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บทน ำ 
เมื่อพดูถึงการตลาดออนไลนใ์นยคุนีค้งไม่มีใครไม่รูจ้กั เพราะเดี๋ยวนีอ้ยากไดอ้ะไร

แทบไม่ตอ้งออกจากบา้น แค่ยกโทรศพัทข์ึน้มาแลว้โทรสั่ง เขา้แอปพลิเคชนัแลว้สั่ง 

รอรบัสินคา้กนัไดเ้ลยทนัที 

ในหลายธุรกิจมีการปรบัตวัไปอย่างมากส าหรบัเรื่องออนไลน ์แมภ้าคการเกษตร

เอง เกษตรกรหนัมาใชช้่องทางออนไลนใ์นการขายสินคา้ แต่ก็ยงัมีชาวสวน ชาวไร ่

อีกพอสมควรที่ยงัไม่ไดเ้ริ่มขายออนไลน ์

ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์ลม่นี ้(E-book) เป็นคู่มือในการเริ่มตน้อย่างง่าย

ส าหรบัเกษตรกรมือใหม่ที่หดัขายออนไลน ์เป็นการปพูืน้ฐานหลกัการของการ

คา้ขายบนโลกออนไลน ์และตวัอย่างวิธีการใชเ้ครื่องมือมาช่วยเพิ่มยอดขายสรา้ง

รายไดใ้หก้บัเกษตรกรในยุคปัจจบุนั 

พรอ้มที่จะเริ่มตน้เป็น “เกษตรกร ออนไลน”์  กนัแลว้ใช่ไหม 

หากพรอ้มเรามาลยุกนัเลย 

ปอลอ เอ็กซเ์พรส 

เพื่อนแทเ้กษตรกรออนไลน ์
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บทท่ี 1 วิธีกำรขำยผกัออนไลน์เร่ิมตน้อยำ่งไร 
 ในยคุที่การขายสินคา้ออนไลนน์บัวนัจะยิ่งเติบโตและเมื่อรวมเขา้กบั

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นตวัเรง่ใหก้ารขายสินคา้

ออนไลนย์ิ่งขยายตวั นั่นยิ่งท าใหผู้ป้ระกอบการทัง้หลายตอ้งปรบัตวัเพื่อใหท้นักบั

ยคุสมยัที่เปลี่ยนแปลงไป  เกษตรกรเองก็เป็นอีกหนึ่งกลุม่ที่ไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณท์ี่ว่านีท้  าใหเ้กษตรกรหลายรายตอ้งพยายามปรบัตวัใหท้นัยุคทนัสมยั

เช่นกนั หลายคนตัง้ค าถามเอาไวว้่าเป็นเกษตรกรที่ขายผกัสดจะปรบัตวัอย่างไร

เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชนจ์ากความเปลี่ยนแปลงนี ้เพราะผกัสดเป็นสินคา้ที่มีขอ้จ ากดั

ในเรื่องของอายแุละการรกัษาความสด ส าหรบัเกษตรกรที่สนใจอยากจะขายผกั

สดออนไลนจ์รงิ ๆบทความนีม้ีวิธีการขายผักออนไลน์มาแนะน า  

6 วิธีกำรขำยผกัออนไลน์อยำ่งไร เพื่อสร้ำงยอดขำยใหเ้ติบโตและไดรั้บประโยชน์

จำกยคุกำรคำ้ออนไลน์ 

1. ศึกษำขอ้มูลทุกอยำ่งใหล้ะเอียด 

 ความรูใ้นเชิงของการปลกูผกัอาจเป็นสิ่งที่คณุคุน้เคยเป็นอย่างดีอยู่แลว้ 

แต่หากคณุอยากเพิ่มผลิตผลของคณุใหเ้พียงพอต่อการจ าหน่ายหรือสามารถผลิต

ผลผลิตออกมาต่อพืน้ที่ไดม้ากขึน้ มีความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มผลผลิตมากมาย

ใหค้ณุไดศ้กึษา  การอปัเดตความรูอ้ยู่เสมอเป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคนพงึท า เพราะ

ในอนาคตเมื่อตลาดออนไลนเ์ปิดกวา้งมากขึน้ มีผูเ้ลน่หนา้ใหม่เขา้มาอยู่เรื่อย ๆสิ่ง

หนึ่งที่จะชีว้ดัว่าคณุจะอยู่ไดห้รือไม่ก็คือความรูใ้นทางการเกษตรที่ทนัสมยัของคณุ

นั่นเอง 
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 นอกจากนีค้ณุตอ้งเริ่มตน้ศกึษาหาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายสินคา้

ออนไลนว์่าจะตอ้งท าอย่างไรบา้ง เพราะสิ่งนีถื้อเป็นสิ่งใหม่ส  าหรบัคณุ ยิ่งคณุ

เริ่มตน้เรียนรูเ้รว็เพียงใดคณุก็มีโอกาสน าหนา้คู่แข่งอื่น ๆในตลาดและในที่สดุก็จะ

เพิ่มโอกาสที่คณุจะกา้วไปสู่ความส าเรจ็ไดใ้นที่สดุ 

2. หำกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจ ำเพำะใหเ้จอแลว้ฉีกตวัเองใหแ้ตกต่ำง 
 สิ่งที่จะท าใหค้ณุสรา้งยอดขายจากการขายผกัออนไลนไ์ดม้ากขึน้ก็คือ 

การหากลุม่เปา้หมายที่มีความจ าเพาะ  เพราะนั่นจะท าใหผ้ลผลิตของคณุมี

มลูค่าเพิ่มมากขึน้อีกหลายเท่าตวั เพราะในกลุม่คนที่เขา้มาซือ้ผกัแมจ้ะขึน้ชื่อว่า

ตอ้งการผกัเหมือนกนัแต่ก็ไม่เหมือนกนัเสียทีเดียว  เพราะบางคนอยู่ในกลุม่ของ

คนที่รกัสขุภาพพวกเขาจะตอ้งการผกัสดที่ปลอดสารพิษ หรือปลกูดว้ยวิถีของ

เกษตรอินทรียซ์ึ่งแน่นอนว่าตลาดของผกัประเภทนีม้ีมลูค่าสงูกว่าตลาดของผกั

ธรรมดามากจนคุม้ค่าที่จะหา  

3. พฒันำคุณภำพสินคำ้ 
 เมื่อคณุก าหนดกลุม่เปา้หมายไดแ้ลว้ สิ่งต่อมาคือการพฒันาคณุภาพของ

สินคา้และผลผลิตของคณุใหต้อบโจทยแ์ละตรงกบัสิ่งที่กลุม่เปา้หมายตอ้งการ สิ่ง

นีเ้ป็นสิ่งที่คณุจ าเป็นตอ้งอาศยัความซื่อสตัยม์ากทีเดียวเพราะลกูคา้อาจจะไม่มี

ทางรูไ้ดเ้ลยว่าผกัสดที่คณุบอกนัน้เป็นผกัปลอดสารพิษหรือใชว้ิธีการแบบเกษตร

อินทรียจ์รงิหรือไม่ หากคณุไม่ซื่อสตัยใ์นทา้ยที่สดุหากลกูคา้รูค้วามจรงิคณุก็จะอยู่

ไม่ได ้ 
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4. สร้ำงตวัตนบนโลกออนไลน์ 
 หากหนา้รา้นออฟไลนคื์อสิ่งที่เป็นตวัตนของคณุ การมีหนา้รา้นออนไลนก์็

คือการแสดงความมีตวัตนของคณุเช่นกนั และหากคณุคิดจะขายผกัออนไลน ์หนา้

รา้นออนไลนคื์อสิ่งที่คณุจ าเป็นตอ้งรีบสรา้งเช่นกนั เพราะจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาสกัพกั

เพื่อใหค้ณุเป็นที่รูจ้กั  การสรา้งตวัตนบนโลกออนไลนน์ัน้คณุจ าเป็นตอ้งมีทัง้หนา้

เว็บไซตท์ี่เปรียบเสมือนแผงขายผกัและมีตวัตนบนโลกโซเชี่ยลที่เปรียบเสมือน

พนกังานขายของที่ท าใหค้นมารูจ้กัตวัคณุนั่นเอง การสรา้งตวัตนบนโลกออนไลนท์ี่

ดีที่สดุคือการบอกกลา่วเรื่องราวต่าง ๆเก่ียวกบัสวนผกัของคณุ หรือเก่ียวขอ้งกบั

ตวัของคณุ เลา่ที่มาที่ไปพรอ้มกบัการมีรูปบรรยากาศของสวนก็จะช่วยใหค้ณุเป็น

ที่สนใจจนน าไปสู่การขายผลิตผลของคณุในที่สดุ 

5. หำช่องทำงจดัส่งสินคำ้ 
 ส าหรบัสินคา้การเกษตรอย่างผกัสด ความทา้ทายอย่างหนึ่งที่ท าใหค้ณุใน

ฐานะของเจา้ของสวนตอ้งคิดใหต้กนั่นก็คือคณุจะรกัษาความสดและคณุภาพของ

ผลิตผลอย่างไรใหไ้ปถึงมือลกูคา้ไดใ้นสภาพสมบรูณแ์ละรวดเรว็ที่สดุ  เพราะเป็นที่

รูก้นัดีว่าขอ้จ ากดัอย่างหนึ่งของสินคา้เกษตรก็คืออายทุี่สัน้และความบอบบางที่

ชอกช า้ง่าย ซึ่งในปัจจบุนัก็มีบรษิัทขนสง่หลายเจา้ที่เขา้มาช่วยตอบโจทยใ์นเรื่อง

ของการขนสง่สินคา้ใหถ้ึงมือลกูคา้ในสภาพที่สมบรูณท์ี่สดุ แต่ก็มกัจะแตกต่างกนั

ในเรื่องของราคา  ซึ่งคณุจ าเป็นตอ้งเลือกและชั่งน า้หนกัในเรื่องของราคาในการ

จดัสง่ใหดี้เพราะสิ่งนีก้็คือตน้ทนุหนึ่งที่มีผลต่อก าไรของคณุเช่นกนั อีกประการหนึ่ง

ก็คือการแพ็คสินคา้ที่คณุอาจตอ้งเรียนรูว้่าจะแพ็คสินคา้อย่างไรจึงจะรกัษาสภาพ
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ของผกัของคณุเอาไวไ้ด ้ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นความทา้ทายที่คณุตอ้งเรียนรูห้รืออาจตอ้ง

ทดสอบเสียก่อนที่จะเริ่มจดัส่งจรงิ  

 สว่นการจดัสง่มือใหม่หดัขายผกัออนไลนจ์ะสบายใจหายห่วงไปไดเ้ลย 

เมื่อใชบ้รกิารกบั ปอลอ เอ็กเพลส เพราะเรากลา้การนัตีประกนัสินคา้ให ้100% 

ผกัคณุภาพสง่ถึงลกูคา้ท่านวนัต่อวนั ไม่เสียหายอย่างแน่นอน 

6. ขำยผำ่นแพลตฟอร์ม 

 การจ าหน่ายผกัสดของคณุผ่านแพลตฟอรม์เฉพาะก็อาจเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกที่น่าสนใจ  ในปัจจุบนัมีแพลตฟอรม์ที่ถกูสรา้งขึน้มาเพื่อตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของเกษตรกรมากมายทัง้ในรูปแบบของการเป็นสื่อกลา่งที่ท าใหค้ณุไดพ้บ

กบัลกูคา้หรือมาในรูปแบบของการรบัซือ้ผลิตผลของคณุเพื่อไปจ าหน่ายต่อ โดย

คณุจ าเป็นตอ้งศกึษารายละเอียดของแต่ละรูปแบบใหดี้และพิจารณาถึงกฎเกณฑ์

ต่าง ๆที่แพลตฟอรม์ก าหนดไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม หรือเรื่องอื่น ๆ   ซึ่งขอ้ดีของ

การจ าหน่ายผลิตผลของคณุบนแพลตฟอรม์ก็คือคณุไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานใน

การสรา้งตวัตนมากนกัและมีโอกาสที่คณุจะขายผลิตผลของคณุไดง้่ายแต่ก็ตอ้ง

แลกมาดว้ยการตอ้งท าตามขอ้ตกลงระหว่างคณุและแพลตฟอรม์ที่อาจท าใหค้ณุ

รูส้กึว่าไม่เป็นอิสระอย่างที่คณุตอ้งการ  

 ทัง้ 6 ขัน้ตอนนีก้็คือแนวคิดในการจ าหน่ายผกัสดในรูปแบบของการขาย

ออนไลนส์ าหรบัเกษตรกรที่เราอยากแนะน า  แต่ไม่ว่าคณุจะเลือกจ าหน่ายผ่าน

วิธีการใดในรูปแบบออนไลนก์็ถือเป็นความจ าเป็นเรง่ด่วนที่คณุตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้
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กบัรูปแบบการคา้แห่งอนาคตนีใ้หไ้ด ้เพราะผลลพัธไ์ม่ไดห้มายถึงแต่เพียง

ความส าเรจ็ที่คณุสามารถสรา้งยอดขายใหก้บัการจ าหน่ายผกัสดของคณุเท่านัน้

แต่หากยงัหมายถึงการอยู่รอดของคณุในอนาคตไดเ้ลยทีเดียว 
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บทท่ี 2 ขำยผลไมอ้อนไลน์เร่ิมตน้อยำ่งไร 
ช่องทำงกำรคำ้ออนไลน์เป็นเทรนดใ์หม่ท่ีเกิดขึ้นในโลก  และยิง่เม่ือ

สถำนกำรณ์วิกฤติกำรระบำดของโรคโควิด-19 ยิง่ท ำให้เทรนดก์ำรคำ้ขำยใน

รูปแบบของกำรออนไลน์ยิง่มีบทบำทเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกท่ีลูกคำ้จะเร่ิมหนัมำซ้ือ

ของใชจ้ ำเป็นผำ่นระบบออนไลน์แลว้ แมก้ระทัง่ตวัของผูข้ำยสินคำ้เองก็เร่ิมมองวำ่

ระบบออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขำยใหแ้ก่พวกเขำมำกขึ้นเช่นกนั  

สินคำ้ท่ีไม่น่ำเช่ือวำ่จะสำมำรถน ำมำขำยออนไลน์ไดอ้ยำ่งสินคำ้เกษตรก็มี

พ่อคำ้แม่คำ้หลำยรำยรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่ำง ๆน ำเขำ้มำอยูใ่นระบบออนไลน์

โดยท่ีปัญหำในเร่ืองของอำยุของผลผลิตไม่ใช่อุปสรรคส ำคญัเลยดว้ยซ ้ำ ดว้ยเหตุน้ี

เกษตรกรรำยใดท่ีไม่ยอมปรับตวัก็มีแนวโนม้เหลือเกิน ว่ำคุณก ำลงัจะถูกก ำจดัไป

ในไม่ชำ้ ในบทควำมน้ีเรำมีค ำแนะน ำกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรจ ำพวกผลไมม้ำ

แนะน ำ วำ่หำกคิดจะขำยผลไมอ้อนไลน์คุณควรจะเร่ิมตน้อยำ่งไร 

6 วิธีขำยผลไมอ้อนไลน์ท่ีจะช่วยคุณเพิ่มยอดขำย สร้ำงรำยไดแ้ละก ำไรเป็นกอบ

เป็นก ำ 

1.รู้จกัทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีเป็นโลกออนไลน์ 

ก่อนท่ีคุณจะเขำ้สู่โลกของกำรคำ้ออนไลน์ ส่ิงแรกท่ีคุณจ ำเป็นตอ้งเรียนรู้ก็

คือ “ท ำควำมรู้จักทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีเป็นโลกออนไลน์” โดยเฉพำะในแง่ของกำร

จ ำหน่ำยสินคำ้ออนไลน์  เพรำะโลกออนไลน์นั้นแตกต่ำงจำกแผงผลไมใ้นโลกจริง

อยำ่งชดัเจน ตรงท่ีไม่มีใครรู้จกัคุณแน่นอนในช่วงแรกของกำรเร่ิมตน้ ถำ้คุณไม่รู้จกั
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โลกออนไลน์ ไม่รู้วำ่คุณจะท ำเงินผำ่นออนไลน์ไดอ้ยำ่งไรก็เป็นไปไดสู้งมำกท่ีคุณ

จะลม้เหลวหำกคิดจะขำยผลไมอ้อนไลน์จริง ๆ 

2.คน้หำกลุ่มเป้ำหมำยและสร้ำงควำมแตกต่ำงดว้ยผลผลิตท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรจ ำเพำะ 

คุณรู้ไหมวำ่กระแสของกำรบริโภคสินคำ้เกษตรท่ีก ำลงัมำแรงเป็นอยำ่งยิง่

คือผลผลิตท่ีไดจ้ำกกำรเพำะปลูกดว้ยวิถีธรรมชำติอยำ่งเช่นกำรท ำเกษตรอินทรีย์

หรือสินคำ้ปลอดสำรพิษ  แมวิ้ธีกำรน้ีจะมีขั้นตอนและควำมพิถีพิถนัมำกกวำ่กำร

เพำะปลูกตำมปกติ แต่ทวำ่ผลผลิตท่ีไดก้ลบัมีมูลค่ำสูงมำกและเป็นท่ีตอ้งกำรของ

ตลำดกลุ่มเฉพำะท่ีพร้อมจะจ่ำยเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีไม่เป็นโทษกบัสุขภำพ  หำกคุณ

เขำ้ใจเทรนด์เช่นน้ีและคน้หำกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะจนพบ น่ีก็คือตลำดใหญ่ท่ีจะ

สร้ำงรำยไดใ้หก้บัคุณไดม้ำกกวำ่ท่ีคิด 

3.สร้ำงตวัตนใหช้ดัเจน บอกกล่ำวเร่ืองรำวของคุณใหน่้ำสนใจเพื่อดึงดูดใจ

กลุ่มเป้ำหมำย 

อยำ่งท่ีกล่ำวไวต้อนตน้วำ่ในโลกออนไลน์นั้นแตกต่ำงจำกแผงผลไมใ้น

โลกจริงตรงท่ีเม่ือคุณเป็นหนำ้ใหม่ ก็แทบจะไม่มีใครรู้จกัคุณเลย ดงันั้นคุณ

จ ำเป็นตอ้งสร้ำงตวัตนของคุณใหเ้ป็นท่ีรู้จกัใหไ้ด ้และตอ้งบอกกลุ่มเป้ำหมำยใหไ้ด้

วำ่ “ท ำไมต้องเป็นคุณ” กำรสร้ำงตวัตนท่ีง่ำยท่ีสุดก็คือกำรน ำเสนอส่ิงท่ี

กลุ่มเป้ำหมำยสนใจเช่นวิธีกำรปลูกผลไมโ้ดยไม่ใชส้ำรเคมี หรือเร่ืองรำว ประวติั

ควำมเป็นมำท่ีน่ำสนใจของสวนของคุณ ส่ิงเหล่ำน้ีจะท ำใหก้ลุ่มเป้ำหมำยประทบัใจ

และทำ้ยท่ีสุดก็จะกลำยมำเป็นลูกคำ้ของคุณในท่ีสุด 
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4.ช่องทำงกำรขำยตอ้งชดัเจนวำ่คุณจะขำยในรูปแบบใด เวบ็ไซต ์แพลตฟอร์มหรือ

โซเช่ียลมีเดีย 

เพรำะปัจจุบนัมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรอยำ่งผลไมอ้อนไลน์

หลำกหลำยช่องทำง  ไม่วำ่จะเป็นกำรขำยผำ่นระบบเวบ็ไซตห์นำ้ร้ำนของคุณเอง 

กำรจ ำหน่ำยผำ่นโซเช่ียลมีเดียต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรจ ำหน่ำยบนแพลตฟอร์มเฉพำะท่ี

ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อสินคำ้เกษตรโดยเฉพำะ เหตุท่ีคุณตอ้งชดัเจนก็เพรำะแต่ละ

รูปแบบก็มีวิธีกำรน ำเสนอ มีวิธีกำรท ำกำรตลำด มีวิธีกำรขำยท่ีแตกต่ำงกนัรวมไป

ถึงค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นก็แตกต่ำงกนั ทั้งน้ีเรำไม่ไดห้มำยควำมวำ่คุณตอ้งเลือกเพียง

ช่องทำงเดียวเท่ำนั้นในกำรขำย หำกแต่คุณตอ้งเขำ้ใจระบบกำรท ำงำนของแต่ละ

รูปแบบใหดี้ รวมไปถึงตอ้งเขำ้ใจวำ่รูปแบบใดท่ีมีโอกำสท่ีกลุ่มเป้ำหมำยจะพบเจอ

มำกท่ีสุด เพื่อใหคุ้ณโฟกสัไดต้รงจุดมำกท่ีสุด  

5.แพค็เกจจ้ิงและกำรขนส่งคือจุดสลบของเกษตรออนไลน์ 

เช่ือหรือไม่วำ่ผลผลิต ออเดอร์ค ำสั่งซ้ือไม่ใช่ปัญหำเลยส ำหรับเกษตรกร

ออนไลน์ หำกแต่ส่ิงท่ีจะสร้ำงหำยนะใหแ้ก่คุณไดก้็คือกำรน ำผลไมบ้รรจุหีบห่อ

และกำรขนส่งผลผลิตเหล่ำนั้นไปสู่มือของลูกคำ้ต่ำงหำกท่ีมีโอกำสเกิดควำม

ผิดพลำดไดม้ำกท่ีสุด เพื่อท่ีจะแกปั้ญหำน้ีคุณตอ้งรู้จกัผลผลิตของคุณดีพอ วำ่มีอำยุ

เฉล่ียในกำรคงควำมสดไวไ้ดก่ี้วนั  

จำกนั้นจึงค่อยศึกษำวิธีกำรท่ีจะบรรจุผลผลิตเหล่ำนั้นลงหีบห่ออยำ่งไรจึง

จะรักษำควำมสดและยดือำยขุองผลไมน้ี้ไม่ใหเ้น่ำเสียก่อนท่ีจะถึงมือลูกคำ้ ในขณะ

ท่ีเร่ืองของกำรเวลำขนส่งก็มีควำมส ำคญัซ่ึงในจุดน้ีมีผูใ้ห้บริกำรดำ้นขนส่งมำกมำย
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ท่ีมีวิธีกำรขนส่งผลผลิตจำกเกษตรกรใหไ้ปถึงมือลูกคำ้ไดอ้ยำ่งปลอดภยัใน

ระยะเวลำอนัสั้น ซ่ึงแตกต่ำงกนัในเร่ืองของรำคำค่ำจดัส่ง  ดงันั้นคุณควรเลือกใน

ส่ิงท่ีเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของตวัคุณเอง 

ปัญหาเรื่องกลอ่งแพ็จเก็จส าหรบัการใสผ่ลไมจ้ดัสง่ใหก้บัลกูคา้จะหมดไป

ทนัที เมื่อใชบ้รกิารกบั ปอลอ เอ็กเพลส  เพราะเรามีกล่องส าหรบัใสผ่ลไม้

โดยเฉพาะ ออกแบบมาเพื่อเกษตร มีบริการรบัสินคา้ถึงหนา้สวน บรรจกุล่อง สง่ให้

ถึงมือลกูคา้ รวดเรว็ทนัใจ เรากลา้การนัตีประกนัสินคา้ให ้100% สง่ถึงลกูคา้ท่าน

ตรงเวลา ไม่เสียหายอย่างแน่นอน 

6.พฒันำตนเองให้น ำสมยัในทุก ๆดำ้น 

ทำ้ยท่ีสุดแมว้ำ่คุณจะประสบควำมส ำเร็จทั้งในแง่ของกระบวนกำรผลิต

ผลผลิตและกำรขำยสินคำ้ออนไลน์ก็ตำม แต่ทวำ่คุณก็ไม่ควรท่ีจะหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี

ตรำบใดท่ีเทคโนโลยตี่ำง ๆยงัคงรุดหนำ้ ควำมรู้ใหม่ ๆในกำรเพิ่มคุณค่ำใหก้บั

ผลผลิตทำงกำรเกษตรก็จะถูกพฒันำไปเร่ือย ๆเช่นเดียวกบักำรคำ้ในรูปแบบ

ออนไลน์เช่นกนั คุณตอ้งศึกษำหำควำมรู้และพฒันำตนเองอยูเ่สมอ มิเช่นนั้นคุณจะ

กำ้วไม่ทนัควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นน้ีและทำ้ยท่ีสุดก็จะท ำใหคุ้ณตกเทรนด์และ

เปล่ียนสถำนะจำกผูช้นะใหก้ลำยเป็นผูแ้พไ้ดใ้นท่ีสุด  

หำกคุณเป็นเกษตรกรท่ีปลูกผลไมข้ำยและตอ้งกำรสร้ำงรำยได ้สร้ำง

ยอดขำยใหเ้พิ่มมำกขึ้น กำรจ ำหน่ำยผลผลิตของคุณผำ่นช่องทำงออนไลน์เป็น

ช่องทำงท่ีเรำอยำกแนะน ำ  เพรำะกำรคำ้ในรูปแบบน้ีคือกำรคำ้แห่งอนำคตท่ีก ำลงัมี

บทบำทส ำคญัเป็นอยำ่งมำกในยคุปัจจุบนั เม่ือใดท่ีคุณเร่ิมตน้ปรับเปล่ียนตวัเองให้
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เป็นไปตำมเทรนดข์องกำรเปล่ียนแปลงน้ี คุณยอ่มไดป้ระโยชน์อยำ่งมหำศำลจำกเท

รนด์ดงักล่ำว แต่เม่ือใดก็ตำมท่ีเทรนดเ์ปล่ียนแต่คุณไม่ยอมเปล่ียนในไม่ชำ้คุณก็จะ

สูญหำยไปจำกกระแสแห่งควำมเปล่ียนแปลงท่ีถำโถมเขำ้มำน้ีอยำ่งแน่นอน 
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บทท่ี 3 วิธีเลือกกล่องพสัดุ แม่คำ้พ่อคำ้ออนไลน์ 
กำรเลือกกล่องพสัดุส ำหรับกำรขำยสินคำ้ออนไลน์เป็นส่ิงหน่ึงท่ีพ่อคำ้ 

แม่คำ้ออนไลน์ตอ้งใหค้วำมใส่ใจมำกเป็นพิเศษครับ เพรำะนอกจำกจะเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัตน้ทุนของสินคำ้นั้น ก็ยงัรวมไปถึงควำมน่ำเช่ือถือท่ีลูกคำ้จะมอบใหแ้ก่

คุณดว้ยเช่นกนั กล่องพสัดุคุณภำพดีก็เป็นดัง่หนำ้ตำของร้ำนออนไลน์ดว้ย ลองนึก

ภำพตำมดูนะครับวำ่หำกลูกคำ้เปิดมำเจอกล่องอะไรก็ไม่ทรำบท่ีไม่ช่วยปกป้อง

สินคำ้ช้ินนั้นเลย ลูกคำ้จะรู้สึกเช่นไร ควำมพิถีพิถนัในกำรเลือกกล่องพสัดุจึงเป็น

ส่ิงส ำคญัมำกครับ หำกคุณยงัไม่แน่ใจวำ่ควรจะเลือกกล่องเช่นไรดี บทควำมน้ีมีวิธี

เลือกกล่องพสัดอุยำ่งไรใหป้ระหยดัตน้ทุนและสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่ลูกคำ้มำ

แนะน ำครับ 

วิธีเลือกกล่องพสัดุ มำท ำควำมรู้จกักบัชนิดของกล่องพสัดุเสียก่อน 

1.กล่องฝำชน (Regular-Slotted Container) 

เป็นกล่องพสัดุดั้งเดิมท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกท่ีสุดเพรำะเหมำะกบักำรบรรจุ

สินคำ้ไดแ้ทบทุกประเภท โดยผลิตขึ้นมำจำกกระดำษเพียงช้ินเดียวประกบรอยต่อ

ดว้ยกำวหรือลวด มีฝำบนและฝำล่ำง กล่องชนิดน้ีมีควำมแขง็แรงทนทำน สำมำรถ

วำงซอ้นกนัไดห้ลำยชั้น ง่ำยต่อกำรจดัเก็บและขนยำ้ย 
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2.กล่องฝำเกย (Overlap-Slotted Container) 

เป็นกล่องท่ีเหมือนกบักล่องฝำชน เพียงแต่ท่ีฝำดำ้นบนและล่ำงจะมี

ลกัษณะเกยกนัเพื่อเพิ่มควำมแขง็แรงใหก้บัตวักล่อง ป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้ทะลุ

ออกมำจำกตวักล่อง จึงเหมำะสมกบัสินคำ้ท่ีมีน ้ำหนกัมำกและตอ้งกำรควำม

ปลอดภยัสูง แต่ก็จะมีรำคำแพงกวำ่กล่องฝำชนในขนำดเดียวกนั 

3.กล่องไดคทัหูชำ้ง (Tuck side box) 

เป็นกล่องท่ีพบัขึ้นรูปไดส้ะดวก ไม่ตอ้งใชเ้ทปกำว ตวัฝำปิดกล่องอยู่

ทำงดำ้นบนเม่ือปิดผนึกแลว้จะมีท่ีเสียบผนึกคลำ้ยกบักล่องฝำเสียบแต่จะแตกต่ำง

ตรงท่ีมีหูชำ้ง 2 ขำ้งเสียบผนึกเขำ้กบัช่องของผนงัดำ้นขำ้งของกล่องเพื่อช่วยเสริม

ควำมแขง็แรงใหก้บัตวักล่อง 

4.กล่องไดคทัฝำเสียบ กน้ขดั (Tuck Top Snap-Lock Bottom Box) 

เป็นกล่องท่ีคลำ้ยกบักล่องไดคทัหูชำ้ง แต่ไม่มีหูชำ้ง 2 ขำ้งท่ีฝำกล่อง 

นอกจำกน้ีกน้กล่องยงัขดักนัไดเ้อง โดยไม่ตอ้งใชเ้ทปกำว สำมำรถขึ้นรูปไดง้่ำย

โดยไม่ตอ้งใชเ้ทปกำวจึงเป็นอีกหน่ึงกล่องท่ีนิยมในกำรส่งพสัดุครับ 
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5.กล่องไดคทัหูห้ิว (Carry Handle Box) 

ลกัษณะโดยรวมจะคลำ้ยกบักล่องฝำเสียบ แต่แตกต่ำงตรงท่ีดำ้นบนของ

กล่องจะมีลกัษณะของหูห้ิวเพื่อสะดวกในกำรห้ิวโดยไม่ตอ้งใชถุ้งพลำสติก มกันิยม

ใชบ้รรจุสินคำ้เกษตรเช่นผลไมเ้ป็นตน้ 

นอกจำกกล่องทั้งหมดท่ียกตวัอยำ่งมำนั้นก็ยงัมีกล่องไดคทัพิซซ่ำและ

กล่องฝำครอบเป็นตวัเลือกใหคุ้ณไวพ้ิจำรณำวำ่จะใชก้ล่องชนิดใดในกำรส่งพสัดุ

สินคำ้ของคุณ 

วิธีเลือกกล่องพสัดุ ขนำดของกล่องก็ส ำคญั จะใชก้ล่องขนำดไหนเรำมีค ำตอบ 

นอกจำกประเภทของกล่องดงักล่ำวขำ้งตน้ ขนำดของกล่องก็มีควำมส ำคญั

ไม่แพก้นัครับ ส ำหรับกำรเลือกขนำดของกล่องมีวิธีกำรดงัน้ี 

• กล่องขนำด 11x17x6 cm. เป็นกล่องขนำดเลก็ท่ีเหมำะกบัสินคำ้ช้ินเลก็ๆ
เช่นสบู่ ตุ๊กตำ พวงกุญแจ เป็นตน้ 

• กล่องขนำด 14x20x6 cm. กล่องขนำดน้ียงัเป็นกล่องไซส์เลก็ซ่ึงเหมำะกบั
กำรใชจ้ดัส่งสินคำ้ท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำกอยำ่งเช่น เคสโทรศพัท ์นำฬิกำ
ขอ้มือ หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใหญ่มำก 

• กล่องขนำด 17x25x9 cm. เป็นกล่องท่ีใหญ่ขึ้นมำจำก 2 ขนำดแรกจึง 
สำมำรถใส่สินคำ้ท่ีใหญ่ขึ้นมำอีกหน่อยเช่นนำฬิกำตั้งโต๊ะ หรือล ำโพงตั้ง
โต๊ะท่ีมีขนำดไม่ใหญ่นกั รวมไปถึงโมเดลท่ีไม่ใหญ่จนเกินไปได ้
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• กล่องขนำด 20x31x11 cm. กล่องขนำดน้ีจดัเป็นกล่องขนำดกลำงท่ีนิยมใช้
กนัมำก เพรำะสำมำรถใส่สินคำ้ไดห้ลำยชนิด ไม่วำ่จะเป็นเส้ือผำ้ สมุด 
หนงัสือท่ีเล่มไม่หนำมำกนกั และยงัรวมไปถึงเคร่ืองส ำอำงหรือโลชัน่ครับ 

• กล่องขนำด 25x25x14 cm. เป็นกล่องขนำดกลำงท่ีถูกขยบัขนำดใหใ้หญ่
ขึ้นกวำ่ขนำดแรกเลก็นอ้ย จึงเหมำะกบัสินคำ้ท่ีใหญ่ขึ้นเช่นรองเทำ้ เตำรีด 
เป็นตน้ 

• กล่องขนำด 24x40x17 cm. เป็นกล่องท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในบรรดำกล่อง
ขนำดมำตรฐำน ท่ีสำมำรถบรรจุสินคำ้ขนำดใหญ่แต่ไม่มำกนกัเช่นโคมไฟ
ได ้รวมไปถึงเส้ือผำ้ขนำดใหญ่หรือมีควำมหนำได ้
ตวัอยำ่งกล่องท่ียกมำขำ้งตน้น้ีเป็นกล่องในขนำดมำตรฐำนท่ีถูกน ำมำใช้

ขนส่งพสัดุกนัอยำ่งแพร่หลำยครับ แต่หำกสินคำ้ของคุณมีขนำดใหญ่กวำ่ท่ีกล่อง

ขนำดมำตรฐำนจะบรรจุได ้ก็ยงัมีกล่องขนำดพิเศษใหคุ้ณไดเ้ลือกใชซ่ึ้งคุณหำไดท้ั้ง

จำกบริกำรขนส่งหรือร้ำนคำ้ท่ีจ ำหน่ำยกล่องพสัดุครับ 
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รูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ก็มีผลต่อวิธีเลือกกล่องพสัดุ 

ร้ำนสินคำ้ยกโหล 

ร้ำนคำ้ท่ีมีรูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินคำ้แบบยกโหลควรเลือกกล่องใส่พสัดุท่ี

สำมำรถบรรจุสินคำ้ไดค้ร้ังละมำก ๆ กล่องพสัดุจึงตอ้งมีพื้นท่ีบรรจุมำกเพื่อให้

เพียงพอต่อกำรบรรจุสินคำ้ทั้งหมดครับ กำรขำยสินคำ้แบบยกโหลไม่ควรท่ีจะแบ่ง

ส่งเป็นหลำย ๆ กล่องเพรำะจะท ำใหส้ิ้นเปลืองค่ำจดัส่งแต่ควรจะบรรจุและจดัส่งให้

เสร็จภำยในครำเดียว เน่ืองจำกในกำรคิดค ำนวณน ้ำหนกัในกำรจดัส่ง หำกสำมำรถ

ชัง่น ้ำหนกัไดใ้นกล่องเดียวแมจ้ะมีน ้ำหนกัมำกแต่เม่ือน ำมำหำรต่อกิโลกรัมจะถูก

กวำ่กำรจดัส่งสินคำ้เป็นกล่องยอ่ย ๆหลำยกล่อง กล่องพสัดุท่ีควรเลือกใชจึ้งเป็น

กล่องประเภทลูกฟูกเพรำะจะมีพื้นท่ีในกำรบรรจุมำกกวำ่และควรเตรียมไวห้ลำย ๆ

แบบ หลำยขนำดเพื่อสะดวกในกำรเลือกใชค้รับ 

ร้ำนสินคำ้แบบคำ้ปลีก 

ส ำหรับร้ำนคำ้ปลีก คุณไม่จ ำเป็นตอ้งซ้ือกล่องขนำดใหญ่มำใชค้รับ 

เวน้เสียแต่วำ่สินคำ้ท่ีคุณขำยจะเป็นสินคำ้ท่ีมีขนำดใหญ่ นอกจำกน้ีคุณไม่

จ ำเป็นตอ้งเตรียมกล่องไวห้ลำย ๆ ขนำดเช่นกนั ซ่ึงเป็นขอ้ดีของร้ำนคำ้ประเภทน้ี 

คุณอำจจดัเตรียมกล่องเอำไว1้-2 ขนำดโดยค ำนึงถึงขนำดโดยเฉล่ียของสินคำ้คุณ

เป็นหลกั หรือเลือกกล่องท่ีสำมำรถใส่สินคำ้ไดต้ั้งแต่ 1-5 ช้ิน และอำจเพิ่มกล่องท่ี

ใหญ่กวำ่หรือเลก็กวำ่กนัอีกเลก็นอ้ยหำกคุณมีสินคำ้ท่ีมีขนำดไม่ตรงกบัขนำดโดย

เฉล่ียของร้ำน กำรเตรียมกล่องไวเ้พียงเท่ำน้ีก็เพียงพอแลว้ส ำหรับร้ำนคำ้ท่ีขำย

สินคำ้แบบคำ้ปลีกครับ 
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กล่องท่ีมีช่องจ่ำหนำ้มำใหเ้รียบร้อยจะสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือไดม้ำกกวำ่กล่องเปล่ำ ๆ

ท่ีไม่มีช่องจ่ำหนำ้ 

กำรเลือกกล่องท่ีมีช่องจ่ำหนำ้มำใหแ้ลว้ นอกจำกจะท ำให้คุณสะดวกต่อ

กำรเขียนท่ีอยู่จดัส่งของลูกคำ้และท่ีอยูข่องคุณแลว้ รูปแบบท่ีดูเป็นมำตรฐำน

ส ำเร็จรูปน้ียงัช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัร้ำนคำ้ออนไลน์ของคุณอยำ่งไม่น่ำเช่ือ

ครับ เพรำะกล่องดงักล่ำวสำมำรถระบุขอ้มูลในกำรจดัส่งและเบอร์โทรติดต่อได้

ชดัเจนกวำ่นัน่เอง  

ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำน้ีคือค ำแนะน ำเบ้ืองตน้ในกำรเลือกกล่องพสัดุเพื่อบรรจุ

สินคำ้ในกำรขำยของออนไลน์ครับ จริง ๆแลว้ในขั้นตอนน้ีหำกคุณพิถีพิถนัใหม้ำก

ขึ้นอีกนิด คุณจะสำมำรถประหยดัค่ำใชจ่้ำยท่ีจะเป็นตน้ทุนในกำรขำยของคุณไปได้

มำกครับ แต่ในทำงกลบักนัหำกคุณไม่พิจำรณำให้รอบคอบส่ิงน้ีจะกลำยมำเป็นเบ้ีย

หวัแตกท่ีจะดูดก ำไรท่ีคุณควรจะไดอ้อกไปอยำ่งท่ีคุณไม่คำดฝันครับ 
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บทท่ี 4 วิธีแพค็สินคำ้ออนไลน์ อยำ่งไรใหถึ้งมือลูกคำ้ไม่เสียหำย 
ส่ิงท่ีถือเป็นไฮไลตส์ ำคญัของกำรขำยสินคำ้ออนไลน์ส ำหรับพ่อคำ้แม่คำ้

ออนไลนก์็คือ “กำรแพค็สินค้ำ” วำ่จะท ำอยำ่งไรจึงจะท ำใหสิ้นคำ้ช้ินนั้นไปสู่มือ

ของลูกคำ้ในสภำพสมบูรณ์ท่ีสุด หำกสินคำ้ของคุณไปสู่มือของลูกคำ้ไดอ้ยำ่ง

ปลอดภยันอกจำกท่ีคุณจะไดรั้บควำมเช่ือถือจำกลูกคำ้ แค่กำรแพค็ของก็จะ

กลำยเป็นหนำ้เป็นตำและเป็นจุดขำยของคุณแลว้  กำรแพค็สินคำ้ออนไลน์อยำ่งไร

ใหป้ลอดภยั ถึงมือลูกคำ้อยำ่งปลอดภยั บทควำมน้ีมีค ำแนะน ำดี ๆมำฝำก  

7 วิธีแพค็สินคำ้ออนไลน์อยำ่งไรใหไ้ดรั้บควำมน่ำเช่ือถือและเป็นหนำ้เป็นตำใหก้บั

แบรนดข์องคุณ 

1.เลือกขนำดกล่องให้เหมำะสมกบัสินคำ้ 

กำรเลือกกล่องใหเ้หมำะสมกบัสินคำ้เป็นวิธีกำรแรกท่ีจะบอกถึงควำมเป็น

มือโปรของคุณ  หำกสินคำ้ของคุณเป็นสินคำ้ท่ีทนทำนต่อแรงกระแทก เช่นเส้ือผำ้ 

หรือผำ้เช็ดตวัท่ีจ ำนวนช้ินไม่มำกนกั คุณสำมำรถเปล่ียนกำรบรรจุจำกกล่องเป็น

ซองพลำสติกได ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งไดม้ำก  แต่หำกสินคำ้

ของคุณอำจไดรั้บควำมเสียหำยจำกแรงกระแทก คุณจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ล่องในกำร

บรรจุโดยท่ีคุณตอ้งกะขนำดใหพ้อดีไม่เหลือท่ีวำ่งมำกเกินไปจนสินคำ้ขยบัไปมำ

ในกล่องไดห้รือแทบไม่เหลือท่ีวำ่งเพื่อรองรับแรงกระแทกเลย เพรำะกำรกะขนำด

ท่ีผิดพลำดนอกจำกท่ีคุณจะส้ินเปลืองค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งมำกกวำ่เดิม ก็มีโอกำส

ท่ีสินคำ้ท่ีคุณแพค็จะไดรั้บควำมเสียหำยจำกแรงกระแทกในระหวำ่งขนส่ง  
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2.ห่อสินคำ้ใหแ้น่นหนำ 

กำรแพค็สินคำ้ใหดี้ไม่ไดห้มำยควำมวำ่คุณจะจบัสินคำ้ใส่ลงกล่องแลว้

ผนึกกล่องเพียงอยำ่งเดียว  หำกแต่หมำยถึงคุณตอ้งผนึกสินคำ้ของคุณให้แน่นหนำ

ดว้ย วิธีกำรท่ีนิยมท่ีสุดก็คือน ำตวัสินคำ้ห่อเขำ้กบัแผ่นบบัเบิ้ลเพื่อรับแรงกระแทก

เสียก่อนท่ีจะบรรจุสินคำ้นั้นลงในกล่อง เพรำะตวัแผน่บบัเบิ้ลนั้นจะช่วยรับแรง

กระแทกท่ีอำจเกิดขึ้นกบัตวัสินคำ้ได ้ นอกจำกน้ีหำกคุณบรรจุสินคำ้ลงไปในกล่อง

แลว้แต่ยงัพบวำ่ในกล่องยงัเหลือท่ีวำ่งรอบ ๆ ตวัสินคำ้อยู ่คุณอำจน ำกระดำษมำบุ

บริเวณช่องวำ่งเพื่อกนัไม่ให้ตวัสินคำ้ขยบัเขยื้อนอยูใ่นกล่องก็ได ้หรือหำกคุณคิดวำ่

ยงัมีโอกำสท่ีสินคำ้จะขยบัเขยื้อนอยูแ่ละสินคำ้นัน่เป็นสินคำ้ท่ีมีโอกำสแตกหกั

เสียหำยไดง้่ำย หลงัจำกท่ีใส่ซองบบัเบิ้ลกนักระแทกแลว้คุณก็อำจใชเ้ทปกำวผนึก

ตวัสินคำ้ไวก้บักล่องเพื่อป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้มีโอกำสขยบัเขยื้อนได ้ 

3.แพค็กล่องดำ้นนอกใหแ้น่น 

เม่ือคุณจดัวำงสินคำ้ลงในกล่องและท ำกำรผนึกสินคำ้อยำ่งแน่นหนำแลว้ 

ส่ิงต่อไปท่ีไม่ควรพลำดก็คือกำรแพค็กล่องพสัดุใหแ้น่นก็จะช่วยลดควำมเส่ียงท่ี

สินคำ้จะเสียหำยได ้ เพรำะถำ้คุณแพค็กล่องพสัดุไม่ดีพอก็มีโอกำสท่ีจะเกิด

เหตุกำรณ์กล่องแตกท ำใหสิ้นคำ้เสียหำยหรือในกรณีเลวร้ำยก็คือท ำใหสิ้นคำ้สูญ

หำยไปไม่ถึงมือของลูกคำ้  กำรแพค็กล่องพสัดุใหแ้น่นหนำคุณจึงควรใชท้ั้งเชือก

พนัรอบกล่องเพื่อรักษำทรงของกล่องรวมไปถึงกำรใชเ้ทปกำวปิดท่ีบริเวณรอยต่อ

ของกล่องทั้งหมดจึงจะลดควำมเส่ียงของเหตุกำรณ์ดงักล่ำวได ้ 
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4.ตรวจสอบควำมเรียบร้อยอีกคร้ังดว้ยกำรเขยำ่กล่อง 

เม่ือคุณแพค็สินคำ้ตำมค ำแนะน ำขำ้งตน้แลว้ ก่อนท่ีคุณจะผนึกเทปใสตำม

รอยต่อหรือพนัเชือกคุณควรจะเขยำ่กล่องเพื่อทดสอบวำ่สินคำ้ของคุณท่ีอยูภ่ำยใน

ยงัมีกำรขยบัเขยื้อนไดอี้กหรือไม่ หำกพบวำ่สินคำ้ยงัขยบัเขยื้อนไดอี้กแมคุ้ณจะใส่

กระดำษลงไปตำมช่องวำ่งแลว้ก็ควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนขนำดของกล่องเสียใหม่หรือ

เพิ่มกระดำษบุช่องวำ่งใหม้ำกขึ้น 

5.ติดค ำเตือน “ระวงัสินคำ้แตก” 

หำกสินคำ้ท่ีคุณท ำกำรจดัส่งนั้นมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยได ้คุณ

สำมำรถติดค ำเตือนท่ีขำ้งกล่องวำ่ “ระวังสินค้ำแตก”ได ้ กำรท่ีคุณติดค ำเตือนเช่นน้ี

จะท ำใหบ้ริษทัขนส่งเพิ่มควำมระมดัระวงัในระหวำ่งกำรขนยำ้ยและจดัส่งสินคำ้ได ้

เพรำะทำงบริษทัเองก็ไม่อยำกเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรเคลมควำมเสียหำยเช่นกนั 

นอกจำกน้ีกำรท่ีคุณเขียนค ำเตือนไวเ้ช่นน้ีจะท ำใหคุ้ณดูมีควำมใส่ใจในสำยตำของ

ลูกคำ้  

6.ตรวจสอบช่ือท่ีอยูข่องผูรั้บและผูส่้งใหดี้ 

ในขั้นตอนสุดทำ้ยก่อนท่ีจะน ำสินคำ้ไปส่งท่ีบริษทัขนส่ง คุณตอ้ง

ตรวจสอบช่ือและท่ีอยูข่องทั้งผูรั้บและผูส่้งใหดี้อยำ่ใหเ้กิดควำมผิดพลำดอยำ่ง

เด็ดขำด นอกจำกน้ีคุณควรจะใส่เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อของทั้ง 2 ฝ่ำยลงไปดว้ยเพื่อ

สะดวกในกำรติดต่อของพนกังำนขนส่ง อน่ึงมีค ำแนะน ำเก่ียวกบักล่องใส่พสัดุก็คือ

ควรเลือกกล่องท่ีมีช่องจ่ำหนำ้ช่ือท่ีอยูพ่ิมพติ์ดไวท่ี้กล่องแลว้จะช่วยป้องกนัไม่ให้

เกิดเหตุกำรณ์ช่ือท่ีอยูสู่ญหำย แต่หำกคุณจ ำเป็นตอ้งใชก้ล่องท่ีไม่มีช่องจ่ำหนำ้พิมพ์
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ติดอยูก่บัตวักล่อง คุณจ ำเป็นตอ้งแน่ใจวำ่ช่ือท่ีอยูท่ี่คุณติดลงไปท่ีกล่องจะไม่หลุด

หำยไปในระหวำ่งกำรขนส่ง 

7.อยำ่ลืมแจง้เลขพสัดุใหก้บัลูกคำ้ 

เม่ือคุณจดัส่งสินคำ้ท่ีบริษทัขนส่งแลว้ ก็อยำ่ลืมแจง้เลขพสัดุใหก้บัลูกคำ้

ทนัทีเพรำะจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ไดแ้ละเป็นหน่ึงในแตม้ต่อท่ีจะท ำ

ใหลู้กคำ้กลบัมำเป็นลูกคำ้ของคุณอีกคร้ังในอนำคต  

ทั้งหมดน้ีก็คือวิธีกำรแพค็สินคำ้ออนไลน์ส ำหรับพ่อคำ้แม่คำ้ออนไลน์

มือใหม่ท่ีเรำอยำกแนะน ำ  อยำ่งท่ีกล่ำวเอำไวแ้ลว้ วำ่กำรแพค็สินคำ้ก็ถือเป็นหนำ้

เป็นตำและแสดงถึงควำมเป็นมือโปรของคุณ  ดงันั้นคุณจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้และ

ฝึกฝนกำรแพค็สินคำ้ให้ดีก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ขำยสินคำ้ออนไลน์  จึงจะช่วยลดควำม

ผิดพลำดท่ีอำจเกิดขึ้นเม่ือคุณเร่ิมตน้ลงมือขำยของออนไลน์แลว้นัน่เอง 
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บทท่ี 5  วิธีเลือกบริษทัขนส่งใหเ้หมำะสมกบัธุรกิจ 
ในกระบวนกำรทั้งหมดของกำรขำยสินคำ้ออนไลน์ ช่องทำงท่ีเรียกไดว้ำ่มี

ควำมส ำคญัมำกและเป็นตวับ่งช้ีวำ่ธุรกิจของคุณจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ก็คือ

ขั้นตอนในกระบวนกำรจดัส่งสินคำ้นัน่เอง เพรำะควำมพึงพอใจของลูกคำ้ต่อควำม

รวดเร็วและสภำพสินคำ้ยอ่มเป็นส่ิงสะทอ้นไดว้ำ่ลูกคำ้จะกลบัมำซ้ือสินคำ้ของเรำ

ต่อหรือไม่ หำกสินคำ้ของเรำถูกส่งต่อในไปจนถึงมือของลูกคำ้ในสภำพดีควำมพึง

พอใจน้ียอ่มสร้ำงโอกำสใหลู้กคำ้กลบัมำหำคุณอยำ่งแน่นอน ดงันั้นกำรเลือกบริษทั

ท่ีจะเขำ้มำช่วยจดัส่งสินคำ้ใหแ้ก่คุณจึงมีควำมส ำคญัมำก และต่อไปน้ีคือแนวทำง

ส ำคญัท่ีร้ำนคำ้ออนไลน์ควรทรำบส ำหรับกำรเลือกบริษทัขนส่งสินคำ้ 

เหตุใดกำรเลือกบริษทัขนส่งจึงมีส่วนส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจ 

หน่ึงในเหตุกำรณ์ท่ีอำจจะเรียกวำ่สร้ำงควำมหำยนะใหแ้ก่ร้ำนคำ้ออนไลน์

ไดม้ำกท่ีสุดน่ำจะหนีไม่พน้สินคำ้สูญหำยในระหวำ่งกำรจดัส่ง เม่ือใดท่ีเกิด

เหตุกำรณ์น้ีขึ้นควำมรับผิดชอบแรกสุดท่ีลูกคำ้จะติดตำมก็คือตวัของร้ำนคำ้

ออนไลน์นัน่เอง หำยนะในล ำดบัถดัมำก็คือสินคำ้ท่ีอยูใ่นสภำพเสียหำยซ่ึงก็

เช่นเดียวกนัวำ่ควำมรับผิดชอบก็จะตกมำอยูก่บัร้ำนคำ้ออนไลน์เช่นกนั ควำม

เสียหำยทั้งหมดน้ีรวมไปถึงช่ือเสียงของร้ำนคำ้ออนไลน์หำกเกิดขึ้นบ่อย ๆยอ่มไม่

เป็นผลดีต่อธุรกิจอยำ่งแน่นอน น่ีคือเหตุผลส ำคญัท่ีวำ่ท ำไมคุณจึงตอ้งเลือกบริษทั

ขนส่งใหดี้ เพรำะกำรจดัส่งสินคำ้ท่ีไดม้ำตรฐำน ตรงเวลำและอยูใ่นสภำพท่ี

สมบูรณ์ ช่ือเสียงและควำมไวว้ำงใจของลูกคำ้ก็จะส่งมำถึงคุณดว้ยเช่นกนั 
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6 วิธีเลือกบริษทัขนส่งใหเ้หมำะสมกบัธุรกิจและช่วยเพิ่มควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ 

1.รู้ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

ธรรมชำติของลูกคำ้เกือบ 100 % ไม่ชอบกำรรอคอยพอ ๆกบัไม่ตอ้งกำรจะ

เห็นสินคำ้ท่ีตอ้งไดรั้บเกิดควำมเสียหำย น่ีคือควำมตอ้งกำรพื้นฐำนส ำคญัท่ีสุดท่ี

ลูกคำ้ตอ้งกำรจำกบริกำรขนส่ง ดงันั้นกำรจะหำบริษทัขนส่งสินคำ้มำช่วยส่งสินคำ้

ใหก้บัคุณ หลกัเกณฑใ์นขอ้น้ีคือส่ิงท่ีคุณควรน ำไปพิจำรณำเป็นตวัเลือกแรก ๆ

เสมอ หำกคุณหำบริษทัขนส่งสินคำ้สินคำ้ท่ีตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรหรือรู้จกัควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้บริษทันั้นควรจะเป็นตวัเลือกแรก ๆ ของคุณ 

2.น่ำเช่ือถือ ตรวจสอบได ้

ควำมน่ำเช่ือถือมีควำมส ำคญัมำกส ำหรับบริษทัขนส่งสินคำ้ หำกคุณมี

ตวัเลือกบริษทัอยูใ่นใจแลว้คุณจ ำเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั

นัน่ดว้ย กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือท ำไดห้ลำยวิธีไม่วำ่จะเป็นกำรเขำ้ไปดู

โดยตรงผำ่นขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองของขอบเขตกำรใหบ้ริกำร ระบบบริหำร

จดักำรหรือกำรชดเชยในกรณีเกิดควำมเสียหำย แต่ถำ้จะใหดี้อีกหน่ึงวิธีท่ีคุณ

สำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัไดก้็คือกำรเขำ้ไปดูวำ่ในโลกโซเช่ียลมี

กำรพูดถึงบริษทัน้ีวำ่อยำ่งไรบำ้ง เพื่อเป็นกำรดูเรตต้ิงของบริษทัไปในตวั 

3.มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

จริงอยูท่ี่วำ่ในเร่ืองของเทคโนโลยนี ำส่งสินคำ้ของแต่ละบริษทัอำจจะไม่

แตกต่ำงกนัมำกนกั แต่ส่ิงหน่ึงท่ีน่ำจะสร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัแต่ละบริษทัไดก้็คือ

เทคโนโลยใีนกำรติดตำมสินคำ้หรือพสัดุท่ีทนัสมยั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกบริษทั
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ขนส่งใดมีช่องทำงในกำรติดตำมเลขพสัดุท่ีหลำกหลำยและตรงกบัควำมตอ้งกำร

ของลูกคำ้ได ้บริษทันั้นจะมีควำมไดเ้ปรียบเหนือกวำ่คู่แข่งทนัที นอกจำกน้ีส่ิง

ส ำคญัส่ิงหน่ึงท่ีควรพึงตระหนกัไวก้็คือแมจ้ะมีช่องทำงให้ติดตำมพสัดุมำกเพียงใด

แต่หำกระบบไม่เสถียรหรือไม่มีควำม real-time ก็ไม่มีประโยชน์และไม่น่ำสนใจ

พอท่ีจะเป็นตวัเลือกท่ีคุณเลือก 

4.คุม้ค่ำกบัรำคำท่ีลูกคำ้ตอ้งจ่ำย 

แมว้ำ่ระบบกำรจดัส่งสินคำ้จะดีเพียงใด แต่หำกรำคำมหำโหดหรือแพง

โดดกวำ่บริษทัอ่ืน บริษทัขนส่งน้ีก็อำจจะไม่ใช่ตวัเลือกท่ีน่ำสนใจท่ีคุณจะใช้

บริกำรจดัส่งสินคำ้ และยิง่หำกเทียบกบัคุณภำพของบริษทัอ่ืนท่ีกำรบริกำรอำจจะ

ไม่ไดดี้เลิศเท่ำแต่รำคำไม่โหดหรือมีควำมสำเหตุสมผลมำกกวำ่ เพรำะอยำ่ลืมวำ่

ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งสินคำ้ก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีลูกคำ้ใชใ้นกำรตดัสินใจเชือกซ้ือ

สินคำ้และบริกำรจำกคุณ หรือหำกคุณไม่เก็บค่ำจดัส่งสินคำ้จำกลูกคำ้ ค่ำจดัส่งน้ีก็

จะกลำยมำเป็นตน้ทุนของคุณในทนัที 

5.รูปแบบกำรช ำระเงินหลำกหลำยหรือไม่ 

รูปแบบช ำระเงินในท่ีน้ีก็คือ “บริการจัดเกบ็เงินปลายทาง” เพรำะมีลูกคำ้

หลำยรำยท่ีไม่นิยมกำรโอนเงินค่ำสินคำ้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคำ้ ดงันั้นบริษทัขนส่งท่ี

ใหบ้ริกำรในกำรจดัเก็บเงินค่ำสินคำ้ปลำยทำงดว้ยจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส ำคญัและ

เป็นตวัเลือกล ำดบัตน้ ๆท่ีคุณควรพิจำรณำใชบ้ริกำร อยำ่คิดวำ่บริกำรเก็บเงินค่ำ

สินคำ้ปลำยทำงไม่มีควำมส ำคญัเพรำะหำกคุณมีบริกำรเช่นน้ีก็จะครอบคลุมลูกคำ้

ทุกกลุ่มและสำมำรถสร้ำงยอดขำยเพิ่มใหก้บัร้ำนคำ้ของคุณไดอี้กมำก 
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6.ประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำก็เป็นส่ิงส ำคญั 

บริษทัขนส่งใดท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรขนส่งสินคำ้มำอยำ่งยำวนำนและ

เป็นท่ียอมรับกนัอยำ่งแพร่หลำยถือเป็นหลกัประกนัวำ่สินคำ้ท่ีคุณจดัส่งไปจะมี

โอกำสถึงมือของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งปลอดภยั อยำ่งท่ี Por Lor Express ซ่ึงด ำเนินธุรกิจ

เก่ียวกบักำรจดัส่งสินคำ้มำกวำ่ 20 ปี เป็นท่ีไวว้ำงใจแก่บริษทัต่ำง ๆกวำ่ 300 บริษทั

ซ่ึงหลำยบริษทัเป็นบริษทัชั้นน ำของกลุ่มธุรกิจต่ำง ๆ ท ำใหคุ้ณมัน่ใจไดถึ้ง

มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร กำรยอมรับ และประสบกำรณ์ดี ๆท่ีทำง Por Lor Express 

จะมอบใหซ่ึ้งท ำใหคุ้ณมัน่ใจไดว้ำ่สินคำ้ของคุณจะถูกส่งตรงถึงมือของลูกคำ้อยำ่ง

แน่นอน 

ทั้ง 6 วิธีน้ีก็คือหลกัเกณฑส์ ำคญัในกำรเลือกบริษทัขนส่งสินคำ้ท่ีน่ำสนใจ

ท่ีคุณจ ำเป็นตอ้งใหค้วำมสนใจมำกสักหน่อย เพรำะควำมส ำเร็จของร้ำนคำ้

ออนไลน์ก็ตอ้งยอมรับวำ่ส่วนหน่ึงอยูท่ี่กระบวนกำรจดัส่งสินคำ้ หำกคุณไดบ้ริษทั

ขนส่งสินคำ้ท่ีตอบโจทยแ์ละตรงกบัควำมตอ้งกำรห็จะยิง่ช่วยส่งเสริมใหร้้ำนคำ้ของ

คุณประสบควำมส ำเร็จและสร้ำงควำมประทบัใจใหก้บัลูกคำ้ของคุณอยำ่งแน่นอน 
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บทท่ี 7 ขำยออนไลน์คิดคิดค่ำส่งยงัไง 
ส ำหรับวงกำรคำ้ออนไลน์ อีกหน่ึงเร่ืองส ำคญัท่ีไม่ควรมองขำ้มเพรำะหำก

ละเลยไม่ไดใ้ส่ใจก็มีแนวโนม้ท่ีจะท ำให้ผลก ำไรท่ีควรจะไดแ้ปรเปล่ียนเป็นขำดทุน

เอำง่ำย ๆ  เร่ืองส ำคญัเร่ืองนั้นก็คือ “การคิดค่าขนส่งสินค้า”ไปสู่มือของลูกคำ้

นัน่เอง ส่ิงน้ีนบัเป็นอีกหน่ึงตน้ทุนท่ีคุณไม่ควรมองขำ้มอย่ำงเด็ดขำด หำกคุณเป็น

พ่อคำ้แม่คำ้ออนไลน์มือใหม่และยงัไม่รู้วำ่จะคิดค่ำส่งอยำ่งไร บทควำมน้ีมี

ค ำแนะน ำมำฝำก  

ปัจจัยหลกัที่เกีย่วข้องกบัการคิดค่าขนส่งสินค้า 

อนัดบัแรกท่ีเรำตอ้งมำท ำควำมเขำ้ใจแนวทำงกำรค ำนวณค่ำส่งสินคำ้กนั

ก่อน ซ่ึงโดยหลกัแลว้จะมีปัจจยัท่ีถูกน ำมำใชค้ิดค่ำส่งสินคำ้ดงัน้ี 

ระยะทำง: หำกเป็นกำรขนส่งในประเทศไทย ระยะทำงกำรขนส่งจะไม่ค่อยถูก

น ำมำคิดค ำนวณแต่หำกเป็นกำรขนส่งไปยงัภูมิภำคอ่ืน ๆระยะทำงจะถูกน ำมำ

ค ำนวณในกำรคิดค่ำส่งสินคำ้ดว้ย ยกเวน้ขนส่งเอกชนบำงแห่งท่ีจะใชว้ิธีกำรเหมำ

ค่ำส่งเป็นภำยในและภำยนอกพื้นท่ีจงัหวดัท่ีจะคิดค่ำส่งท่ีแตกต่ำงกนั 

ขนำดและน ้ำหนัก: ขนำดและน ้ำหนกัมีผลโดยตรงต่อกำรคิดค ำนวณค่ำส่งสินคำ้ 

ส ำหรับไปรษณียไ์ทยจะใชวิ้ธีค ำนวณจำกน ้ำหนกัเป็นหลกั ในขณะท่ีขนส่งเอกชน

จะใชก้ำรค ำนวณจำกขนำดของกล่อง+น ้ำหนกัสูงสุดของแต่ละขนำดกล่องมำ

ค ำนวณเป็นค่ำจดัส่ง  
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ควำมไวในกำรส่ง: ควำมไวในกำรจดัส่งเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีถูกน ำมำคิดค ำนวณค่ำ

จดัส่ง ยิง่หำกเร่งควำมไวในกำรจดัส่งใหถึ้งมือลูกคำ้เร็วขึ้นเท่ำใดก็จะมีค่ำส่งท่ี

สูงขึ้นตำมมำดว้ยเช่นกนั 

แลว้เรำจะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่สินคำ้ของเรำควรคิดค่ำส่งเท่ำไหร่ 

ตอ้งรู้วำ่สินคำ้ของเรำมีน ้ำหนกัและขนำดเท่ำไหร่ 

จะขำยสินคำ้อะไรคุณตอ้งรู้น ้ ำหนกัและขนำดคร่ำว ๆของสินคำ้ของคุณวำ่

มีขนำดประมำณไหน ใส่กล่องพสัดุเบอร์อะไรและมีน ้ำหนกัเท่ำไหร่ เพื่อท่ีจะน ำมำ

คิดค ำนวณค่ำส่งคร่ำว ๆได ้นอกจำกน ้ำหนกัท่ีคุณตอ้งรู้ กำรรู้ขนำดจะช่วยใหคุ้ณ

เลือกขนำดกล่องไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เพรำะกล่องแต่ละขนำดก็มีน ้ำหนกัท่ีแตกต่ำงกนั

ออกไป ซ่ึงก็จะถูกน ำไปค ำนวณรวมเขำ้กบัน ้ำหนกัของส่ิงของในกำรค ำนวนค่ำส่ง

ดว้ยเช่นกนั 

เปิดหนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทัขนส่งเพื่อค ำนวณรำคำดว้ยตนเอง 

เม่ือคุณทรำบขอ้มูลของสินคำ้ของคุณแลว้ ขั้นตอนในกำรคิดค่ำส่งก็จะง่ำย

ขึ้น  เพรำะคุณสำมำรถเปิดตำรำงค ำนวณค่ำส่งไดจ้ำกหนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทัผู ้

ใหบ้ริกำรขนส่งพสัดุ โดยคุณสำมำรถกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆไม่วำ่จะเป็นขนำด

กล่องหรือน ้ำหนกัของพสัดุได ้และระบบจะค ำนวณออกมำใหคุ้ณทรำบในทนัทีวำ่

คุณจะมีค่ำใช่จ่ำยเท่ำไหร่ในกำรจดัส่งสินคำ้นั้น แต่ทั้งน้ีรำคำท่ีปรำกฏนั้นไม่ใช่

รำคำท่ีคุณจะเอำไปใชใ้นทนัทีนะ  เพรำะส่ิงท่ีคุณตอ้งไม่ลืมคิดไปดว้ยก็คือ

ค่ำใชจ่้ำยในกำรแพค็สินคำ้ไม่วำ่จะเป็นค่ำกล่อง ค่ำกำว ลวดเยบ็กระดำษหรือเทป
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ใสท่ีใชใ้นกำรผนึกกล่อง และรวมไปถึงค่ำเดินทำงไปยงับริษทัขนส่ง คุณ

จ ำเป็นตอ้งน ำค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีไปบวกเพิ่มเขำ้ไปเป็นค่ำขนส่งท่ีแทจ้ริง  

สืบเอำจำกร้ำนคำ้ท่ีเขำขำยสินคำ้ใกลเ้คียงกบัคุณ 

บำงคร้ังแมคุ้ณจะไดร้ำคำค่ำจดัส่งมำจำกหนำ้เวบ็ไซตแ์ลว้ แต่หำกไม่รู้วำ่

จะค ำนวณค่ำจดัส่งสุทธิท่ีรวมค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรแพค็สินคำ้อยำ่งไรดี 

ขอ้แนะน ำก็คือใหล้องสืบหำรำคำค่ำส่งจำกร้ำนคำ้ท่ีจำยสินคำ้ในรูปแบบท่ีใกลเ้คียง

กบัร้ำนของคุณดู  แลว้คิดค่ำส่งในอตัรำเดียวกนักบัเขำ วิธีกำรน้ีจะช่วยร่นระยะเวลำ

ในกำรคิดค่ำส่งสินคำ้ใหก้บัคุณไดม้ำก 

เทคนิคในกำรคิดค่ำส่ง แม่คำ้ออนไลน์ คิดค่ำส่งยงัไง 

ฟรีค่ำจดัส่ง 

เทคนิคแรกท่ีเรำอยำกแนะน ำและเป็นเทคนิคท่ีดึงดูดใจให้ลูกคำ้ซ้ือสินคำ้

กบัคุณก็คือกำรขำยสินคำ้แบบฟรีค่ำจดัส่ง ซ่ึงจริง ๆแลว้เรำไม่ไดอ้อกค่ำจดัส่ง

สินคำ้ใหก้บัลูกคำ้แต่อยำ่งใด แต่เป็นกำรเรียกเก็บค่ำจดัส่งสินคำ้โดยรวมไปไวใ้น

รำคำสินคำ้เรียบร้อยแลว้ เช่นหำกคุณตอ้งรำคำสินคำ้ไวท่ี้ 350 บำทและมีค่ำจดัส่งท่ี 

35 บำท คุณอำจคิดรำคำสินคำ้ใหม่ในรำคำ 385 บำทพร้อมระบุวำ่ฟรีค่ำจดัส่งก็ได ้

หรือคุณอำจจะตั้งรำคำใหเ้ป็นเลขสวย ๆเช่น 399 บำทฟรีค่ำจดัส่งก็ไดเ้ช่นกนั 

วิธีกำรน้ีจะท ำใหลู้กคำ้ตดัสินใจซ้ือสินคำ้จำกคุณไดง้่ำยขึ้น  

ค่ำจดัส่งแบบเหมำ 

กำรคิดค่ำจดัส่งแบบน้ีจะใชห้ลกักำรกระตุน้ใหลู้กคำ้ซ้ือสินคำ้ครบใน

จ ำนวนหรือรำคำท่ีก ำหนดเช่น ซ้ือครบ 500 บำทฟรีค่ำจดัส่ง หรือซ้ือสินคำ้ 5 ช้ิน



 

 

32 

ขึ้นไปไม่คิดค่ำส่ง กำรใชเ้ทคนิคน้ีจะเหมือนเป็นกำรยื่นขอ้เสนอวำ่ยิง่ซ้ือเยอะก็ยิง่

คุม้เพรำะไม่ถูกคิดค่ำส่งและยงัช่วยกระตุน้กำรซ้ือสินคำ้ของเรำกบัลูกคำ้อีกดว้ย 

เสนอโปรโมชัน่ 

ในบำงคร้ังเรำอำจเสนอโปรโมชัน่ดว้ยกรอบระยะเวลำเพื่อดึงดูดใจลูกคำ้

ไดเ้ช่น กำรเสนอช่วงเวลำท่ีฟรีค่ำจดัส่งเช่น 1 วนั 3 วนัหรือเสนอส่วนลดต่ำง ๆ เพื่อ

ดึงดูดใจลูกคำ้ กำรจดัท ำโปรโมชัน่น้ีก็เพื่อดึงดูดลูกคำ้ท่ียงัลงัเลใจใหรั้บตดัสินใจ

ซ้ือก่อนท่ีจะเสียโอกำสในโปรโมชัน่นั้น ๆซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดกำรสร้ำง

ยอดขำยใหแ้ก่ร้ำนคำ้ของคุณไดดี้  

กำรคิดค่ำส่งสินคำ้เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีพ่อคำ้แม่คำ้ออนไลน์จ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ี

ตอ้งศึกษำใหเ้ขำ้ใจ  เพรำะหำกคุณไม่ทรำบวำ่จะตอ้งคิดค่ำส่งเช่นไรจึงจะเหมำะสม

และไม่ท ำใหคุ้ณตอ้งขำดทุน คุณก็อำจจะคิดค่ำส่งผิดพลำดหรือตกหล่นไป ซ่ึงหำก

ท ำใหคุ้ณก ำไรลดลงก็ยงัไม่เท่ำไหร่ แต่หำกกำรคิดค่ำส่งผิดพลำดท ำใหคุ้ณตอ้ง

ขำดทุนก็คงไม่ใช่เร่ืองท่ีดีแน่ เพรำะหำกขำดทุนสะสมในระยะยำวร้ำนคำ้ของคุณก็

อำจจะไม่รอดไดใ้นทำ้ยท่ีสุด  
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บทท่ี 8 วิธีถ่ำยภำพสินคำ้ยงัไงใหส้วยและน่ำสนใจ 
 ภาพถ่ายสินคา้ส าหรบัการขายสินคา้ออนไลนเ์ป็นอีกหนึ่งองคป์ระกอบ

ส าคญัที่จะบอกไดว้่าคณุมีโอกาสประสบความส าเรจ็ในการขายหรือไม่ เพราะ

ภาพถ่ายของสินคา้เป็นเสมือนสิ่งส าคญัที่เป็นตวัแทนของสินคา้ที่จะปรากฏอยู่ใน

หนา้รา้นออนไลนข์องคณุ ภาพถ่ายที่แสดงรายละเอียดอย่างชดัเจน สวยงามและ

ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุจึงมีสว่นช่วยใหค้ณุสามารถปิดการขายได ้หากคณุ

เป็นคนหนึ่งที่ขายสินคา้ออนไลนห์รือมีหนา้รา้นออนไลนแ์ลว้แต่ก าลงัประสบ

ปัญหาในเรื่องการถ่ายภาพ บทความนีม้ีค  าแนะน าเล็กนอ้ยเก่ียวกบัวิธีการ

ถ่ายภาพยงัไงใหส้วย น่าสนใจและดงึดดูใจลกูคา้มาฝาก  

8 เทคนิควิธีกำรถ่ำยภำพยงัไงใหน่้ำสนใจและดึงดูดใจลูกคำ้  

1. ก่อนถ่ำยตอ้งวำงแผนก่อนเสมอวำ่อยำกไดภ้ำพถ่ำยแบบไหน หรือตอ้งใช้

อะไรบำ้งเพื่อประกอบฉำก 

 ก่อนที่จะเริ่มตน้ลงมือถ่ายภาพคณุมองเห็นภาพสดุทา้ยหรือไม่ว่าเมื่อถ่าย

เสรจ็แลว้ภาพที่คณุตอ้งการจะออกมาในรูปแบบใด หากคณุมองเห็นภาพสดุทา้ยที่

ตอ้งการไดค้ณุจะสามารถเตรียมการส าหรบัการถ่ายภาพในแต่ละครัง้ได ้ ซึ่งก็รวม

ไปถึงคณุจะรูไ้ดว้่าคณุจะตอ้งใชอ้ะไรบา้งในการประกอบการถ่ายภาพในครัง้นี  ้ 

2. ส ำหรับมือใหม่ควรใชพ้ื้นหลงัสีลว้นท่ีไม่มีรำยละเอียดจะดีท่ีสุด 

 หากคณุเพิ่งเริ่มตน้หดัถ่ายภาพสินคา้เอง ค าแนะน าหนึ่งที่เราอยาก

แนะน าก็คือ “อย่าพยายามเลือกพืน้หลังประกอบฉากทีม่ีรายละเอียดหรือ
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ลวดลายมากเกินไป” เพราะจะท าใหค้ณุจดัองคป์ระกอบของภาพถ่ายไดย้าก 

และที่ส  าคญัคือส าหรบัมือใหม่พืน้หลงัที่มีลวดลายจะไปดึงความสนใจของลกูคา้

ออกจากตวัสินคา้ ท าใหพ้ืน้หลงับดบงัสินคา้ได ้ ดงันัน้คณุตอ้งเลือกใชพ้ืน้หลงัที่

เป็นสีลว้นไม่มีลวดลายใด ๆจะดีที่สดุ แลว้ค่อย ๆฝึกจดัองคป์ระกอบของภาพไป

เรื่อย ๆจนเมื่อคณุมีความช านาญในการถ่ายภาพแลว้จึงค่อยหนัมาพิจารณาพืน้

หลงัที่มีลวดลายก็ได ้

3. เร่ิมตน้กำรถ่ำยดว้ยแสงจำกธรรมชำติเสียก่อน เพรำะจะไม่ท ำใหเ้รำตอ้งยุง่ยำกใน

จดัองคป์ระกอบของแสง 
 ส าหรบัมือใหม่หดัถ่ายภาพสินคา้ เราแนะน าใหค้ณุใชแ้สงจากธรรมชาติ

แทนการใชแ้สงจากแหลง่ก าเนิดอ่ืน  เพราะแสงที่ไดจ้ากธรรมชาติคณุไม่

จ าเป็นตอ้งตกแต่งหรือจดัองคป์ระกอบของแสงใหยุ้่งยากเลย และไม่ตอ้ง

สิน้เปลืองค่าใชจ้่ายในการซือ้อปุกรณเ์พิ่มเติมดว้ย นอกจากนีก้ารใชแ้สงจาก

ธรรมชาติจะท าใหภ้าพถ่ายท่ีไดม้ีความสมจรงิและไม่ดเูป็นความพยายามในการ

ประดิษฐ์มากเกินไป คณุอาจเลือกช่วงเวลาที่แสงสวย ๆมีความนุ่มนวลเช่นเวลา

เชา้ ๆ หรือช่วงเย็น ๆก็ได ้

4. ดูองคป์ระกอบของภำพและใหค้วำมส ำคญักบัรำยละเอียดท่ีอยูใ่นภำพเสมอ 

 ภาพที่ดงึดดูความสนใจจะเป็นภาพที่มีองคป์ระกอบทกุอย่างลงตวัและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ที่ส  าคญัตอ้งสอดคลอ้งไปกบัตวัสินคา้ เช่นหากสินคา้

ของคณุเป็นของที่เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติก็อาจน าวสัดจุากธรรมชาติมาใชใ้นการ

ตกแต่งเพื่อสรา้งบรรยากาศใหด้นู่าสนใจ หรืออาจจะเลือกหาพรอ็พมาช่วยรอ้ย
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เรียงสรา้งเป็นเรื่องราวที่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้นัน้  แต่สิ่งหนึ่งที่คณุจ าเป็นตอ้งจ าไว้

ใหข้ึน้ใจก็คือ ไม่ว่าคณุจะหาอะไรมาเป็นองคป์ระกอบภาพก็อย่าจดัใหว้สัดหุรือ

ของนัน้โดดเด่นเกินหนา้เกินตาสินคา้เด็ดขาด มิเช่นนัน้อาจท าใหล้กูคา้สบัสนว่า

แทจ้รงิแลว้คณุจะขายอะไรกนัแน่ 

5. ฝึกใชข้ำตั้งกลอ้งในกำรถ่ำยภำพทุกคร้ัง 
 การใชข้าตัง้กลอ้งในการถ่ายภาพสินคา้เป็นสิ่งจ าเป็น  เพราะจะท าใหค้ณุ

ไดม้มุกลอ้งแบบเดิมที่นิ่งในระหว่างที่คณุจดัแต่งองคป์ระกอบของภาพใหม่ในแต่

ละครัง้ ซึ่งแตกต่างจากการใชม้ือถือกลอ้งเอาไวท้ี่คณุไม่สามารถล็อกมมุกลอ้งที่

ตอ้งการเอาไวไ้ดต้ลอดเวลา นอกจากนีก้ารใชข้าตัง้กลอ้งมาช่วยประกอบการ

ถ่ายภาพจะช่วยใหค้ณุเหนื่อยนอ้ยลงเพราะไม่ตอ้งคอยถือกลอ้ง ยกกลอ้งอยู่

ตลอดเวลา ท าใหค้ณุโฟกสัไปที่การจดัองคป์ระกอบของภาพไดดี้ขึน้ 

6. ใหค้วำมส ำคญักบัรำยละเอียดของสินคำ้ 
 แมอ้งคป์ระกอบของภาพจะออกมาดดีูเพียงใด หรือภาพที่ถ่ายมาจะสวย

แค่ไหน แต่ถา้รายละเอียดของสินคา้ไม่ชดัเจนอย่างที่ควรจะเป็นก็ถือว่าภาพนัน้ยงั

ใชไ้ม่ได ้ เพราะตอ้งไม่ลืมว่าสิ่งที่ลกูคา้ตอ้งการจะเห็นก่อนที่จะตดัสินใจซือ้สินคา้

ในแต่ละครัง้คือรายละเอียดของสินคา้ว่าเป็นอย่างไร ดงันัน้คณุควรจะถ่ายภาพให้

ครบทัง้ในมมุกวา้งที่เห็นภาพสินคา้ทัง้หมด บรรยากาศโดยรอบเพื่อสรา้งแรงจงูใจ

ใหล้กูคา้เขา้มาดกู่อน จากนัน้ควรมีภาพอีกชดุที่แสดงรายละเอียดของสินคา้ไม่ว่า

จะเป็นสีสนั เนือ้ผิวสินคา้รวมไปถึงรายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆที่คิดว่าลกูคา้อยากจะ

เห็นเพื่อช่วยใหล้กูคา้ตดัสินใจซือ้สินคา้ไดง้่ายขึน้  
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 7. ถ่ำยภำพแลว้ก็ตอ้งรู้จกัฝึกกำรรีทชัภำพไวบ้ำ้ง เพื่อแกไ้ขควำมผิดพลำดท่ี

อำจจะเกิดขึ้นในระหวำ่งกำรถ่ำยภำพ 

 ในบางครัง้ในระหว่างการถ่ายภาพ เราอาจไม่ทนัไดส้งัเกตจดุผิดพลาดเล็ก 

ๆ นอ้ย ๆที่อาจจะเกิดขึน้ไดเ้ช่นมีฝุ่ นหรือเสน้ผมติดไปบนสินคา้ แต่เมื่อเราขยาย

ภาพเพื่อจะน ามาใชง้านสิ่งเหลา่นีอ้าจกลายเป็นขอ้ผิดพลาดที่ลดทอนคณุภาพของ

รูปถ่ายของเรา ดงันัน้เราจึงควรฝึกรีทชัภาพเอาไวบ้า้งเพื่อช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆที่เกิดขึน้นี ้หรืออาจใชก้ารรีทชัเล็ก ๆ นอ้ย ๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของภาพ

เราก็ได ้แต่สิ่งส าคญัอย่างหนึ่งที่ตอ้งจ าเอาไวก้็คือ อย่ารีทชัหรือตกแต่งภาพจน

เพีย้นไปจากความเป็นจรงิมากจนเกินไป เพราะนั่นจะเป็นการลดทอนความ

น่าเชื่อถือของตวัคณุลงไปอย่างมาก  

8. ลองมองหำไอเดียใหม่ ๆ ในกำรถ่ำยภำพอยูเ่สมอ 

 ไม่ใช่เรื่องแปลก หากคณุเริ่มตน้ถ่ายภาพสินคา้ไปสกัพกัแลว้จะเริ่มรูส้กึว่า

ไอเดียในการถ่ายภาพมนัดจูะตีบตนัเหลือเกิน สิ่งเหลา่นีม้ีโอกาสเกิดขึน้ได้

แมก้ระทั่งกบันกัถ่ายภาพมืออาชีพก็ตาม วิธีแกปั้ญหาที่ดีที่สดุก็คือการมองหา

ไอเดียใหม่ ๆจากการเสิรช์หารูปสินคา้ชนิดเดียวกนัเพื่อดมูมุมองการถ่ายภาพไว้

หลาย ๆแบบหรือไอเดียการจดัองคป์ระกอบภาพจากช่างภาพท่านอื่น ๆการมอง

หาไอเดียใหม่ในการถ่ายภาพอยู่เสมอจะช่วยเปิดมมุมองในดา้นการถ่ายภาพของ

คณุใหก้วา้งขึน้และท าใหง้านของคณุออกมาดีขึน้เรื่อย ๆ    

 ภาพถ่ายก็คือคียเ์วิรด์ที่ส  าคญัที่จะน าพาใหล้กูคา้ไดม้ารูจ้กักบัทัง้สินคา้

และรา้นคา้ของคณุ การศกึษาวิธีการถ่ายภาพสินคา้ใหอ้อกมาน่าสนใจนัน้
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นอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายใหก้บัรา้นคา้ออนไลนข์องคณุได ้แต่อีกนยัหนึ่งก็ยงั

ช่วยใหค้ณุลดตน้ทนุค่าใชจ้่ายในการขายสินคา้ลงดว้ยเช่นกนั เพราะหากคณุตอ้ง

ไปจา้งช่างภาพถ่ายภาพสินคา้อยู่เรื่อย ๆตน้ทนุนีจ้ะเป็นหนึ่งในตน้ทุนบานปลายที่

คณุคาดไม่ถึง  
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บทท่ี 9 วิธีมดัใจลูกคำ้อยำ่งไรท่ีจะช่วยเพิ่มยอดขำยสินคำ้ออนไลน ์
 การมดัใจคนเป็นสิ่งส าคญัในทกุอาชีพ  หากคณุสามารถมดัใจคนไดไ้ม่ว่า

จะเป็นเพื่อนรว่มงาน คนในองคก์ร เจา้นายหรือแมก้ระทั่งลกูนอ้งย่อมสง่ผลลพัธท์ี่

ยิ่งใหญ่ใหก้บัคณุแน่นอน เช่นเดียวกบัการคา้ขายสินคา้ออนไลนห์ากคณุสามารถ

ผกูมดัใจของลกูคา้ใหอ้ยู่กบัคณุได ้ความส าเรจ็ใดที่คณุปรารถนาคณุย่อมจะไดร้บั

มนักลบัมาอย่างแน่นอน ส าหรบัพ่อคา้แม่คา้ออนไลนท์่านใดที่สนใจอยากทราบว่า

แลว้จะตอ้งท าอย่างไรบา้งจึงจะมดัใจและครองใจลกูคา้ได ้บทความนีม้ีค  าตอบ  

8 วิธีมดัใจลูกคำ้ใหอ้ยูก่บัเรำและเพิ่มยอดขำยใหก้บัร้ำนคำ้ออนไลน์ 

 1. มองปัญหำในมุมมองของลูกคำ้ 
 ลกูคา้ทุกคนที่เขามาหาซือ้สินคา้ พวกเขาย่อมตอ้งมีปัญหาที่ไม่อาจแกไ้ข

ไดด้ว้ยตวัของพวกเขาเอง เขาจึงมาหาที่พึ่งพาที่เขาคิดว่าจะสามารถช่วยแกปั้ญหา

ใหก้บัพวกเขาได ้ ที่เกริ่นมายืดยาวเช่นนีจ้ดุส าคญัจึงอยู่ที่ว่า คณุมองปัญหาของ

พวกเขาอย่างไร บางครัง้มมุมองในการมองปัญหาของลกูคา้ก็มีสว่นส าคญัที่จะมดั

ใจลกูคา้ได ้ การมองปัญหาของลกูคา้ในมมุมองของพวกเขาจะช่วยใหเ้ราเห็นภาพ

ของปัญหาไดช้ดัเจน เขา้ใจไดช้ดัว่าความตอ้งการที่แทจ้ริงของลกูคา้คืออะไร แลว้

คณุจะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ได ้ย่ิงไปกว่านัน้ลกูคา้จะรูส้กึว่า

คณุเขา้ใจพวกเขาจรงิ ๆ ความประทบัใจเล็ก ๆนีน้ี่แหละที่จะกลายเป็นสายสมัพนัธ์

ในระยะยาวต่อไป 
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2. มีแพลตฟอร์มรองรับกำรขำยทุกช่องทำง 
 ลกูคา้แต่ละรายย่อมมีความสะดวกใจที่จะซือ้สินคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆที่

แตกต่างกนัออกไป  บางคนชอบซือ้สินคา้ผ่านช่องทางโซเชี่ยล บางคนชอบความ

เป็นทางการผ่านหนา้เว็บไซต ์ดงันัน้การมีช่องทางจ าหน่ายสินคา้ที่หลากหลายจะ

ช่วยใหล้กูคา้รูส้กึสบายใจที่จะซือ้สินคา้กบัคณุ นั่นก็เพราะพวกเขามีทางเลือก

นั่นเอง นอกจากนีค้ณุอาจตอ้งเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบของการเก็บเงิน

ปลายทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหก้บัลกูคา้  หากลกูคา้รูส้กึว่าคณุไดม้อบความ

สะดวกสบายใหก้บัพวกเขาในทกุ ๆช่องทางทา้ยที่สดุก็จะแปรเปลี่ยนเป็นความ

ภกัดีต่อแบรนดข์องคณุไดใ้นที่สดุ        

3. บริกำรแบบเฉพำะบุคคล ท ำใหพ้วกเขำรู้สึกถึงควำมเป็นคนพิเศษ 

 ใคร ๆก็ต่างคาดหวงัถึงการไดร้บัการปฏิบติัอย่างคนพิเศษ เพราะสิ่งที่

ไดร้บันีจ้ะก่อใหเ้กิดความประทบัใจที่จะสานต่อเป็นความผกูพนัต่อกนัในระยะยาว 

หากคณุจดจ าชื่อของพวกเขาได ้จดจ าวนัส าคญัต่าง ๆของพวกเขาไดร้วมถึงให้

สิทธิพิเศษบางอย่างแก่พวกเขาในโอกาสส าคญัต่าง ๆได ้เช่นนีเ้องก็จะยิ่งสรา้ง

ความรูส้กึดี ๆระหว่างรา้นคา้และลกูคา้ได ้ คณุไม่ตอ้งเป็นกงัวลเลยว่าคณุจะท า

เรื่องเช่นนีไ้ดอ้ย่างไรเพราะในปัจจบุนัมีแพลตฟอรม์ CRM มากมายที่เขา้มาช่วย

เติมเต็มใหก้บัรา้นคา้และเพิ่มประสบการณส์ดุพิเศษใหแ้ก่ลกูคา้ใหเ้ลือกใช้

มากมาย  
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4. ซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใสจงจ ำไวเ้สมอวำ่ “ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นำน” 
 ไม่ว่าคณุจะท าอะไรสิ่งหนึ่งที่คณุตอ้งจ าไวใ้หข้ึน้ใจก็คือเรื่องของความ

ซื่อสตัยแ์ละความโปรง่ใสเป็นส าคญัเสมอ เพราะสิ่งเหลา่นีคื้อสิ่งที่จะท าใหล้กูคา้

รูส้กึว่าคณุใหค้วามเป็นธรรมแก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินคา้ที่ตอ้ง

ดี ราคาที่ไม่ขูดเลือดขดูเนือ้เกินพอดี รวมถึงโปรโมชั่นการคืนก าไรใหแ้ก่ลกูคา้ตาม

โอกาส บางทีเพียงแค่คณุใสใ่จในเรื่องของความซื่อสตัยแ์ละความโปรง่ใสเป็น

ล าดบัแรก คณุก็สามารถมดัใจลกูคา้ไปไดเ้กินกว่าครึง่โดดยที่ยงัไม่ไดท้ าอะไรเลย

ดว้ยซ า้     

5. ใส่ใจควำมรู้สึกของลูกคำ้เป็นอยำ่งแรก อยำ่ใหเ้ทคโนโลยมีำท ำแทนไปเสียทุก

อยำ่ง 

 แมใ้นปัจจบุนัจะมีเทคโนโลยีมากมายที่เขา้มาช่วยระบบหลงับา้นอย่าง 

Chatbot มาช่วยตอบค าถามลกูคา้ แต่การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ดว้ยตวั

บคุคลนัน้ยงัมีความจ าเป็นในหลายสถานการณท์ี่มีเรื่องของความรูส้กึเขา้มา

เก่ียวขอ้ง  ดงันัน้นอกจากระบบ chatbot คณุยงัจ าเป็นตอ้งมีพนกังานที่เขา้มา

ช่วยตอบค าถามและพดูคยุกบัลกูคา้ หรือช่วยแกปั้ญหาโดยตรงใหก้บัลกูคา้  การ

ดแูลซพัพอรต์จิตใจของลกูคา้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่หากคณุท าได ้คณุจะไดใ้จลกูคา้อีก

มากทีเดียว       
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6. บริกำรทุกระดบัประทบัใจ 

 สว่นหนึ่งของการบริการท่ีท าใหล้กูคา้ติดใจและสามารถผูกใจของลกูคา้ไว้

กบัทางรา้นคา้ของเราไดก้็คือการบริการในทกุระดบัตลอดการซือ้ขาย  ไม่ว่าจะเป็น

บรกิารก่อน ระหว่างหรือหลงัการขาย การใหบ้ริการในทกุระดบัการซือ้ขายเช่นนี ้

ย่อมแสดงถึง service mind รวมถึงความสนใจ ใสใ่จของคณุและสิ่งนี ้

ย่อมจะสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้จนกลายเป็นการผกูใจของลกูคา้ใหอ้ยู่กบั

คณุไดใ้นที่สดุ  

7. รับฟังเสียงของลูกคำ้เพรำะเสียงของลูกคำ้คือส่ิงสะทอ้นใหคุ้ณพฒันำต่อไป 

 การรบัฟังเสียงของลกูคา้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาตอ้งการ ขอ้เสนอแนะ

เพื่อการปรบัปรุงพฒันา รวมไปถึงค าต าหนิอย่างตรงไปตรงมาคือสิ่งที่คณุ

จ าเป็นตอ้งนอ้มรบัเพื่อน าไปปรบัปรุงแกไ้ขสินตา้และการบรกิารของคณุใหดี้ขึน้ยิ่ง 

ๆขึน้ไป  เสียงสะทอ้นเหลา่นีค้ณุอย่าไปมองในแง่ลบว่าเป็นการจงใจหาเรื่องอย่าง

เด็ดขาด เพราะการท่ีลกูคา้กลา้ที่จะวิจารณห์รือต าหนิอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี ้

แสดงว่าลกูคา้ยงัใหค้วามส าคญักบัคณุอยู่ และหากคณุสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

ที่เกิดขึน้ได ้คณุก็จะไดใ้จของลกูคา้ไปอีกมาก  อย่าปลอ่ยใหค้ าวิจารณผ์่านไปโดย

ไม่ไดร้บัการแกไ้ข เพราะทา้ยที่สดุคณุจะเสียโอกาสและลกูคา้ไปอย่างน่าเสียดาย 
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8. รวดเร็วทนัใจ เป็นอีกหน่ึงจุดตดัสินของกำรขำยของออนไลน์ 
 ในการซือ้ขายสินคา้ออนไลน ์ความรวดเร็วเป็นดั่งจดุตดัสินหนึ่งที่จะบอก

ว่ารา้นคา้ของคณุจะประสบความส าเรจ็หรือไม่ ความรวดเรว็นีไ้ม่ไดม้ีแต่เฉพาะ

เรื่องการขนสง่เท่านัน้ หากแต่ยงัรวมไปถึงในขัน้ตอนการพูดคยุ สอบถาม

รายละเอียดหรือการใหค้ าปรกึษาเช่นกนั ความรวดเรว็ทนัใจนีม้กัจะสะทอ้นถึง

ตวัตนของผูข้ายว่ามีความกระตือรือรน้และใสใ่จรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใด 

หากคณุพฒันาทกุอย่างใหร้วดเรว็ได ้คณุก็จะไดใ้จของลกูคา้ไปอีกมาก  

 ทัง้ 8 วิธีการขา้งตน้นีคื้อค าแนะน าในการผกูใจลกูคา้ไวก้บัทางรา้นคา้ที่

เราอยากจะแนะน า  การผกูใจของลกูคา้ใหไ้ดน้ัน้นอกจากจะเป็นศาสตรแ์ละศิลป์

แลว้มนัยงัแสดงออกถึงความจรงิใจของคณุว่าพรอ้มจะใหใ้จต่อลกูคา้มากนอ้ย

เพียงใด การกระท าทุกอย่างของคณุเป็นสิ่งที่ลกูคา้สามารถสมัผสัได ้ เมื่อคณุใหใ้จ

ต่อลกูคา้แลว้ ลกูคา้ก็พรอ้มจะเปิดใจและใหใ้จกลบัคืนมาอย่างแน่นอน 
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บทท่ี 10 เหตุผลท่ีควรท ำคอนเทนตอ์อนไลน์เพื่อสร้ำงยอดขำย 
 การท าการตลาดออนไลนด์ว้ยการสรา้งคอนเทนตเ์ป็นวิธีการหนึ่งซึ่ง

นกัการตลาดออนไลนท์ั่วโลกใหก้ารยอมรบัแลว้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสรา้ง

ยอดขายและท าใหแ้บรนดข์องคณุเป็นที่รูจ้กัมากย่ิงขึน้ เพราะในโลกออนไลนน์ีเ้มื่อ

ลกูคา้ไม่มีโอกาสสมัผสักบัตวัแบรนดห์รือตวัของสินคา้ของคณุไดโ้ดยตรง คอน

เทนตท์ี่ปรากฏตามช่องทางต่าง ๆบนโลกออนไลนจ์ึงเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมคณุ

และลกูคา้หรือกลุม่เปา้หมายเขา้หากนั คอนเทนตดี์ ๆจึงมีอิทธิพลต่อรา้นคา้และ

แบรนดต่์าง ๆเป็นอย่างมากชนิดที่ว่าคณุไม่ควรปรามาสถึงผลลพัธจ์ากการสรง่

คอนเทนตดี์ ๆไดเ้ลย เพื่อใหค้ณุเกิดความมั่นใจว่าควรที่จะเริ่มท าคอนเทนต์

ออนไลนเ์พื่อสรา้งยอดขายไดแ้ลว้ ต่อไปนีคื้อเหตผุลสนบัสนนุที่น่าสนใจว่าเหตใุด

คณุจึงควรเริ่มตน้ลงมือท าคอนเทนตเ์สียที  

7 เหตุผลท่ีควรท ำคอนเทนตอ์อนไลน์เพื่อส่งเสริมยอดขำยและท ำใหคุ้ณเป็นท่ีรู้จกั 

1. สร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกบัแบรนดข์องคุณ 

 เปา้หมายอย่างแรกที่สดุในการสรา้งคอนเทนตก์็คือการสรา้งการรบัรูข้อง

ลกูคา้และกลุม่เปา้หมาย ต่อแบรนดแ์ละรา้นคา้ของคณุ อย่าลืมโดยเด็ดขาดว่าใน

โลกออนไลนน์ัน้หากคณุไม่เป็นที่รูจ้กัก็ยากมากที่จะสามารถขายสินคา้หรือบรกิาร

ที่คณุมีได ้หรือหากเป็นที่รูจ้กัในวงแคบ ๆรา้นคา้หรือแบรนดข์องคณุก็แทบจะไม่มี

โอกาสไดเ้ติบโตอย่างที่คณุตอ้งการเลย การสรา้งการรบัรูถ้ึงการมีอยู่ของคณุจึง

เป็นเหตผุลหลกัที่ส  าคญัที่สดุในการท าคอนเทนตอ์อนไลน ์ 
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2. สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มเป้ำหมำยและลูกคำ้ของคุณ 
 การเปิดหนา้รา้นออนไลนข์ึน้มานัน้จรงิ ๆแลว้ไม่ไดย้ากอย่างที่คณุเขา้ใจ 

ปัจจบุนันีห้ากคิดจะขายสินคา้ออนไลนค์ณุสามารถเปิดหนา้รา้นของคณุไดต้าม

ช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชี่ยลต่าง ๆหรือแพลตฟอรม์มารเ์ก็ตเพลส 

เพียงเท่านีค้ณุก็มีหนา้รา้นออนไลนเ์ป็นของตนเองไดแ้ลว้ แต่สิ่งที่ยากจรงิ ๆส าหรบั

หนา้รา้นเปิดใหม่นั่นก็คือ จะท าอย่างไรจึงจะสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัลกูคา้หรือ

กลุม่เปา้หมายไดท้ราบว่าหนา้รา้นคา้ออนไลนข์องคณุนัน้เป็นของจรงิ มีสินคา้ที่

พวกเขาตอ้งการจรงิ และที่ส  าคญัสินคา้เหลา่นีส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของพวกเขาไดจ้รงิ นี่คือเหตผุลอีกประการหนึ่งของการสรา้งคอนเทนตน์ั่นก็คือเพื่อ

สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บักลุม่เปา้หมายและลกูคา้ เพราะเมื่อพวกเขามีความเชื่อมั่น

แลว้คณุจึงจะสามารถขายสินคา้ไดน้ั่นเอง 

3. เปล่ียนใหคุ้ณกลำยเป็นผูเ้ช่ียวชำญในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หรืออุตสำหกรรม

ท่ีคุณอยู่ 
 การสรา้งคอนเทนตน์ัน้มีขอ้ดีอีกประการหนึ่งก็คือคณุสามารถขายความรู ้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรืออตุสาหกรรมที่

เก่ียวขอ้งกบัคณุได ้คณุตอ้งไม่ลืมที่ว่าหากคณุคิดจะขายสินคา้อะไรก็ตาม คณุคือ

ผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนัน้ ๆ และการสรา้งคอนเทนตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ของคณุก็คือ

การเปิดพืน้ที่ใหค้นอ่ืนไดร้บัรูใ้นสิ่งที่คณุเชี่ยวชาญนี ้เมื่อคณุไดแ้สดงถึงความรู ้

ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คณุรู ้สามารถช่วยตอบปัญหาและไขขอ้ขอ้งใจใหก้บั
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กลุม่เปา้หมายได ้เมื่อนัน้คณุจะไดร้บัความเชื่อมั่นและความไวว้างใจอนัจะน าไปสู่

การสรา้งยอดขายไดอ้ย่างที่คณุตอ้งการ 

4. เพิ่ม traffic เขำ้สู่หนำ้เวบ็ไซตแ์ละหนำ้ร้ำนไดอ้ยำ่งไม่น่ำเช่ือ 

 ผลพลอยไดท้ี่ส  าคญัจากการสรา้งคอนเทนตก์็คือการเพิ่ม traffic เขา้สู่

หนา้รา้นของคณุไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต ์โซเชี่ยลมีเดียและอื่น ๆก็ตาม คณุลองนึก

ถึงหลกัความเป็นจรงิที่ว่าหากคณุมีแต่หนา้รา้นออนไลนท์ี่มุ่งเนน้แต่การขายของ

เพียงอย่างเดียว จะมีใครสกัก่ีคนที่หลดุเขา้มาถึงหนา้รา้นของคณุได ้ในทางตรงกนั

ขา้มหากคณุสรา้งคอนเทนตค์ณุค่าที่มุ่งหใประโยชนแ์ก่ผูท้ี่สนใจหรือ

กลุม่เปา้หมายเป็นหลกัเสียก่อน พวกเขาจะตามเขา้มาถึงหนา้รา้นออนไลนข์อง

คณุดว้ยความอยากรูว้่าคณุจะมีสิ่งใดที่จะช่วยแกปั้ญหาใหก้บัพวกเขาไดอี้กบา้ง 

และสดุทา้ยเมื่อพวกเขารูส้กึว่าสิ่งที่คณุมีช่วยตอบโจทยท์ี่แกไ้ม่ตกของพวกเขา 

ทา้ยท่ีสดุคณุจะไดย้อดขายอย่างที่คณุคาดหวงั นี่ก็คือหลกัการท างานที่ส  าคญั

ที่สดุของคอนเทนต ์

5. น ำไปสู่กำรสร้ำง brand royalty ไดดี้มำกอีกวิธีกำรหน่ึง 
 เมื่อคณุมีค าแนะน าที่ดี สรา้งการรบัรูแ้ละเพิ่มความเชื่อมั่นของลกูคา้ไดใ้น

ระดบัหน่ึงจนน าไปสู่การปิดการขายไดส้  าเรจ็ และเมื่อสินคา้ของคณุตอบโจทยแ์ละ

สามารถแกปั้ญหาใหพ้วกเขาไดจ้รงิ ทัง้หมดที่กลา่วมานีจ้ะน าไปสูก่ารสรา้ง 

brand royalty ในที่สดุ ซึ่งเมื่อใดที่คณุใชค้อนเทนตจ์นน าไปสูก่ารเป็น 

brand Loyalty ไดส้  าเรจ็แบรนดข์องคณุจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
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6. ส่งผลดีต่อกำรท ำ SEO และกำรจดัอนัดบักำรคน้หำบน Google 

 การท าคอนเทนตท์ี่มุ่งเจาะไปที่กลุม่เป้าหมายจะท าใหเ้กิดการคน้หาบน 

Google ผ่านการใชคี้ยเ์วิรด์ต่าง ๆ ซึ่งจะยิ่งสง่ผลดีต่อการท า SEO โดยตรง ยิ่ง

คณุสรา้งคอนเทนตท์ี่มีประโยชนแ์ละตรงใจกบัที่กลุม่เปา้หมายตอ้งการมาก

เพียงใดก็จะยิ่งไปเพิ่มจ านวนของการคน้หมามากย่ิงขึน้ และทา้ยท่ีสดุการท าคอน

เทนตท์ี่เหมาะสมจะสง่ผลใหห้นา้เว็บไซตห์รือเพจรา้นคา้ของคณุติดอนัดบัการ

คน้หาไดดี้ยิ่งขึน้ 

7. มีโอกำสเกิด backlinks หำกมีกำรน ำคอนเทนตไ์ปแชร์ยงัท่ีต่ำง ๆ 
 คอนเทนตท์ี่มีคณุค่า มีประโยชนแ์ละช่วยแกไ้ขปัญหาได ้ขอ้ดีของคอน

เทนตช์นิดนีคื้อมกัจะเกิดการบอกต่อและแชรต่์อไดง้่าย เมื่อมีการแชรต่์อออกไป

อย่างมากย่อมจะเกิด backlinks กลบัมาสูห่นา้เว็บไซตห์รือเพจหนา้รา้นของ

คณุไดม้ากเช่นกนั และทา้ยท่ีสดุคณุก็มีโอกาสที่จะสรา้งยอดขายหรือเป็นที่รูจ้กั

มากยิง่ขึน้ 

เม่ือใชก้ำรสร้ำงคอนเทนตเ์พื่อสร้ำงตวัตนบนโลกออนไลน์และเพิ่มยอดขำยแลว้ก็

อยำ่ลืมท่ีจะเลือกบริษทัขนส่งสินคำ้ท่ีไดม้ำตรฐำน 

 เมื่อคณุสรา้งคอนเทนตเ์พื่อสรา้งตวัตนและเพิ่มยอดขายแลว้ สิ่งจ าเป็นที่

ตอ้งใหค้วามใสใ่จมากขึน้ก็คือการเลือกบรษิัทขนสง่สินคา้ที่จะช่วยใหค้ณุขนสง่

สินคา้ไปถึงมือของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ที่ Por Lor Express เราใส่

ใจในคณุภาพของการจดัสง่สินคา้ที่ตอ้งไดม้าตรฐาน ดว้ยเทคโนโลยีการขนสง่และ

การติดตามสินคา้ที่ไดม้าตรฐานจะท าใหค้ณุมั่นใจไดว้่าสินคา้จากรา้นคา้ออนไลน์
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จะถกูสง่ถึงมือของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรวดเรว็อย่างแน่นอน เพราะ

เรามีนโยบายที่จะเป็นเพื่อนแทแ้ม่คา้ออนไลนน์ั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

บทท่ี 11 วิธีท ำกำรตลำดออนไลน์บน Facebook  

 Facebook คือช่องทางโซเชี่ยลมีเดียที่มีผูใ้ชง้านมากที่สดุแพลตฟอรม์

หนึ่ง แมใ้นปัจจุบนัการมองเห็นอาจมีขอ้ก าหนดเพิ่มขึน้มาแต่กระนัน้ส าหรบัพ่อคา้

แม่คา้ออนไลนแ์ลว้ facebook เองยงัคงเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสงูมาก

ในการท าการตลาดออนไลนเ์พื่อสรา้งตวัตนใหเ้ป็นที่รูจ้กั และมีผูท้ี่ประสบ

ความส าเรจ็มากมายจากการท าการตลาดออนไลนบ์น facebook นี ้หากคณุ

เป็นคนหนึ่งที่ก าลงัเริ่มตน้ท าการคา้ออนไลนแ์ละตอ้งการที่จะเรียนรูก้ารท า

การตลาดออนไลนบ์น facebook ในเบือ้งตน้ บทความนีม้ีค  าแนะน าดี ๆมาก

ฝาก 

6 วิธีกำรท ำกำรตลำดออนไลน์บน facebook ท่ีน่ำสนใจวำ่ถำ้หำกอยำกประสบ

ควำมส ำเร็จตอ้งท ำอยำ่งไรบำ้ง 

1. อยำ่ลืมวำ่ลูกคำ้ของคุณนัน่แหละคือกลุ่มเป้ำหมำยท่ีคุณตอ้งพยำยำมเขำ้ใหถึ้ง 

 ก่อนที่คณุจะคิดท าการตลาดออนไลนผ์่าน facebook คณุทราบ

หรือไม่ว่ากลุม่เปา้หมายที่แทจ้รงิของคณุคือใคร อย่าคาดหวงัว่าผูท้ี่ติดตามแฟน

เพจของคณุจะเป็นกลุม่เปา้หมายไปเสียทัง้หมดและอย่าลืมว่าจรงิ ๆแลว้

กลุม่เปา้หมายที่แทจ้รงิก็คือกลุม่ลกูคา้ที่จะมาซือ้สินคา้ของคณุ เพราะหากคณุไม่

ค านึงถึงกลุม่เป้าหมายที่แทจ้รงิก็อาจท าใหค้ณุหลงทางและไดล้กูเพจที่ทา้ยท่ีสดุก็

ยงัไม่ใช่กลุม่ลกูคา้ของคณุอยู่ดี เหตกุารณเ์ช่นนีจ้ะท าใหคุ้ณเสียโอกาสและอาจท า

ใหค้ณุหลงคิดไปว่าการท าการตลาดออนไลนบ์น facebook ไม่ไดช้่วยเพิ่ม

ยอดขายใหแ้ก่คณุเลย วิธีการแกไ้ขปัญหานีก้็คือใหค้ณุโฟกสัใหเ้ห็นว่าแทจ้รงิแลว้
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กลุม่เปา้หมายของคณุในโลกโซเชี่ยลนัน้พวกเขามกัจะไปอยู่กนัที่จุดไหน จากนัน้

ใหค้ณุเขา้ไปในจดุที่พวกเขาอยู่แลว้ค่อย ๆโปรโมทตวัเองไปเรื่อย ๆ วิธีการนีค้ณุจึง

จะไดผู้ติ้ดตามหรือลกูเพจที่ตรงกบักลุม่เปา้หมายที่คณุตอ้งการและทา้ยที่สดุก็มี

โอกาสที่จะพฒันาไปเป็นลกูคา้ไดใ้นที่สดุ 

2. คุณเขำ้ใจกำรท ำงำนของ facebook ดีแค่ไหน 

 เมื่อคณุคิดจะท าการตลาดบน facebook คณุเขา้ใจแพลตฟอรม์

โซเชี่ยลมีเดียนีดี้แค่ไหน นีคื้อโจทยใ์หญ่ที่คณุตอ้งเรง่หาความรูเ้สียก่อนเพราะใน

ปัจจบุนั facebook ค่อนขา้งปิดกัน้การมองเห็นมากกว่าในสมยัก่อน หากคณุ

ไม่เขา้ใจว่าตอ้งท าอย่างไรเพื่อเพิ่มยอดการมองเห็นก็อาจท าใหก้ารท าการตลาด

ออนไลนบ์น facebook ไม่ค่อยประสบความส าเรจ็อย่างที่คณุตอ้งการ 

3. บำงคร้ังหำกตอ้งกำรใหก้ลุ่มเป้ำหมำยเห็นคุณอำจตอ้งใชก้ำรยงิโฆษณำเขำ้มำ

ช่วย 

 ถา้คณุไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มการมองเห็นสิ่งที่คณุโพสตเ์พื่อท าการตลาด

ออนไลนไ์ดอ้ย่างไร การลงโฆษณาบน facebook เองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่

จะช่วยใหค้ณุเพิ่มยอดการมองเห็นไดดี้มากวิธีการหนึ่ง แต่กระนัน้คณุจ าเป็นตอ้ง

ศกึษาวิธีการก าหนดตวัแปรต่าง ๆเพื่อกรองกลุม่เปา้หมายใหต้รงกบักลุม่ที่คณุ

ตอ้งการมากที่สดุ หากคณุไม่ศกึษาเรื่องนีเ้ลยทา้ยท่ีสดุคณุก็มีโอกาสเสียเงินไป

เปลา่ ๆแต่ไดผู้ติ้ดตามที่ไม่ตรงกบักลุม่เป้าหมายที่คณุตอ้งการก็เป็นได้ 
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4. คอนเทนตค์ุณค่ำคือหมดัเด็ดท่ีจะดึงดูดควำมสนใจของลูกคำ้ 
 ในโลกออนไลนส์ิ่งที่จะช่วยดึงดดูความสนใจจากลกูคา้ไดดี้ที่สดุนัน้ก็คือ

สิ่งที่เรียกว่า “คอนเทนต์” แต่กระนัน้ตวัคอนเทนตเ์องก็มีหลายลกัษณะ บางคอน

เทนตอ์าจเป็นเพียงคอนเทนตฉ์าบฉวยท่ีเพิ่มไดแ้ค่ยอดไลคแ์ต่ไม่ไดใ้หป้ระโยชน์

กลบัมาในแง่ของการท าการตลาดออนไลน ์แต่บางคอนเทนตก์็เป็นเสมือนหมดั

เด็ดที่เมื่อปล่อยออกไปแลว้ท าใหค้ณุไดก้ลุม่เปา้หมายที่พรอ้มจะแปรเปลี่ยนเป็น

ลกูคา้กลบัมาดว้ย คอนเทนตท์ี่มีคณุสมบติัดงักล่าวนีเ้องที่เรียกว่า “คอนเทนต์

คุณค่า” ที่มากดว้ยประโยชนแ์ละดีพอที่จะท าใหก้ลุม่เปา้หมายติดตามกลบัมา

ดว้ยความสนใจ ค าถามต่อมาที่คณุตอ้งถามตวัเองว่าแลว้ตวัคุณเองสามารถสรา้ง

คอนเทนตค์ณุค่าเช่นนีไ้ดห้รือไม่ หากคณุยงัท าไม่เป็นเรามีค าแนะน าเดียวจะมอบ

ใหก้็คือจงรีบไปเรียนรูว้ิธีการท าคอนเทนตค์ณุค่าเสียตัง้แต่ตอนนี ้เชื่อไหมว่าคอน

เทนตค์ณุค่าดี ๆมีพลงัมากกว่าคอนเทนตฉ์าบฉวยหรือการลงโฆษณาบน 

facebook เสียอีก 

5. คอนเทนตท่ี์ทรงพลำนุภำพท่ีสุดคือคอนเทนตท่ี์ท ำใหเ้กิดกำรแชร์ต่อได้ 
 ในบรรดาคอนเทนตค์ณุค่านัน้ก็ยงัแบ่งไดอ้อกเป็นหลายระดบั แต่ในระดบั

ที่ทรงพลานภุาพสงูสดุและเป็นคอนเทนตท์ี่นกัการตลาดทัง้หลายหมายปองและ

ใฝ่ฝันที่สดุก็คือคอนเทนตท์ี่ท าใหเ้กิดการแชรต่์อได ้เพราะเป็นคอนเทนตท์ี่มี

ประโยชนแ์ละควรค่าแก่การแบ่งปัน คอนเทนตใ์นลกัษณะนีจ้ะตอ้งเป็นสิ่งที่ท าใหผู้ ้

เสพรูส้กึว่ามนัช่วยแกไ้ขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขามีปัญหาอยู่ได ้และท าให้

เขารูส้กึว่าจะตอ้งแชรต่์อเพื่อใหค้นอ่ืน ๆ ไดรู้บ้า้งนั่นเอง คอนเทนตป์ระเภทนี ้
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แตกต่างจากไวรลัทั่ว ๆไปตรงที่กระแสที่เกิดขึน้ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่กระแสวบูวาบ

แลว้เลือนหายไปตามกาลเวลา หากคณุสรา้งคอนเทนตช์นิดนีข้ึน้มาไดก้็รบัรองได้

เลยว่าคณุจะไดก้ลุม่เปา้หมายเขา้มาเป็นฐานแฟนคลบัอีกไม่นอ้ย 

6. แมจ้ะมีหนำ้เพจ facebook แต่คุณก็ควรจะมีหนำ้เวบ็ไซตใ์หลู้กคำ้ตำมต่อได้

ดว้ย 

 แม ้facebook จะเป็นโซเชี่ยลมีเดียที่มีผูใ้ชง้านจ านวนมาก และการ

ท าการตลาดบนแพลตฟอรม์นีจ้ะสามารถเขา้ถึงคนไดม้ากก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่คณุ

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงอยู่เสมอนั่นก็คือ facebook นัน้เป็นเพียงแพลตฟอรม์

โซเชี่ยลมีเดียชนิดหนึ่งที่แมค้ณุจะมีบญัชีเป็นของตวัเองแต่นั่นก็ไม่ไดห้มายถึงคณุ

เป็นเจา้ของแพลตฟอรม์นีไ้ปดว้ย คณุเป็นเสมือนแค่คนที่เขา้มาเช่าอาศยัพืน้ที่นีใ้น

การใชง้านเท่านัน้ คณุเองยงัคงตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑต่์าง ๆที่ทาง 

facebook ก าหนดอยู่ดีและหากเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑใ์ด ๆในอนาคต

ก็เป็นสิ่งที่คณุไม่มีทางเลือกและตอ้งยอมรบัมนัในที่สดุซึ่งแตกต่างจากการมีหนา้

เว็บไซตเ์ป็นของตวัเอง เพราะหนา้เว็บไซตจ์ะเป็นเสมือนออฟฟิศที่แทจ้รงิของคณุ

บนโลกออนไลน ์เป็นที่ที่คณุมีโอกาสปรบัเปลี่ยน แกไ้ขทุกอย่างไดอ้ย่างอิสระโดย

ไม่ตอ้งระวงักฎเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นก าหนด ดงันัน้หากคณุมี facebook อยู่แลว้ก็ขอให้

สรา้งเว็บไซตท์ี่สามารถดงึ traffic จาก facebook กลบัไปหาหนา้เว็บไซตไ์ด้

ดว้ยก็จะเป็นการดีส าหรบัคณุเอง 
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 ทัง้หมดนีก้็คือแนวทางการท าการตลาดผ่าน facebook ในเบือ้งตน้ที่

น่าสนใจ และเมื่อคณุสามารถเปลี่ยนกลุม่เปา้หมายใหก้ลายมาเป็นลกูคา้ที่เกิด

การซือ้ขายไดแ้ลว้ ก็อย่าลืมที่จะมองหาบริษัทขนสง่สินคา้ที่ไวใ้จไดม้าช่วยเหลือใน

โจทยน์ีอ้ย่าง Por Lor Express เอง เราใหบ้รกิารขนสง่สินคา้มายาวนานกว่า 

20 ปีและไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิัทชัน้น ากว่า 400 แห่งจึงท าใหค้ณุมั่นใจได้

ว่าสินคา้ของคณุจะถกูสง่ตรงไปถึงมือของลกูคา้ตรงเวลาและไดม้าตรฐานอย่างที่

คณุตอ้งการ เมื่อคณุสรา้งความเชื่อมั่นในช่วงตน้น า้แลว้ก็อย่าลืมให ้Por Lor 

Express มาช่วยเหลือในขัน้ปลายน า้นีเ้พื่อผลลพัธคื์อความส าเรจ็อย่างที่คณุ

ตอ้งการนั่นเอง 
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บทท่ี 12 วิธีกำรท ำกำรตลำดออนไลน์บน TikTok  

เม่ือไม่นำนมำน้ีแอพพลิเคชนัอยำ่ง TikTok ไดส้ร้ำงกระแสใหม่เป็นแอพ

พลิเคชนันอ้งใหม่ท่ีแมจ้ะเพิ่งเปิดตวัแต่ก็ไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำกมำยทัว่โลก เกิด

เป็นกระแสกำรสร้ำงวิดีโอเพื่อแชร์และสร้ำงปรำกฏกำรณ์เป็นตน้ก ำเนิดชำเลนจต์่ำง 

ๆขึ้นมำทัว่ทุกมุมโลก อิทธิพลของ TikTok น้ีมีมำกถึงขนำดท่ีวำ่ท ำใหน้กักำรตลำด

ออนไลน์หนัมำสนใจและพฒันำจนแอพพลิเคชนั TikTok กลำยเป็นเคร่ืองมือหน่ึง

ในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ซ่ึงช่วยสร้ำงกำรรับรู้ใหก้บัแบรนด์ต่ำง ๆมำกยิง่ขึ้น 

นบัไดว้ำ่ TikTok เองก็มีควำมน่ำสนใจท่ีร้ำนคำ้ออนไลน์ไม่ควรมองขำ้มจริง ๆ 

หำกคุณเป็นคนหน่ึงท่ีสนใจอยำกท ำกำรตลำดออนไลน์บน TikTok บทควำมน้ีเรำมี

ค ำแนะน ำเลก็ ๆมำฝำก 

8 วิธีท ำกำรตลำดออนไลน์บน TikTok เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และพฒันำไปสู่
ควำมส ำเร็จของร้ำนคำ้ออนไลน์ 

1.เขำ้ใจวำ่ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยท่ีแทจ้ริงของคุณ 

แมจ้ะเป็นท่ีนิยมกนัไปทัว่โลก แต่แทจ้ริงแลว้ผูท่ี้ใชง้ำนบน TikTok จริง ๆ

กลบัเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ท่ีเขำ้ถึงโซเช่ียลมีเดียและใชง้ำนโซเช่ียลมีเดียต่ำง ๆ

เป็นหลกั ในขณะท่ีกลุ่มคนวยักลำงคนขึ้นไปมีสัดส่วนในกำรใชง้ำนบน TikTok 

ไม่มำกนกั ดงันั้นก่อนท่ีจะท ำกำรตลำดออนไลน์บน TikTok คุณเขำ้ใจหรือไม่วำ่

ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยท่ีแทจ้ริงของคุณ หำกกลุ่มเป้ำหมำยของสินคำ้ท่ีคุณขำยคือคน

รุ่นใหม่กำรท ำกำรตลำดออนไลน์บน TikTok ก็จะช่วยตอบโจทยใ์หคุ้ณได ้แต่หำก
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สินคำ้ของคุณมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นคนในวยักลำงคนขึ้นไป TikTok อำจจะไม่ได้

ตอบโจทยข์องคุณเท่ำใดนกั 

2.เขำ้ใจวำ่แพลตฟอร์ม TikTok มีจุดเด่นอยำ่งไร 

เม่ือเขำ้ใจกลุ่มเป้ำหมำยแลว้คุณตอ้งรู้จกัตวั TikTok ใหดี้พอ โดยจุดเด่น

ของ TikTok ก็คือแอพพลิเคชนัท่ีใชใ้นกำรสร้ำงคอนเทนตแ์นววิดีโอคลิปท่ีมีควำม

ยำวไม่เกิน 1 นำทีเพรำะผูท่ี้ใชง้ำนบน TikTok มกัไม่ชอบเสพคอนเทนตย์ำว  ๆ 

ดงันั้นเน้ือหำในคอนเทนตจ์ะตอ้งสั้น กระชบั เขำ้ใจง่ำย บ่งบอกถึงวตัถุประสงค์

ของคอนเทนตใ์นระยะเวลำสั้น ๆ จึงจะไดรั้บควำมสนใจจำกกลุ่มเป้ำหมำยนั้น และ

หำกคอนเทนตข์องคุณสอดแทรกควำมบนัเทิงลงไปดว้ยก็จะยิง่ดึงควำมสนใจจำก

กลุ่มเป้ำหมำยใหต้ำมต่อจนจบคลิปได ้

3.สร้ำงคอนเทนตท่ี์ตรงกบักลุ่มเป้ำหมำยและตอบโจทยจุ์ดเด่นของ TikTok 

คอนเทนตใ์น TikTok ไม่ตอ้งกำรควำมยดืเยื้อ ดงันั้นคุณตอ้งกำรจะส่ง

สำส์นใดไปถึงกลุ่มเป้ำหมำย คุณตอ้งขยี้ปมปัญหำตั้งแต่วินำทีแรก ๆของคอนเทนต ์

กำรเปิดหัวดว้ยกำรขยี้ปมของกลุ่มเป้ำหมำยทนัทีเป็นเทคนิคกำรสร้ำงคอนเทนตท่ี์

ส ำคญัส ำหรับ TikTok เพรำะจะช่วยใหคุ้ณสำมำรถตรึงกลุ่มเป้ำหมำยไวก้บัคลิปท่ี

คุณสร้ำงได ้กำรมวัแต่อำรัมภบทในช่วงตน้คลิปมีโอกำสสูงมำกท่ีกลุ่มเป้ำหมำยจะ

ปัดคลิปของคุณทิ้งในทนัทีนัน่เท่ำกบัวำ่คลิปนั้นลม้เหลวและคุณเหน่ือยฟรีโดย

ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรกลบัมำเลย 
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4.คอนเทนตค์ุณค่ำก็ยงัสร้ำงไดแ้มจ้ะอยูบ่น TikTok ก็ตำม 

แมจ้ะเป็นแพลตฟอร์มควำมบนัเทิง แต่กำรสร้ำงคอนเทนตใ์น TikTok คุณ

สำมำรถสร้ำงคอนเทนตท่ี์มีคุณค่ำ ใหป้ระโยชน์และใหค้วำมรู้กบักลุ่มเป้ำหมำยได ้

เพรำะมีผูใ้ชง้ำนจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีแมจ้ะสร้ำงคอนเทนตท่ี์มีแต่สำระโดยไม่มีควำม

บนัเทิงอยูเ่ลยแต่ก็มีผูติ้ดตำมท่ีใหค้วำมสนใจอยูม่หำศำล หวัใจส ำคญัคือคุณตอ้ง

วำงแผนวำ่จะท ำอยำ่งไรจึงจะสรุปคลิปคอนเทนตน์ั้นจบภำยในเวลำท่ีก ำหนด ส่ิงน้ี

คือควำมทำ้ทำยของตวั TikTok นัน่เอง 

5.แฮชแทค็คือส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ลุ่มเป้ำหมำยหำคุณเจอ 

แฮชแทค็ในแอพพลิเคชนั TikTok มีควำมส ำคญัต่อกำรพบเจอของ

กลุ่มเป้ำหมำย และท ำใหค้อนเทนตข์องเรำเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้งมำกยิง่ขึ้น ดงันั้น

เม่ือคุณสร้ำงคอนเทนตล์งบน TikTok แลว้ก็อยำ่ลืมท่ีจะลงแฮชแทค็ดว้ย 

6.ควำมสม ่ำเสมอในกำรท ำก็เป็นส่ิงส ำคญัท่ีคุณตอ้งใส่ใจ 

หวัใจหลกัของกำรท ำกำรตลำดออนไลน์คือควำมสม ่ำเสมอ ยิง่คุณหมัน่อปั

เดตคอนเทนตล์งไปมำกเท่ำไหร่ ช่องของคุณก็จะถูกดนัให้อยูใ่นล ำดบัตน้ ๆของ

กำรมองเห็น หลกักำรน้ีใชไ้ดเ้สมอแมจ้ะเป็นช่องทำง TikTok ก็ตำม คุณจ ำเป็นตอ้ง

สร้ำงควำมสม ่ำเสมอและหมัน่อปัเดตเน้ือหำอยูเ่ป็นประจ ำก็จะช่วยท ำใหร้้ำนคำ้ของ

คุณเป็นท่ีรู้จกัมำกยิง่ขึ้น 

7.กำรสร้ำงแคมเปญเพื่อใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมจะท ำใหคุ้ณเป็นท่ีรู้จกั 

กำรสร้ำงแคมเปญเป็นตวัช่วยส่งเสริมใหค้อนเทนตข์องคุณเป็นท่ีรู้จกั และ

จะส่งต่อกำรรับรู้มำจนถึงร้ำนคำ้ของคุณไดเ้ช่นกนั กำรคิดแคมเปญเพื่อใหเ้กิดกำร
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ร่วมสนุก หรือเกิดเป็นกิจกรรมไวรัลต่ำง ๆคือจุดเด่นท่ีส ำคญัอีกประกำรหน่ึงของ 

TikTok หำกคุณมีสำมำรถครีเอทีฟแคมเปญท่ีน่ำสนใจไดแ้ละเกิดกำรเขำ้ร่วมเป็นวง

กวำ้งร้ำนคำ้ออนไลน์ของคุณก็จะยิง่เกิดกำรรับรู้เป็นวงกวำ้งมำกยิง่ขึ้น 

8.เก็บขอ้มูลกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพฒันำคอนเทนตใ์หดี้กวำ่เดิม 

ทำ้ยท่ีสุดไม่วำ่คุณจะปล่อยคอนเทนตใ์ด ๆ ออกไปส่ิงส ำคญัคือกำรเช็คฟีด

แบคท่ีเกิดขึ้นวำ่เกิดผลลพัธ์อยำ่งท่ีคุณตอ้งกำรหรือไม่ กำรเก็บขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นไม่วำ่จะเป็นกำรมีส่วนร่วม กำรแชร์ บอกต่อหรือกิจกรรมต่ำง ๆจึงมี

ควำมส ำคญัท่ีจะท ำใหคุ้ณสำมำรถน ำไปต่อยอด พฒันำคอนเทนตใ์หม่ ๆออกมำให้

ดียิง่ขึ้นกวำ่เดิม 

ผูใ้ชง้ำนบน TikTok ชอบอะไรท่ีรวดเร็วและเขำ้ใจง่ำย เช่นเดียวกบักำรซ้ือสินคำ้ 

พวกเขำก็ตอ้งกำรควำมรวดเร็วเช่นกนั 

พฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยร้ำนคำ้ท่ีอยูใ่น TikTok คือผูท่ี้นิยมเสพคอน

เทนตท่ี์สั้น กระชบั รวดเร็วและเขำ้ใจง่ำยและไม่ชอบกำรรอคอยอะไรนำน ๆ โดย

พฤติกรรมเช่นน้ีเรำมกัพบเจอไดบ้่อยส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีเขำ้มำซ้ือสินคำ้ออนไลน์

เช่นกนั พวกเขำก็ตอ้งกำรควำมรวดเร็วเช่นเดียวกนั  

ดงันั้นหำกคุณสำมำรถส่งสินคำ้ใหถื้อมือของพวกเขำไดเ้ร็วพอ ลูกคำ้กลุ่ม

น้ีก็จะกลบัมำซ้ือสินคำ้ของคุณซ ้ำอยำ่งแน่นอน เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรน้ีของ

ร้ำนคำ้ออนไลน์ Por Lor Express ไดพ้ฒันำระบบกำรจดัส่งสินคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว

และมีประสิทธิภำพเพื่อช่วยจดัส่งสินคำ้จำกร้ำนคำ้ออนไลน์ไปถึงมือของลูกคำ้ 

เพรำะ Por Lor Express เขำ้ใจดีวำ่ควำมรวดเร็วคือกุญแจส ำคญัท่ีจะท ำใหร้้ำนคำ้
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ออนไลน์ประสบควำมส ำเร็จทั้งในแง่ของยอดขำยและควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้ น่ีคือ

นโยบำยท่ี Por Lor Express ยึดถือดว้ยตอ้งกำรท่ีจะเป็นเพื่อนแท ้แม่คำ้ออนไลน์

นัน่เอง 
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บทท่ี 13 วิธีกำรท ำกำรตลำดออนไลน์บน Youtube  

 Youtube เป็นอีกหนึ่งช่องทางโซเชี่ยลมีเดียที่ในปัจจุบนัมีผูพ้ฒันาไปสู่

การเป็นหนึ่งในเครื่องมือท าการตลาดออนไลนซ์ึ่งตอ้งบอกเลยว่าช่องทางการท า

การตลาดออนไลนด์ว้ย Youtube นีเ้ป็นช่องทางหนึ่งที่ทรงพลงัมากเช่นกนั

ส าหรบัผูท้ี่ท  าเป็นเพราะคลิปวิดีโอดี ๆที่สรา้งขึน้เพื่อใหร้า้นคา้หรือแบรนดเ์ป็นที่

รูจ้กันัน้จะสามารถสะกดคนดไูดอ้ยู่หมดัขณะเดียวกนัก็ช่วยสรา้งการจดจ าไดเ้ป็น

อย่างดี ส าหรบัรา้นคา้ออนไลนม์ือใหม่ที่ตอ้งการจะสรา้งช่อง Youtube เพื่อ

ช่วยโปรโมทรา้นคา้และเนน้การท าการตลาดออนไลนแ์ต่ยงัไม่รูว้่าจะเริ่มตน้

อย่างไร บทความนีม้ีค  าแนะน าดี ๆมาฝาก 

7 วิธีกำรท ำกำรตลำดออนไลน์บน Youtube ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและสร้ำงกำรรับรู้สู่

กำรพฒันำเป็นยอดขำยใหก้บัร้ำนคำ้มีวิธีกำรดงัน้ี 

1. รู้จกักลุ่มเป้ำหมำยของคุณดีแค่ไหน 

 ในการท าการตลาดออนไลนใ์นทกุช่องทางนัน้ สิ่งแรกที่นกัการตลาด

มกัจะตัง้ค าถามกบัเจา้ของแบรนดห์รือรา้นคา้ก่อนเสมอก็คือ “คุณรู้จัก

กลุ่มเป้าหมายของคุณดีแค่ไหน” ค าตอบของค าถามนีจ้ะช่วยบอกถึงโอกาส

ส าเรจ็ของการท าการตลาดออนไลน ์เพราะพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์อง

กลุม่เปา้หมายจะเป็นตวัก าหนดว่าคณุควรท าการตลาดออนไลนบ์น Youtube 

หรือไม่ หรือกลุม่เปา้หมายมีความชอบเนือ้หาสาระอย่างไรในช่อง youtube 

หากกลุม่เป้าหมายหลกัของคณุไม่ใช่ผูท้ี่ใช ้Youtube เป็นประจ าก็อย่า

เสียเวลาเลือกช่องทางนีใ้นการท าการตลาดออนไลนเ์ลย 
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2. ศึกษำช่องทำงกำรท ำกำรตลำดออนไลน์บน Youtube อยำ่งแจ่มแจง้ 

 เมื่อคณุมั่นใจแลว้ว่ากลุม่เปา้หมายของคณุมีพฤติกรรมที่ใช ้Youtube 

อยู่เป็นประจ า ขัน้ตอนถดัมาคือการเริ่มตน้ศึกษาขัน้ตอน แนวทางและช่องทางใน

การท าการตลาดออนไลนบ์น Youtube ใหเ้ขา้ใจ เพราะความเขา้ใจนีเ้องจะ

ช่วยใหค้ณุรูแ้นวทางในการสรา้งเนือ้หาและคอนเทนตร์วมไปถึงแนวทางในการ

ปลอ่ยคลิปเพื่อหวงัผลในการท าการตลาดดว้ย นอกจากนีส้ิ่งส  าคญัที่คณุ

จ าเป็นตอ้งเขา้ใจดว้ยก็คือ “กลุ่มเป้าหมายของคุณนิยมการเสพเนือ้หา

ในลกัษณะใด” เช่นเนน้ความบนัเทิงเป็นหลกั หรือเนน้เนือ้หาสาระความรูเ้ป็น

หลกั สิ่งนีก้็เป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคญัที่จะก าหนดรูปแบบเนือ้หาภายในคลิป 

3. สร้ำงคอนเทนตท่ี์เป็นประโยชน์และควรค่ำแก่กำรติดตำม 

 คอนเทนตท์ี่จะสรา้งประโยชน ์สรา้งการรบัรูแ้ละควรค่าแก่การติดตามนัน้

คือคอนเทนตป์ระเภทที่ถูกเรียกว่าคอนเทนต์คุณค่า อนัเป็นคอนเทนตท์ี่จะช่วย

เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาใหก้ลุม่ลกูคา้และแน่นอนว่ามนัจะตอ้งมีความ

เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือบริการท่ีคณุมี ในแง่ของการสรา้งคอนเทนตน์ัน้หากคณุ

สามารถขยีป้มของปัญหาของกลุม่เปา้หมายไดอ้ยู่หมดั ท าใหพ้วกเขาเกิดอารมณ์

รว่มและคลอ้ยตามไปกบัคณุได ้รวมถึงท าใหพ้วกเขารูส้ึกว่าการเขา้มารบัชมคลิป

ของคณุนัน้พวกเขาไดป้ระโยชนจ์รงิ ๆคอนเทนตน์ัน้จึงจะมีประโยชนแ์ละเป็นคอน

เทนตท์ี่หวงัผลต่อในเรื่องของการท าการตลาดออนไลนไ์ด ้
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4. คอนเทนตท่ี์มีประโยชน์ไม่จ ำเป็นตอ้งน่ำเบ่ือ และคอนเทนตท่ี์สนุกก็สำมำรถ

สร้ำงประโยชน์ไดเ้ช่นกนั 

 แมจ้ะเป็นคอนเทนตท์ี่อดัแน่นไปดว้ยเนือ้หาสาระ แต่กระนัน้ก็ไม่จ าเป็นว่า

คลิปนัน้จะตอ้งมาในรูปแบบของวิชาการจ๋าจนดนู่าเบื่อ หรือแมว้่าคอนเทนตน์ัน้จะ

มุ่งเนน้ไปที่ความบนัเทิงก็ตามก็ใช่ว่าจะตอ้งเป็นความบนัเทิงที่ไม่มีสาระอะไรเลย 

เพราะคอนเทนตท์ัง้ 2 แบบที่กลา่วมานัน้ไม่ไดช้่วยสรา้งการจดจ าที่ดีหรือความ

ประทบัใจใหแ้ก่รา้นคา้หรือแบรนดเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย ดงันัน้คณุจ าเป็นตอ้งบาลานซ์

สดัสว่นของคอนเทนตใ์หดี้ระหว่างสาระวิธีการแกปั้ญหาและความบนัเทิงที่ไม่ท า

ใหค้ลิปนัน้น่าเบื่อ เพราะคอนเทนตท์ี่มีประโยชนใ์นเชิงของการแกปั้ญหาไม่

จ าเป็นตอ้งดนู่าเบื่อและคอนเทนตท์ี่ตลกขบขนัก็ไม่จ าเป็นตอ้งไรส้าระเสมอไปหาก

คณุบาลานซท์ัง้ 2 สิ่งนีไ้ดดี้ 

5. ใช ้tag ใหเ้กิดประโยชน์ต่อกำรคน้หำ 
 การติดแท็กในคลิปวิดีโอจะช่วยใหก้ลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถึงคลิปวิดีโอ

ของคณุไดง้่าย ซึ่งนั่นก็หมายถึงมีโอกาสที่พวกเขาจะไดท้ าความรูจ้กักบัรา้นคา้

หรือแบรนดส์ินคา้ของคณุไปโดยปรยิาย การติดแท็กที่เก่ียวขอ้งกบัคอนเทนตข์อง

คณุจะมีโอกาสท าใหค้อนเทนตข์องคณุถูกพบไดง้่ายใน search engine กล

ยทุธใ์นการติดแท็กนีถื้อเป็นหนึ่งในกลยทุธส์  าคญัส าหรบัการท าการตลาดออนไลน์

ดว้ย Youtube 
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6. ภำพขนำดยอ่ท่ีน่ำสนใจคือตวัดึงดูดควำมสนใจของลูกคำ้และกลุ่มเป้ำหมำย 
 หากพดูว่าภาพขนาดย่อหลายคนอาจจะงงว่าสิ่งนีคื้ออะไร แต่หากเรียก

แบบล าลองว่า “ปกคลิป” หลายคนก็อาจจะรอ้งอ๋อทนัที ภาพขนาดย่อหรือปก

คลิปนัน้เป็นสิ่งที่คณุไม่ควรมองขา้มอย่างเด็ดขาด เพราะมนัคือตวัแทนแรกสดุที่จะ

ดงึดดูความสนใจของลกูคา้หรือกลุม่เป้าหมายใหส้นใจกดเขา้ไปดูว่าเนือ้หาภายใน

คลิปนัน้เป็นอย่างไร การออกแบบปกคลิปโดยมีค าคียเ์วิรด์ที่พดูถึงสินคา้ บรกิาร

หรือแนวทางในการแกปั้ญหาจะช่วยดงึดดูความสนใจของกลุม่เปา้หมายไดต้รงจุด

แมว้่ามนัจะดตูรงไปตรงมาหรือจงใจที่จะเชิญชวนพวกเขาใหก้ดเขา้มาดกู็ตาม 

อย่าลืมว่าเปา้หมายหลกัของเราก็คือการดงึดดูความสนใจจากกลุม่เปา้หมาย 

ดงันัน้อะไรที่ตรงไปตรงมาและไดป้ระโยชนก์็คือสิ่งที่คณุควรท า 

7. คียเ์วิร์ดในคลิปคือส่ิงส ำคญั เพรำะจะมีคนหำคุณเจอหรือไม่ก็อยูท่ี่ค  ำคียเ์วิร์ด 

 ทา้ยท่ีสดุแลว้อาวธุลบัที่ทรงประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการท าการตลาด

ออนไลนก์็คือ “ค าคีย์เวิร์ดหรือค าค้นหา” เพราะตราบใดที่ระบบการท างานของ 

search engine ยงัมีความส าคญัต่อการพบเจอคอนเทนต ์ค าคียเ์วิรด์ที่ใชใ้น

การช่วยคน้หาก็เป็นสิ่งส าคญัเช่นกนั ลองวางค าคียเ์วิรด์ที่เก่ียวขอ้งกบัคลิป เนือ้หา

ภายในคลิปหรือสิ่งที่คณุคิดว่ากลุม่เปา้หมายจะใชค้ าคน้นีแ้ลว้มีโอกาสเจอคอน

เทนตท์ี่คณุสรา้งขึน้ หากคณุวางค าคน้หาที่ถกูตอ้งคอนเทนตข์องคณุย่อมมีโอกาส

ปรากฏขึน้ในหนา้จอของพวกเขาเช่นกนั หากคณุไม่รูว้่าควรจะใชค้ าคน้ใด ปัจจุบนั

มีเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องนีอ้ยู่มากมายที่จะเขา้มาช่วยใหก้ารคิดค าคียเ์วิรด์ของคณุ

นัน้ง่ายดายมากกว่าสมยัก่อนเสียอีก 
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เม่ือสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรครีเอทคอนเทนตดี์ ๆลงในช่อง Youtube แลว้ก็

อยำ่ลืมท่ีจะใหค้วำมสนใจบริษทัรับส่งสินคำ้ท่ีมำกดว้ยประสบกำรณ์ 

 การท าการตลาดออนไลนด์ว้ยเครื่องมืออย่าง Youtube นัน้

ประสบการณใ์นการลองผิดลองถกูเป็นสิ่งส าคญั เพราะไม่ใช่เพียงคลิปแรกที่คณุ

ปลอ่ยออกมาแลว้จะปังจนท าใหค้ณุเป็นที่รูจ้กัหรือดงึดดูใจของกลุม่เปา้หมายได ้

คณุจ าเป็นตอ้งเรียนรู ้ปรบัเปลี่ยนรูปแบบ และใชเ้วลาลองผิดลองอยู่ระยะหนึ่ง

จนกว่าท่ีคณุจะไดผ้ลงานที่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อประสบการณข์องคณุมีมากขึน้แลว้

ในการท าคลิปคอนเทนตต่์อ ๆไปก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เช่นเดียวกนักบัการ

เลือกบริษัทที่ช่วยจดัสง่สินคา้ของคณุใหถ้ึงมือของลกูคา้ หากคณุสามารถเลือก

บรษิัทที่มีประสบการณโ์ดยตรงในการขนสง่สินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์ร

ชัน้น าระดบัประเทศมาช่วยคณุได ้คณุก็สามารถมั่นใจไดว้่าขัน้ตอนการจดัสง่

สินคา้นัน้จะไม่เกิดปัญหาชวนปวดหวัใหค้ณุตามแกปั้ญหาเช่นเดียวกบั Por 

Lor Express กบัประสบการณก์ารจดัสง่สินคา้ในระดบัองคก์รกว่า 20 ปีดว้ย

ประสบการณใ์นการจดัสง่ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนีเ้องที่จะท าใหค้ณุมั่นใจไดว้่า

สินคา้ที่คณุจดัสง่จะถูกสง่ถึงมือของลกูคา้อย่างปลอดภยัไรปั้ญหาใหค้ณุมาตาม

แกไ้ขอย่างแน่นอน 

 

 

 



 

 

63 

บทท่ี 14 วิธีท ำกำรตลำดออนไลน์บน Line OA  

 แอพพลิเคชั่น Line เป็นโซเชี่ยลมีเดียช่องทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมเป็นอย่าง

มากในคนไทย โดยประมาณการกนัเอาไวว้่ามีบญัชีผูใ้ชง้านกว่า 40 ลา้นบญัชีใน

ปัจจบุนั ดว้ยเหตนุีเ้องการท าการตลาดบนช่องทาง Line OA จึงมีความ

น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส าหรบัรา้นคา้ออนไลนท์ี่ตอ้งการสรา้งยอดขาย

และฐานลกูคา้ช่องทางนีเ้หมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่คณุจะใชใ้นการท าการตลาด

ออนไลนเ์พื่อโปรโมทรา้นคา้และสรา้งตวัตนในช่องทางนีน้ั่นเอง หากคณุเป็น

รา้นคา้ออนไลนท์ี่ตอ้งการเริ่มตน้ท าการตลาดออนไลนบ์นแอพพลิเคชั่นอย่าง 

Line OA แต่ยงัไม่รูว่่าควรจะเริ่มตน้อย่างไร บทความนีม้ีค  าแนะน าดี ๆมาฝาก

อีกเช่นเคย 

6 วิธีกำรท ำกำรตลำดออนไลน์บน Line OA เพื่อสร้ำงตวัตนและเพิ่มยอดขำย

ใหแ้ก่หนำ้ร้ำนออนไลน์ 

1. ท ำควำมเขำ้ใจกบัตวัของ Line OA  

 ก่อนที่คณุจะใชง้าน Line OA คณุจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

ระบบการท างานของแอพพลิเคชั่นนีเ้สียก่อน เพราะรูปแบบการใชง้านของ Line 

OA ถกูสรา้งขึน้มาในเชิงของธุรกิจมากกว่าแอพพลิเคชั่น Line แบบดัง้เดิม 

ดงันัน้ทัง้รูปแบบการใชง้านและฟังกช์ั่นการใชง้านต่าง ๆจึงแตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง 

นอกเหนือไปจากการท าความเขา้ใจระบบการใชง้านคณุยงัจ าเป็นตอ้งเรียนรูว้่า 

Line OA มีวิธีการในการท าการตลาดออนไลนอ์ย่างไรบา้ง ยิ่งคณุเรียนรูใ้นจดุนี ้
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มากเท่าไหรก่็จะยิ่งเป็นการซือ้เวลาใหค้ณุไม่หลงทางและสามารถท าการตลาด

ผ่าน Line OA ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Lead กลุ่มเป้ำหมำยมำสู่ช่องทำงของ line OA 

 เมื่อคณุตอ้งการที่จะท าการตลาดออนไลนผ์่านช่องทาง Line OA 

แน่นอนแลว้ เรื่องถดัมาที่คณุตอ้งคิดวางแผนนั่นก็คือคณุจะ Lead 

กลุม่เปา้หมายและลกูคา้ของคณุเขา้มาสู ่Line OA ไดอ้ย่างไรบา้ง ยิ่งหากคณุมี

ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอ่ืน ๆในการติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้และกลุม่เปา้หมาย คณุ

จ าเป็นตอ้งวางแผนและคิดกลยทุธใ์หดี้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะดงึดดูความสนใจของ

พวกเขาใหห้นัมาติดตามคณุผ่านช่องทางของ Line OA ใหไ้ด ้โดยกลยทุธห์นึ่ง

ที่น่าสนใจก็คือการใหส้่วนลดในการซือ้สินคา้กบัพวกเขาเพื่อใหพ้วกเขายา้ยเขา้มา

ในระบบของ Line OA นั่นเอง 

3. สร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกบัแบรนด์หรือร้ำนคำ้ดว้ย Greeting และ card 

message 

 เมื่อคณุเริ่มตน้แนวทางในการท าการตลาดออนไลนบ์น Line OA แลว้

การสรา้งการรบัรูต่้อแบรนดห์รือรา้นคา้เป็นสิ่งส าคญัมาก เพราะจะช่วยใหล้กูคา้

หรือกลุม่เป้าหมายรูจ้กัตวัตนของคณุมากขึน้ วิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากก็คือการ

สรา้ง Greeting message และ Card message เพื่อแนะน าตวัเองให้

ลกูคา้และกลุม่เปา้หมายรูจ้กั โดยเมื่อพวกเขาติดตามรา้นคา้ของคณุ 

Greeting message จะเป็นขอ้ความแรกที่พวกเขาจะไดเ้ห็นเพื่อใหรู้จ้กั
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รา้นคา้ของคณุอย่างครา่ว ๆ ในขณะที่ Card Message จะท าใหพ้วกเขารูว้่า

รา้นคา้ของคณุมีบรกิารหรือสินคา้อะไรบา้ง ดงันัน้คณุจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั

กบัทัง้ 2 เรื่องนีใ้หดี้ 

4. ยกระดบัลูกคำ้หรือกลุ่มเป้ำหมำยใน Line OA ให้เป็นกลุ่ม VIP ดว้ยสิทธิ

พิเศษต่ำง ๆ 

 หากคณุตอ้งการใช ้Line OA เป็นช่องทางหลกัเพื่อติดต่อสื่อสารกบั

ลกูคา้หรือกลุม่เปา้หมาย คณุตอ้งท าใหพ้วกเขารูส้ึกว่าในช่องทางนีใ้หส้ิทธิพิเศษ

กบัพวกเขามากกว่าการติดต่อกบัคณุในช่องทางอ่ืน ดงันัน้จงพยายามยกระดบั

ลกูคา้หรือกลุม่เปา้หมายใน Line OA ใหม้ีสิทธิประโยชนเ์หนือกว่าโดยอาจมอบ

เป็นสว่นลดเพื่อซือ้สินคา้หรือบตัรก านลัต่าง ๆ วิธีการยกระดบัเพื่อใหส้ิทธิพิเศษนี ้

เป็นกลยทุธห์นึ่งที่จะท าใหล้กูคา้และกลุม่เปา้หมายใหค้วามสนใจรา้นคา้และ

ติดตามคณุผ่านช่องทางนีม้ากย่ิงขึน้ 

5. Broadcasting ช่วยประชำสัมพนัธ์และแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรของคุณใหก้บั

ลูกคำ้ 

 ขอ้ดีของการใช ้Line OA ในการท าการตลาดออนไลนก์็คือระบบที่

เรียกว่าการ Broadcasting หรือก็คือการประชาสมัพนัธใ์หผู้ติ้ดตามทัง้หมด

ไดท้ราบถึงความเคลื่อนไหว สิทธิประโยชนต่์าง ๆไดร้บัทราบภายใตก้ารลง

ประกาศเพียงครัง้เดียว ขอ้ดีนีคื้อจุดแข็งส าคญัที่ท าใหร้า้นคา้หลาย ๆรา้นเริ่มหนั

มาใช ้Line OA ในการท าการาตลาดออนไลนก์นัมากยิ่งขึน้ นอกจากนีด้ว้ย

ฟังกช์ั่นการใชง้านบางอย่างเช่นการติดแท็กแยกกลุม่ลกูคา้ที่สนใจ กลุม่ลกูคา้ที่ซือ้
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สินคา้จรงิ กลุม่ลกูคา้ขาประจ าและผูติ้ดตามที่เพียงแค่ใหค้วามสนใจจะท าใหค้ณุ

สามารถท าการ broadcasting ไดอ้ย่างตรงกลุม่เปา้หมายมากย่ิงขึน้ และ

ช่วยใหค้ณุวางกลยุทธต่์าง ๆในการประชาสมัพนัธไ์ดง้่ายขึน้ 

6. เก็บขอ้มูลของลูกคำ้ดว้ยฟังกช์ัน่ต่ำง ๆเพื่อประโยชน์ในกำรท ำกำรตลำดใน

อนำคต 

 ขอ้ดีอีกประการหนึ่งส  าหรบัการเลือกใช ้Line OA ในการท าการตลาด

ออนไลนน์ั่นก็คือการมีฟังกช์ั่นหลงับา้นต่าง ๆที่จะช่วยใหค้ณุสามารถเก็บขอ้มลู

ของลกูคา้ไดไ้ม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ ความสนใจและสินคา้ที่

ลกูคา้ซือ้ไปแลว้ ขอ้มลูเหลา่นีม้ีประโยชนเ์ป็นอย่างมากต่อการท าการตลาด

ออนไลน ์เพราะนอกจากท่ีคณุจะสามารถน าขอ้มลูเหลา่นีม้าก าหนดโปรโมชั่นที่

ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละราย ก็ยงัมีประโยชนใ์นแง่ของการสรา้ง

ความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ท าใหล้กูคา้รูส้กึว่าคณุสามารถจดจ ารายละเอียดที่

ส  าคญัของพวกเขา ซึ่งจะเป็นการปทูางไปสูก่ารสรา้ง Brand royalty ใหก้บั

ลกูคา้ต่อไปในอนาคต  

ระบบหน้าบ้าน-หลงับ้านท่ีมีประสิทธิภาพช่วยสร้างยอดขายแต่การจัดส่งสินค้าท่ี

ได้มาตรฐานจะช่วยสร้างความประทับใจ 

 การท าการตลาดออนไลนด์ว้ยแอพพลิเคชั่น Line OA เป็นสิ่งหนึ่งที่

รา้นคา้ออนไลนแ์ละแบรนดส์ินคา้ควรใหค้วามสนใจและเริ่มตน้พฒันาเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยดงึดดูความสนใจของลกูคา้และกลุ่มเปา้หมายใหม้าติดตาม

คณุผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี ้เพราะประโยชนท์ี่คณุจะไดจ้ากการท าการตลาด
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ออนไลนผ์่านช่องทางนีม้ีไม่นอ้ยเลยทีเดียว แต่ทว่าแมก้ารท าการตลาดออนไลน์

ดว้ย Line OA มีสว่นส าคญัที่ช่วยสรา้งยอดขายใหก้บัรา้นคา้ออนไลนก์็ตามแต่

อย่าลืมว่าอีกหนึ่งภาคสว่นที่มีความส าคญัไม่แพก้นัก็คือการมีระบบการจดัสง่

สินคา้ที่ไดม้าตรฐานก็จะช่วยสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ไดเ้ช่นกนั อย่างที่ 

Por Lor Express เอง เรามีระบบในการจดัสง่สินคา้ที่ไดม้าตรฐานเป็นที่

ยอมรบัจากองคก์รชัน้น าในประเทศ มีระบบการติดตามพสัดทุี่ไดม้าตรฐานและมี

ความ real – time ซึ่งช่วยตอบโจทยค์วามตอ้งการของทัง้คณุผูเ้ป็นเจา้ของ

รา้นคา้ออนไลนแ์ละลกูคา้ที่มาซือ้สินคา้ของคณุอนัจะช่วยสรา้งความประทบัใจ

ใหแ้ก่พวกเขาและช่วยเป็นส่วนหนึ่งของบนัไดในการสรา้งยอดขายและ

ความส าเรจ็ไดอ้ย่างที่คณุตอ้งการ 
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บทท่ี 15 เทคนิคกำรสร้ำงยอดขำยในมำร์เก็ตเพลสใหปั้ง 
 รา้นคา้ออนไลนห์ลายรายคงน่าจะรูจ้กักบัค าว่ามารเ์ก็ตเพลสเป็นอย่างดี 

เพราะมารเ์ก็ตเพลสเป็นแพลตฟอรม์อนไลนท์ี่รวบรวมรา้นคา้สินคา้ออนไลน์

หลากหลายรา้นคา้ที่มีการแบ่งหมวดหมู่สินคา้ออกเป็นกลุม่ต่าง ๆ คลา้ย ๆกบัที่เรา

ไปเดินเลือกซือ้หาสินคา้กบัตามหา้งสรรพสินคา้หรือตลาดสดนั่นเอง เพียงแต่

รา้นคา้เหลา่นีจ้ะถูกยกมาไวร้วมกนัในโลกออนไลน ์ดว้ยความที่เป็นแหลง่รวบรวม

รา้นคา้ออนไลนห์ลากหลายรา้นจึงเป็นธรรมดาที่จะเกิดการแข่งขนักนัเองระหว่าง

รา้นคา้ที่มีสินคา้ประเภทเดียวกนั นี่จึงเป็นที่มาของบทความนีท้ี่เราไดท้ าการ

รวบรวมเทคนิคดี ๆในการสรา้งยอดขายในมารเ์ก็ตเพลส เทคนิคดี ๆที่ว่ามี

อะไรบา้งถา้พรอ้มแลว้เราไปดดูว้ยกนัเลย 

7 เทคนิคกำรสร้ำงยอดขำยในมำร์เก็ตเพลสจะท ำอยำ่งไรใหห้นำ้ร้ำนของเรำเอำชนะ

และมีจุดเด่นท่ีเหนือกวำ่คู่แข่ง 

1. ตั้งช่ือสินคำ้ 
 การตัง้ชื่อสินคา้ที่ดีควรใชค้  าคียเ์วิรด์ในการตัง้ชื่อ ซึ่งในปัจจบุนัมีเครื่องมือ

มากมายที่ช่วยใหค้ณุสามารถเลือกค าคียเ์วิรด์ที่มีคนเขา้มาคน้หาเป็นจ านวนมาก

เพื่อน ามาใชง้านได ้ค าคียเ์วิรด์ที่ใชใ้นการตัง้ชื่อสินคา้ควรมีความเฉพาะเจาะจง

ผสมกบัสว่นขยายที่บ่งบอกเอกลกัษณข์องตวัสินคา้ก็จะท าใหช้ื่อสินคา้ของคณุมี

ความน่าสนใจและพบเจอไดง้่ายในมารเ์ก็ตเพลส 
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2. รูปภำพของสินคำ้ 
 การลงรูปภาพของสินคา้คณุจ าเป็นตอ้งค านึงถึงคณุภาพของรูปภาพเป็น

ส าคญั รูปภาพนัน้จะตอ้งสวย เห็นรายละเอียดของสินคา้ที่คณุตอ้งการขายได้

ชดัเจนเพื่อดงึดดูตวามสนใจของลกูคา้และกลุม่เปา้หมาย หากรา้นคา้ไม่ค่อย

สนัทดัในเรื่องของรูปภาพก็ควรที่จะท าการศึกษารายละเอียดทัง้การถ่ายภาพ การ

ตกแต่งรูปที่ท าอย่างไรไม่ใหด้บูิดเบือนไปจากความเป็นจรงิมากนกั หากคณุยงัไม่

มีไอเดียดี ๆก็สามารถเขา้ไปคน้หาตวัอย่างไดจ้ากรา้นคา้ในกลุม่สินคา้เดียวกนัเพื่อ

เป็นไอเดียในการลงรูปภาพของสินคา้ก็ได ้

3. รำยละเอียดของสินคำ้ 
 การลงรายละเอียดของสินคา้มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ของ

กลุม่เปา้หมายและลกูคา้เป็นอย่างมาก คณุจ าเป็นตอ้งลงรายละเอียดต่าง ๆที่มี

ความส าคญัอย่างครบถว้น ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นคณุสมบติัของตัวสินคา้ 

วิธีการใชง้าน ค าแนะน าเช่นการดแูลรกัษา เป็นตน้ เคล็ดลบัอย่างหนึ่งในการลง

รายละเอียดของสินคา้ก็คืออย่าลืมที่จะแทรกค าคียเ์วิรด์ของสินคา้นัน้ ๆลงไปดว้ย

เพื่อประโยชนใ์นการคน้หาผ่านทาง search engine  

4. วิดีโอรีวิวสินคำ้ 
 การท ารีวิวสินคา้ดว้ยคลิปวิดีโอเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยดงึดดูความ

สนใจของลกูคา้และกลุม่เป้าหมายใหเ้ขา้มาดทูี่หนา้รา้นคา้ของคณุ ขอ้ดีของการ

ท ารีวิวดว้ยคลิปวิดีโอก็คือจะช่วยใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณเ์ก่ียวกบัตวัของสินคา้



 

 

70 

ไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้จากการเสมือนเห็นสินคา้ดว้ยตาของพวกเขาเองซึ่งมีสว่น

ส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้มากยิ่งขึน้ 

5. ควำมรวดเร็วในกำรตอบแชท 

 ความรวดเรว็ในการตอบแชทมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ของ

ลกูคา้เป็นอย่างมาก เมื่อพวกเขาทกัแชทเขา้มาเพื่อสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ 

หรือขอค าแนะน าต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้เพราะขอ้มลูที่พวกเขาอยากรูม้ี

ความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้เป็นอย่างมาก การปลอ่ยใหล้กูคา้รอคอย

ค าตอบนานเกินไปย่อมไม่สง่ผลดีต่อรา้นคา้ของคณุเลยแมแ้ต่นอ้ยเพราะมีโอกาส

ที่พวกเขาจะไม่รอคอยค าตอบและหนัไปหาซือ้สินคา้จากรา้นคา้อ่ืน แต่จะยิ่ง

รา้ยแรงมากยิ่งขึน้หากคณุไม่แมแ้ต่จะสนใจที่จะตอบค าถามเลยดว้ยซ า้ เพราะคณุ

อาจจะไดฟี้ดแบกกลบัมาในรูปแบบของคะแนนรา้นคา้ที่ไม่ดีจนท าใหล้กูคา้หรือ

กลุม่เปา้หมายรายอ่ืน ๆเกิดความไม่แน่ใจว่าควรจะหนัมาซือ้สินคา้จากรา้นของ

คณุหรือไม่ 

6. หนัไปท ำกำรตลำดบนโซเช่ียลแพลตฟอร์มอ่ืนควบคู่กนัไปดว้ย 
 การคิดแต่จะใชม้ารเ์ก็ตเพลสเป็นทกุอย่างเพียงอย่างเดียวนอกเหนือจาก

การขายสินคา้เช่นการท าการตลาดดว้ยอาจเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยจะใหผ้ลดีอย่างที่

คณุตอ้งการ หลาย ๆรา้นคา้บนมารเ์ก็ตเพลสเองก็เลือกที่จะท าการตลาดออนไลน์

บนช่องทางโซเชี่ยลมีเดียแพลตฟอรม์อื่น ๆดว้ยเช่นกนัไม่ว่าจะเป็น facebook, 

IG, Line OA เป็นตน้ แมว้่าคณุจะท าการตลาดออนไลนบ์นแพลตฟอรม์

ดงักลา่วคณุก็ยงัสามารถที่จะแทรกลิง้คท์ี่จะสง่ตรงลกูคา้เขา้ไปยงัหนา้รา้นคา้บน
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แพลตฟอรม์มารเ์ก็ตเพลสไดเ้ช่นกนั วิธีการเช่นนีจ้ะช่วยท าใหล้กูคา้ของคณุรูจ้กั

รา้นคา้ของคณุมากย่ิงขึน้ 

7. อยำ่ลืมใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองของคอนเทนต์ 
 ทา้ยท่ีสดุสิ่งที่จะช่วยดงึดดูความสนใจของลกูคา้และกลุม่เปา้หมายไดก้็

ยงัคงเป็นเรื่องของคอนเทนตอ์ยู่ดี เพราะคอนเทนตเ์ปรียบเสมือนสื่อกลางที่จะท า

ใหล้กูคา้และกลุม่เปา้มายไดรู้จ้กัคณุนั่นเอง จงมใหค้วามส าคญักบัการท า

การตลาดดว้ยการสรา้งคอนเทนตแ์ลว้คณุจะไดร้บัผลตอบแทนที่คาดไม่ถึงจาก

คอนเทนตท์ี่คณุสรา้งนี ้

เม่ือคุณใหค้วำมส ำคญักบักำรขำยสินคำ้ออนไลน์บนมำร์เก็ตเพลสก็อยำ่ลืมให้

ควำมส ำคญักบับริษทัขนส่งสินคำ้ท่ีจะช่วยตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของคุณ 

 เมื่อปิดการขายไดแ้ลว้สิ่งส  าคญัที่คณุจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจเป็นอย่าง

มากอีกประการหนึ่งในการขายสินคา้ผ่านทางช่องทางมารเ์ก็ตเพลสนั่นก็คือ 

“กระบวนการในการจดัสิ่งสินคา้” หากคณุสามารถเลือกช่องทางในการจดัสง่

สินคา้ไดเ้องคณุก็ควรที่จะเลือกบริษัทขนสง่สินคา้ที่มีมาตรฐานในการจดัสง่สินคา้

ที่ไดร้บัการยอมรบั อย่างเช่น Por Lor Express เองเราเป็นบรษิัทที่รบัจดัสง่

สินคา้ที่มีการด าเนินการมากว่า 20 ปี ผ่านงานดา้นการจดัสง่สินคา้ใหแ้ก่องคก์รชัน้

น าระดบัประเทศกว่า 400 บรษิัทจึงท าใหเ้ราไดร้บัความเชื่อถือจากองคก์รเหล่านัน้

เป็นอย่างมาก ดว้ยมาตรฐาน ความรวดเรว็ในการจดัสง่สินคา้และระบบติดตามที่

ไดม้าตรฐานท าใหเ้ราเป็นบริษัทขนสง่สินคา้บริษัทหนึ่งที่ไดร้บัความไวว้างใจจาก
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ลกูคา้ทัง้กลุม่องคก์รและรายย่อยจึงท าใหค้ณุมั่นใจไดว้่าสินคา้จากหนา้รา้นของ

คณุจะไปถึงมือของลกูคา้ไดอ้ย่างที่คณุตอ้งการ 
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บทท่ี 16 ขอ้ผิดพลำดในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ท่ีร้ำนคำ้ตอ้งรู้ 
 การท าการตลาดออนไลนม์ีความส าคญัต่อความส าเรจ็ของรา้นคา้

ออนไลนเ์ป็นอย่างมาก เครื่องมือนีม้ีสว่นส าคญัต่อทัง้การสรา้งตวัตนใหเ้ป็นที่รูจ้กั

และการสรา้งยอดขายใหก้บัทางรา้นคา้ออนไลน ์ดงันัน้หากรา้นคา้ออนไลนร์า้นใด

สามารถใชป้ระโยชนจ์ากเครื่องมือส าคญันีไ้ด ้ความส าเร็จก็จะพุ่งใสร่า้นคา้

ออนไลนน์ัน้อย่างไม่ตอ้งเป็นกงัวล ในทางตรงกนัขา้มส าหรบัรา้นคา้มือใหม่การ

ขาดประสบยการณใ์นการท าการตลาดออนไลนก์็สามารถสรา้งผลเสียหายรา้ยแรง

อย่างที่คณุไม่ทนัไดค้าดคิด และต่อไปนีคื้อขอ้ผิดพลาดในการท าการตลาด

ออนไลนท์ี่เรารวบรวมไวเ้ป็นขอ้เตือนใจส าหรบัรา้นคา้ออนไลนท์ี่ควรรู ้

8 ขอ้ผิดพลำดในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ หำกเกิดเร่ืองเหล่ำน้ีขึ้นมำหำยนะจะเกิด

ขึ้นกบัร้ำนคำ้ออนไลน์ของคุณอยำ่งแน่นอน 

1. ไม่เขำ้ใจและไม่รู้จกัวำ่ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย 
 ขอ้ผิดพลาดขอ้แรกและอาจจะเป็นขอ้ที่รา้ยแรงที่สดุส าหรบัการท า

การตลาดก็คือการที่คณุไม่เขา้ใจและไม่รูว้่าจรงิ ๆแลว้ใครคือกลุม่เปา้หมายของ

คณุ หายนะเช่นนีจ้ะสง่ผลเสียต่อกระบวนการท างานของคณุทัง้หมดในทนัที 

เพราะคณุไม่มีทางรูเ้ลยว่ากลุม่เปา้หมายของคณุมีความตอ้งการอย่างไรบา้งและมี

พฤติกรรมในโลกออนไลนอ์ย่างไร ความผิดพลาดนีม้กัเกิดจากพฤติกรรม

เลียนแบบที่เห็นว่าสินคา้ใดขายดีคณุก็กระโจนเขา้ร่วมวงโดยไม่ทนัได้

ท าการคน้ควา้หาขอ้มลูที่ดีพอ และนั่นย่อมสง่ผลเสียต่อไปถึงแนวทางในการท า

การตลาดดว้ยเช่นกนั 
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2. ขำดกำรวำงแผนกำรท ำงำนท่ีดี 

 จะท าอะไรตอ้งมีการวางแผน หากขาดการวางแผนการท่ีดีโอกาสที่สิ่งที่ท า

จะลม้เหลวก็มีความเป็นไปไดท้ี่สงูมาก เช่นเดียวกบัการท าการตลาดออนไลน ์หาก

คณุไม่มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอน หรือมีการวาง

แนวทางในการท างานที่ดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิดความลม้เหลวขึน้ไดง้่าย ๆ 

นอกจากนีก้ารขาดการวางแผนอย่างรดักมุก็มีสว่นส าคญัที่ท าใหง้บประมาณที่คณุ

วางไวเ้พื่อท าการตลาดออนไลนเ์กิดการบานปลายจนทา้ยที่สดุสิ่งที่คณุลงทุนไป

นัน้อาจจใหผ้ลตอบแทนที่ไม่คุม้ค่ากบัเงินทนุที่คณุเสียไป 

3. ไม่เตรียมงบประมำณในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ 
 ความผิดพลาดในขอ้นีเ้ป็นความผิดพลาดจากความไม่รูว้่าการตลาด

ออนไลนน์ัน้มีความส าคญัอย่างไร บางคนเมื่อคิดจะเป็นพ่อคา้แม่คา้ออนไลนแ์ลว้

พวกเขาก็มกัจะทุ่มเทเงินทองไปกบัการหาสินคา้มาขายโดยไม่ทราบมาก่อนเลยว่า

คณุตอ้งท าการตลาดเพื่อเปิดตวัและโปรโมทสินคา้ของคณุดว้ย เมื่อไม่ทราบจึงไม่

มีการเตรียมงบประมาณไวใ้นสว่นนีเ้ลย ซึ่งทา้ยท่ีสดุแมจ้ะมีสินคา้เต็มสต็อกก็

อาจจะท าใหค้ณุขาดทนุไดเ้พราะไม่รูจ้ะไปขายใครนั่นเอง 

4. ไม่ใหค้วำมส ำคญักบักำรสร้ำงคอนเทนตค์ุณค่ำ 
 การท าการตลาดออนไลนม์ีความสมัพนัธก์บัการสรา้งคอนเทนตอ์ย่าง

แยกกนัไม่ได ้เพราะคอนเทนตเ์ปรียบเสมือนสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงให้

กลุม่เปา้หมายไดเ้ขา้มารูจ้กักบัรา้นคา้และสินคา้ของคณุ และคอนเทนตท์ี่หลาย

คนละเลยมกัจะเป็นคอนเทนตค์ณุค่าที่สรา้งประโยชนแ์ละใหค้ าแนะน าดี ๆเพื่อ
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สรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้หรือกลุม่เป้าหมายของคณุ ลองนึกถึงหลกัความเป็น

จรงิที่ว่าหากคณุไม่สรา้งตวัตน ไม่สรา้งการรบัรูแ้ละไม่สรา้งความเชื่อมั่นในตวัของ

คณุใหเ้กิดขึน้เสียก่อนใครจะมาซือ้สินคา้ของคณุ ตวัของคอนเทนตค์ณุค่าคือสิ่งที่

ท าหนา้ที่ดงักลา่วนีใ้หก้บัคณุ 

5. ลืมควำมเป็นมิตรกบัสมำร์ทโฟน 

 ทกุวนันีส้มารท์โฟนมีความส าคญัต่อการใชช้ีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก 

หากคณุท าการตลาดออนไลนโ์ดยไม่ค านึงถึงความเป็นมิตรต่ออปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกสช์นิดนี ้นี่คือความผิดพลาดที่อาจท าใหร้า้นคา้ของคณุไดร้ับความ

เสียหายในที่สดุ อย่าลืมที่จะใสใ่จต่อการมองเห็นของสมารท์โฟนแลว้ขอ้ผิดพลาด

แปลก ๆ เช่นนีจ้ะไม่มีทางเกิดขึน้กบัคณุ 

6. หวำ่นแหโดยใชโ้ซเช่ียลมีเดียหลำยประเภทมำกเกินไป 

 แมว้่าปัจจบุนัโซเชี่ยลมีเดียจะมีอิทธิพลต่อผูค้นมากมาย แต่ในแง่ของการ

ท าการตลาดออนไลนน์ัน้การหว่านแหไปโฟกสัที่แพลตฟอรม์โซเชี่ยลมีเดียมาก

ประเภทเกินไปย่อมสง่ผลเสียต่อตวัคณุอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็เพราะ 1. คือคุณไม่

สามารถโฟกสัไดเ้ลยว่าแพลตฟอรม์ไหนที่สรา้ง traffic และยอดขายใหก้บัคณุ

จรงิ ๆ 2. คือคณุไม่สามารถโฟกสัและท าคอนเทนตใ์หไ้ดดี้ในทกุแพลตฟอรม์พรอ้ม 

ๆกนัและ 3. คือกลุม่เปา้หมายของคณุไม่ไดใ้ชง้านทกุ ๆแพลตฟอรม์อย่างแน่นอน 

ดงันัน้จงเลือกแพลตฟอรม์โซเชี่ยลมีเดียที่กลุม่เปา้หมายของคณุใชง้านมากที่สดุ

แลว้เจาะลกึใหค้วามส าคญัไปที่แพลตฟอรม์นัน้จะช่วยใหค้ณุไม่หลงทางและเกิด

ประโยชนก์บัตวัของคณุมากที่สดุ 
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7. เนน้ขำยของมำกเกินไปโดยไม่ค  ำนึงถึงอยำ่งอ่ืน 

 ไม่มีใครชอบที่จะถกูยดัเยียดการขายแมล้กูคา้ทกุคนจะชอบที่จะซือ้สินคา้

ก็ตาม เพราะการยดัเยียดการขายมากเกินไปจะท าใหล้กูคา้มีทศันคติที่ไม่ดีกบัคณุ 

ดงันัน้อย่าพยายามสรา้งคอนเทนตท์ี่แสดงออกว่าคณุจงใจในการขายสินคา้มาก

เกินไปทัง้ ๆที่ความเป็นจรงิแลว้คณุจะอยากขายสินคา้มากแค่ไหนก็ตาม จง

พยายามสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีดว้ยการใหค้ าแนะน า ใหท้างเลือก และใหแ้นว

ทางการแกปั้ญหาที่ทา้ยที่สดุอาจจะตลบเขา้สูส่ินคา้ของคณุเสียก่อน การขายท่ีดู

เหมือนไม่อยากขายนี่แหละที่สดุแลว้จะท าใหค้ณุไดท้ัง้ยอดขายและลกูคา้ในที่สดุ 

8. ไม่เคยน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงกำรท ำกำรตลำดใหเ้หมำะสม 

 ท าการตลาดออนไลนไ์ปแลว้แต่ไม่เคยน าขอ้มลูที่ไดร้บักลบัมาท าการ

วิเคราะหคื์อขอ้ผิดพลาดอีกประการหนึ่งที่มกัเกิดขึน้กบัพ่อคา้แม่คา้ออนไลน์

มือใหม่ เพราะเมื่อไม่น าขอ้มลูมาใชป้ระโยชนก์็จะขาดการพฒันา ปรบัปรุงวิธีการ

ท าการตลาดใหดี้กว่าเดิม และเมื่อนัน้ก็คือความลม้เหลวที่คณุมกัจะเขา้ใจผิดว่า 

“การท าการตลาดออนไลน์ไม่ได้ช่วยคุณอย่างทีคุ่ณคาดหวัง” 

ขอ้ผิดพลำดในเร่ืองกำรท ำกำรตลำดวำ่แยแ่ลว้ แต่หำกเกิดควำมผิดพลำดในเร่ืองกำร

จดัส่งดว้ยยิง่แยเ่ขำ้ไปใหญ่ 

 ความผิดพลาดทัง้หมดที่กล่าวมานีคื้อความผิดพลาดในเรื่องของการท า

การตลาดที่จะสง่ผลเสียต่อรา้นคา้ออนไลนอ์ย่างคาดไม่ถึง เพราะนอกจากจะไม่ได้

ผลลพัธอ์ย่างที่ตอ้งการแลว้ ความผิดพลาดที่เกิดขึน้นีย้งัท าใหง้บประมาณที่คณุ

วางเอาไวบ้านปลายหรือลงทุนไปโดยไม่ไดป้ระโยชนอ่ื์นใดกลบัมาเลย 
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เช่นเดียวกบัการผิดพลาดในเรื่องของการจดัสง่สินคา้ไปถึงมือของลกูคา้ ความ

ผิดพลาดนีม้กัจะตอบแทนดว้ยมลูค่าที่สงูมาก เพราะมนัตอ้งแลกมาดว้ยความเชื่อ

ใจจากลกูคา้ที่หายไปพรอ้ม ๆกบัมลูค่าความเสียหายของสินคา้จากความ

ผิดพลาดของการจดัสง่ เพื่อปอ้งกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ไดน้ีก้ารเลือก

บรษิัทจดัสง่สินคา้ที่เป็นที่ยอมรบัจากองคก์รชัน้ในและมีประสบการณต์รงในการ

จดัสง่สินคา้ถึงมือของลกูคา้จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งส  าหรบัคณุ Por Lor 

Express คือบรษิัทชัน้น าในการจดัสง่สินคา้จากรา้นคา้ออนไลนส์ูม่ือลกูคา้ที่

ไดร้บัความไวว้างใจจางองคก์รชัน้น าในประเทศมาอย่างยาวนาน ดว้ยมาตรฐาน

การบริการและคณุภาพในการจดัสง่สินคา้จึงท าใหค้ณุมั่นจไดว้่าสินคา้จากคณุจะ

ถกูสง่ต่อถึงมือของลกูคา้ไดอ้ย่างปลอดภยั รวดเร็วและสรา้งความประทบัใจใหก้บั

ลกูคา้ของคณุอย่างแน่นอน เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสว่นหนึ่งที่เคียงคู่กบัรา้นคา้

ออนไลนเ์ช่นคณุนั่นเอง 
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บทสรุป 

 เนือ้หาทัง้หมดนีเ้กษตรกรสามารถน าไปปรบัใชก้บัการเริ่มตน้ขายผลผลิต

ทางการเกษตรบนโลกออนไลนไ์ดเ้ลยทนัที 

 เป็นเกษตรตรกรในยคุสมยันีต้อ้งกา้วทนัดิจิทลั กา้วทนัการตลาด สามารถ

ปลกูพืช ผลไม ้และท าการตลาดเองได ้ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถก าหนดราคาขายได้

ในระดบัที่เหมาะสมไม่โดนกดราคาจากพ่อคา้คนกลาง รวมทัง้ไดส้ง่สินคา้ดีมี

คณุภาพใหถ้ึงมือลกูคา้ 

 ปอลอ เอ็กเพรส พรอ้มเป็นก าลงัใจใหก้บัเกษตรกรทกุท่าน และเป็นทีม

สนบัสนนุในการจดัสง่ผลผลิตของทุกท่านใหถ้ึงมือลกูคา้อย่างปลอดภยั ตรงเวลา 

ทั่วไทย 

     ปอลอ เอ็กซเ์พรส  

เพื่อนแทเ้กษตรกรออนไลน ์ 
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