินค้าอยู่แล้ว ก็สามารถน า
สินค้าตัวเองมาลงขายแบบออนไลน์เลยก็ได้ 

3. ช่องทางการขายสินค้า 
ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มีหลากหลายเว็บให้เลือก ซึ่งมีทั้งลงขาย

แบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีต้องศึกษากลุ่มลูกค้า และผลการเข้าถึงให้ได้มาก
ที่สุด 

4. การโต้ตอบกับลูกค้า 
ขายสินค้าแล้วต้องหมั่นอัพเดทเว็บไซต์ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และ

การโต้ตอบในกรณีที่มีลูกค้าสอบถามมา ควรตอบอย่างทันท่วงที 
5. การเก็บเงินและจัดส่งสินค้า 
เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว ควรจัดเตรียมข้ันตอนการช าระเงินให้มี

ความหลากหลายเพ่ือความสะดวกในการช าระเงิน รวมถึงการจัดส่งสินค้าควรระบุ
ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งให้ชัดเจนด้วย 

6. บริการหลังการขาย 
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การใส่ใจลูกค้าและรับผิดชอบหากเกิดกรณีผิดพลาด เป็นประเด็นส าคัญใน
การมัดใจลูกค้าให้กลับมาอุดหนุนเราอีกในอนาคต 

2.3 4P กับการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการ

ด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้าง
ส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541: 35-36, 337) 

ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ าหน่าย 
(Place) การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถ
เรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวน้ี ทุก
ตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ข้ึนอยู่กับผู้บริหาร
การตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ “ตัวผู้บริโภค” 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะ
แสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุรกิจได้ กิจการน้ัน
จะต้องมีสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าที่มีตัวตน 
บริการ ความคิด ( Idea) ที่จะตอบสนองความ
ต้องการได้การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ัน นักการ
ตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปของผลิตภัณฑ์
เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินค้า 
บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภค
ได้รับจากการซื้อสินค้าน้ัน ผู้บริหารการตลาดจะต้อง
มีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตข้ึนมาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู้ บริโภคและสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปัญหาต่างๆ ที่
ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรือ สายผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมหรือลดชนิดของ
สินค้าในสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพ สี ขนาด 
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รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา
จ าหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามี
ระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภัณฑ์น้ัน นักบริหารการตลาด
ควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่อต้องการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดได้อย่างไร 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้า
มากกว่าแต่ก่อน บทบาทของการบรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างย่ิง 
การบรรจุภัณฑ์จะก่อให้ เกิดประโยชน์หลักอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ เป็นการป้องกัน
คุณภาพของสินค้าและช่วยส่งเสริมการจ าหน่าย ดังน้ัน รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อในปัจจุบันจึงมีสีสันสะดุดตา และวัสดุที่ใช้ทาหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิม บ่อยครั้ง
ที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าโดยค านึงถึงตัวบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตข้ึนมาจ าหน่ายในตลาดจะต้องมีการก าหนดตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า 
เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ันเป็นของผู้ผลิตรายใดรายหน่ึงอย่างชัดเจน 
ตราสินค้าเป็นสิ่งมีประโยชน์แก่ผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าชนิดน้ัน เป็น
ของผู้ผลิตรายใด ผู้บริโภคจะสามารถใช้ประสบการในอดีตมาช่วยในการตัดสินใจซื้อ
ได้ง่ายข้ึน โดยมิต้องสอบถามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าน้ัน 

2.  ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  ( Place or 
Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิต
ข้ึนมาได้น้ัน ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดี
เพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบ
แหล่งซื้อและไม่สามารถจะจัดหามาได้
เมื่อเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ข้ึนมาก็ไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการผู้บริโภคได้ ดังน้ัน นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และ
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โดยใครที่จะเสนอขายสินค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่
ต้องศึกษา 

การจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินค้า ( 
Channel of Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใช้
วิธีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ 
บทบาทของสถาบันคนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers ) พ่อค้าปลีก 
(Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีกส่วนหน่ึง
ของกิ จกรรมการจัดจ า ห น่ายสินค้า  คื อ  การแจกจ่ าย ตัวสินค้า  (Physical 
Distribution) การกระจายสินค้าเข้าสู่ ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้ วิธีการขนส่ง 
Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินค้า สื่อการขนส่งได้แก่ การขนส่ง
ทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ ผู้บริหารการตลาดจะต้อง
ค านึงว่าจะเลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ าและสินค้าน้ันไปถึง
ลู ก ค้ า ทั น เ ว ล า 
ข้ันตอนที่ ส าคัญ
อีกประการหน่ึงใน
การแจกจ่ายตัว
สินค้า คือ ข้ันตอน
ของการจั ด เก็บ
รั ก ษ า สิ น ค้ า 
(Storage) เพ่ือรอ
การจ าห น่ายให้
ทันเวลาท่ีผู้บริโภค
ต้องการ 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
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 3. การก าหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ึนมา 
รวมทั้งหาช่องทางการจัดจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งส าคัญที่
ธุรกิจจะต้องด าเนินการต่อไป คือ การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะนา
ไปเสนอขายก่อนที่จะก าหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้องมีเป้าหมายว่าจะต้ังราคาเพ่ือ
ต้องการกาไร หรือเพ่ือขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพ่ือเป้าหมาย
อย่างอื่น อีกท้ังต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการต้ังราคาท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาด
เป้า หมายและสู้กับคู่แข่งขันได้ในการแข่งขัน
ในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเครื่องมือที่คู่แข่งขัน
นามาใช้ได้ ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น การ
ลดราคา หรืออาจต้ังราคาสินค้าให้สูงสาหรับ
สินค้าที่มีลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง เพ่ือ
แสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามา
ช่วยเสริมการต้ังราคา การต้ังราคาสินค้าอาจมี
นโยบายการให้สินเชื่อหรือนโยบายการให้
ส่วนลดเงินสดส่วนลดการค้า หรือส่วน ลด
ปริมาณ ฯลฯ นอกจากน้ันธุรกิจจะต้องค านึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมี
ผลกระทบต่อราคาด้วย ราคามูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า 
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์น้ัน ถ้าคุณค่า
สูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน ผู้ก าหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้อง
ค านึงถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่า
การยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาน้ัน ผลิตภัณฑ์น้ัน 2) 
ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3) การแข่งขัน 4) และปัจจัยอื่นๆ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นการศึกษาเกี่ ยวกับ
กระบวนการติดต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะ
บอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพ่ือบอกให้ลูกค้าทราบว่ามี
ผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในตลาดพยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้อและเพ่ือเตือนความทรง
จากับตัวผู้บริโภค การส่งเสริมการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการ
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ติดต่อสื่อสาร (Communication Process) เพ่ือเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับ
กับผู้ส่ง การส่งเสริมการตลาดมีเครื่องมือส าคัญที่จะใช้อยู่ 4 ชนิดด้วยกัน ที่เรียกว่า
ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได้แก ่

1) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้า
แบบเผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงเพ่ือ
เสนอขายสินค้า การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีน้ีเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง 

2) การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพ่ือการ
ส่งเสริมการตลาด โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการนาเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็น
การใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา อินเตอร์เน็ต (Internet) สื่อโฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป็นกลุ่ม
ใหญ่ เหมาะสาหรับสินค้าท่ีต้องการกระจายตลาดกว้าง 

3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทา
หน้าท่ีช่วยพนักงานขายและการโฆษณาในการขายสินค้า การส่งเสริมการขายเป็นการ
กระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริมการขายจัดท าในรูปของ
การแสดงสินค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง ของแถม การใช้แสตมป์เพ่ือแลก
สินค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่างๆ ฯลฯ 

4 )  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 
Relation)  ใ น ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ มั ก ส น ใ จ
ภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจได้ใช้เงินจานวน
มากเพ่ือสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ของ
กิจการ ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้
เน้นที่การแสวงหากาไร (Maximize Profit) 
เพียงอย่างเดียว ต้องเน้นที่วัตถุประสงค์ของ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ สั ง ค ม ด้ ว ย  ( Social 

Objective) เพราะความอยู่รอดขององค์การธุรกิจจะข้ึนอยู่กับการยอมรับของกลุ่ม
ผู้บริโภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผู้บริโภคต่อ ต้านหรือมีความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหา
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ผลประโยชน์ให้กับตนมากจนไม่ค านึงถึงสังคม หรือผู้บริโภค เช่น การผลิตสินค้า แล้ว
ปล่อยน้ าเสียลงแม่น้า หรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดยมิได้
หาวิธีแก้ไข จะสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีขององค์การธุรกิจ  

หรือตัวอย่างของ บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จากัด เป็นกิจการขายเบียร์ ซึ่งมี
ส่วนในการเสนอสิ่งที่ เป็นพิษภัยต่อประชาชน จึงพยายามทาป้ายโฆษณาเ พ่ือ
เสริมสร้างภาพพจน์ ด้วยการเสนอเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
เป็นการชดเชย เบี่ยงเบนความรู้สึกต่อต้านของสังคม หากกลุ่มผู้บริโภคไม่พอใจและ
ไม่ต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้ผลิต ย่อมเป็นสาเหตุที่จะจ ากัดการเจริญเติบโต
ของธุรกิจได้ 

5) กระบวนการ (Process)  เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเป็นอย่างดี กลยุทธ์ที่
ส าคัญสาหรับการบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดังน้ันกระบวนการ
บริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกาส่งมอบรวมถึงต้องง่ายต่อการ
ปฏิบัติการ เพ่ือที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน ทางานได้อย่างถูกต้องและมีแบบ
แผนเดียวกันและงานที่ได้ต้องดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นสิ่งที่เป็นการตลาดใกล้ ๆ ตัวของผู้ประกอบ
กิจการและนักการตลาดแทบทั้งสิ้น เพียงแต่ว่า จะให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด
เท่าน้ัน และจะสามารถดึงออกมาจัดท าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือไม่เท่าน้ัน 

2.4 ท าไมต้อง Facebook 
 ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประประจ าวันมาก
ข้ึน เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ต่างมีอุปกรณ์สื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ตติดตัว
จนแทบกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของเราไปแล้ว ท าให้มีการน ามาท าธุรกิจผ่านอุปกรณ์
เหล่าน้ีเพ่ิมมาข้ึน ได้แก่ การขายสินค้าออนไลน์ การโปรโมทผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตที่ไม่มีเวลาออกไปเดินซื้อสินค้าหันมาให้ความสนใจและซื้อสินค้าเพ่ิมมาก
ข้ึน นอกจากการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แล้ว มีวิธีที่รวดเร็วและนิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบัน คือ ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ไ ด้รับความนิยม คือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) 
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รูปท่ี 2.2 รู้จักกับ Facebook 

 
 2.4.1 รู้จักกับ Facebook 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนสมัครใช้งานมากที่สุดใน
บรรดาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด มียอดใช้งานทั่วโลกในปัจจุบันมากกว่า 1 ,590 ล้าน
ล้านราย เพราะสามารถสื่อสารและส่งต่อข้อมูลระหว่างกันในกลุ่มคนที่รู้จักได้ ทั้ง 
ภาพ ข้อความ ข้อความเสียง วิดีโอ แม้กระทั้งปัจจุบันคือ การถ่ายทอดสด อีกทั้ง
รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกรุ่น และทุก
ระบบปฏิบัติการ ดังน้ันผู้ใช้งานจึงเห็นช่องทาง และโอกาสในการสร้างรายได้ โดยการ
ประกาศขายสินค้า นอกจากน้ีใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ หรือ
โปรโมชั่นจากผู้ใช้ที่เป็นส่วนบุคคลและองค์กร ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งแบบส่วน
บุคคลและกลุ่มอีกด้วย ต่อมาเมื่อเฟซบุ๊กเห็นกระแสกิจกรรมดังกล่าวจึงพัฒนาและ
ปรับปรุงในลักษณะของแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ข้ึน มีฟังก์ชั่นต่างๆ เพ่ิมข้ึน
อย่างมากในปัจจุบันเพ่ือให้สอดรับการใช้งานของกลุ่มคนที่ใช้เฟซบุ๊กในการด าเนิน
ธุรกิจ 

 

 2.4.2 ท าไมต้องสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด 
ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า Facebook เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตคนในปัจจุบัน

มากพอสมควร ซึ่งดังจะเห็นได้ว่า ณ ตอนน้ี จ านวนผู้ใช้งาน Facebook น้ัน ใกล้เคียง
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พันล้านคนแล้ว ดังน้ัน ช่องทางในการสร้างรายได้ หรือการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน 
Facebook น้ัน เป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ รวมทั้งประหยัดต้นทุนและ
เข้าถึงคนได้จ านวนมาก เราจะมาดูกันว่า เครื่องมือของ Facebook ที่เรียกว่า 
Facebook Page น้ัน จะช่วยธุรกิจเราได้อย่างไร  

Facebook Page เป็นจุดนัดพบของกลุ่มคนที่มีความสนใจ หรือมีความชอบ
ที่คล้ายกัน คุณสามารถรวมกลุ่มของลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (prospects) และ 
กลุ่มคนอื่นๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ สิ่งที่คุณ
สามารถท าบน Facebook Page ได้แก่ โพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือลิงค์ความรู้
ต่างๆ ขอ comment เก่ียวกับสินค้า หรือ ธุรกิจของคุณ จากแฟนเพจ สร้างกิจกรรม 
และโปรโมชั่น สร้างแหล่งรีวิว และความคิดเห็นจากลูกค้า เป็นต้น 

1) Facebook Page ต่อให้เราไม่ได้เป็นสมาชิกของ Facebook ก็สามารถ
เข้าดู Page น้ันๆได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ Search Engine Robot ทั้งหลายในการเข้ามา
เก็บข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการท า SEO (Search Engine Optimization) 

2) Facebook Page จะมีส่วนของข้อมูลเฉพาะเจาะจงลงไปลึก (Facebook 
Insights) แสดงกราฟจ านวน ผู้ที่เข้ามา Like, เปอร์เซ็นต์การตอบรับของสมาชิก, 
Impression (จ านวนครั้งที่ถูกเห็น) ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของ Page มองเห็นการมีส่วนร่วม
จากลูกค้าได้มากข้ึน  

3) Facebook Page สามารถสร้าง Application Tab ที่มีประโยชน์ในการ
ดึงดูดลูกค้า (Customer Engagement) เช่น การ Review, การใช้ระบบคล้าย Web 
board (Discussions) และแม้กระทั่ง เขียนโปรแกรมต่างๆเพ่ิมเติมได้ (เช่น เกม 
Flash, ฟังเพลง, ดูคลิป) และเลือกต้ังค่าให้หน้า Tab ดังกล่าวให้ ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะ
เห็นเป็นหน้าแรกได้ 
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รูปที่ 2.3 แสดงหน้าเพจ Facebook 

4) Facebook Page สามารถสร้างโฆษณาได้ ดังที่จะเห็นตรงขวามือถ้า
ผู้ใช้งานเข้าใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ 

5) Facebook Page สามารถน า Like Box (ที่เป็นกล่องให้กด like ตามเว็บ
ต่างๆ ซึ่ง Facebook จัดให้เป็น Tool เสริม ส าหรับนักพัฒนา) หรือ Open Graph 
ไปวางไว้ที่เว็บต่างๆได้ เพ่ือการได้ like ที่มากข้ึน  

6) Facebook Page สามารถส่ง ข้อความ ข่าวสารต่างๆ หรือ Facebook 
Messages ไปหา สมาชิกที่กด Like หน้า Page ของเราได้แบบเยอะๆพร้อมๆกัน 

7) Facebook Profile มีเ พ่ือน (Friends) ได้มากที่สุด 5,000 คน แต่ 
Facebook Page Like ได้ไม่จ ากัด ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจในการประชาสัมพันธ์ 

ซึ่งทาง Facebook ก็แนะน าธุรกิจให้ ใช้ Facebook Page ดังข้อความใน
หน้า Help ที่ว่า "Profiles represent individuals and must be held under an 
individual name, while Pages allow an organization, business, celebrity, 
or band to maintain a professional presence on Facebook." 
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 2.5 9 วิธี..เร่ิมต้นท าตลาดออนไลน ์
 เจ้าของธุรกิจหลายคนจะรู้สึกเหมือนกันว่า การตลาดออนไลน์ เป็นเรื่องที่
สลับซับซ้อน และเข้าใจยาก หลายต่อหลายครั้งที่เขาจ่ายเงินทาโฆษณาออนไลน์ไป 
แต่กลับไม่ได้ลูกค้ามากข้ึนดังที่ใจคิด อีกทางหน่ึงที่เจ้าของธุรกิจจะท า คือ การจ้าง
นักการตลาดออนไลน์เป็นที่ปรึกษา ดูแลการตลาดออนไลน์ให้แทน แต่ถ้าหากยังไม่
ได้ผล ทาไมเจ้าของธุรกิจถึงไม่ลองทดสอบและเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างล่ะ ? ซึ่งอาจจะ
พบวิธีทาการตลาดออนไลน์และได้ลูกค้าใหม่ๆ มาก็เป็นได้  

 
รูปที่ 2.4 การตลาดออนไลน์ 

9 วิธีเริ่มต้นท าการตลาดออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการสามารถท าการตลาด
ออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องจ้างท า ลดต้นทุนในการท าธุรกิจได้ 

1. เริ่มต้นที่ Social Media 
Social Media หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่

เป็นแหล่งที่สามารถสร้างการรับรู้ (Awareness) และการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
เพราะด้วยความสามารถในการกดชอบ (like), แสดงความคิดเห็น (Comment) และ
การแชร์ (Share) ท าให้ส่งผลดีต่อตราสินค้าแทบทั้งสิ้น 

2. เริ่มต้นเขียนบล็อก (Blog)  
การเขียนเล่าเรื่องผ่านบล็อก (Blog) เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ประกอบการไม่ควร

ปฏิเสธ เพราะการเขียนบทความ (Articles) ใน Blog น้ันมีคุณค่ากับธุรกิจเป็นอย่าง
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ย่ิง เช่น การสร้างการรับรู้ (Awareness), ความน่าเชื่อถือ (Credibility) และความ
เป็นผู้น าในกลุ่มธุรกิจ (Authority) 

เคล็ดลับ  การเขียน  Blog จะไม่ เหมือนการเขียนงานเรียงความใน
มหาวิทยาลัย (ซึ่งน้ันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านเขียน) โปรดใช้เทคนิคการเขียนที่ง่ายต่อ
การอ่านแบบสแกน และย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย โดยเน้ือหาใจความโดยรวมไม่หลุด
ประเด็นไปจากหัวข้อหลัก  

3. สร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ  
สื่อออนไลน์ เป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมจ านวนการเข้าถึงของคน

กลุ่มเป้าหมาย ถ้าที่ปรึกษาหรือทีมงาน ไม่ได้สร้างสายสัมพันธ์กับนักเขียน หรือ 
Bloggers ไว้เลย มันคงน่าเสียดายมาก เพราะผู้เข้าชมส่วนใหญ่จะอยากติดต่อและ
พูดคุย สอบถามกับธุรกิจน้ันๆ ที่น่าสนใจ  

เคล็ดลับ ติดตามนักเขียน ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, 
Twitter ในกลุ่มธุรกิจของท่าน เพ่ือที่จะแบ่งปันเน้ือหา แสดงความคิดเห็น เพ่ือทราบ
ทิศทางร่วมกันในอนาคต เวลาท่ีจะต้องน าเสนอข่าวสารร่วมกัน  

4. น าเสนอเน้ือหาที่คนเข้าชมต้องการ  
เชื่อมกับลูกค้าคนส าคัญได้ง่ายดายผ่านเน้ือหาที่ปรับแต่งเพ่ือให้ใช้งานง่าย 

ในทางข้อมูล 61% ของลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่น าเสนอเน้ือหาที่
เก่ียวข้องกัน  

เคล็ดลับ ใส่ใจปัญหาผู้ฟังเป็นหัวข้อส าคัญในการท าเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเน้ือหา และพัฒนารายงาน, eBooks, คู่มือ และ โพสต์
บล็อก ที่ให้คุณค่ากับลูกค้าของท่าน  

 
รูปที่ 2.5 การท าตลาดออนไลน์ 
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5. ใส่ใจการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Analytics)  
มันง่ายดายที่จะรู้ว่าช่องทางสื่อออนไลน์ไหน ที่สร้างจ านวนคนเข้าชมได้

มากมายผ่านเครื่องมือสถิติ เช่น Google Analytics เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีท่านไม่
ควรทิ้งมัน หากแต่จะช่วยท าให้โฟกัสการท างานได้มากย่ิงข้ึนในสื่อน้ัน ๆ  

เคล็ดลับ ติดต้ัง Google Analytics ในเว็บไซต์ของคุณ เพ่ือที่จะเช็คว่า กล
ยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางไหนที่ได้ผลที่สุด  

6. เช็คให้แน่ใจว่า email marketing ยังสื่อสารถึงคนอ่านอยู่เสมอ  
หากพูดถึงทุกวิธีท าการตลาด email Marketing ยังคงใช้ได้ผลอยู่เสมอ เป็น

หนทางที่จะส่งเน้ือหาไปถึงผู้อ่านได้โดยตรง เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าที่จะซื้อของจาก
ท่าน และย่ิงท่านมีฐานสมาชิก email List มากเท่าไหร่ ก็จะย่ิงประสบความส าเร็จใน
การเข้าถึงมากข้ึนเท่าน้ัน  

เคล็ดลับ โปรดใช้เวลาและใส่ใจกับหัวข้อใน email ให้มากหน่อย เพราะ 
64% ของผู้รับจะเปิด email หลังจากที่เขาอ่านหัวข้อแล้วสนใจ เวลาที่ท่านใช้ไปกับ
การสร้างสรรค์หัวข้อ email จะช่วยการันตีถึงจ านวนการเปิดอ่านได้มากย่ิงข้ึน  

 
รูปที่ 2.6 แสดงการปรับแต่งเว็บไซต์และท ากาตลาดด้วย SEO 

7. ปรับแต่งเว็บไซต์ (SEO) ให้ดีเยี่ยม  
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เช็คให้แน่ใจว่า Keywords บทเว็บไซต์ของท่าน เป็นสิ่งที่คนอ่านก าลังค้นหา
อยู่จริง ๆ ด้วยเครื่องมือวางแผนค าหลัก (Keyword Planner Tools) ของ Google 
ใน AdWords หากในเว็บไซต์ของท่านไม่มีเน้ือหา หรือ Keywords ที่เกี่ยวข้อง จะ
เป็นไปได้สูงที่คนจะออกจากเว็บไซต์ของท่านทันที ส่งผลให้อัตราการออก (Bounce 
rate) ใน Google Analytics สูงข้ึน และ การตอบสนองจากผู้อ่านจะลดน้อยลงไป  

เคล็ดลับ หากธุรกิจของท่านมีค าค้นหา (keywords) ท่ีหลากหลาย โปรด
อย่ามองข้ามค าค้นหาที่เป็นภาษาพูด เพราะค าเหล่าน้ีผู้อ่านมักจะใช้พิมพ์ค าค้นหา
ใน Google ท่านสามารถใส่ค าภาษาพูดท่ีเข้าใจง่ายในหน้าบล็อกของท่าน
ได้  

8. จดัเวลาเป็น นักเขียน Blog รับเชิญบ้าง (Guest Blogging)  
ท่านสามารถเข้าถึงคนอ่านได้มากมายผ่านบล็อกของท่าน แต่ท่านก็สามารถ

เพ่ิมจ านวนคนอ่านใน บล็อกอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงได้ผ่านการเป็นนักเขียนบล็อกรับเชิญ 
ซึ่งมีหลายๆ บล็อกก็ยินดีต้อนรับ Guest Blogging  

เคล็ดลับ การเขียน Guest Blogging ควรเขียนในเน้ือหาที่มีเป็นประโยชน์
กับคนอ่านของเจ้าของ บล็อกเป็นส าคัญ เพ่ือที่เน้ือหาที่เขียนน้ัน สอดคล้องกับเน้ือหา
เดิมในบล็อกก่อนหน้าน้ี  

9. เช็คให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการท างานทั้งหมด รวมกันเป็นหน่ึงเดียว และ
สอดคล้องกันเป็นอย่างดี  

ทุกข้ันตอนสามารถท าได้ส าเร็จได้ แต่ควรเช็คให้แน่ใจว่าทุกข้ันตอนน้ันทา
งานสอดคล้องกันเพ่ือให้ถึงเป้าหมายหลัก (Goal) ที่วางไว้ของธุรกิจของท่าน  

เคล็ดลับ ก่อนที่จะท าการตลาดออนไลน์ ควรก าหนดเป้าหมายไว้เรียบร้อย
แล้วว่าคืออะไร เช่น ต้องการเพ่ิมจ านวนคนเข้าเว็บไซต์ (Website Traffic), เพ่ิม
ยอดขาย 200% หรือต้องการจะโปรโมทสินค้าตัวใหม่ โดยทุกๆ ข้ันตอนควรพุ่ง
ประเด็นไปที่เป้าหมายของท่าน  

การลงมือท า “การตลาดออนไลน์” จะได้ผลลัพธ์ที่วิเศษ ถ้าท่านต้องการเงิน
ในระยะสั้น การจ้างนักการตลาดออนไลน์เพ่ือเป็นที่ปรึกษา อาจจะช่วยให้ท่านได้
ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แต่ในธุรกิจขนาดเล็ก (SME) การขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด 
โดยการลงมือท าด้วยตัวเอง จะท าให้เข้าใจลึกซึ้งมากย่ิงข้ึนอันส่งผลต่อผลลัพธ์ทาง
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การตลาดที่ดีที่สุด แบ่งเวลาที่ท่านมีเพ่ือศึกษาข้ันตอนการทาการตลาดออนไลน์บ้าง 
และเทคนิคที่เผยแพร่ในน้ีก็เป็นส่วนหน่ึง ที่ท่านสามารถทดลอง เรียนรู้ และลงมือท า
ได้ทันท ี
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หัวข้อท่ี 3 เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Facebook 

3.1 การจัดต้ังร้าน ด้วย Facebook Page 
 การค้าขายสินค้าออนไลน์น้ันมีรูปแบบการค้าขายไม่ต่างกันมากนัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายบางคนว่าจะมีการขายหรือจัดส่งสินค้าอย่างไร โดยสามารถ
แสดงเป็นข้ันตอนได้ดังน้ี 
 ส าหรับลูกค้า 

 
ส าหรับร้านค้า 

 
รูปที่ 3.1 แผนภาพกระบวนการค้าขายออนไลน์ 

3.1.1 รูปแบบการใช้งาน Facebook 
Facebook ได้ออกแบบการใช้งานให้ครอบคลุมกับความต้องการของ

สมาชิกไว้ 3 รูปแบบ ดังน้ี 
1) แอคเคานต์ผู้ใช้ส่วนตัว ใช้ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความ

บันเทิง หรือสนทนาระหว่างเพ่ือน และจ ากัดการมีเพ่ือนได้ไม่เกิน 5,000 คน 
2) กลุ่ม (Group) เป็นการรวมตัวกันส าหรับคนที่ชื่นชอบ หรือสนใจใน

เรื่องเดียวกัน หรือจัดแบ่งตามลักษณะเฉพาะของกลุ่ม เพ่ือพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล 
หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3) เพจ (Page) เป็นพ้ืนที่ในการน าเสนอธุรกิจ สินค้า บุคคล หรือองค์กร 
เหมาะส าหรับใช้ในการเกิดร้านค้าออนไลน์ เพราะไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้ามาชื่นชอบ 
(Like) และมีเครื่องมือสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า 
กลุ่มคนเป้าหมายได้โดยตรง แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมนอกจากน้ียังสามารถสร้าง
กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าได้อีกด้วย 

สั่งซื้อ รอรับการ
ยืนยันสินค้า โอนเงิน แจ้งโอนเงิน 

แจ้งที่อยู่ รอรับสินค้า

รอ
รับค า
สั่งซื้อ

ยืนยันรายการ
สินค้าพร้อมจัดส่ง

รอรับการ
ช าระเงิน

ส่ง
สินค้า

แจ้ง
รายละเอียด
การจัดส่ง
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3.1.2 การสร้างเพจขายของบนเฟซบุ๊ก 

ขั้นตอนสร้างเพจขายของบนเฟซบุ๊ก 
ข้ันตอนที่ 1: สร้างเพจขายของบนเฟซบุ๊ก 

เข้าไปท่ี https://www.facebook.com/pages/create จากน้ันคลิกเลือก
ประเภทของเพจ ถ้าเปิดร้านค้าให้เลือกเป็น “แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์” 

 

 
รูปที่ 3.2 การสร้างเพจ 

ข้ันตอนที่ 2: ใส่รายละเอียด  
โดยใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า (ขายอะไร , ขายยังไง) การจัดส่ง และ

ข้อมูลการติดต่อ ให้ลูกค้าอ่านแล้วรู้ได้ทันทีว่าร้านน้ีขายอะไร และจะติดต่อทางร้านได้
ยังไง กรอกข้อมูลร้านค้าให้ครบถ้วน คลิก “เริ่มต้นใช้งาน” 

https://www.facebook.com/pages/create
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รูปที่ 3.3 การใส่รายละเอียดร้านค้า 

ต่อมาเลือกภาพโปรไฟล์ (ขนาด 180 x 180 px) 
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รูปที่ 3.4 การใส่ภาพโปรไฟล ์

คลิก “เพ่ิมลงในรายการโปรด” เมื่อคลิกปุ่มน้ี เฟซบุ๊กจะเพ่ิมเพจเข้าไป
ทางด้านซ้ายมือของเมนูในหน้าเฟสบุ๊ก หลัก ท าให้สามารถเข้าดูหน้าเพจได้ง่ายข้ึน 
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รูปที่ 3.5 การเพ่ิมลงในรายการโปรด 

 
เลือกกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
ต าแหน่งที่ต้ัง: ไทย 
อายุ: เลือกช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 23-65+ 
เพศ: เลือกเพศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ หญิง 
ความสนใจ: ในส่วนน้ีเลือกให้ตรงกับคนที่จะสนใจสินค้าของร้าน เช่น “ความสวย
ความงาม” “เสื้อผ้า” และ “แฟชั่น”เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 3.6 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ข้ันตอนที่ 3: สร้าง URL ให้ร้าน เพ่ือให้คนเข้าถึงและแชร์ได้ง่ายๆ 

ให้คลิกที่ “เกี่ยวกับ” ในหน้าแรก แล้วเลือก “ป้อนที่อยู่เว็บ Facebook” 
และคลิก “ต้องการสร้างที่อยู่เว็บส าหรับหน้าน้ีหรือไม่” แล้วพิมพ์ URL ที่ต้องการ (ซึ่ง 
URL จะไปต่อท้าย https://www.facebook.com/) คลิก “ตรวจสอบความพร้อมใช้
งาน” เพ่ือดูว่ามีคนใช้ชื่อน้ีไปแล้วรึยัง จากน้ัน จะมีหน้าต่างป๊อปอัพข้ึนมา 2 หน้าต่าง 
หน้าต่างแรก กด “ยืนยัน” หน้าต่างที่สอง กด “ตกลง”  

https://www.facebook.com/
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รูปที่ 3.7 การสร้าง URL ให้ร้าน 

ข้ันตอนที่ 4 ตกแต่งหน้าเพจด้วยภาพ cover ดังภาพ 
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รูปที่ 3.8 ร้านค้าบนฟซบุ๊ก 

 การตกแต่งหน้าเพจ ก็เหมือนการตกแต่งหน้าร้าน ท าให้ร้านมีชีวิตชีวา น่า
ค้นหา คุ้มค่าต่อการสละเวลาในการเข้าชมเพจ ไม่เลื่อนผ่านออกไป เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า บ่งบอกความมีตัวตนของผู้ขายอย่างแท้จริง หากได้รับการ
จดทะเบียนพาณิชย์ จะย่ิงท าให้ร้านน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน 

3.1.3 การจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของระบบเฟซบุ๊ก 
การจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของระบบเฟซบุ๊กเพ่ือใช้ส าหรับการขาย

สินค้าและบริการงานขาย เมื่อสร้างแฟนเพจ (Fanpage) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน า
ภาพมาตกแต่งเพ่ือให้เพจดูหน้าสนใจ โดยการใส่ภาพในส่วนของ cover page และ
จัดการเติมเต็มข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนเพ่ือให้เพจดูน่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือ
ส าหรับงานขายและบริการ จะต้องมีการต้ังค่าส่วนที่ส าคัญให้กับเพจของร้าน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
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รูปที่ 3.9 หน้าต่างของเฟซบุ๊ก 

1. การจัดรูปแบบหน้าต่างของเพจให้สอดคล้องกับงานขายสินค้า 
 รูปแบบการน าเสนอหน้าตาเพจหรือ เทมเพลต จะแตกต่างกันออกไปตาม
การใช้งานจึงต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดรับกับธุรกิจของตนเอง วิธีติดต้ังให้เข้าที่ 
“การต้ังค่า” เลือกเมนูด้านซ้าย “แก้ไขเพจ” คลิกเลือกเปิดแท็บ “บริการ” แล้วเลือก
ปุ่ม “แก้ไข” แล้วเลือก “เทมเพลต” ที่ต้องการ จะมีรายละเอียดแสดงตัวอย่างว่าเพจ
จะประกอบด้วยปุ่มใดบ้างและอยู่ต าแหน่งใด เมื่อเลือกรูปแบบที่สอดคล้องแล้ว กดปุ่ม 
“ใช้เทมเพลต” ดังภาพ 
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รูปที่ 3.10 การเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอหน้าตาเพจหรือ เทมเพลต 

ส าหรับเพจที่มีส่วนของงานขายสินค้าและงานบริการ ควรเลือกรูปแบบเป็น 
“บริการ” หลังจากน้ันกลับไปที่ส่วนแสดงผลด้านหน้า กดเลือกแท็บ “เพจ” เพ่ือเข้า
ไปใส่รายละเอียดของงานบริการ ดังภาพ 
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รูปที่ 3.11 การใส่รายละเอียดงานบริการ 

2. การใส่รายละเอียดของเพจ 
 การใส่รายละเอียดของเพจให้ครบถ้วน จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน โดยเข้าไปที่ “เกี่ยวกับ” เลือกดูข้อมูลทั้งหมด แล้วเลือก 
“แก้ไขข้อมูลเพจ” กรอกหรือแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ต้ัง ท่ีอยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ชื่อเพจ ชื่อลิงค์เพจ เวลาเปิดปิดร้าน อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น  ดังภาพ  
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รูปที่ 3.12 การใส่รายละเอียดข้อมูลเพจ 
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3. การเพิ่มสินค้าในแท็บ “ร้านค้า” 

แท็บ “ร้านค้า” ประกอบด้วย ต้ังค่าการช าระเงิน การสมัครรับข้อมูล 
ค าอธิบายร้านค้า กล่องสินค้าใหม่ (ฟังก์ชั่นเดิม) กล่องผลิตภัณฑ์ที่แนะน า (ฟังก์ชั่น
เดิม) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (ฟังก์ชั่นเดิม) และเพ่ิมคอลเลกชัน (ฟังก์ชั่นเดิม) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

 
รูปที่ 3.13 แท็บ “ร้านค้า” 

1) ต้ังค่าการช าระเงิน  
การต้ังค่าการช าระเงินของร้านค้า ระบบจะแสดงค าอธิบาย “ตอนน้ีคุณ

สามารถเรียกเก็บเงินค่าสินค้าได้โดยไม่ต้องออกจากแชท และลูกค้าสามารถช าระเงิน
ได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จากน้ันระบบจะฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารของ
คุณโดยตรง” เมื่อคลิกเลือก “ต้ังค่าการช าระเงิน” ระบบจะแสดงชี้แจงเพ่ือท าความ
เข้าใจกับร้านค้า การท างานของระบบจะรับช าระเงินทันทีโดยไม่ต้องออกจากการ
สนทนา รับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และติดตามการช าระเงินรูปแบบ
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อื่น ปิดการขายได้รวดเร็วข้ึนด้วยการช าระเงินที่ปลอดภัยบนอุปกรณ์ทุกประเภท โดย
มีเงื่อนไข การรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 
2.75% ต่อธุรกรรมส าหรับการด าเนินการบัตรเครดิตและเดบิต ซึ่งท าให้ร้านค้าปิดการ
ขายได้เร็วข้ึนและรับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรง โดยเสนอวิธีให้ลูกค้าช าระเงินได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว การช าระเงินออนไลน์ด าเนินการโดยพาร์ทเนอร์ของเฟซบุ๊กคือ 
Qwik by 2C2P และต้ังค่าสกุลเงินส าหรับธุรกรรมด้วย  

 

รูปที่ 3.14 การรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต 

รูปแบบการช าระเงินในปัจจุบัน ทางเฟซบุ๊กเปิดให้บริการช าระผ่านบัตร
เครดิตและบัตรเดบิตได้แล้ว หากร้านค้ายังไม่สะดวกสามารถใช้วิธีการช าระเงินด้วย
การบอกเลขที่บัญชีของทางร้านให้โอนเงินพร้อมแนบหลักฐานในกล่องสนทนาได้  

 
2) การสมัครรับข้อมูล 
กดคลิกเลือก “สมัครรับข้อมูล” เพ่ือรับการแจ้งเตือน เมื่อร้านค้าเพ่ิมสินค้า

แนะน าใหม่ 

 
รูปที่ 3.15 การสมัครรับข้อมูล 
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3) ค าอธิบายร้านค้า 
การให้รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ทางร้านมีอยู่ เพ่ือแจ้งให้ลูกค้า หรือผู้

ที่เข้ามาชมเพจทราบว่าร้านขายอะไร ค าอธิบายสามารถใส่ได้ 200 ตัวอักษร ร้านค้า
สามารถกดปุ่มแชร์ร้านคาด้วยปุ่ม “แชร์ร้านค้า” ไปยังหน้าเพจได้ ดังภาพ  

 
รูปที่ 3.16 การใส่ค าอธิบายร้านค้า 

4) การแสดงสินค้า 
การแสดงสินค้า จะมีกล่องแสดงโดยค่าเริ่มต้น คือ กล่องสินค้ามาใหม่ กล่อง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะน า และเพ่ิมคอลเลกชัน เพ่ือจัดระเบียบสินค้าของคุณและท าให้ลูกค้า
เรียกดูได้ง่ายข้ึน โดยกล่องเหล่าน้ีจะเป็นฟังก์ชั่นงานเดิม สร้างจากการเพ่ิมคอลเลกชนั 
ซึ่งปัจจุบันไม่มี  

โดยกล่องสินค้ามาใหม่จะน าสินค้าที่เพ่ิงโพสต์มาแสดงเพ่ือให้เห็นว่ามี
สินค้าเข้ามาใหม่ ซึ่งจะแสดงอยู่ 10 รายการ ดังภาพ  

 
รูปที่ 3.17 กล่องสินค้าใหม่ 

กล่องผลิตภัณฑ์ที่แนะน า จะน าสินค้าที่เพ่ิงโพสต์มาแสดงเพ่ือให้เห็นว่ามี
สินค้าเข้ามาใหม่ ซึ่งจะแสดงอยู่ 10 รายการ ดังภาพ 
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รูปที่ 3.18 กล่องผลิตภัณฑ์ที่แนะน า 

 ส าหรับฟังค์ชั่นงานปัจจุบันมีเพียง ค าอธิบายก่อนเปิดร้าน กดยอมรับ
เงื่อนไข แล้วคลิก “ด าเนินการต่อ” แล้วเลือกวิธีการช าระเงิน แล้วคลิก “ด าเนินการ
ต่อ” แล้วเลือกสกุลเงินที่ใช้ และกด “บันทึก” ดังภาพ 

 

 

รูปที่ 3.19 การเปิดร้านในครั้งแรก 

5) การเพิ่มสินค้า 
กดเครื่องหมายบวก “เพ่ิมสินค้า” จะปรากฏกล่องให้ใส่รายละเอียด ได้แก่ 

รูปภาพ วิดีโอ ชื่อสินค้า ราคา หากสินค้าน้ันลดราคาให้คลิกเลือก “สินค้าน้ีก าลังลด
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ราคา” ใส่ค าอธิบายเก่ียวกับสินค้า คลิกเลือก “แชร์สินค้าน้ีบนเพจของคุณ แล้วเลือก
การแสดงผล “สาธารณะ” และกดบันทึก ดังภาพ  

 

รูปที่ 3.20 การเพ่ิมสินค้า 

4. การท าให้เพจเป็นที่รู้จัก 
การท าให้เพจเป็นที่รู้จักเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้า สินค้าและบริการ

ที่มี และเกิดการบอกต่อในวงกว้างมีหลายวิธี ดังน้ี 
1. การคัดลอกน าลิงค์ URL ที่สร้างข้ึนไปเผยแพร่หน้าไทม์ไลน์ของเพ่ือน 

หรือ ส่งตรงไปในกล่องข้อความของแต่ละบุคคล 
2. การกดปุ่ม “แชร์” เพ่ือเผยแพร่หน้าไทม์ไลน์ของตนเอง เทคนิคส าคัญที่

ท าให้คนเห็นโพสต์หรือรู้จักเพจเรามากข้ึนคือ การแท็กเพ่ือนที่เค้าอนุญาตให้แท็คใน
ปริมาณมากจะท าให้เพจเราเป็นที่รู้จักมากข้ึน รวมถึงการน าเสนอเน้ือหาที่ผู้ คนชื่น
ชอบ เช่น คลิปวิดีโอตลก ภาพที่สร้างความบันเทิง เป็นต้น ดังภาพ 
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รูปที่ 3.21 การแชร์เพจ 

3. การกด “เชิญ” เพ่ือน การเชิญเพ่ือนจะเป็นเพ่ือนที่อยู่ในบัญชีส่วนตัว
ของเรา โดยดูที่กล่องชุมชน จะมีลิงค์ให้กด “เชิญเพ่ือนของคุณ ให้กดถูกใจเพจน้ี” จะ
ปรากฏกล่อง ดังภาพ ส าหรับใครที่กดถูกใจแล้วจะปรากฏ เครื่องหมายถูกและ
ข้อความ “ถูกใจแล้ว” 
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รูปที่ 3.22 การเชิญเพ่ือน 

5. การสร้างโพสต์ 
 การสร้างโพสต์ในไทม์ไลน์ เพ่ือน าเสนอข่าวสาร หรือกิจกรรม ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดข้ึนของสถานประกอบการน้ันๆ และน าเสนอสาระประโยชน์ที่
นอกเหนือจากงานขายสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยการเขียนข้อความในกล่อง หรือ การ
โพสต์รูปภาพ การโพสต์วิดีโอ ดังภาพ 
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รูปที่ 3.23การสร้างโพสต์ 

6. การสร้างโฆษณา 
การสร้างโฆษณาช่วยให้คนในเครือข่ายสังคมออนไลน์เห็นเพจของร้านมาก

ข้ึน ส่งเพจไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของร้านจริงๆ โดยการเลือก “สร้างโฆษณา” ตรงบริเวณสามเหลี่ยมมุมบน 
หรือ กล่องหน้าไทม์ไลน์ “โฆษณาธุรกิจของคุณ” ในโหมดโฆษณาธุรกิจของคุณจะมี
การโฆษณาย่อย ได้แก่ สร้างการโปรโมทที่ด าเนินการอยู่ โปรโมทธุรกิจของคุณใน
พ้ืนที่ โปรโมทเพจของคุณ เป็นต้น ดังภาพ 
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รูปที่ 3. 24 การสร้างโฆษณาธุรกิจ 

การสร้างโฆษณาทางเฟซบุ๊กมีแคมเปญให้เลือกตามวัตถุประสงค์ที่ร้าน
ต้องการ ดังภาพ เช่น เลือก “การรับรู้แบรนด์” แล้วกด “ด าเนินงานต่อ” 
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รูปที่ 3.25 การสร้างโฆษณาตามวัตถุประสงค์ 

เลือก “กลุ่มเป้าหมาย” เพ่ือเจาะให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มาก
ที่สุด โดยการก าหนดพ้ืนที่ อายุ เพศ ภาษา ความสนใจที่ลูกค้าเราจะสนใจ และ 
“บันทึกกลุ่มเป้าหมายน้ี” แล้วเลือกต าแหน่งการจัดวาง ซึ่งจะแสดงโฆษณาของคุณต่อ
ผู้คนที่ใช่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เลือก “ต าแหน่งการจัดวางอัตโนมัติ (แนะน า)” และ
ก าหนด “งบประมาณและก าหนดเวลา” โดยก าหนดว่าคุณต้องการใช้งบเท่าไหร่ และ
ต้องการให้โฆษณาของคุณปรากฏเมื่อใด แล้วกด “ด าเนินการต่อ” ดังภาพ 
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รูปที่ 3.26 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 หน้าถัดไปเป็นการก าหนดเพจที่จะโฆษณา เลือกรูปแบบการน าเสนอภาพ 
ได้แก่ ภาพสไลด์ ภาพเด่ียว วิดีโอเด่ียว และสไลด์โชว์ ถัดไปเลือกรูปภาพที่ใช้โฆษณา 
ซึ่งจะมีค าแนะน าบอกขนาดของภาพไว้ และเลือกข้อความท่ีต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
เห็น แล้วกด “สั่งซื้อ” โฆษณาท่ีได้ต้ังค่าไว้ เมื่อกดสั่งซื้อระบบจะท าการตรวจพิจารณา
โฆษณาท่ีต้ังค่าไว้ เจ้าของร้านต้องใส่เลขบัตรเครดิตเพ่ือที่ระบบเฟซบุ๊กจะได้ตัดเงินค่า
โฆษณาได้ 
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รูปที่ 3.27 การก าหนดภาพในการโฆษณา 
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7. การเขียนค าวิจารณ์ 
 การเขียนค าวิจารณ์ร้านเป็นการช่วยให้ลูกค้าเพ่ิมความมั่นใจในสินค้าและ
บริการของร้านมากข้ึน โดยการเขียนจะได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรง ท้ังส่วนที่
ดีและส่วนที่ไม่ดีเพ่ือใช้ในการปรับปรุงร้านและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ดังภาพ 

 
รูปที่ 3.28 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเพจ 

8. งานกิจกรรม 
 แท็บ “งานกิจกรรม” เป็นการแสดงกิจกรรม เช่น การออกร้านขายสินค้า
ตามงานเทศกาลต่างๆ หรือตามตลาดนัดขายสินค้า เพ่ือแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านจะ
ออกร้านที่ไหนบ้าง ตามตัวอย่าง ดังภาพ 
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รูปที่ 3.29 การแสดงงานกิจกรรม 

9. แท็บ “ข้อมูลเชิงลึก” 
 การใช้ข้อมูลเชิงลึกของเพจ เป็นสถิติที่แสดงการถูกใจ การเข้าถึง จ านวน
การเข้าชมของเพจ ข้อมูลเชิงลึก เฟซบุ๊กช่วยให้เราระบุรสนิยม และความสนใจใน
ข้อมูลประชากรลูกค้าของเราได้ ท าให้เราสามารถน าสถิติไปวางแผนการตลาดและ
วางกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แม่นย าข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณาร้าน 
เพ่ิมยอดขายให้กับร้านได้ 
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รูปที่ 3.30 ข้อมูลทางสถติการเข้าถึงเพจ 

10. แท็บ “เคร่ืองมือการเผยแพร่” 
 แท็บ “เครื่องมือการเผยแพร่” แสดงการโพสต์ที่เผยแพร่แล้ว ได้แก่ โพ
สต์ภาพ วิดีโอ สินค้าจากจากแท็บร้านค้า แสดงให้เห็นปริมาณการมีส่วนร่วมในเพจ 
การเข้าถึงโพสต์ การคลิกหรือการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวโพสต์น้ันๆ ท าให้ร้านรู้ว่า 
โพสต์ไหนลูกค้าชื่นชอบหรือสนใจเป็นพิเศษ โพสต์ไหนสามารถน ากลับมารีโพสต์เพ่ือ
เรียกให้ลูกค้าเข้าถึงเพจเราได้มากข้ึน ดังภาพ 
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รูปที่ 3.31 การแสดงการมีส่วนร่วมกับโพสต์ 

 

11. บทบาทในเพจ 
 การต้ังบทบาทในเพจเป็นการต้ังค่า
บุคคลที่สามารถเข้ามาจัดการเพจได้ ซึ่งมีหลาย
สถานะ ได้แก่  

1. ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการทุกอย่าง
เก่ียวกับเพจ โดยสามารถส่งข้อความและเผยแพร่
โพสต์ในนามของเพจ , ตอบกลับและลบความ
คิดเห็นบนเพจ, สร้างโฆษณา, ดูว่าผู้ดูแลคนไหน
สร้างโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น, ดูข้อมูลเชิงลึก
, ตอบกลับและลบความคิดเห็นบน Instagram 
จากเพจ, แก้ไขรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Instagram จากเพจ และมอบหมายบทบาทใน
เพจ 

2. ผู้แก้ไข สามารถส่งข้อความและเผยแพร่โพสต์ในนามของเพจ, ตอบกลับ
และลบความคิดเห็นบนเพจ, สร้างโฆษณา, ดูว่าผู้ดูแลคนไหนสร้างโพสต์หรือแสดง
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ความคิดเห็น, ดูข้อมูลเชิงลึก, ตอบกลับและลบความคิดเห็นบน Instagram จากเพจ 
และแก้ไขรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Instagram จากเพจ 

3. ผู้ควบคุม สามารถส่งข้อความในนามของเพจ , ตอบกลับและลบความ
คิดเห็นบนเพจ, สร้างโฆษณา, ดูว่าผู้ดูแลคนไหนสร้างโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น, ดู
ข้อมูลเชิงลึก และตอบกลับความคิดเห็นบน Instagram จากเพจ 

4. ผู้ลงโฆษณา สามารถดูได้ว่าผู้ดูแลคนใดสร้างโพสต์หรือแสดงความ
คิดเห็น, สร้างโฆษณา และดูข้อมูลเชิงลึก 

5. ผู้วิเคราะห์ สามารถดูได้ว่าผู้ดูแลคนใดสร้างโพสต์หรือความคิดเห็น และ
ดูข้อมูลเชิงลึก 

6. ผู้มีส่วนร่วมถ่ายทอดสด สามารถถ่ายทอดสดได้ในนามเพจจากอุปกรณ์
มือถือ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในฐานะเพจ, สร้างโฆษณา, เข้าถึงเครื่องมือ
การเผยแพร่ หรือดูข้อมูลเชิงลึกได้ เงื่อนไข คุณต้องเป็นเพ่ือนกับคนที่คุณต้องการเพ่ิม
เป็นผู้มีส่วนร่วมถ่ายทอดสดของเพจน้ี 

หากมีคนดูแลเพจหลายคนควรจะระบุหน้าที่ให้คนดูแลให้ชัดเจนเพ่ือให้
สะดวกต่อการบริการจัดการ ไม่สร้างความสับสนในภายหลัง 
 
12. กลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการ 
 การระบุ “กลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการ” ข้อมูลน้ีจะช่วยเราในการส่งเพจ
ของคุณส่งตรงถึงผู้คนกลุ่มที่ส าคัญที่สุดส าหรับคุณ โดยเลือกที่การต้ังค่า และเลือก
เมนู “กลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการ” ก าหนดค่าดังน้ี ระบุต าแหน่งที่ต้ัง อายุ เพจ 
ความสนใจ ภาษา ระบบจะท าการกรองและประมาณการจ านวนคนที่เข้าถึงเพจให้ 
แล้วกด “บันทึก” ดังภาพ 
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รูปที่ 3.32 การต้ังค้ากลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการ 

เมื่อท าการต้ังค่าส่วนที่ส าคัญให้กับเพจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะต้องรู้
เทคนิคการขายและการเข้าถึงลูกค้า รูปแบบการโพสต์ที่น่าสนใจ ช่วงเวลาท่ีจะโพสต์
ในแต่ละครั้งโดยสังเกตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคของร้านเป็นหลัก เข้าใจใน
พฤติกรรมลูกค้า และรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรด้วย 

3.1.4 รูปแบบการสั่งซื้อสินค้าบนเฟซบุ๊ก 

วิธีการซื้อขายสินค้าระหว่างลูกค้าและผู้ขาย 
1) ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโพสต์ขายสินค้า  
2) ลูกค้าสั่งสินค้าผ่านทาง Inbox ของเพจ หรือ ข่องทางอื่นๆที่ผู้ขาย

ก าหนด เช่น LINE โทรศัพท์ เป็นต้น  
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3) ผู้ขายรับค าสั่งซื้อ (order) แล้วสรุปยอดสั่งซื้อส่งกลับไปยังลูกค้า โดย
คานวณจาก  

 
4) ลูกค้าส่งที่ข้อมูลการจัดส่ง ผู้ขายส่งสินค้าตามรายการ โดยช่องทางการ

จัดส่งที่ตอบโจทย์ร้านของคุณ ได้แก่  
4.1 พัสดุลงทะเบียน รูปแบบการจัดส่งที่คุณเคย มีข้อดีที่ราคาถูก แต่

ค่อนข้างใช้เวลาในการจัดส่งนาน(ประมาณ 5-7 วัน) และบริการอาจจะไม่ค่อย
ปลอดภัยเท่าไหร่นักจึงไม่เหมาะส าหรับสินค้าที่บอบบางแตกหักง่ายหรือ มีมูลค่าสูง 
ดังน้ันจึงเหมาะส าหรับจัดส่งสินค้าทั่วไปที่ทนต่อการกระแทก ไม่หมดอายุง่ายๆและ
น้ าหนักเบา เช่น สินค้าแฟชั่น, ครีมบ ารุงผิว, สินค้ากระจุกกระจิก, เคสมือถือ, กระเป๋า
ผ้า เป็นต้น 

4.2 EMS ถึงราคาจะสูงกว่าแบบลงทะเบียนสักเล็กน้อยแต่ EMS ก็เป็น
รูปแบบการจัดส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวลาน้ี เพราะบริการที่ดีกว่าและจัดส่ง
เร็วกว่าแบบลงทะเบียน (3-5 วันข้ึนอยู่กับระยะทาง) ซึ่งสินค้าที่เหมาะส าหรับการ
จัดส่งแบบ EMS ค่อนข้างหลากหลาย อาทิ สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง , โทรศัพท์มือถือ, 
ของเล่นเด็ก, แว่นกันแดด, อุปกรณ์ส าหรับมือถือหรือคอมพิวเตอร์ (เม้าส์, สายชาร์ต, 
พาวเวอร์แบงค์, ไม้เซลฟ่ี) ฯลฯ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมคนส่วนใหญ่ถึงส่งสินค้าแบบ 
EMS 

4.3 ขนส่งเอกชน (Kerry Express, Grabbike, DHL, Line Man etc.) 
อีกหน่ึงช่องทางที่ก าลังมาแรงข้ึนเรื่อยๆ ด้วยบริการที่พรีเมี่ยมกว่าการจัดส่งแบบทั่วไป 
สามารถจัดส่งสินค้าน้ าหนักเยอะได้ มีความปลอดภัยสูง และจัดส่งสินค้าได้ทันที (ใช้
เวลาไม่เกิน 1-2 วัน ข้ึนอยู่กับระยะทาง) ซึ่งมีผู้ให้บริการมากมายหลายเจ้าในประเทศ 
ท าให้ธุรกิจหลายประเภทเลือกที่จะใช้บริการขนส่งเอกชน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
แก่ลูกค้า และมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างทันท่วงที ธุรกิจที่เหมาะจะใช้บริการ
ขนส่งเอกชน ได้แก่ ธุรกิจอาหารกล่อง , จัดช่อดอกไม้ ที่ต้องแข่งกับเวลา เพราะ

ค่า
สินค้า

ค่า
บรรจุ
ภัณฑ์

ค่า
จัดส่ง

ค่าใช้จ่า
ยอื่นๆ
(ถ้ามี)

ยอดเงิน
ช าระ
สินค้า
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หมดอายุได้ง่าย หรือแม้แต่สินค้าราคาแพง, เครื่องแก้ว ที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูง 
นอกจากน้ียังสามารถจัดส่งสินค้าน้ าหนักเยอะๆได้อีกด้วย เช่น เฟอร์นิเจอร์ , สินค้า
ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี, ตู้เย็น) เป็นต้น 

ตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้าบนเฟซบุ๊ก 
การขายสินค้า การน าเสนอผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก เป็น

ช่องทางหน่ึงที่เจ้าของธุรกิจรายเล็กๆ ต่างให้ความสนใจ และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินธุรกิจ ในปัจจุบันมีจ านวนผู้ประกอบการหลายราย ผู้ซื้อเอง หากสนใจซื้อสินค้า
ชนิดไหน ต่างก็เข้ามาค้นหาผ่าช่องทางเฟซบุ๊กเป็นอันดับต้นๆ รูปแบบการสั่งซื้อสินค้า
มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 
รูปที่ 3.33 แสดงหน้าร้านค้าเฟซบุ๊กออนไลน์ 

 
1. ลูกค้าแสดงความสนใจสินค้าจากแท็บร้านค้า และโพสต์ และมีการ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าผ่านมาทางกล่องข้อความ  
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รูปท่ี 3.34 แสดงการสนใจสินค้า 

2. ลูกค้าจะสนทนาผ่านทางกล่องส่งข้อความ เก่ียวกับผ้าท่ีต้องการ ทางร้าน
จะถ่ายภาพจากหน้าร้านส่งให้ลูกค้าดู และอธิบายลักษณะผ้าประกอบการตัดสินใจ 
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รูปที่ 3.35 การสนทนาการสั่งซื้อสินค้า 

3. เมื่อได้สินค้าท่ีต้องการลูกค้าจะขอเลขบัญชีจากทางร้าน และทางร้านจะ
ขอที่อยู่และหลักฐานการช าระเงินให้กับลูกค้า ดังภาพ 
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รูปที่ 3.36 การช าระค่าสินค้า 

4. ในการจัดส่งสินค้าทางร้านจะจัดส่งทางไปรษณีย์ และทางบริษัทขนส่ง
เอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด โดยถ้าซื้อในปริมาณน้อยจะคิด
ค่าจัดส่งตามจริง หากซื้อในปริมาณมากจะฟรีค่าจัดส่ง แทนการลดราคาสินค้า 
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รูปที่ 3.37 การจัดส่งสินค้า 

3.1.5 9 เทคนิคขายบน Facebook Page ฉบับย่อ 
1) มีการระบุข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

เช่น ค าบรรยายเกี่ยวกับการท าธุรกิจ , อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, เว็บไซต์, ที่อยู่
ส าหรับติดต่อ รวมถึงช่วงเวลาในการท างาน 

2) หมั่นพูดคุยและตอบค าถามกับแฟนเพจรวมถึงผู้ติดตาม (Follow) ผ่านการคอม
เมนต์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสัมพันธ์และสร้างทัศนคติด้านบวกของแฟนเพจที่มี
ต่อแบรนด์ 

3) กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Engagement) เช่น การกด Like, คอมเมนต์
และแชร์โดยใช้การต้ังค าถาม รวมถึงน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์มาใช้ในการ
ดึงดูดความสนใจ 
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4) ใช้รูปภาพมาช่วยในการน าเสนอบนเพจ โดยผลการส ารวจพบว่า การโพสต์โดย

ใช้รูปภาพน้ัน เป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งส่งผลท าให้มี
แนวโน้มในการ Like และแชร์ต่อเพ่ิมข้ึน 

5) โพสต์ข้อความและเน้ือหาให้มีความสั้น, กระชับ, ชัดเจนและถูกต้อง หลีกเลี่ยง
การโพสต์ที่มีความยาวมากเกินไป หรือมีแต่น้ าไม่มีเน้ือน่ันเอง 

6) โพสต์ข้อความหรืออัพเดทบน Facebook Page ในปริมาณท่ีเหมาะสมหรือเฉลี่ย
ไม่เกิน 2-4 ครั้งต่อวัน ซึ่งหากโพสต์มากเกินไปอาจท าให้แฟนเพจเกิดความ
ร าคาญและอาจกด Unlike เพจได้ 

7) มีการส ารวจถึงรูปแบบของเน้ือหาที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
ส ารวจช่วงเวลาที่ เหมาะในการโพสต์ข้อความผ่านการติดตามข้อมูลจาก 
Facebook Insight 

8) มีความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง หากมีคอมเมนต์หรือ
แสดงความคิดเห็นในด้านลบจากผู้บริโภค แบรนด์ควรมีการน าเสนออย่าง
ตรงไปตรงมา รวมถึงยอมรับถึงสิ่งที่เกิดข้ึนและน าข้อผิดพลาดน้ันไปแก้ไข 

9) มีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์อย่างสม่ าเสมอ โดยข้อมูลน าเสนอต้องมี
ความสัมพันธ์กับแบรนด์และต้องเป็นข้อมูลผู้ชมต้องการติดตาม 

 3.2 เลือกเคร่ืองมือดี..บริหารร้านค้าออนไลน์ยังไงก็รอด  
 เครื่องมือในการช่วยขายมีอยู่มากมาย ข้ึนอยู่กับการเลือกใช้งานตามความ
ถนัดหรือเหมาะสม เครื่องมือที่ดีควรตอบโจทย์การท างานได้หลากหลายงานเพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกไม่ต้องใช้หลายตัวให้เสียเวลา เครื่องมือต่างๆ เหล่าน้ันได้แก่
อะไรบ้าง หาค าตอบได้จากด้านล่างน้ี 
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รูปที่ 3.38 แสดงเครื่องมือในการช่วยขาย 

3.2.1 Application ช่วยขาย..ที่ควรดาวน์โหลดไว ้

แอปพลิ เคชั่ น
ช่วยจ า 

   

• To Do List • Any.do: To-
do list 

• Todoist: 
To-Do List 

• ColorNote 
Notepad  

    

    

แอปพลิเคชั่นติดตามสินค้า ค านวณ
ค่าจัดส่ง 
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• Thailand 
Post Track 
& Trace 

• ThaiEMS 
(+Kerry) 

• MCSMD • Thailandpost 
Rate 

    

การจัดส่งสินค้าถือเป็นกระบวนการหน่ึงที่ส าคัญ และยังอยู่ในกระบวนการ
ซื้อขายสินค้า ลูกค้าต่างเฝ้ารอสินค้าท่ีตนเองสั่ง อย่างน้อยหากพวกเขาได้รับทราบว่า
สินค้าถูกจัดส่งในสถานะใด พวกเขาก็จะคลายกังวลและมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่
ตนเองสั่งอย่างแน่นอน 
แอปพลิเคช่ันถ่ายภาพแต่งภาพ   
Photo Grid: Photo 

Collage Maker 
FotoRus - Photo 

Editor 
Camera360 Pixlr – Free Photo 

Editor 

    

การน าเสนอสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ หากภาพเหล่าน้ันดูไม่น่าสนใจ สินค้า
หรืออบริการของเราก็ไม่น่าสนใจ ไม่มีคนซื้อ ดังน้ัน การถ่ายภาพสินค้าให้ดูดีโดดเด่น 



93 
 
ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ควรพลาดในการที่จะหาเครื่องมือมาช่วย
เสริมแรงในการจัดการภาพถ่ายให้น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเป็นอย่างมาก 
แอปพลิเคชั่นมีหลากหลายแบบที่ถูกน ามาใช้ในปัจจุบัน แอปพลิเคชันข้างต้นเป็นเพียง
ตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือถนัดของตนเอง 

3.2.2 แอปพลิเคชันตรวจสอบยอดเงินโอนผ่านมือถือ 
การขายสินค้าออนไลน์ควรเปิดบัญชีรับเงินไว้กับหลายๆ ธนาคาร แต่การ

เปิดบัญชีหลายอันอาจจะท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังธนาคาร ปัจจุบันธนาคาร
ทุกแห่งเปิดให้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ท าให้
ตรวจสอบได้ทันทีที่มียอดการสั่งซื้อเข้า ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ มีดังน้ี 

K-Mobile 
Banking 
PLUS 

KTB netbank SCB EASY Bualuang 
mBanking 

PayPal 

     
 

เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า
ออนไลน์สามารถท างานได้สะดวกมากย่ิงข้ึน ลดระยะเวลาของการท ากิจกรรมหน่ึง
และไปให้ความส าคัญกับอีกกิจกรรมหน่ึงที่ส าคัญมากกว่าได้โดยไม่เสียเวลา ลูกค้า
ต่างๆ ได้รับความพึงพอมากข้ึน รูปแบบการน าเสนอขายดีข้ึน น่ันน ามาซึ่งยอดการ
สั่งซื้อที่ดีและผลก าไรที่ดีข้ึนด้วย  
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หัวข้อท่ี 4 เทคนิคเพ่ิมยอดขายให้รวยแบบไม่รู้ตัว 
 4.1 การสร้าง Content ที่ดี 

ส าหรับคนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้ว การท าการตลาดออนไลน์ (Online 
Marketing) เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก วิวัฒนาการของ Online 
Marketing เริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2000 เป็นการส่ง E-Mail และการท า Website เมื่อ
เวลาผ่านไป ต้ังแต่ปี 2004 ถึงปี 2014  นับเป็นช่วงปีทอง เป็นยุคที่ Social Media 
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่ปัจจุบันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า “Content 
Marketing (การตลาดเชิงเน้ือหา)” ข้ึนมา 

การท า Online Marketing น้ันมีหลายวิธี แต่วิธีหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับคนที่
ขายของออนไลน์บน Facebook โดยตรงเลยก็คือการท า Content Marketing แท้ที่
จริงแล้ว แก่นแท้ของของ Content Marketing น้ันเรียบง่ายมากๆ แค่ “เขียนให้ดี 
เขียนให้โดน” เท่าน้ันเอง เราสามารถน าหลัก Content Marketing น้ีไปใช้ได้กับสื่อ
ทุกแขนง !  ต้ังแต่การเขียนประกาศโฆษณา การเขียนอีเมล์ การเขียนสคริปวิดีโอ และ
ล่าสุด “การต้ังสเตตัสบน facebook” (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

การโพสต์ขายของบน facebook ต่างกับการโพสต์ขายของที่อื่นอย่างไร 
เรามีค าตอบมาบอก ดังน้ี 

1. ต้องไม่ Hard Sale จนเกินไป หรือ การขายแบบตรงๆ เป็นรูปแบบ
การโพสต์ที่พ่อค้าแม่ค้าควรหลีกเลี่ยงค่ะ บางคนอาจจะบอกว่า อ้าว! ขายของ ไม่ให้
โพสต์ขายของแล้วจะให้โพสต์อะไร? ใจเย็นๆค่ะ เราไม่ได้บอกว่าห้ามขาย เพียงแต่ให้ 
“ขายแบบเนียนๆ” เท่าน้ันเอง ถ้าอยากให้เพจของเรากลายเป็นเพจในดวงใจของ
ลูกค้า ชนิดที่ว่าเปิดเข้ามาเองไม่ต้องพ่ึงโฆษณา เราก็ต้องโพสอย่างมีศิลป์ ท าให้ลูกเพจ
ไม่รู้สึกอึดอัด ท าได้ง่ายๆโดยการโพสต์ขายของสลับกับโพสต์สาระอื่นๆที่น่าสนใจ หรือ
โพสต์แนวชวนคุยทั่วๆไป ที่เกี่ยวกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นต้น (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
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รูปที่ 4.1 แสดงการโพสต์สินค้าแบบ Hard Sale มากเกินไป 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

2. ต้องโพสอย่างสม่ าเสมอ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  มีสถิติบอกว่า 
ช่วงเวลาในการโพสต์ที่ดีที่สุดคือ วันธรรมดา ระหว่าง 6 โมงถึง 8 โมงเช้า และบ่าย 2 
ถึง 5 โมงเย็น ขณะที่ช่วงเวลาที่ไม่มีคนสนใจ คือ ช่วง 4 ทุ่มถึงตี 4 ของช่วงสุดสัปดาห์ 
ส าหรับสาเหตุที่คุณควรจะโพสต์ในช่วงเวลาก่อนท างาน ช่วงหลังพักเที่ยง และช่วง
หลังเลิกงานน้ันเป็นเพราะผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่จะไม่เช็ค News Feed ระหว่างที่
พวกเขาท างาน และ 80% ของผู้ใช้ทั้งหมดนิยมเช็คข่าวทุกเช้าผ่านสมาร์ทโฟนของ
ตัวเอง ดังน้ันหากเราจะโพสต์อะไร ก็ควรโพสต์ในช่วงเวลาเหล่าน้ี เพราะน่ัน
หมายความว่าโอกาสที่คนจะมองเห็นโพสต์เราย่อมมีมากข้ึนด้วย (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
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รูปที่ 4.2 แสดงเวลาท่ีควรโพสต์ 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

แต่สถิติดังกล่าวอาจจะใช้ไมไ่ด้กับทุกคน เพราะบางครั้งสินค้าแต่ละประเภท
มีฐานลูกค้าที่ต่างกัน ถ้าเป็นไปได้ให้ลองวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเราให้ เจอ ขอ
ยกตัวอย่างกลุ่มสินค้าตัวอย่างกับเวลาโพสต์ที่เหมาะสม เช่น 

1. เสื้อผ้าและแฟชั่น : การติดตามของผู้ซื้อมีมากข้ึนเรื่อยๆ ในวันธรรมดา 
จะสูงที่สุดคือวันพฤหัสบดี 

2. เทคโนโลยี : สูงสุดในวันจันทร์ และลดลงเรื่อยๆ จนในช่วงสุดสัปดาห์ 
วันเสาร์ และอาทิตย์ไม่ควรโพสต์ 

3. ท่องเที่ยว และการเดินทาง : วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นเวลาที่ค่อยข้างดี 
และมีคนติดตามมาก 

4. สินค้าพวกอุปโภคบริโภค : วันเสาร์ อาทิตย์ และวันพุธเป็นช่วงที่ดีที่สุด 
5. วงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ : ช่วงเวลาที่คนติดตามมากที่สุดคือช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์ 
6. ธุรกิจบันเทิง : แนะน าให้โพสต์ในวันเสาร์ และอาทิตย์ จะดีที่สุด 
7. ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ : โพสต์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพ่ิม

การตอบจากผู้ซื้อมากข้ึน 
8. สถาบันการเงิน : เน้นการโพสต์ช่วงเสาร์อาทิตย์และวันศุกร์ 
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9. อาหารและเคร่ืองด่ืม : ช่วงวันธรรมดาเป็นเวลาดีในการโพสต์ของธุรกิจ
น้ี โดยจะสูงที่สุดในวันจันทร์ 

10. กีฬา สุขภาพและความงาม : วันอาทิตย์และวันจันทร์ถือเป็นช่วงที่
เหมาะสมของธุรกิจน้ี 
3. ต้องอ่านสนุก อ่านเพลิน พร้อมแชร์ต่อ อย่างที่บอกไปในข้อ 1 แล้วว่าเราต้องไม่ 
Hard Sale เกินไป อีกตัวช่วยหน่ึงที่ช่วยให้เพจเรามีสีสันข้ึนมาง่ายๆ ก็คือ “การโพสต์
บทความชวนแชร์” น่ันเอง คัวอย่างบทความชวนแชร์ : (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
 

 โพสต์เกมร่วมสนุกชิงของรางวัลด้วยการ Like and Share 
 

 
รูปที่ 4.3 แสดงโพสต์เกมร่วมสนุกชิงของรางวัล 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
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 Promotion เด็ดๆที่ชวนให้แชร์ต่อ 

 
รูปที่ 4.4 แสดง Promotion ที่ชวนให้แชร์ 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
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 โพสต์สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์ อ่านแล้วอยากแชร์เลย 

 
รูปที่ 4.5 แสดงโพสต์สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์ 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

 
จะเห็นได้ว่า การโพสต์แบบน้ีอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายได้โดยตรง แต่เมื่อ

ท าไปเรื่อยๆ จนมีลูกเพจติดตามเพจเราเป็นจ านวนมากแล้ว เมื่อน้ันแหละที่เพจ
ร้านค้าของเพ่ือนๆจะกลายเป็นสังคมออนไลน์ย่อมๆ กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรง
ประสิทธิภาพระหว่างเรากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ที่น้ีไม่ว่าจะขายอะไร จะประกาศ 
หรืออยากให้ภาพลักษณ์ของเราเป็นแบบไหน ก็โปรโมทง่ายๆผ่าน Facebook Fan 
page ของเราได้เลย 

 4.2 ภาพสวย..มีชัยไปกว่าคร่ึง 
เมื่อมีสินค้าพร้อมขายแล้ว ข้ันตอนต่อไปที่ส าคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การ

ถ่ายภาพสินค้าให้ออกมาดูสวย ในโลกออนไลน์ ลูกค้าไม่มีโอกาสจับต้องและมองเห็น
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ตัวสินค้าจริงได้ ต้องเลือกซื้อของผ่านภาพถ่ายและค าบรรยายเท่าน้ัน ดังน้ัน รูปสินค้า
ที่ดูสว่าง สวย และคมชัด นอกจากจะแสดงหน้าตาสินค้าและรายละเอียดได้ชัดเจน
แล้ว ยังช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย มาดูกันดีกว่าว่ามีเทคนิคง่ายๆ 
อะไรบ้าง ที่จะท าให้ถ่ายรูปสินค้าออกมาดูดีโดยไม่จ าเป็นต้องใช้กล้องราคาแพง (วา
สินี จันทกาน, 2557) 

1) สวยด้วยแสงธรรมชาติ ปัญหาของภาพสินค้าส่วนใหญ่คือภาพมักจะ
ออกมามืด ไม่สว่างสดใสอย่างที่ควรจะเป็น วิธีแก้ไขที่ท าได้ง่ายที่สุดก็คือ การออกไป
ถ่ายภาพนอกอาคารโดยใช้แสงธรรมชาติ เวลาที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงประมาณ 4-5 โมง
เย็น เพราะแสงไม่แรงจนเกินไปและมีปริมาณแสงที่เพียงพอต่อการถ่ายภาพ เราไม่
จ าเป็นต้องเปิดแฟลช ใช้ขาต้ังหรือจัดแสงใดๆ ภาพสินค้าก็จะออกมาชัดเจน สว่าง 
และมีสีที่ตรงกับสินค้าจริง ซึ่งถ้าภาพออกมาสวยต้ังแต่หลังกล้องแล้ว แทบไม่จ าเป็น
จะต้องแต่งภาพต่อในคอมฯ เลย แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะออกไปถ่ายภาพด้านนอก 

หรือว่าบริเวณบ้านไม่มีพ้ืนที่เพียงพอ 
การถ่ายภาพสินค้าในอาคารก็สามารถ
ท าได้เช่นกัน ควรเลือกถ่ายบริเวณใกล้
หน้าต่างเพ่ือให้รับแสงได้มากที่สุด แต่ถ้า
ยังมืดไป ก็สามารถเปิดไฟในห้องเป็นตัว
ช่วยได้ (วาสินี จันทกาน, 2557) 

 

รูปที่ 4.6 แสดงภาพถ่ายสวยด้วยแสงธรรมชาติ 
(วาสินี จันทกาน, 2557) 

2) มุมมองใหม่ให้ไอเดีย การทดลองอะไรใหม่ๆ มักจะท าให้เกิดไอเดียดีๆ 
ตามมาเสมอ การถ่ายภาพสินค้าก็เช่นกันค่ะ แทนที่จะติดอยู่กับมุมเดิมๆ ลองเปลี่ยน
บรรยากาศดูบ้าง เช่น วางสินค้าให้หันด้านต่างๆ ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง 
ลองถ่ายหลายๆ มุม ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายจากด้านบน ด้านข้าง ใช้โหมดมาโคร (Macro) 
เพ่ือถ่ายระยะใกล้ หรือถ่ายมุมเดียวกันแต่ลองถ่ายทั้งแนวต้ังและแนวนอน เพราะแต่
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ละมุมมองก็จะท าให้อารมณ์ของภาพมีความแตกต่าง แถมยังเป็นการเพ่ิมตัวเลือก
ใหม่ๆ เวลาคัดเลือกรูปสินค้าไปใส่ในร้านอีกด้วย และที่ส าคัญที่สุดก็คือ ลูกค้าจะได้มี
โอกาสเห็นสินค้าในมุมต่างๆ ได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากข้ึน (วาสินี จันทกาน, 
2557) 

 
รูปที่ 4.7 แสดงภาพถ่ายในหลายมุมมอง 

(วาสินี จันทกาน, 2557) 

3) โฟกัสให้แม่น กล้องในปัจจุบันน้ีเฉลียวฉลาดมากก็จริง แต่หลายๆ ครั้ง
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (Auto Focus) ก็ไม่สามารถเดาใจผู้ใช้ได้ถูกต้องเสมอไป เคยไหม
คะที่ถ่ายภาพสินค้าแล้วกล้องดันไปโฟกัสที่ฉากหลัง กลายเป็นว่ารูปสินค้าเบลอ 
ในขณะที่ฉากหลังชัดกริบ หรือบางทีเบลอไปหมดทั้งสินค้าท้ังฉากหลัง คงจะไม่ดีแน่ถ้า
ลงรูปสินค้าแบบน้ี เพราะนอกจากจะท าให้ลูกค้ามองไม่เห็นรายละเอียดสินค้า ก็ยังท า
ให้แลดูไม่น่าซื้ออีกด้วย ฉะน้ัน การโฟกัสจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม  

ส าหรับกล้อง DSLR และกล้องดิจิทัลทั่วๆ ไป อย่าลืมกดชัตเตอร์ลดครึ่งหน่ึง
เพ่ือให้กล้องโฟกัสที่ตัววัตถุหรือบริเวณที่ต้องการก่อน แล้วจึงค่อยกดชัตเตอร์เพ่ือ
ถ่ายภาพ ส่วนกล้องมือถือและกล้องดิจิทัลระบบสัมผัสหน้าจอก็เช่นกัน อย่ารีบร้อน
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จนเกินไป แตะหน้าจอบริเวณที่จะโฟกัส รอดูสักนิดให้มั่นใจว่ากล้องจับโฟกัสได้แล้ว
จึงค่อยกดถ่าย ท้ังน้ีทั้งน้ัน อย่าลืมตรวจสอบรูปภาพก่อนอัพโหลดไฟล์กันด้วยนะคะ 
จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาถ่ายซ่อมอีกรอบ (วาสินี จันทกาน, 2557) 

4) ดึงจุดเด่นด้วยฉากหลัง ส าหรับใครที่เจอปัญหาไม่มีมุมสวยในบ้านไว้
ถ่ายรูปสินค้า เช่น ถ่ายภาพออกมาแล้วติดหน้าต่างมุ้งลวดในห้อง หรือถ่ายแล้วเห็น
วอลเปเปอร์สีซีด เป็นฉากหลัง แก้ปัญหาด้วยการเนรมิตสตูดิโอถ่ายรูปขนาดเล็กใน
บ้านกันดีกว่า 

 
รูปที่ 4.8 แสดงการถ่ายภาพที่ดึงจุดเด่นด้วยฉากหลัง 

(วาสินี จันทกาน, 2557) 

เริ่มต้นหาจุดที่สภาพแสงพอเพียง ถ้าเป็นบริเวณที่ใกล้กับหน้าต่างได้ย่ิงดี 
เปิดหน้าต่างให้กว้าง เปิดไฟให้สว่าง จากน้ันใช้กระดาษสีขาวแผ่นใหญ่วางรองสินค้า
และวางต้ังข้ึนให้เป็นฉากหลัง (ถ้าไม่มีกระดาษแผ่นใหญ่ ใช้แผ่นเล็ก 2 แผ่นก็ได้) 
จากน้ันลองถ่ายภาพดู กระดาษขาวจะท าหน้าที่สะท้อนแสงและท าให้สินค้าดูสว่าง
สดใสมากข้ึน และเมื่อมีฉากหลังตัวสินค้าจะเป็นโดดเด่นข้ึนกว่าเดิม เพราะไม่มีสิ่งอื่น
มากวนสายตา แต่ส าหรับสินค้าโทนสีขาวหรือสีอ่อน ให้ใช้ฉากสีที่เข้มข้ึนเพ่ือให้สีตัด
กับสินค้า ส่วนใครที่ชอบสีสัน ลองเปลี่ยนฉากขาวเป็นพ้ืนผิวแบบอื่นดูก็ได้ เช่น โต๊ะไม้ 
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ผ้าสีสวยๆ หรือกระดาษห่อของขวัญ ก็จะช่วยเพ่ิมอารมณ์สนุกๆ ได้มากข้ึน  (วาสินี 
จันทกาน, 2557) 

5) ใส่ของประกอบฉาก อีกเทคนิคแสนง่ายที่ท าให้ภาพถ่ายสินค้าดูมี
ชีวิตชีวามากข้ึนก็คือ ถ่ายภาพสินค้าคู่กับสิ่งของอย่างอื่น เช่น หานางแบบมาใส่
กระโปรงผ้าฝ้ายทอมือ หาพร็อบน่ารักๆ จัดใส่กระเป๋าสะพายที่เย็บเอง หากรอบรูป
สวยๆ มาใส่ภาพวาดสีน้ าแล้ว
แขวนไว้บนผนังที่ลายเข้ากัน 
นอกจากจะท าให้ภาพดูน่าสนใจ
ข้ึน ยังช่วยให้ลูกค้าเข้าใจการใช้
งานและสามารถกะขนาดสินค้า
ได้คร่าวๆ ว่าสินค้ามีขนาดเล็ก
หรือใหญ่ประมาณไหน แล้วยัง
เป็นการให้ไอเดียเวลาลูกค้าเอา
ไปใช้จริงอีกด้วย 

รูปที่ 4.9 แสดงภาพถ่ายใส่ของประกอบฉาก 
(วาสินี จันทกาน, 2557) 

ส าหรับช่างภาพมือใหม่ ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร มาลอง
เรียนรู้วิธีและสไตล์การถ่ายภาพสวยๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้วลองปรับใช้กับสินค้า
ของตนเองได้เลย การลองถ่ายบ่อยๆ ก็จะท าให้พัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็ว ข้ันตอน
ทั้งหมดน้ี อาจจะท าให้ต้องใช้เวลามากข้ึน แต่ถ้าเห็นผลลัพธ์ที่ออกมา รับรองว่าหาย
เหน่ือยแน่นอน แถมยังเพ่ิมยอดขายได้อีกด้วย (วาสินี จันทกาน, 2557) 

 4.3 โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กส าคัญหรือไม่ 
4.3.1 รู้จักโฆษณาบน Facebook 

ส าหรับมือสมัครเล่นและมือเก๋า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก่อนที่จะเริ่มลงโฆษณา
บน  facebook ก่อนอื่น จะต้องท าความรู้จักโฆษณา (Ads) แต่ละประเภทก่อน 
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เน่ืองจากในปัจจุบัน ทาง facebook ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบโฆษณา
ในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ ประเภทโฆษณาของ facebook ได้แก ่

1) การมีส่วนร่วมในหน้า Page Post Engagement (ส าคัญมาก ที่
เจ้าของเพจมือใหม่ควรเลือกใช้ในการโปรโมทเพจเป็นอันดับแรกๆ ก่อนเลือกใช้Ads 
หรือเครื่องมือประเภทอื่นๆ) การมีส่วนร่วมในหน้า Page Post Engagement ก็คือ 
การโปรโมทโพสต์ต่างๆ ที่เราได้โพสต์ไว้บน Timeline ของเพจน่ันเอง การโฆษณา
แบบน้ี จะท าให้เราโพสต์ของเรา
มีโอกาสไปปรากฏบนไทม์ไลน์
ของกลุ่มเป้าหมายที่เราได้เลือก
ไว้ ย่ิงไปกว่าน้ัน เรายังสามารถ
เลือกได้ด้วยว่า จะให้ ข้ึนตรง 
News Feed หรือตรง Side Bar 
(แถบด้านข้าง) หรือข้ึนทั้ง 2 ที่ 
(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

 
รูปที่ 4.10 แสดงการมีส่วนร่วมในหน้า Page 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

เหมาะส าหรับ : การโพสต์ขายของโต้งๆ  เพราะจะได้เน้ือที่เยอะกว่าทุก
แบบ ท้ังข้อความและรูปภาพประกอบ ไลค์ได้ แชร์ได้โดยตรง แต่โปรโมทได้มองเห็น
ครั้งละ 1 โพสต์เท่าน้ัน 

เทคนิค : ควรเลือกใช้ภาพประกอบโพสต์ที่สะดุดตา ใส่ Text บนรูปเลย 
เพ่ือให้คนอ่านเข้าใจทันทีในแว้บแรก ว่าเราก าลังขายอะไร และเน้ือหาที่โพสต์ควรมี
ความน่าสนใจ น่าดึงดูดให้อ่านต่อ เช่น สรรพคุณของสินค้า ราคา โปรโมชั่น ฯลฯ 

2) การถูกใจหน้า Page Likes โฆษณาแบบแรกที่เลือกท าควรเป็นแบบน้ี 
เพราะพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือทุกการซื้อขายบนโลกออนไลน์มาจาก “จ านวนไลค์
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เพจ” และจ านวนไลค์เพจที่ได้มาจากการโฆษณาประเภทน้ีถือว่าเป็น “ว่าท่ีลูกค้าของ
เรา” ในอนาคต เพราะเค้ากดไลค์ด้วยความสนใจในเพจเราจริงๆ (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

 
รูปที่ 4.11 แสดงการถูกใจหน้า Page Likes 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

เหมาะส าหรับ : เพจเพ่ิงเปิดใหม่ ยังมียอดไลค์ไม่มาก ต้องการความ
น่าเชื่อถือ และต้องการให้ทุกโพสต์บนเพจ มีโอกาสที่คนจะเห็นมากข้ึน  

เทคนิค : ภาพประกอบในโฆษณาสามารถเปลี่ยนได้หลายรูป และ 
Facebook จะสุ่มแสดงรูปให้ในแต่ละครั้ง เมื่อครบสัปดาห์สามารถเข้าไปดูสรุปได้ว่า
รูปไหนที่ดึงดูดให้คนสนใจมาไลค์มากที่สุด ท าให้เลือกใช้รูปดังกล่าวเป็นแนวในการ
โฆษณาครั้งต่อไปได้ นอกจากรูปภาพแล้ว ควรใส่ข้อความแนะน าตัวของเพจให้
น่าสนใจ น่าเข้ามาเย่ียมชม น่าเข้ามาช็อปปิ้งด้วย 

3) จ านวนคลิกไปยังเว็บไซต์ Clicks to Website เหมาะส าหรับร้านค้าที่
มีเว็บไซต์เปน็ของตัวเองนอกเหนือจาก Facebook เมื่อลูกค้าคลิก ad ก็จะถูกส่งไปยัง
เว็บไซต์ข้างนอก (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
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รูปที่ 4.12 แสดงการโฆษณาแบบคลิกไปยังเว็บไซต์ 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

เทคนิค : แต่เมื่อจุดประสงค์ของเราคือการขายของออนไลน์บน Facebook 
ดังน้ัน เราควรที่จะเน้นการส่งต่อไปยังหน้าเพจ Facebook มากกว่าการส่งไปยังเว็บ
อื่นๆ ดังน้ัน ad ประเภทน้ี น่าจะยังไม่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าบน Facebook เท่าไหร่ 

4) การแปลงบนเว็บไซต์ Website Conversions จากข้อที่แล้ว ถ้าเรายัง
ไม่ได้มีกิจการอะไรใหญ่โต ไม่ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก็ไม่ส าคัญ แต่ถ้ามีเว็บและ
อยากให้คนอ่านมีปฏิสัมพันธ์กันเว็บไซต์ เช่น  Shop Now (ช็อปเลย) learn more 
(ข้อมูลเพ่ิมเติม) sign up (สมัครเลย) book now (จองตอนน้ี) การโฆษณาแบบน้ีก็
ได้ผลไม่เลวเลยล่ะ เทคนิคส าคัญคือ ควรเลือกปุ่ม call to action (ปุ่มมุมล่างขวา) ให้
เหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้ามีปฎิสัมพันธ์กับเพจเรา (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
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รูปที่ 4.13 แสดงการโฆษณาแบบ Website Conversions 

(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

5) การติดต้ังแอปพลิเคชัน App Installs เหมาะส าหรับคนที่มีแอปพลิเค
ชันเป็นของตัวเอง อยากให้คนโหลดแอปพลิเคชันมากข้ึน เทคนิคส าคัญคือ ย่ิงแอปมี
คนให้ดาวเยอะ โฆษณาของเราก็ย่ิงดูดี 

6) การมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชัน App Engagement จากข้อข้างบน 
ถ้าเราไม่ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง ตัวเลือกน้ีจึงไม่มีความจ าเป็นใดๆ ส าหรับ
เราเลย 

7) การตอบกลับกิจกรรม Event Responses จะส่งเป็นค าชวนบน News 
Feed ว่าจะไปร่วมกิจกรรมด้วยกันหรือไม่ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น งานฉลองเปิดร้าน
ใหม่ งานรับปริญญา งานปาร์ต้ี งานบวชยังได้เลย ซึ่ง Ad แบบน้ีแทบจะไม่มีความ
จ าเป็นเลยส าหรับเรา เพราะเราไม่ได้คิดจะจัดปาร์ต้ีกับลูกเพจของเราอยู่แล้ว  

8) การขอรับข้อเสนอ Offer Claims มีลักษณะผิวเผินดูไม่ต่างจาก Ad 
ประเภทที่ 1 (การโปรโมทโพสต์) แต่การท า Offer (ข้อเสนอ) ท าให้ร้านดูมีลูกเล่น
น่าสนใจมากข้ึน ลูกค้าจะรู้สึกเหมือนได้รับอภิสิทธ์ิพิเศษ เพราะมีการแสดง “เวลา
หมดอายุ” “จ านวนคนที่ใช้สิทธ์ิไปแล้ว” “และส่วนลดราคาสินค้าท่ีชัดเจน”  
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เทคนิค : มี Offer ให้เลือก 3 ประเภท คือใช้ในร้านค้า , ใช้ในออนไลน์ 
(เว็บไซต์) หรือใช้กับทั้งร้านค้าและออนไลน์เลย โดยจะเลือกได้ทั้งวันสิ้นสุด Offer, ใส่ 
redeem code, ภาพทัมบ์เนล และค าอธิบาย Offer ได้ ย่ิงส่วนลดหรือสิทธิพิเศษที่ดู
เร้าอารมณ์ ดูถูกสุดๆ ดูคุ้มค่าสุดๆ ก็ย่ิงดึงดูดให้คนคลิก “Get Offer” และเข้ามาซื้อ
ของเราเพจเราในที่สุด 

9) การชมวิดีโอ Video Views เหมาะส าหรับร้านค้าที่อยากโชว์เทพ มี
คลิปวิดีโฆษณาสินค้าเป็นของตัวเอง และอยากโปรโมทคลิปโฆษณาน้ีไปทั่วทั่งโลก
ออนไลน์ มีผลการศึกษาของบริษัทท าโฆษณาออนไลน์ของประเทศอเมริกาบอกว่า 
โฆษณาท่ีเป็นคลิปโฆษณาสั้นๆ จะดึงดูดใจลูกค้าได้มากกว่าภาพน่ิง ดังน้ันถ้าคิดจะท า
คลิปโฆษณา ก็ท าให้สั้น กระชับ และชัดเจน 

Ads ทุกประเภทจะแสดงผลทั้งบน PC Tablet และ Smartphone ดังน้ัน 
การโฆษณาบน Facebook จึงได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 
 
4.3.2 การท า “Page Likes”(การถูกใจหน้า)  

การท า “Page Likes”(การถูกใจหน้า) เพ่ือเพ่ิมจ านวนแฟนๆ ผู้ติดตามเพจ
ของเราให้เพ่ิมมากข้ึน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเพจ เหมาะส าหรับเพจเพ่ิงเปิดใหม่ 
ยังมีแฟนเพจไม่มาก ราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณคลิกละ 2-5 บาท (เซลสุกิ, 
ม.ป.ป.) 

เคล็ดลับสร้าง Ads ให้โดน 
1) ใช้รูปขนาด 1200 x 444 pixels รูปต้องเด่น ดูแล้วน่าคลิกเข้าไป 
2) Text มีความยาวไม่เกิน 90 ตัวอักษร ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเรามีสินค้า/

บริการอะไร 
3) เลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบที่สุด 
4) สร้าง Ads หลายๆ ตัว เพ่ือเปรียบเทียบ จนได้รูปแบบ Ads ที่คนสนใจ

ที่สุด 
มาเริ่มสร้าง Ads กันเลย 
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1. เข้าไปท่ี Create Ads ที่อยู่มุมบนขวาของหน้า Facebook เลือก “Page 
Likes” และเลือกเพจที่เราจะท าการโปรโมท (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

 

 
รูปที่ 4.14 แสดงการสร้าง Ads แบบ Page Likes 

 2. เพ่ิมรูปส าหรับประกอบโฆษณา สามารถอัพโหลดได้มากถึง 6 รูป เพ่ือดู
ความแตกต่างว่าคนชอบแบบไหนมากท่ีสุด ในที่น้ีขอทดลองลง 3 รูป 
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รูปที่ 4.15 แสดงการเพ่ิมรูปส าหรับประกอบโฆษณา 

3. เมื่อเลือกรูปได้แล้ว ต่อมาใส่ถ้อยค าโฆษณาประกอบรูป หรือที่เรียกว่า 
Text ซึ่งควรเป็นข้อความสั้นๆ ขนาด 90 ตัวอักษร ที่ได้ใจความครบถ้วน เชิญชวนให้
คนอยากมาซื้อกับเรา 

4. หลังจากลองใส่ Text แล้วที่ด้านขวามือก็จะแสดง review โฆษณาที่มี
การแสดงผลแบบต่างๆ กัน ท้ังบน news feed เครื่อง PC ทั่วไป บน Smart Phone 

Tips: เราสามารถเลือกให้แสดงผลได้ทุกที่ หรือเลือกบางที่ก็ได้ เพียงแค่กด 
“Remove” หรือ “Add” ที่มุมบนขวาของแต่ละแบบแสดงผล (เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

 

 
รูปที่ 4.16 แสดงตัวอย่างแสดงผลบน News Feed บนเครื่อง PC 
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5. “การเลือกกลุ่มเป้าหมาย” เป็นข้ันตอนส าคัญ น่ันก็คือ หากเลือกผิดจะ
ท าให้เสียเงินเปล่า หรือ ไม่มีลูกค้าสนใจในสินค้าเรา หากเลือกกว้างไปก็ยังไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมาย อธิบายศัพท์เฉพาะดังน้ี  

 Location = อยากให้ Ads ของเราแสดงผลกับผู้ใช้ที่เล่นอยู่ที่ประเทศไทย/
จังหวัดไหน/เขตไหน 

 Age = ช่วงอายุของคนเล่นเฟส ที่เราอยากให้เห็น Ads เรา 
 Gender = เพศของคนที่เราอยากให้เห็น Ads เรา 
 Language = ภาษาท่ีใช้ของคนเล่นเฟส ท่ีเราอยากให้เห็น Ads เรา 
 Interests = ความสนใจของคนเล่นเฟซบุ๊กที่อยากให้เห็น Ads ของเรา 
(แอบบอกหน่อยว่า Facebook น้ัน ตามเก็บพฤติกรรมความชอบ/ความ
สนใจของเรา โดยดูจากรูปแบบเพจที่เราชอบกดไลค์ และอื่นๆที่แสนลึกล้ า 
และยังคงเป็นปริศนา) 

 Behavior = รูปแบบพฤติกรรม ส าหรับมุ่งเน้นโชว์ Ads ไปที่บุคคลที่ก าลัง
ท าอะไรบางอย่างอยู่ เช่น ก าลังท่องเที่ยว (Traveling to…) หรือก าลังเล่น
เกมออนไลน์ (Playing online game) ฯลฯ 

 Connection = เราสามารถเลือกได้ว่า คนที่เห็น Ads น้ีคือคนที่เคยกด/ไม่
เคยกดไลค์เพจเราไว้แล้วเท่าน้ัน หรือ เลือกทั้งสองอย่างก็ได้  (เซลสุกิ, 
ม.ป.ป.) 

 
รูปที่ 4.17 แสดงการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
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6. “วิธีจ่ายเงิน” Budget เมื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้ว เลื่อนลงมา
ข้างล่างก็จะเจอ “วิธีจ่ายเงิน” Budget คือ งบที่เราสามารถจ่ายได้ มีให้เลือก 2 แบบ 
ว่าอยากจ่ายรายวัน (Per Day) หรือ เหมาจ่าย (Lifetime Budget) ค่าใช้จ่าย ของแต่
ละ Ads น้ันไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับการเลือกกลุ่มเป้าหมาย&ช่วงเวลาที่ run ad ย่ิงมีคน
เลือกเหมือนเรามาก ราคาก็จะสูงข้ึน เมื่อใดที่ Ad รันตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
(ยอดคนคลิก/ยอดคนเห็น) จนมีค่าใช้จ่ายเท่าวงเงินที่เราเลือกไว้ Ad ก็จะหยุดรันไป
เอง และก็จะมีบิลเรียกเก็บเงินผ่านทางบัตรเครดิต หรือ บัญชี PayPal ที่เราผูกไว้กับ 
Facebook ทุกครั้งที่จบแคมเปญโฆษณา ถ้าแคมเปญยาวมากๆ ก็จะเก็บทุกสิ้นเดือน 
(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

 
รูปที่ 4.18 วิธีจ่ายเงิน” Budget 

Bidding คือ รูปแบบการหักเงิน มีให้เลือก 3 แบบคือ 1) Optimize for 
Page Likes เหมาะส าหรับคนไม่ชอบคิดอะไรมาก ทาง Facebook จะค านวณเงินที่
แพงที่สุด เพ่ือให้ Ads ของเราจะถูกโชว์&ถูกคลิก&ถูกไลค์มากที่สุด 2) Optimize for 
clicks คิดเงินเมื่อมีคนคลิก Ads ของเรา 3) Optimize for impressions คิดเงินเมื่อ 
Ads ของเราถูกโชว์ครบ 1,000 ครั้ง ไม่ว่าจะมียอดคลิกกี่ครั้งก็ตาม 

เลือก Bidding แบบไหนดี เป็นค าถามคาใจหลายๆ คน เอาเป็นว่าเราต้อง
ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า “จุดประสงค์ของการท า Ads ครั้งน้ี คืออะไร” บางคนเอาแค่
ต้องการยอดไลค์ก็อาจจะใช้แบบ 1 หรือ 2 บางคนแค่อยากสร้าง Brand Awareness 
(การท าแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก) ก็อาจจะเลือกใช้แบบ 3 หรือบางคนเน้นความคุ้มค่า ก็
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อาจจะลองท าหลายๆ แบบเทียบดู แล้วลองดูว่าแบบไหนมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็ได้  
(เซลสุกิ, ม.ป.ป.) 

 
4.3.3 เทคนิคลงโฆษณาบน Facebook ให้เกิดผล 

การลงโฆษณาบน Facebook ให้ประสบความส าเร็จน้ันประกอบด้วย
หลายๆ ปัจจัย แต่ปัจจัยหลักๆ ที่ท าให้โฆษณาได้ผลน้ันเราคัดมาให้ 5 ข้อด้วยกัน มาดู
กันว่ามีอะไรบ้าง 

1) เลือกรูปภาพให้โดนใจ รูปภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญอันดับ 1 ของการลง
โฆษณาบน Facebook เพราะเป็นสิ่งแรกที่จะท าให้คนสะดุดหรือสนใจโฆษณา ด้วย
จิตวิทยาของคนส่วนใหญ่มักจะมองรูปภาพเป็นสิ่งแรกและแค่เสี้ยววินาทีจะท าให้คน
คนน้ันสนใจหรือไม่สนใจรายละเอียดและเน้ือหาของโฆษณา ถ้ารูปภาพดึงดูดใจก็มี
โอกาสสูงที่โฆษณาจะประสบความส าเร็จ และตรงกันข้ามถ้ารูปภาพน้ันไม่โดนก็ไม่
ต้องพูดถึงว่าโฆษณาจะได้รับความสนใจหรือไม ่

ยกตัวอย่างเรื่องการขายครีมหรือเครื่องส าอาง รูปภาพจะต้องท าให้ลูกค้า
เกิดจินตนาการว่าใช้สินค้าแล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ลูกค้าไม่ต้องการรู้หรอกว่า
ส่วนผสมเป็นอะไร แต่ต้องการรู้ในแว๊บแรกว่ามันช่วยอะไร หน้าขาว หน้าใส ไร้สิว ลด
ริ้วรอย หน้ากระซับ ก็ว่ากันไป คุณต้องสื่อสารสิ่งเหล่าน้ีออกมา หลายคนหลงประเด็น
ไปโชว์แพ็คเก็จสินค้า โชว์ความสวยงามของตัวสินค้าบวกกับข้อความสวยๆ ตกแต่งมา
อย่างดี แต่ลืมไปว่าสิ่งที่น าเสนออยู่น้ันไม่ได้เป็นตัวที่ท าให้ลูกค้าสะดุดและสนใจสินค้า
เลย แค่เห็นแล้วกด like ไม่ต้องการซื้อสินค้าหรือสนใจสอบถาม ถ้าให้เลือกที่จะ
โฆษณาสินค้าประเภทน้ี เลือกเอาคนทั่วไป มาท าเป็นรูปภาพโฆษณาดีกว่า เพราะมัน
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บ่งบอกว่าครีมหรือเครื่องส าอางน้ีมีคนใช้จริงๆ และใช้แล้วเห็นผลจริง ไม่ใช่นางแบบ
สาวสวยที่เขาเห็นกันทั่วไปอยู่แล้ว นางแบบไม่ได้ท าให้ลูกค้าดูใกล้ชิดกับสินค้าหรือ
รู้สึกว่าเป็นตัวเขา สิ่งส าคัญเลย คือ โฆษณาท่ีท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นตัวเขามากที่สุด 

 

 
รูปที่ 4.19 แสดงการเลือกรูปภาพให้โดน 

 
2) เลือกรูปแบบโฆษณาให้ถูก  หลายคนจบต้ังแต่เริ่มลงโฆษณาบน 

Facebook เพราะว่าเลือกรูปแบบโฆษณาผิด มีใครบ้างที่แยกแยะได้ว่าโฆษณาของ 
Facebook น้ันแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร Facebook ให้อะไรมาก็ลอง
ตามน้ันเลย รูปแบบโฆษณาของ Facebook ทดแทนกันได้ ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเชื่อตาม 
Facebook ตลอด เช่น การลงโฆษณา Click to Website คนส่วนใหญ่จะลงโฆษณา
แบบน้ีเพ่ือให้คนคลิกไปที่เว็บไซต์ เพราะชื่อมันก็บอกตรงๆ อยู่แล้วว่าคลิกไปที่เว็บไซต์ 
แต่ถ้าใครที่ลงประจ าอยู่แล้วจะรู้เลยว่า โฆษณาแบบน้ีมันแพง ไม่เก๋าจริง เจ๊งไปหลาย
แล้ว 

ถามว่ามันได้ผลไหม ค าตอบคือได้ แต่เงินที่คุณใส่ลงไปก็ต้องเยอะพอสมควร 
มันถึงจะเห็นผล แต่ถ้าเงินที่คุณใส่แค่ 100-1000 บาทต่อแคมเปญ มันเหมือนเป็นการ
เผาเงินทิ้งโดยได้ความเจ็บใจเป็นของฝาก ลองดูว่าโฆษณาแบบไหนที่ได้ผลจริงๆ บน 
Facebook น่ันคือ Page Post Engagement ดังน้ันอยากให้ลองเปลี่ยนจาก Click 
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to Website มาใช้โฆษณาแบบน้ีดู เพราะการโพสต์บนแฟนเพจมันให้เราแชร์ลิงค์
เว็บไซต์มาได้อยู่แล้ว และรูปที่ Facebook ให้มาก็ดูใหญ่ และที่ส าคัญคือแทบจะไม่
ต่างกันเลยกับการลงโฆษณาแบบ Click to Website แต่ที่ส าคัญเลย ช่วยประหยัด
เงินในกระเป๋าได้มากเลยทีเดียว 

 

 
รูปที่ 4.20 แสดงการเลือกรูปแบบโฆษณาให้ถูก 

 
3) เลือกกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง หลายท่านลงโฆษณาแล้วไม่ได้ผล 

โฆษณาไม่ว่ิง ไม่ยอมตัดเงินสักที ถ้ามาในแนวๆ น้ี ลองดูว่าคุณเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เยอะแค่ไหน ส่วนใหญ่จะตอบ 1 ล้านคนข้ึนไป แม่เจ้า!!! จ่ายเงินแค่วันละ 300 จะให้
คน 1 ล้านมาเห็นโฆษณา มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าจะปรับแก้กันง่ายๆ ให้โฆษณา
ได้ผล ว่ิงเร็ว และเฟซบุ๊กเข้ามาตัดเงิน ให้คุณลดจ านวนคนที่จะเห็นโฆษณาลง ถ้า 300 
บาทต่อวันต่อแคมเปญลดให้เหลือสัก 50,000 ลองดูครับ หรือให้ดีเอาให้น้อยกว่าน้ี 
คนส่วนใหญ่พลาดกันเรื่องการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง และการก าหนดเงินให้
เหมาะสมต่อแคมเปญ ต่อ Ads Set หรือต่อ Ad  
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รูปที่ 4.21 แสดงการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 
4) ลงโฆษณาให้ดีไม่ควรเกิน 3 วัน หลายคนเลยมักข้ีเกียจลงโฆษณาทุกๆ 

วัน ส่วนใหญ่แล้วรันยาวเป็นเดือนแล้วค่อยมาสร้างแคมเปญใหม่ แล้วก็ท าเหมือนเดิม
คือรันยาวๆ โฆษณาที่รันดีสุดคือวันแรกที่ลงโฆษณา ถ้าวันแรกคุณลงแล้วไม่เปรี้ยงก็
ให้ลบโฆษณาแล้วลงใหม่ และโฆษณา Facebook จะรันดีสุดไม่เกิน 3 วัน ถ้าเกินจาก
น้ีโฆษณาจะเริ่มทิ่มหัวลงและจะยังกินเงินโฆษณาคุณเท่าเดิม แต่ได้ลูกค้าน้อยลง 
เว้นเสียแต่ว่าโฆษณาน้ันได้รับความนิยมล้นหลามเกิดการกด like และแชร์ต่ออย่าง
มากมาย ซึ่งเป็นแบบน้ีให้รันยาวๆ ต่อไปได้เลย แต่ถ้าเริ่มเงียบเมื่อไหร่กระแสลมเริ่ม
สงบก็เตรียมปิดได้เลย ย่ิงถ้าลงโฆษณาแบบ CPM คือจ่ายเงินเมื่อคนเห็นโฆษณาแล้ว
ล่ะย่ิงต้องใส่ใจเรื่องน้ีเป็นพิเศษ เพราะถ้าความถ่ีโฆษณาเพ่ิมข้ึน น่ันหมายความว่าคุณ
ต้องจ่ายค่าโฆษณาแบบฟรีๆ ให้ Facebook สังเกตให้ดีตัวเลขน้ีไม่ควรเกิน 1.5 ดีสุด 
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รูปที่ 4.22 แสดงการลงโฆษณาให้ดีไม่ควรเกิน 3 วัน 

 
5) อย่าเน้นขายของอย่างเดียว ลงโฆษณาอย่าเน้นแต่ขายของอย่างเดียว 

ให้ความรู้ในตัวสินค้าไปด้วยหรือบทความที่มีประโยชน์กับลูกค้า ไม่ใช่ไปเอาค าคมกิ๊ก
ก๊อกมาโพสต์สร้างกระแสไปวันๆ ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเป็นกูรูเชี่ยวชาญด้านสินค้า ให้
ค าแนะน าท่ีดีกับลูกค้าได้ และถามมาตอบได้หมด และที่ส าคัญคือท าตัวเสมือนเพ่ือนที่
มอบแต่สิ่งดีๆ ให้ลูกค้า ไม่ใช่แต่จะคอยหยิบเงินจากกระเป๋าลูกค้าตลอด สิ่งเหล่าน้ีให้
สร้างเป็นประจ าหรือแม้แต่โฆษณาก็ให้แทรกเกร็ดความรู้เข้าไปด้วยเสมอ การตลาด
ทุกวันน้ีจะเน้นให้ความรู้ควบคู่ไปด้วยแนะน าสาระต่างๆ จะท าให้ลูกค้าจดจ าเราได้ 
และมีโอกาสที่ลูกค้าจะบอกต่อ และกลับมาซื้อสินค้าเราอีก  

4.4 ปิดการขายยังไง ให้ได้ยอดซ้ือ 
11 วิธีปิดการขาย ที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรรู้ 

เทคนิคเหล่าน้ี เป็นโอกาสในการเพ่ิมยอดขายที่สามารถน าไปใช้ในโลก
ออนไลน์และออฟไลน์ได้เช่นกัน 

1) ลองโทรคุย เพื่อโน้มน้าว บ่อยครั้งที่การปิดการขายเกิดจากการพูดคุย 
เพราะด้วย “น้ าเสียง” และ “อารมณ์” ที่ชักจูงผู้ซื้อให้คล้อยตาม ท าให้พวกเขา
ตัดสินใจซื้อสินค้า หากเราพิมพ์คุยและให้ข้อมูลกับลูกค้าครบถ้วนแล้วลูกค้าก็ยังลังเล 
อาจเกิดจากความไม่มั่นใจ เพราะการสื่อสารผ่านตัวอักษรเหมือนขาดบางอย่างที่
ส าคัญไป หากได้ลองท าดู แม่ค้าหลายๆ คนสามารถปิดการขายได้ง่ายข้ึน 

2) จ้ีจุดปัญหาลูกค้าให้ได้ การใช้ค าถามให้ลูกค้าตอบรับอย่างต่อเน่ือง โดย
เราน าประเด็นที่เค้าไม่อาจปฏิเสธได้มาถาม น่ันจะท าให้เค้าเห็นด้วยและคล้อยตาม 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นเค้าไปเรื่อย ๆ ทุกค าถาม เพราะการตอบว่า “ใช่” เค้ามีปัญหา
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เรื่องน้ีจริง ของลูกค้าทุกครั้งจะสะสมความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไปเรื่อยๆ เช่น การพูด
ปัญหาของเค้าที่พบเจอ แล้วอาจถามเค้าว่า “คุณพ่ีว่าจริงไหมคะ/ครับ” เป็นค าถาม
ปลายปิดที่บังคับให้เค้าตอบว่า “จริง” 

3) ให้ทางเลือกในการตัดสินใจ การให้ทางเลือกจากการวิเคราะห์แล้วว่า
เหมาะสมกับลูกค้า เอาแค่ 2-3 ตัวเลือก และชี้แจงถึงผลประโยชน์ของตัวสินค้าน้ันๆ 
ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ให้ชัดเจน แต่ไม่ควรให้มากจนเกินไป บางครั้งลูกค้าจะเกิด
อาการ “ลังเล” คือตัดสินใจไม่ถูก เราในฐานะผู้ขายเลือกให้เลย  

 
 
 
4) การใช้ค าว่า “โอกาสสุดท้าย” เป็นการเร่งเร้าให้ลูกค้าเกิดความอยาก 

ความต้องการในผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ เช่น ส่วนลด ของแถม หรือท าให้เค้าไม่
อยากสูญเสียโอกาสอันดีของเค้า เช่น การท าโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 การเสนอส่วนลด 
แต่ที่ส าคัญ “ระบุเวลาหมดเขตการรับผลประโยชน์ให้ชัดเจน” 

5) ลองถามตรงๆ หลังจากที่เราน าเสนอลูกค้าไปแล้วมากมาย การเร่งรัด
อีกอย่างหน่ึงคือ “การถามค าสั่งซื้อ” เป็นค าถามเพ่ือการปิดการขาย แบบสุภาพ เช่น 
“ลูกค้าจะรับบริการน้ีเลยมั้ยคะ” “ลูกค้ารับเป็นสินค้าตัวน้ีเลยใช่มั้ยคะ” แต่ไม่ควรใช้
ค าพูดเร่งรัดที่ไม่สุภาพเด็ดขาด เช่น “ตกลงว่าพ่ีจะซื้อมั้ย” ห้ามเด็ดขาด 

6) สมมติว่าลูกค้าซื้อ คล้าย ๆ กับการถามตรง ๆ แต่เราใช้การคาดคะเนว่า
ลูกค้ามีความต้องการแน่นอนซื้อของเราแน่ ๆ การสนทนาให้ข้ามไปยังส่วนการ
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ให้บริการหลังจากท่ีเค้าซื้อสินค้าและบริการของเรา ว่าจะอ านวยความสะดวกเค้ายังไง 
การจ่ายเงินท าได้ยังไงบ้าง ด้วยค าถาม เช่น “ผมจะเริ่มเข้าไปบริการวันจันทร์หน้านะ
ครับ” “ผมจะส่งของให้ได้ในวันน้ีประมาณช่วงเย็น ๆ นะครับ” 

 
7) ต่อรองยื่นข้อเสนอ การปิดการขายในลักษณะต่างๆ ที่จะท าให้ลูกค้า

ตัดสินใจไวมากข้ึน เมื่อการขายปกติท าไม่ส าเร็จแล้วเราอยากได้ยอดขายจากลูกค้าคน
น้ีจริง ๆ การเจรจาต่อรอง ย่ืนข้อเสนอ จึงจ าเป็นต้องเกิดข้ึน จงจ าไว้ว่าให้เป็นตัวเลือก
สุดท้ายจริงๆ “จงขายก่อนเจรจา” และ “จงเจรจาให้ได้เปรียบ แต่ให้ลูกค้ารู้สึก
ฉลาด” การให้ข้อเสนอ ตัวอย่างเช่น “ถ้าลูกค้าซื้อวันน้ี 3 ชิ้นจะแถมสินค้าอีกอย่างให้
ฟรี 1 ชิ้น” 

8) ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็น smart buyer แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนต้องการ
ผลประโยชน์ที่มากกว่าปกติ ในการซื้อขายก็เช่นกัน คุณสามารถเพ่ิมจ านวนการปิด
การขายได้ โดยให้ส่วนต่าง ก าหนดราคาหรือของแถมได้ เช่น สินค้าราคา 150.- ราคา
ที่พอได้ก าไรที่คุณคิดไว้ คือ 90.- หากมีการเจรจาเกิดข้ึนลูกค้าต่อรอง หากจ าเป็น
ต้องการปิดการขายจริง ๆ ในส่วนต่าง 60.- น้ี คุณสามารถใช้ตรงน้ีเล่นได้เพ่ือปิดการ
ขาย (ต้องแน่ใจว่าไม่มีปัญหาหากเราใช้วิธีน้ี) แต่ขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายส าหรับข้อน้ี
นะครับ การขายตามราคาขายปกติดีที่สุดแล้ว 

9) ใช้บุคคลที่สามให้เป็นประโยชน์ ปกติเราพูดๆๆ พิมพ์ๆๆ โดยใช้ ค าพูด
จากตัวเราเองน าเสนออย่างเดียว ความน่าเชื่อถืออาจจะยังไม่พอ อาจใช้วิธีการ อ้าง
ตัวเลขจากงานวิจัย หรือ อ้างจากค าพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง 
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10) พูดเป็นตัวเลข ลูกค้าชอบอะไรที่วัดผลได้ หากเราหยิบตัวเลขมาพูด 
หรืออ้างอิง จะท าให้การพูดเสนอขายของเราดูน่าเชื่อถือข้ึนมาอย่างมาก เช่น “จากผล
การใช้อาหารเสริมลดน้ าหนักของลูกค้าเราส่วนใหญ่ จะมีน าหนักลดลง XX กก. ใน
ระยะเวลา X เดือน” “หลังจากท่ีลูกค้าเราได้น าระบบของเราไปใช้แล้วท าให้ยอดขาย
ของเค้าเพ่ิมข้ึน 10% ต่อเดือน” 

11) ติดตามผลเป็นระยะ หลังจากท่ีปิดการขายได้แล้ว อย่าหลงดีใจ จงท า
ตารางนัดหมายเพ่ือเสนอขายซ้ า และติดตามผลการใช้สินค้า ลูกค้าปกติของคุณจะ
เป็นลูกค้าประจ าได้แน่นอน “ยอดขายจากการซื้อซ้ า มหาศาลกว่ายอดขายจากลูกค้า
รายใหม่” รักษาลูกค้าของคุณให้ดี 

เทคนิคเหล่าน้ี หากน ามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์โอกาสในการปิดการ
ขาย และเพ่ิมยอดขายอย่างรวดเร็วก็ท าได้ไม่ยาก (แอดไอเดีย, 2559)  
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หัวข้อท่ี 5 มีร้านออนไลน์..ยังก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และเสีย
ภาษี 

5.1 ให้ร้านออนไลน์น่าเชื่อถือ..ก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
5.1.1 ท าไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมและขยายช่องทาง
การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหน่ึงเกิดจากการ
ขาดความน่า เชื่อถือของผู้ประกอบการ ท าให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ เพราะไม่
สามารถรู้หรือทราบได้ว่าผู้ประกอบการเป็นใคร อยู่ที่ไหน กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาท
ต่างๆ ไม่สามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้  

ดังน้ัน จะเห็นว่า ความเชื่อถือและเชื่อมั่นดังกล่าว ถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การที่จะช่วยกระตุ้นให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้รับความแพร่หลายในประเทศไทย เกิดการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมข้ึน จะต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้บริ โภค
เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ัน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จึงได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ที่มีสถาน
ประกอบการต้ังอยู่ในประเทศไทย ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการมี ตัวตนจริงหรือไม่ เป็น
ใคร อยู่ที่ไหน ท าธุรกรรมอะไรบ้าง 

ปจจุบันกระทรวงพาณิชยไดถายโอนอ านาจจดทะเบียนพาณิชยไปใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมดแลว โดยที่กระทรวงพาณิชยยังเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ก ากับดูแลดานนโยบายในการจด
ทะเบียนพาณิชยและเปนศูนยกลางขอมูลทะเบียนพาณิชยทั่วราชอาณาจักรในสวน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค า ยังคงมีบทบาทหน าที่ ในการส งเสริมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตอไปเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขยายชองทางการตลาดใหแกผูประกอบการ 
โดยผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนแลว ยังคงไดรับสิทธิประโยชน
ต่างๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาเชนเดิม 
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5.1.2 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังน้ี  

1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

2) การบริการอินเทอร์เน็ต  
3) การให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
4) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
** บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย

ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ฯ ย่อมมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ซึ่ง
มีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
5.1.3 วิธีจดทะเบียนการค้า อิเล็กทรอนิกส์ (DBD registered) ด้วยตัวเอง 

ผู้ซื้อสินค้าทั้งหลายเมื่อเข้าไปช็อปปิ้งตามเว็บร้านออนไลน์ใหญ่ๆ จะเห็น
สัญลักษณ์สีม่วง DBD ปรากฏอยู่แทบในทุกเว็บไซต์ร้านค้า สัญลักษณ์น้ีเป็นสัญลักษณ์
ของ “ธุรกิจ/ร้านค้า ที่ผ่านการจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์” มาแล้ว ซึ่งเป็นอีก
สิ่งหน่ึงที่ท าให้ร้านออนไลน์ดูน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ และที่ส าคัญที่สุด ลูกค้าสบายใจ
ที่จะซื้อของมากข้ึนด้วย เพราะรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยน่ันเอง 

สัญลักษณ์ DBD registered เป็นสิ่งที่ท าให้ร้านค้ามีตัวตน รู้ว่ามีเจ้าของที่
ตามตัวได้ มีที่อยู่ที่ชัดเจน เวลาเกิดอะไรข้ึนลูกค้าก็จะอุ่นใจ เพราะเป็นจดทะเบียนที่
ได้รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากน้ี ร้านค้าท่ีผ่านการ
จดทะเบียนและได้เครื่องหมายน้ีมาประดับร้านค้าแล้ว ยังได้สิทธิพิเศษอื่นๆอีก
มากมาย เช่น ชื่อร้านค้าจะถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของกรมฯ เวลามีคน Google ชื่อ
ร้านของเรา ก็จะเจอง่ายข้ึน และรู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากข้ึนเวลาเสิร์จเจอจากเว็บน้ี รวม
ไปถึงการได้สัญลักษณ์ที่อัพเกรดข้ึนกว่าเดิมเป็น DBDverified ในกรณีที่ได้สัญลักษณ์ 
DBD registered มาแปะบนเว็บนานเกิน 6 เดือน ท าให้เพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับ
ร้านค้าข้ึนได้อีก! และสิทธ์ิในการรับข่าวสาร งานสัมมนา และข้อมูลเด็ดๆ ส าหรับ
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เจ้าของธุรกิจในวงการ e-commerce ที่กรมฯ จะส่งตรงถึงมือคุณ (กองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์, ม.ป.ป.) 

 
รูปที่ 5.1 แสดงสัญลักษณ์การจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

อยากได้สัญลักษณ์น้ีบ้าง ต้องท าอย่างไร 
1. ตรวจดูก่อนว่า ธุรกิจของตัวเองเข้าข่ายที่ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่า? โดยมี 4 ประเภทธุรกิจ ดังน้ี 
– ธุรกิจที่มีการซื้อ/ขาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้านออนไลน์) 
– ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
– ผู้ให้บริการ Web Hosting 
– ผู้ ให้บริการตัวกลางในการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ต (พวก 

LAZADA, Kaidee, iTruemart ฯลฯ) 
2. ท าเว็บไซต์ที่เราจะใช้ขายของให้เรียบร้อย อัพรูปสินค้า ค าบรรยาย ราคา 

วิธีช าระเงิน และวิธีจัดส่งให้ครบ โดยจะสร้างเว็บไซต์ข้ึนมาเอง ไปจ้างคนท าเว็บให้ 
หรือเปิดร้านบนเว็บที่ ให้บริการเป็นเว็บช็อปปิ้งส าเร็จรูปก็ได้ เช่น InwShop, 
weloveshopping, Bento Web ฯลฯ 

3. ท าเรื่องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานเขตใกล้บ้าน 
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4. เมื่อจดทะเบียนผ่านแล้ว จึงท าเรื่องขอใช้เครื่องหมาย DBDregistered 
(กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ม.ป.ป.) 

 
เอกสารที่ต้องใช้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน 
2. แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลดแบบ ทพ. ที่ เว็บไซต์กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า) 
– คนธรรมดากรอกแค่ข้อ 1-8 
– คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วน กรอกข้อ 1-8 และข้อ 11 
– บริษัทจ ากัด กรอกข้อ 1-8 และข้อ 12 

3. รายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต์  (ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดแนบแบบ 
ทพ. ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ (Copy เอกสารชุด
น้ีไว้ตอนขอใช้เครื่องหมาย DBDregistered ด้วยเลย) 

4. เอกสารการจดโดเมนเนม (เฉพาะกรณีที่มีเว็บไซต์และชื่อผู้จดทะเบียน
โดเมนเนม ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์) 

5. Print หน้าแรกของเว็บไซต์, สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการช าระเงิน วิธีการส่งสินค้า 

6. แผนที่ต้ังร้านค้า 
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดใน

นามนิติบุคคล) 
8. หนังสือมอบอ านาจ (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอ านาจ ที่เว็บไซต์กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้คนอื่นด าเนินการแทน) 

มี วิธีจดทะเบียนการค้า อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหน 
1. ส าหรับคนที่มีส านักงานที่ ต้ังร้านค้าอยู่ในกรุงเทพฯ ให้เดินทางไปที่

ส านักงานเขตใกล้บ้านท่าน หรือที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ได้เลย 
2. ส าหรับคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆ ให้เดินทางไปย่ืนเอกสารค าขอจดทะเบียน

พาณิชย์ที่องค์การบริการส่วนต าบลใกล้บ้าน หรือ ท่ีเทศบาล ก็ได้ 
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การน าสัญลักษณ์ DBDregistered มาใช้ / มาแปะไว้ที่หน้าเว็บ 
1. สแกนเอกสารที่คุณมีดังต่อไปน้ีลงคอมของคุณก่อน 

– เอกสารใบจดทะเบียนพานิชย์ที่เราเคยขอไว้จากข้ันตอนที่แล้ว 
(แบบพค. 0403) 

– เอกสารรายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) 
– ส าเนาเอกสารการจดโดเมนเนม 

2. ส่งหลักฐานเอกสารที่เราแสกนไว้ ไปท่ีอีเมล์ e-commerce@dbd.go.th 
3. รออีเมล์ตอบกลับ พร้อมโค้ดการน าไปใช้ 
*** ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ใครรอนานกว่าน้ัน ลองโทรไปถามที่กรม

พัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย *** 
รายละเอียดเพ่ิมเติม หากตรงไหนที่ยังสงสัย สามารถศึกษาได้จากเว็บของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เลยท่ี www.dbd.go.th 
 
ข้อก าหนดการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1. การย่ืนค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ค าขอต่อ 1 เว็บไซต์ หรือ ร้านค้า

ออนไลน์ 
2. ต้องมีร้านค้าออนไลน์แล้ว โดยมิใช่มีแต่ชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อร้านค้า 
3. เป็นร้านค้าหรือประกอบพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 4 ประเภท

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4. ไม่ ใช่ เ ว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่มี วัตถุประสงค์เ พ่ือการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลเท่าน้ัน โดยไม่สามารถซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อ
ออนไลน์น้ัน ๆ 

5. การซื้อขายสินค้า/บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือ Social Media เช่น 
Facebook ที่เป็นการท าการค้าโดยปกติ ถือเป็นการซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์ และน าเลขทะเบียนแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์  

6. กรมฯ จะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง DBD Registered เฉพาะ
ร้านค้าออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง ไม่รวมสื่อออนไลน์อื่น 
  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 

http://www.dbd.go.th/
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     – จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่ 50 บาท 
     – จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท 
     – จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20 บาท  (กองพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์, ม.ป.ป.) 

5.1.4 ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
1) สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหน่ึง โดยกรมฯ จะจัดท า

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) จัดส่งให้แก่
ผู้ ประกอบการ  (ส่ งทาง e-Mail ในรูปแบบ Source Code)  เ พ่ือ ให้
ผู้ประกอบการน าไปแสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page เพ่ือแสดงว่า
ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็น
เครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการท าธุรกรรมเพ่ิมมาก
ข้ึนโดยเมื่อ click ที่เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเชื่อมโยง
มายังฐานข้อมูลกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการ 
เ พ่ือให้  ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมี ตัวตนของ
ผู้ประกอบการได้  

2) กรมฯ จะน ารายชื่อเว็บไซต์ที่ข้ึนทะเบียน มาจัดท าเป็นฐานข้อมูล แยกตาม
ประเภทธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th/edirectory น าไปเผยแพร่
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นการช่วย
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหน่ึง  

3) ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถย่ืนขอใช้
เครื่อง หมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมฯ ได้ซึ่ ง
เครื่องหมาย Trustmark น้ีจะมีความ น่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่ องหมาย 
Registered กล่าวคือ จะออกให้แก่เ ว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมฯ 
ก าหนด เท่าน้ัน 
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4) เพ่ือเป็นการยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ(www.trustmarkthai.com)  

5) การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การได้รับ
ค าแนะน า และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ม.ป.ป.) 

5.2 ร้านค้าออนไลน์ต้องเสยีภาษีหรือไม่ 
ในประเด็น “ภาษีธุรกิจ” น้ีผู้เขียนขอใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ aommoney 

ในการน าเสนอข้อมูลเน่ืองจากผู้เขียนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  
ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการหารายได้ของคนใน

ปัจจุบัน หลายคนอยากมธุีรกิจออนไลน์เป็นของตัวเอง แต่มคี าถามท่ีพ่อค้าแม่ค้าหน้า
ใหม่ (หรือหน้าเก่า) สงสัยกันก็คือ “ร้านค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีด้วยหรือไม”่ ขอตอบ
เลยว่า “ต้องเสียภาษี” เพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีรายได้เกิดข้ึน ประชาชนทุกคนมี
หน้าที่เสียภาษีให้รัฐบาลเสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าเปิดร้านค้าแผงลอย หรือพ่อค้า
ตามห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ทุกคนมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย มารู้จักภาษี
ขายของออนไลน์ ส าหรับปี 2560 พร้อมวิธีค านวณภาษีง่ายๆ ด้วยตัวเอง (แท็กบักหน
อม, 2560) 

5.2.1 ท าความเข้าใจ “เรื่องภาษี” พื้นฐานก่อน 
ท าความเข้าใจก่อนว่าแม้ค้าออนไลน์มีเงินได้อยู่ในหมวดหมู่ใด ซึ่งเงินได้ทาง

ภาษีตามท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ระบุไว้ 8 ประเภท ดังน้ี 
▪ เงินได้ประเภทที่ 1 คือเงินที่ได้จากการจ้างแรงงาน 
▪ เงินได้ประเภทที่ 2 เงินที่ได้มาจากการหน้าท่ีหรือต าแหน่ง 
▪ เงินได้ประเภทที่ 3 เงินได้จากค่าลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
▪ เงินได้ประเภทที่ 4 เงินได้จากดอกเบี้ยปันผล หรือดอกเบี้ยของ

ธนาคาร 
▪ เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากค่าเช่าต่างๆ 
▪ เงินได้ประเภทที่ 6 เงินได้จากวิชาชีพอิสระที่มีใบอนุญาต 
▪ เงินได้ประเภทที่ 7 เงินได้จากการรับเหมา 
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▪ เงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้จากการค้าขาย หรือเงินอื่นๆ ที่ไม่ได้
ระบุไว้ข้างต้น 

ส าหรับคนขายสินค้าออนไลน์จะเข้าข่ายในเงินได้ประเภทที่ 8 คือเงินได้
จากการค้าขาย เพราะเงินได้ประเภทอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องเลย อย่างเงินได้ประเภท 7 
คือเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้เข้าข่าย 

 

 
รูปที่ 5.2 ท าความเข้าใจ “เรื่องภาษี” 

(แท็กบักหนอม, 2560) 
 

 เมื่อมีรายได้เท่ากับต้องย่ืนภาษี และค านวณภาษีให้ถูกต้อง เพราะกฎหมาย
ก าหนดไว้ ถ้ารายได้ที่มีไม่ได้สิทธ์ิยกเว้นภาษี ก็ต้องเอามาค านวณภาษี ซึ่งรายได้จาก
การขายของออนไลน์น้ันเป็นรายได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี ดังน้ันต้องค านวณภาษีให้
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ถูกต้อง หากไม่เสียภาษีสรรพากรตรวจไหม จะรู้ว่าเรามีรายได้หรือเปล่า ส าหรับคนที่
คิดจะท าผิดก็ส ารองเงินไว้จ่ายภาษีด้วย เพราะเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมโทษหนักสุดคือ 4 
เท่าของภาษีที่ต้องจ่าย ท าเอาหลายคนปิดกิจการมานักต่อนักแล้ว ดังน้ันไม่ควร
กระท า ควรท าในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ต้องท าก่อนจะไปถึงเรื่องของภาษี คือ “บัญชี
รายรับรายจ่าย” เรื่องน้ีส าคัญกว่าภาษีหลายเท่า เพราะมันคือตัวก าหนดชีวิตของ
ธุรกิจเรา เราต้องรู้ว่าตอนน้ีมีธุรกิจเรามีรายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร ไปจนถึงเงินสดเท่าไร  

 เมื่อเข้าใจหลักการแล้ว สิ่งต่อมาที่เราต้องรู้ คือ ไม่เสียภาษี ยังต้องมีหน้าท่ี
ย่ืนภาษี เพราะสองเรื่องน้ีมันคือคนละเรื่องเดียวกัน น่ันคือ การย่ืนภาษี หมายความว่า 
เมื่อเราขายของออนไลน์มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดต้องย่ืนภาษี แม้ว่าจะไม่
เสียก็ตาม แต่ในขณะที่ การเสียภาษี คือ การน ารายได้จากการขายของออนไลน์มา
ค านวณภาษีตามวิธีที่กฎหมายก าหนด แล้วถ้ามีภาษีต้องเสียก็ต้องจ่ายน่ันเอง  

 เคยได้ยินเขาว่ากันว่า ถ้ามีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี
น่ีนา อันน้ีก็ต้องเข้าใจว่าค าว่า "ไม่ต้องเสียภาษี" ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องย่ืนภาษี เพราะ
กฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากรไว้ว่า ถ้ามีรายได้ต่อปีเกิน 
60,000 บาท ต้องย่ืนภาษีทุกกรณีน่ันเอง 

 ภาษีเสียเป็น "คน" ไม่ใช่เสียเป็นประเภท ดังน้ันต้องเอารายได้ทุกประเภท
มารวมกัน หลายคนเข้าใจผิดว่า มีรายได้หลายทางให้แยกค านวณภาษี ค าตอบคือ
ไม่ใช่ เพราะภาษีเสียเป็นคน โดยแต่ละคนต้องเอารายได้ทุกประเภทมารวมกันแล้วหัก
ค่าใช้จ่ายไปค านวณภาษี เช่น สมมติว่าสมชายเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากการ
ขายของออนไลน์ด้วย แปลว่าสมชายต้องเอารายได้ทุกประเภทมาย่ืนภาษีในชื่อของ
สมชายน่ันเอง (แท็กบักหนอม, 2560) 

5.2.2 แล้วร้านค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีแบบไหน 
สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

ก าหนดให้ผู้ประกอบการท าการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ สคบ. ถ้าเกิดผู้บริโภคร้องเรียนข้ึนมาจะได้ติดตาม
ถามไถ่ข้อเท็จจริงได้ โดยวิธีขายของออนไลน์แบบน้ีต้องจดทะเบียนเพ่ือเป็นนิติบุคคล 
ไม่อย่างน้ันจะระวางโทษไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท และในการค้า
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ขายออนไลน์จะมีความเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอยู่ 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้ และ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 

โดยภาษี VAT แม่ค้าออนไลน์จะต้องจ่ายก็ต่อเมื่อร้านค้ามีรายได้เกินกว่า 
1.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งร้านค้าออนไลน์ทั่วไปน้อยนักที่จะมีเงินเข้ามาถึงขนาด การเสีย
ภาษีของแม่ค้าจึงถูกจัดอยู่ในหมวดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แค่อย่างเดียว 

รายได้จากการขายของออนไลน์ ถือว่าเป็นรายได้ประเภทที่ 8 (มาตรา 
40(8)) ไม่ว่าจะขายอะไรยังไง ก็ถือว่าเป็นรายได้ประเภทน้ี ซึ่งเวลาค านวณภาษีน้ัน จะ
ค านวณเป็นรายปี น่ันคือ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี แต่ส าหรับ
รายได้ประเภทที่ 8 กฎหมายก าหนดเพ่ิมเติมไว้ด้วยว่า คนที่มีรายได้ประเภทน้ี จะต้อง
เสียภาษีปีละสองครั้ง น่ันคือ ภาษีครึ่งปี และ ภาษีทั้งปี รายได้ขายของออนไลน์ ถือ
เป็นรายได้ประเภทที่ 8 หน้าท่ี คือ เสียภาษีปีละ 2 ครั้ง คือ คร่ึงปี (ภ.ง.ด.94) กับเต็ม
ปี (ภ.ง.ด.90) 

ถ้าไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไร เราจะค านวณภาษีเพ่ือเสียไม่ได้ เพราะว่าภาษี
มันค านวณจากรายได้ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ท าบัญชีรายรับรายจ่าย จะเสียภาษีได้
อย่างไร ตอนน้ีมันหมดยุคที่ต้องมารอให้สรรพากรประเมินเพ่ือเสียภาษีแล้ว เพราะใน
ยุค Thailand 4.0 แบบน้ี สิ่งที่เราต้องมีและเริ่มต้นคือ การวางแผนอย่างถูกต้อง คง
จะมาท าแบบเดิมๆ ประเมินจ่ายกันแบบเหมาๆ คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไร (แท็กบักหน
อม, 2560) 

5.2.3 หักค่าใช้จ่ายเพื่อค านวณภาษี 
ก่อนที่จะค านวณภาษี แม่ค้าพ่อค้าท้ังหลายควรหักค่าใช้จ่ายออกจากเงินได้

ทั้งหมดเสียก่อน แล้วค่อยน ารายได้สุทธิไปค านวณภาษีอีกหน่ึงครั้ง พิมพ์ให้อ่านอีกที
แบบเข้าใจง่ายๆ คือ หักเงินที่จ่ายไปหรือต้นทุนของสินค้าออก แล้วน าเงินส่วนก าไรมา
ค านวณภาษี ซึ่งวิธีขายของสินค้าออนไลน์แบบน้ีถูกจัดอยู่ในเงินได้ประเภทที่ 8 และมี
การหักค่าใช้จ่ายด้วยกัน 2 แบบ คือ 

▪ แบบเหมา เป็นวิธีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายร้านนิยมใช้กัน เพราะง่าย
และคุ้มค่า เหมือนกับกินบุฟเฟ่ต์แล้วคิดเหมาเป็นรายหัวไปเลย ไม่คิดตาม
เมนูอาหารแบบยิบย่อย โดยวิธิการค านวณแบบเหมาต้นทุนในอัตรา 80 : 
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20 หมายถึงเก็บเงิน 80% ไว้ อีก 20% ของรายได้ทั้งหมดไปค านวณภาษี   
พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายสามารถเช็กอัตราค่าใช้จ่ายได้ที่ (ตารางอัตราหัก
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ป็ น ก า ร เ ห ม า ต า ม ลิ ง ค์  
http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html) 

▪ แบบตามความจ าเป็น วิธีน้ีคือน าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงมาหักเป็นต้นทุน 
ร้านค้าออนไลน์ใช้วิธีน้ีก็ย่อมได้ แต่ถ้าเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะต้อง
เสียภาษีมากกว่าเดิม ซึ่งจะยุ่งยาก ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เลยหันเหไปใช้
วิธีแรกกันมาก (แท็กบักหนอม, 2560) 

5.2.4 แล้วพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่า 
 การลดหย่อนภาษีเป็นการเซฟค่าใช้จ่าย โดยการหักออกจากรายได้หลักจาก

ที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยการลดหย่อนภาษีจะเป็นการแบ่งเบาภาษีที่ต้องจ่ายจ านวน
เต็มได้เยอะทีเดียว โดยร้านสินค้าออนไลน์ สามารถใช้สิทธ์ิในการลดหย่อนภาษีผ่าน
ประกันชีวิต กองทุนต่างๆ อย่าง LTF และ RMF ค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลทุกคน
สามารถใช้ได้โดยไม่ติดขัดเรื่องอะไร ส่วนอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ (ตารางสรุปการ
หั ก ล ด ห ย่ อ น แ ล ะ ย ก เ ว้ น ภ า ษี เ พ่ื อ ก า ร ค า น ว ณ ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ ต า ม ลิ ง ค์  
http://www.rd.go.th/publish/45879.0.html) 

จะเห็นได้ว่า ร้านสินค้าออนไลน์สามารถย่ืนภาษีได้ และสามารถใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีเหมือนอาชีพอื่นๆ การเสียภาษีจะถือว่าเป็นการท าตามหน้าท่ีของบุคคล
ที่มีรายได้ ถ้าเรามีเงินได้ก็ควรจะเสียภาษี หากไม่เสียภาษี อาจท าให้โดนทวงภาษี
ย้อนหลัง ค่าจ่ายก็จะเพ่ิมเป็นเท่าตัวจนจ่ายแทบไม่ไหว เป็นเหตุให้ต้องกู้เงินนอก
ระบบมาหมุนเงินให้ทันก็เป็นได้ (ที่มา: https://finance.rabbit.co.th/blog/tax-
and-online-shop) 

แม้จะมีหลายคนยังเข้าใจเรื่องภาษีกันแบบผิด ๆ อยู่ ในฐานะคนไทย พ่อค้า
แม่ค้าควรท าความเข้าใจ และท าเรื่องน้ีให้ถูกต้อง เพราะหากพ่อค้าแม่ค้าท าการค้า 
และไม่เข้าใจเรื่องภาษี หากเกิดการตรวจสอบข้ึน อาจจะเป็นผลเสียในระยะยาวต่อ
พ่อค้าแม่ค้าอย่างมากได้เช่นกัน (แท็กบักหนอม, 2560) 

 
 
 

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html
http://www.rd.go.th/publish/45879.0.html
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5.2.5 ตัวอย่างการค านวณภาษี  
 สมมติ นายหนอม เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ขายของออนไลน์ แปลว่า นาย
หนอมจะมีรายได้ที่เป็นเงินเดือนเป็นประเภทที่หน่ึง และรายได้จากขายของ
ออนไลน์เป็นประเภทที่แปด 

 วิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปกติมี 2 วิธี คือ วิธีแรก (เงินได้ - 
ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี และ วิธีที่สอง เงินได้ x 0.5% วิธีน้ีคิดเป็นภาษี
เลย โดยจะใช้วิธีน้ีเมื่อตัวเรามีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนเกิน 1 ล้านบาทต่อปี หลังจากน้ัน
ค่อยเลือกเสียภาษีตามวิธีที่ค านวณได้มากกว่า 
 เริ่มกันที่ รายได้ ก่อน จากตัวอย่างข้างต้นแปลว่านายหนอมจะต้องเอา
รายได้ทั้งที่เป็นเงินเดือนและรายได้จากการขายของออนไลน์มาเสียภาษี ทีน้ีมาท่ีเรื่อง
ของ ค่าใช้จ่าย กันบ้างกฎหมายบ้านเราก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายของรายได้แต่ละ
ประเภทแตกต่างกันตามน้ี 

 
รูปที่ 5.3 การค านวณภาษี 

(แท็กบักหนอม, 2560) 
เช่น เงินเดือนหักได้ 50% ของรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนขายของ

ออนไลน์หักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบเลือกเอาคือ เหมาไปเลย 60% หรือหักตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดข้ึนจริง กรณีขายของออนไลน์ที่ยกมาน้ี คือ กรณีที่ซื้อมาและขายไปเท่าน้ัน ที่
สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% ได้ ไม่ใช่ผลิตเองถึงจะหักค่าใช้จ่ายแบบน้ี
ได้ เพราะถ้าผลิตเองและขายเองต้องหักตามค่าใช้จ่ายจริงเท่าน้ัน 

จากตัวอย่าง สมมติให้รายได้นายหนอมเป็นดังน้ี 
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เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาท ขายของออนไลน์ได้เดือนละ 150,000 
บาท เท่ากับว่านายหนอมจะมีรายได้รวมทั้งปี คือ  เงินเดือนทั้งปี 1,200,000 บาท 
รายได้ขายของออนไลน์ทั้งปี 1,800,000 บาท ส่วนการหักค่าใช้จ่ายปี 2560 น้ัน คือ 
เงินเดือนหักได้ 50% ของรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ขายของออนไลน์ เลือกหัก
ค่าใช้จ่าย เหมาไปเลย 60% หรือค่าใช้จ่ายจริง ดังน้ัน เงินได้ ลบ ค่าใช้จ่าย ตาม
วิ ธีการค านวณภาษีจะ ได้ออกมา เป็น  ฝั่ ง เ งิ น เ ดือน 1,200,000 - 100,000 = 
1,100,000 บาท ฝั่งขายของ 1,800,000 - 1,080,000 = 720,000 บาท (เลือกหัก
เหมา) ดังน้ัน เงินได้ ลบ ค่าใช้จ่าย รวมกันก่อนหักค่าลดหย่อน คือ 1,100,000 + 
720,000 = 1,820,000 บาท 

จากวิธีการค านวณภาษีเงินได้วิธีที่ 1  คือ (เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่า
ลดหย่อน) x อัตราภาษี ตอนน้ีเราจะได้เหลือตามน้ี คือ (1,820,000 - ค่าลดหย่อน) 
x อัตราภาษี 

ตัวอย่างการค านวณภาษีเงินได้ วิธีที่ 2 
วิธีค านวณภาษีแบบน้ีจะถูกเอามาคิดก็ต่อเมื่อ เรามีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน

เกิน 1 ล้านบาทต่อปี หลังจากน้ันเลือกเสียภาษีตามวิธีที่ค านวณได้มากกว่า  จาก
ตัวอย่างที่บอกว่านายหนอม เป็นมนุษย์เงินเดือน และขายของออนไลน์ มีรายได้
เงินเดือน เดือนละ 100,000 บาท และขายของได้เดือนละ 150,000 บาท สรุปได้อีก
ทีว่า รายได้จากขายของออนไลน์ต่อปีคือ 1,800,000 บาท ซึ่งแปลว่าต้องค านวณตาม
วิธีที่ 2 ด้วย เพราะมีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนเกิน 1 ล้านบาท โดยวิธีน้ีคิดง่ายๆ ก็คือ 
1,800,000 x 0.5% ได้ออกมาเป็นภาษี 9,000 บาท  

ถ้าจะค านวณภาษีตามวิธีที่ 1 จะได้เป็นภาษียังไงเท่าไร ซึ่งตอนแรกที่เรา
ค านวณไว้จากวิธีการค านวณคือ (เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี จะ
ได้เป็น (1,820,000 - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี ถ้าหากนายหนอมลองเช็คค่า
ลดหย่อนภาษีประจ าปี 2560 แล้วพบว่าตัวเองไม่มีค่าลดหย่อนอะไรเลยทั้งหมด ไม่ได้
ซื้อ LTF, RMF หรือประกันชีวิตเพ่ือลดหย่อนภาษี แม้แต่น้อย ดังน้ันนายหนอมก็ต้อง
หักได้แค่ ค่าลดหย่อนส่วนตัว คือ 60,000 บาท จึงท าให้ เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่า
ลดหย่อน (เรียกอีกชื่อว่า "เงินได้สุทธิ) เหลือเพียง = 1,760,000 บาท (1,820,000 - 
60,000) ทีน้ีก็ต้องคูณด้วยอัตราภาษีตามตารางน้ี (แท็กบักหนอม, 2560) 
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รูปที่ 5.4 อัตราภาษี 

(แท็กบักหนอม, 2560) 
 จากตารางอัตราภาษี จะเห็นว่า "เงินได้สุทธิ" = 1,760,000 บาท คิดเป็น
ภาษีที่ต้องเสียได้ทั้งสิ้น 305,000 บาท ซึ่งมาจากการคิดจากภาษีในแต่ละข้ัน น่ันคือ 
7,500 + 20,000 + 37,500 + 50,000 + 190,000 (ส่วนที่เกิน 1 ล้าน คือ 760,000 
x 25% = 190,000) = 305,000 บาท 
 วิธีแรก (เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี ได้ภาษีออกมา
จ านวน 305,000 บาท ส่วนวิธีที่สอง เงินได้ x 0.5% ได้ภาษีออกมาจ านวน 9,000 
บาท เพราะฉะน้ันต้องเสียตามวิธีที่มากกว่า น่ันก็คือ 305 ,000 บาท (แท็กบักหนอม, 
2560) 

5.3 ก่อนจะถามว่าจด VAT ดีไหม.. มาเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่มกัน
ก่อนดีกว่า 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือ VAT ที่ใครหลายคนเคยได้ยินมา แต่ยังไม่เข้าใจว่ามัน
คืออะไรและจะจดไปท าไม ภาษีมูลค่าเพ่ิมก็คือ ภาษีอากรอีกประเภทหน่ึง ที่เรียกเก็บ
จากการบริโภคของประชาชน โดยคิดในอัตรา 7% ของราคาขายหรือให้บริการ ถ้าหา
กลองสังเกตรายจ่ายในทุกๆวันของเราดู เรามักจะเห็นค าว่า "ใบก ากับภาษี" อยู่ใน
กระดาษที่ทางร้านค้าต่างๆส่งให้เมื่อช าระเงิน และเจ้าใบก ากับภาษีที่ว่าจะมีตัวเลข
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บอกว่าเงินที่เราจ่ายไปน้ัน มี "ภาษีมูลค่าเพ่ิม" อยู่ในน้ันเป็นจ านวนเท่าไร เช่น ซื้อ
สินค้าในราคา 1,000 บาท เราจะเห็นตัวเลขค่าสินค้าราคา 1,000 บาทและค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 70 บาท รวมทั้งสิ้นที่ต้องจ่ายเป็น 1,070 บาท ดังน้ันถ้าหากใครมี
การใช้จ่าย (ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม) มาก ก็แปลว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตรงน้ีมาก
ตามไปด้วยครับ ซึ่งปกติแล้วมักจะอยู่ในการใช้จ่ายของเราทั้งหมด ต้ังแต่เดินห้าง ซื้อ
ของร้านค้า ไปจนถึงราคาค่าอาหารต่างๆ ล้วนมีภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมอยู่ทั้งสิ้น (แท็กบัก
หนอม, 2560) 

5.3.1 เสีย VAT แล้วท าไมยังเสียภาษีเงินได้อีก 
หลายคนอาจจะนึกในใจว่า "เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมไปแล้ว แล้วท าไมยังต้องเสีย

ภาษีเงินได้อีก" ใช่แล้ว ต้องเสียทั้งสองตัว เพราะ "ภาษีมูลค่า เพ่ิม" ถือเป็น "ภาษี
ทางอ้อม" หรือ ภาษีที่สามารถผลัก "ภาระ" ไปให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้ช าระแทน
น่ันเอง 

ตัวอย่างเช่น บริษัท ออมมันน่ี จ ากัด ได้ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์มา
จ านวน 107 บาท โดยมีราคาสินค้าจ านวน 100 บาทและภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน 7 
บาท เมื่อผลิตเป็นสินค้าขายและขายให้บริษัท อินโฟกราฟฟิก จ ากัด ในราคา 200 
บาท บริษัทออมมันน่ี จะต้องเรียกเก็บภาษีขายจ านวน 14 บาท ท าให้มูลค่าสินค้า
ทั้งสิ้นกลายเป็น 214 บาท และในแต่ละเดือน บริษัทออมมันน่ีจะมีหน้าที่น าส่ง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับสรรพากรเฉพาะผลต่างระหว่างภาษีซื้อ (ที่จ่ายไป) กับภาษีขาย 
(ที่เก็บมา) จ านวน 14 - 7 = 7 บาท ให้แก่กรมสรรพากร แต่ถ้าหากคนที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีที่จ่ายไปน้ันไม่สามารถไปหักออกหรือขอคืนใครได้ เพราะเราต้อง
จ่ายเต็มๆ ทั้งจ านวน  

ส่วนภาษีเงินได้น้ันถือเป็น "ภาษีทางตรง" หรือภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องเป็นผู้
แบกรับภาระของภาษีน้ันทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยเก็บจากรายได้ (เงินได้สุทธิ หรือ 
ก าไรสุทธิ) ซึ่งถือเป็นอีกหน้าท่ีหน่ึงที่ผู้มีเงินได้ต้องจ่าย (แท็กบักหนอม, 2560) 

5.3.2 เมื่อไรควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในฐานะของการเป็นเจ้าของธุรกิจ มักจะมีค าถามต่อมาว่า แล้วเมื่อไรควร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตรงน้ีขอให้ข้อสังเกตไว้เป็นข้ันตอนดังน้ี 
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1) ธุรกิจเราได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ ค าถามแรกที่เราต้องถาม
ก็คือ ประเภทการประกอบธุรกิจของเราน้ันได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ ถ้า
ได้รับสิทธิยกเว้นก็แปลว่าไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมครับ (ดูประเภทธุรกิจได้ที่ 
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 

2) ธุรกิจเรามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือไม่ ค าถามต่อมาก็คือ ถ้า
หากเราไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี แล้วธุรกิจของเราน้ันมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วหรือยัง ซึ่งถ้าหากถึงเกณฑ์แล้วสิ่งทีต้องรีบปฏิบัติคือ การ
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายใน 30 วัน และเริ่มเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับรายได้
ส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาทเป็นต้นไป 

แต่อีกทางหน่ึงที่อยากให้พิจารณาคือ ถ้าหากเรามองว่าธุรกิจของเราน้ันมี
รายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีแน่ๆ แล้วล่ะก็ การเลือกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต้ังแต่
แรกก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหน่ึง เพราะบางกิจการอาจจะต้องการใช้สิทธิขอคืนใน
ส่วนของภาษีซื้อในช่วงเริ่มด าเนินกิจการก็ได้ (แท็กบักหนอม, 2560) 

5.3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ต้นทุนของกิจการ 
กรณีที่กิจการเข้าหลักเกณฑ์ต้องจดภาษีมูลค่าเพ่ิมจะท าให้ต้นทุนของเราสูง

กว่าคนอื่นหรือเปล่า เพราะหากกิจการของอีกฝ่ายไม่เข้าหลักที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ทางน้ันก็จะไม่มีต้นทุนในเรื่องน้ี ประเด็นน้ีเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน ในแง่การ
จัดการและการบริหารต้นทุน แต่ผมอยากให้มองแยกกันก่อนว่า ภาษีซื้อ ไม่ใช่ต้นทุน 
และ ภาษีขาย ไม่ใช่รายได้ แต่ละส่วนน้ันแยกจากกัน 

ภาษีน้ันถูกแยกออกจากราคาของสินค้าและบริการ และวิธีการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยทั่วไปน้ันจะเรียกว่า วิธีภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ หรือ ภาษีขายลบ
ด้วยภาษีซื้อ และถ้าหากในเดือนไหนภาษีขายมีมากกว่าภาษีซื้อ ส่วนต่างน้ีจะถูกน าส่ง
ให้แก่กรมสรรพากร ดังน้ัน ส าหรับการขายสินค้าที่ดีและถูกต้อง ผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้งหลายจึงควร "ต้ังราคา" ที่ไม่รวมภาษีไว้ก่อน แล้วจึงค่อยค านวณ "ภาษี" เข้าไป 
"เพ่ิม" 

ตัวอย่างเช่น ขายสินค้าในราคา 1,000 บาท ต้องบวก "ภาษีขาย" เข้าไปอีก 
70 บาท เมื่อเรียกเก็บจากลูกค้า จะต้องเรียกเก็บในราคา 1,070 บาท ซึ่งแปลว่าเรา
จะมีรายได้ 1,000 บาท ส่วน 70 บาทน้ันแยกเป็นส่วนของภาษีที่ต้องน าส่งสรรพากร
หลังจากหัก "ภาษีซื้อ" ท่ีเราได้จ่ายไปให้กับผู้ผลิต  
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ในกรณีที่บริษัทหรือคู่แข่งไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ก็จะได้รับสิทธิ
ขายแค่ 1,000 บาทใช่ไหม? เพราะเวลาขายไม่ต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และถ้าเป็น
กิจการที่ลูกค้าให้ความส าคัญกับราคา ก็ ย่ิงท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ก็ไม่สามารถเอาภาษีซื้อมาใช้ได้
เช่นเดียวกัน เช่น ซื้อสินค้าราคา 500 บาท มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 35 บาท รวมจ่ายไป
ทั้งสิ้น 535 บาท ซึ่งจ านวนน้ีจะแตกต่างกันตรงที่ คนที่จะทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จะ
สามารถน าภาษีซื้อจ านวน 35 บาทมาหักออกจากภาษีขาย 70 บาทและน าส่ง
สรรพากรได้ ในขณะที่คนที่ไม่ได้จดจะต้องแบกรับต้นทุนจ านวน 535 บาท (แท็กบัก
หนอม, 2560) 

 

รูปที่ 5.5 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(แท็กบักหนอม, 2560) 

ถ้ามองภาพรวมในระบบภาษีแล้ว จะเห็นว่าฝ่ายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
จะได้เปรียบมากกว่า ถ้าหากมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว เพราะเงิน 70 บาท
น้ัน เรียกเก็บจากลูกค้า และภาษีซื้อจ านวน 35 บาท สามารถน ามาหักออกจากภาษี
ขายได้ (ไม่เสียอะไรเพ่ิม) แต่ถ้ามองอีกภาพหน่ึง สิ่งที่น่ากังวล คือ ราคาขายรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่แตกต่างกันจ านวน 70 บาท จะท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหรือไม่ในการซื้อ 
ซึ่งถ้าหากลองปรับให้เป็นราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม คือ 1,000 บาท สิ่งที่เปลี่ยนไป
จะเป็นดังน้ี 
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รูปที่ 5.6 ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(แท็กบักหนอม, 2560) 

ดังน้ันจะเห็นว่า ถ้าหากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจะพยายาม
แข่งขันทางด้านราคา ก าไรข้ันต้นจะต่ ากว่าร้านค้าท่ีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมทันที 
แต่สิ่งหน่ึงที่ร้านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจะได้รับ น่ันคือ โอกาสในการขยายกิจการ
ที่จะมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และการเติบโตในอนาคต ซึ่งตรงน้ีก็ข้ึนอยู่กับ
ว่าทางเจ้าของธุรกิจทั้งหลายจะเลือกทางเหมาะสมทางไหนให้กับธุรกิจของตัวเอง 

ใครหลายคนอาจจะเลือกตัดสินใจจะไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม และใช้วิธี
กระจายรายได้ให้แต่ละคนไม่เกิน 1.8 ล้านบาทแทนเพ่ือความสะดวกและสบาย แต่
ขอยกค าถามที่เคยเขียนถึงเรื่องน้ีไว้ เพราะภาษีไม่ได้ท าให้ก าไรของธุรกิจลดลงเพียง
อย่างเดียว ว่า การเลือกที่จะท าแบบน้ีอาจจะเป็นการตัดโอกาสในการเติบโตของ
ธุรกิจเราอยู่หรือเปล่า และสุดท้ายเราน่ีแหละจะต้องกลายเป็นคนเสียภาษีมากข้ึน
กว่าเก่าโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ (แท็กบักหนอม, 2560) 
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หัวข้อท่ี 6 จริยธรรม จรรยาบรรณ กับการบริหารธุรกิจออนไลน์ 
 6.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 

ผู้ประกอบการ มักบ่นว่าจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายธุรกิจเป็นเรื่อง
เข้าใจได้ยาก เข้าถึงยาก จนเกิดเป็นอคติในใจ ไม่กล้าทาสิ่งใหม่ ๆ หรือทาธุรกิจให้
ถูกต้องตามระเบียบของราชการได้ เพราะเบื่อกับการต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายที่มี
ข้ันตอนยุ่งยาก หรือแย่ไปกว่าน้ันคือ การไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ต้องไปจ้างนัก
กฎหมาย ท าให้งบประมาณบานปลายยากท่ีจะควบคุม ทางคณะผู้จัดท าจึงได้รวบรวม
กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการให้ได้ศึกษาเรียนรู้ และท าความเข้าใจกันแบบ
ง่าย ๆ 

ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ความหมายของคาว่า “ธุรกิจ” ตามกฎหมายคือ กิจการงาน การค้า การ

ติดต่อซื้อขายเพ่ือแสวงหาผลกาไรและต้องต้ังอยู่บนหลักมนุษยธรรม 
ขณะที่กฎหมาย คือ ข้อบังคับของบ้านเมือง กฎเกณฑ์การปฏิบัติที่รัฐตราข้ึน

เพ่ือใช้บังคับบุคคล เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน รวมถึงความเสมอภาคในการ
รับภาระในการเสียภาษี 

จริยธรรม คือ ความสานึก หรือความประพฤติที่ดีงามเพ่ือประโยชน์สุขของ
ตนเองและสังคม 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมของผู้
ประกอบธุรกิจเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเอาไว้ 

ความส าคัญของจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีช่องทางในการ

เข้าใช้งานได้ง่ายข้ึน ผลของการพัฒนา ส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการทาธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจทาง e-
commerce ซึ่งมีการทาธุรกิจประเภทน้ีกันอย่างแพร่หลาย ท าให้มีเกิดผลทั้งด้านบวก
และด้านลบในการแสวงหาผลประโยชน์จากทาธุรกิจออนไลน์ ดังน้ันการหาประโยชน์
จากทางใดทางหน่ึง จึงต้องเกี่ยวข้องกับการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมซึ่งการมี
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จรรยาบรรณและจริยธรรมน้ีเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องมีการปลูกฝังให้กับผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเหล่าน้ีมีการทาธุรกิจที่แสวงหาประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ มิใช่จะหาประโยชน์ที่มิชอบอย่างเดียว 

จริยธรรมเป็นแนวทางความประพฤติที่ ดีงาม หรือ ความส านึก เพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม ถ้ามนุษย์มีจริยธรรมส่งผลให้มีคุณภาพการตัดสินใจ
ที่ดี การกระบวนการทุกข้ันตอนของการบริหารธุรกิจ ถ้ามีการควบคุมเรื่องของ
จริยธรรมจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
ในการด าเนินธุรกิจจะต้องมีจริยธรรม ดังน้ี 
 

1) ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องมีความ
เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ความเชื่อถือได้
ของระบบองค์กร และความเชื่อถือได้ของชนิดของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2) ความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลที่มีอยู่จะต้องมีความโปร่งใส
อย่างสูงสุด เช่น ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทะเบียนการค้า หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี 
รายละเอียดสินค้า รายละเอียดค่าใช้จ่าย รูปแบบและเงื่อนไขการชาระเงิน ระยะเวลา
การจัดส่งสินค้า การรับประกันสินค้า กฎหมายเก่ียวกับการทาธุรกรรม เป็นต้น  

3) ความลับและความเป็นส่วนตัว (Confidentiality and Privacy) 
ต้องมีการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ข้อมูลส่วนตัวบุคคลต้องเก็บเป็น
ความลับ และนาไปใช้เมื่อได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายเท่าน้ัน มีมาตรการรักษาข้อมูล
ที่เป็นความลับ และมีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาปัญญา  

การให้ความส าคัญในจริยธรรมของการด าเนินธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจได้ใช้วิชาชีพในทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อลูกค้า ลูกจ้าง พนักงานตลอดจนมีมี
ความสานึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในงานของตน เป็นการส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือและไว้ใจได้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
และช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า ตลอดจนความซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม และมีความเอื้อเฟ้ือต่อสังคมส่วนรวมมากข้ึน 

จริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 
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นอกจากการสร้างจริยธรรมในกระบวนการด าเนินธุรกิจแล้ว เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักในปัจจัยดังน้ี 

1) ความซื่อสัตย์สุจริต ส าหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจการค้าปลีกเพียงอย่างเดียว กระบวนการจ าหน่ายจะต้องติดต่อกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และถือว่าเป็นผู้ซื้อคนสุดท้ายถ้าหากขาดจริยธรรมแล้ว จะ
ส่งผลกระทบโดยตรง แม้กระทั่งการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือที่จะให้ได้ผลกาไรสูง เช่น การ
ดัดแปลงเครื่องชั่ง ตวง วัดน้าหนัก การปลอมปนสินค้าเพ่ือจ าหน่าย การลดปริมาณ
สินค้าลงบางส่วนหรือฉวยโอกาสกักตุนสินค้า เพ่ือจ าหน่ายในราคาสูงกว่าเดิมในภาวะ
ขาดแคลน ท าให้ผู้ซื้อเสียโอกาสหรือผลกระทบจากความซื่อสัตย์สุจริต จะส่งผล
เสียหายในระยะยาวตามมาเรื่องชื่อเสียงในที่สุด ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักใน
เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมากท่ีสุด เพราะกิจการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจะเกิดความ
ไว้วางใจจากลูกค้ารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ และจะเป็นพ้ืนฐาน
ของอนาคตด้านความก้าวหน้าของกิจการ หากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมด้านลบตามมาของผู้ประกอบการเองด้วย ดังน้ันผู้ประกอบการที่
ต้องการความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองของตนเองและส่งผลให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
ส าหรับทายาทในอนาคตจะต้องยึดหลักการข้อน้ีไว้เป็นคุณธรรมประจ าใจ ดังคากล่าว
ที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” หรือไม่จะเป็นด้านวัตถุดิบในการผลิตไม่ควร
มองข้ามเรื่องคุณภาพและปริมาณ ที่เหมาะสมและได้สัดส่วน 

2) ความขยัน มีมานะ เป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างหน่ึงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องยึดถืออีกข้อหน่ึง เป็นคุณธรรมประจ าใจ มีคากล่าวของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยว่าเป็นผู้ประสบความส าเร็จด้าน
การค้าว่า ขยัน อดทน ประหยัด เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องยึดถือในจิตใจ ไม่ว่าจะ
เกิดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางด้านธุรกิจไปเพียงใด จริยธรรมข้อน้ีจะต้อง
ยึดถือไว้ในใจตลอดกาล 

3) การรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบแทนชุมชน เป็นคุณธรรมอย่างหน่ึงที่สร้าง
ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบการ เป็นการปลูกจิตสานึกเรื่อง
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ความมีวินัยและความมีใจรักในอาชีพจะส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความศรัทธา
และมีความภักดีกับกิจการ 

ทั้งหมดที่กล่าวมา เรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก 
เพราะเป็นบรรทัดฐานที่สังคมให้การยอมรับทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จนเป็น
กระทั่งเป็นที่มาของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

6.2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ 
ธุ รกิ จออนไลน์  เป็นรูปแบบห น่ึงของการประกอบธุรกิจ  ซึ่ ง มีทั้ ง

ผู้ประกอบการที่ดีมีจริยธรรม และ ผู้ประกอบการที่หวังเพียงผลก าไร แม้กระทั่ง
ผู้บริโภคเองก็มีการใช้เทคนิคกลยุทธ์หรือหากทุกฝ่ายด าเนินการด้วยความไม่เข้าใจ ท า
ให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องในการด าเนินธุรกรรม จ าเป็นต้องมีกฎ 
ระเบียบ เพ่ือเป็นกติกาให้ทุกฝ่ายปฏิบัติอย่างเป็นธรรมส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ
และเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน 

6.2.1 กฎ ระเบียบการท าธุรกรรมออนไลน์ 

1) กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ทุกท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ท้ังบุคคลและนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ พาณิชยกิจ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตที่ต้ังของสานักงานใหญ่ 
(ที่ว่าการเขต กทม / อบต / เทศบาล / เมืองพัทยา) 

2) กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าทางออนไลน์ที่เข้าข่ายการตลาดแบบตรง ต้องจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนทาการค้า 

3) กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ห้ามมิให้ปฏิเสธในการมี
ผลผูกพันและการบังคับใช้กฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ หรือแม้แต่ข้อมูล
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จราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตจงใจ
สนับสนุนหรือยินยอมให้มีการน า เข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

5) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นกฎหมายที่มีหลักการเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว อันเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรอง และก าหนดหลักการ
พ้ืนฐานในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม 

6.2.2 กฎ ระเบียบการประกอบธุรกิจทั่วไป  
1) ประมวลกฎหมายอาญา กากับดูแลการประกอบการที่มีเจตนาทุจริต 

ฉ้อโกง หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ที่
หลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หน่วยงานรับผิดชอบ 
คือ สานักงานต ารวจแห่งชาติ  

2) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กากับดูแลการโฆษณาต้องไม่ใช้ข้อความที่
เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค มีเจตนาก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ไม่ว่าข้อความ
ดังกล่าวจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของ
สินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

3) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุ้มครองการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร
ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียน การท าซ้ า เพ่ือนาไปขาย เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชน หรือ แจกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงพาณิชย์ 

4) กฎหมายก ากับดูแลอาหารและยา ก าหนดมาตรฐานอาหาร/ยา การ
แสดงฉลากและโฆษณา รวมทั้งสถานที่ผลิต นาเข้า จ าหน่าย กากับดูแลให้มีการข้ึน
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ทะเบียน การขออนุญาตโฆษณาอาหาร/ยา ตามที่ก าหนด หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
กระทรวงสาธารณสุข  

5) กฎหมายศุลกากร ก ากับดูแลการจ าหน่าย ซื้อ ซ่อนเร้น รับจ านาหรือรับ
ไว้ซึ่งของที่รู้ว่ายังมิได้เสียค่าภาษีหรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ผ่านศุลกากร
โดยถูกต้อง หน่วยงานรับผิดชอบ คือกระทรวงการคลัง 

6) กฎหมายภาษีอากร ผู้มีเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดง
ร ายการช า ระภาษีป ระจ าปี  ห น่วยงานรั บผิ ดชอบ  คื อ  ก รมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง 

▪ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมด าk ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน
สามัญที่มิใช่นิติบุคคล ต้องนาเงินได้พึงประเมินตลอดปีภาษี มาค านวณภาษี 
เพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีประจ าปี  

▪ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ต้องนาก าไรสุทธิของกิจการมาค านวณภาษี เพ่ือย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีประจ าปี  

▪ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือ
วิชาชีพในประเทศไทย หรือผู้นาเข้าสินค้า โดยมีรายรับเกินกว่า  1.8 ล้าน
บาท/ปี จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

6.3 ขายของออนไลน์ต้องรู้กฎหมายอะไร  
ปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดข้ึนมากมาย ทุกคนจึงกลายเป็น SME 

ขนาดย่อมๆ ไม่ว่าคุณจะขายของผ่านเว็บไซต์ที่มีบริการจัดไว้ให้ หรือเลือกโพสต์ผ่าน
โซเชียลมีเดียของตัวเอง อย่าง เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม หรือไลน์ เรียกได้ว่าเป็นที่นิยม
อย่างมากสาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะมีเรื่องกฎหมายเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน และเพ่ือลดความเสี่ยงในการทาผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการ
ออนไลน์ควรจะต้องทาอะไรบ้าง มาดูกันเลย 
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การขายของผ่านทางเว็บไซต์  
ต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรง ต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ส.ค.บ.) ให้ถูกต้องก่อนด าเนินกิจการ เพ่ือให้เป็นไปอย่างโปร่งใส หากไม่ปฏิบัติตาม
จะมีฐานความผิดจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 
รวมถึงการปรับอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ถูกต้อง  

การขายสินค้าพรีออเดอร์  
บางรายประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย 

ท าให้ต้องด าเนินการด้านภาษีศุลกากรให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันความผิดฐานหลีกเลี่ยง
ภาษีโดยจะถูกปรับเงินเป็นจานวน 5 เท่าของราคาสินค้า  

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
ต้องข้ึนทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ไว้ให้

ถูกต้องก่อนการจ าหน่าย เน่ืองจากความผิดจากการขายอาหารที่ไม่มีฉลาก จะถูกโทษ
ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท  

การขายเคร่ืองส าอาง  
ต้องข้ึนทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ให้ถูกต้อง

ก่อนการจ าหน่าย เพราะถ้าหากพบฉลากที่ไม่ถูกต้อง หรือการแสดงฉลากไม่ครบถ้วน 
จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

การขายของออนไลน์ 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากรภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเพ่ือเสียภาษี มิฉะน้ันอาจจะโดนทั้ง
เงินเพ่ิม และเบี้ยปรับ  

นอกจากน้ี ผู้ประกอบการที่ทา ธุรกิจ เกี่ ยวกับออนไลน์ควรศึ กษา
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หรือฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย เน่ืองจาก
การซื้อ-ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์มีเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมบนอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้อง ท า ให้
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องศึกษาส่วนน้ีเพ่ิมเติมด้วย  
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ทั้งน้ี ผู้ประกอบการอาจยังเกิดข้อสงสัยบางประการเก่ียวกับกฎหมาย จึงได้
รวบรวมแหล่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายมาเพ่ืออานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการลอง
ไปซักถามในจุดที่ยังสงสัยกัน  

- ปรึกษากฎหมายฟรี (https://www.facebook.com/asklaw/)  
- ที่ปรึกษากฎหมาย (http://www.ที่ปรึกษากฎหมาย.com/)  
- ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป (http://www.lawyercluster.co.th/)  
- กระทู้ปรึกษาทนายความ (http://www.lawyers.in.th/)  
-  ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ก่ ธุ ร กิ จ  SME 

(http://www.smelegalspirit.com/)  
จะเห็นได้ว่า การด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะเห็น

ว่ากฎหมายเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ถ้าหากเปิดใจยอมรับ และเรียนรู้กติกา ก็จะท า ให้
ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทาผิดกฎระเบียบ รวมถึง
ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค และลูกค้ามากย่ิงข้ึนด้วย เน่ืองจากผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าถูกต้องตามมาตรฐาน และน่ันอาจท าให้ผู้ประกอบการมีเวลาต่อยอดในการ
ด าเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

6.4 ข้อห้ามการขายสินค้าและการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
1) ห้ามประกาศขายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ /สินค้าที่มีตัวแทนจ าหน่ายอย่าง

ถูกต้อง เช่น ซีรีย์เกาหลี , DVD ภาพยนตร์, กระเป๋า Brand name, นาฬิกา Brand 
name 

2) ห้ามประกาศขายสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อ.ย. เช่น ยารักษาโรค , 
ครีมหมอจุฬา, ครีมหน้าขาว, ยาลดน้าหนัก, เครื่องมือแพทย์, อาหารเสริม 

3) ห้ามประกาศขายสินค้าท่ีเป็นอาหารหรือยาท่ีไม่มีใบอนุญาตให้โฆษณา 
4) ห้ามประกาศขายสินค้าท่ีมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น โฆษณาว่า 

สามารถป้องกัน/รักษาได้อย่างศักด์ิสิทธ์ิ/หายขาดหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคล
อื่น, บรรเทา/รักษา/ป้องกันโรคมะเร็ง เป็นต้น 

5) ห้ามประกาศขายสินค้าลามก อนาจาร ซีดีรูปภาพลามกอนาจาร 
6) ห้ามประกาศขายอาวุธ และสินค้าผิดกฎหมาย เช่น ปืน , บารากุ, บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
7) ห้ามประกาศขายสินค้าหรือรูปสัญลักษณ์ของ เหล้า หรือ เบียร์ ทุกชนิด 
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8) ห้ามใช้รูปภาพที่เป็นลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 
นอกจากน้ี ยังมีกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่ขาย/บริการโดย

เฉพาะที่ต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเดียวกับการประกอบ
ธุรกิจช่องทางปกติ การด าเนินธุรกิจอย่างถูกกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคม เป็น
บรรทัดฐานทางสังคมที่ผู้ประกอบการถูกบังคับและจะต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย
บ้านเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นการควบคุมการกระท าบางอย่างที่รัฐบาล
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพ่ือป้องกันผลเสียที่ตามมาในอนาคต เช่น การห้ามจ าหน่ายสุราและ
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์สาหรับผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ห้ามจ าหน่ายวัตถุมีฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท ยกเว้นมีใบสั่งจากแพทย์ 
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