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กอนเร่ืองอื่นใดทั้งหมด ผู  เขียนขอแนะนําเรื่องที่ เกี่ยวของกับ

การซ้ือขายสินคาออนไลนทั้งหมดเสียกอน  สิ่งที่จะเนนยํ้าให

ผู อ านตองใสใจเปนพิเศษ เชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวสินคา 

รูปภาพสินค า ทําไมจึงต องให ความสําคัญ หรือแม แต การ

เตรียมตัวสําหรับรานคาออนไลน เรื่องพวกนี้อยามองขามนะครับ 

คุณตัน อิชิตัน เขาก็ใสใจในรายละเอียดที่คนอื่นมองขามไป ราน

อาหารของเขากอนขายกิจการจึงประสบความสําเร็จอยางมาก

น่ันเอง

Chapter

10มือใหมหัดขาย 

เชิญทางนี้กอน
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ยคุนีท้�าไมต้องเปิด

ร้านขายของออนไลน์

โฆษณาประชาสัมพันธใหคนเลนอินเทอรเน็ตดวยกันไดงาย

ใชเงินลงทุน

นอยกวาการเป
ด

รานคาจริง

เปดขาย
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุด 

OPEN24 Hou r s
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ใชเวลาไมมากในการบริหารจัดการ

สามารถดูแลราน
ไดดวยตนเองเพียง

คนเดียว
ขยายชองทางการ
ตลาดหากมีรานคา

อยูแลว

ใชเวลาไมมากในการบริหารจัดการ
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กำรโอนเงินซื้อสินค้ำก็เป็นวิธีที่

ค ่อนข้ำงสะดวก เพรำะไม่ต ้องเดิน

ทำงไปผจญอำกำศร้อนของเมืองไทย 

ประหยดัค่ำเดนิทำง ค่ำน�ำ้มนั ค่ำจอดรถ 

ประหยัดเวลำ กำรโอนเงินหรือจ่ำยเงิน

ก็ท�ำได ้โดยผ่ำนคอมพิวเตอร ์หรือตู ้

เอทีเอ็ม เป็นวิธีที่สะดวกส�ำหรับสินค้ำ

ที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก สำมำรถจัดส่ง

ได ้ง ่ำยผ่ำนทำงไปรษณีย ์ เป ็นวิธี ท่ี

นิยมมำกที่สุดของกำรซื้อขำยบนโลก

ออนไลน์ภำยในประเทศ

เรยีนรูก้ระบวนการ

ค้าขายบนโลกออนไลน์

บนโลกออนไลน์จะมีกระบวนกำรซื้อขำย

สินค้ำโดยแบ่งได้ 3 วิธีดังนี้

ผูซ้ือผูขายติดตอกันแลวนัดเจอ
เพื่อนัดดูสินคา 

กำรนัดเจอเพื่อดูสินค้ำ ช่วยให้ผู ้ ซ้ือ

ตรวจสอบสินค้ำได้ก่อนที่จะจ่ำยเงิน เหมำะ

ส�ำหรับสินค้ำที่มีรำคำสูง หรือเป็นสินค้ำ

ที่มีขนำดใหญ่ไม่สำมำรถพกพำไปให้ลูกค้ำ

ตรวจสอบก่อนได้ เช่น ของเก่ำ ของสะสม 

เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้ำน เป็นต้น 

$

ลูกคาจายเงินกอนโดยผานทางบัญชี
เงินฝากของผูขาย
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จ่ำยโดยบัตรเครดิต ร้ำนค้ำที่รับช�ำระเงิน

โดยกำรหักบัญชีผ่ำนบัตรเครดิตได้จะต้องจด

ทะเบียนกำรค้ำ มีที่ตั้งของร้ำนค้ำหรือบริษัท

ที่แน่นอน เหมำะส�ำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มี

ขนำดใหญ่ โดยมำกแล้วใช้กับกำรสั่งซื้อสินค้ำ

จำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ กำรซื้อขำย

ภำยในประเทศไม่เป็นท่ีนิยมมำกนัก ส่วนหนึ่ง

เป็นเพรำะลูกค้ำท่ีถือบัตรเครดิตได้จะต้องมี

ฐำนเงินเดือนที่สูงกว่ำ 15,000 บำท ซึ่งไม่ใช่

ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศนั่นเอง

$

ผูซื้อจายเงินกอนโดยหักจากบัญชี
บัตรเครดิต
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หมวดสินค้ำ

ซื้อสินค้ำ

สภำพ

รำคำ

รำยละเอียด

6 เคลด็ลบัสูค่วาม

ส�าเรจ็ร้านค้าออนไลน์ 

รูปภำพสินค้ำช่วยดึงดูดให้ลูกค้ำท่ีสนใจคลิกเข้ำ

มำชมสินค้ำ ข้อมูลหรือรำยละเอียดสินค้ำจะเป็นสิ่ง

ส�ำคัญที่รองลงมำ กำรให้ข้อมูลสินค้ำจะช่วยให้ลูกค้ำ

เข้ำใจในตัวสินค้ำมำกขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่ำงเพื่อ

ให้เข้ำใจมำกขึ้น

เนื่องจำกกำรขำยสินค้ำออนไลน์ไม่สำมำรถให้

ลูกค้ำจับต้องหรือเห็นตัวสินค้ำของจริงได้ รูปภำพ

จึงเป็นสิ่งที่จะสื่อแทนตัวสินค้ำจริง ดังน้ัน รูปภำพ

จึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกที่เรำจ�ำเป็นต้องมี 

แต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ได้รูปภำพสินค้ำคุณภำพดี ก็

ไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนไปกับกล้องถ่ำยภำพรำคำ

แพง กล้องที่ติดมำกับโทรศัพท์มือถือ หำกมีระบบ

โฟกัสภำพก็สำมำรถถ่ำยภำพสินค้ำมำขำยบนโลก

ออนไลน์ได้แล้ว

1. ให้ความส�าคัญกับรูปภาพสินค้า

2. การให้ข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้า 

006 เปิดร้ำนออนไลน์ Facebook 5th Edition
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Phone เบอร์โทรศัพท์
มือถือ – จ�ำเป็นที่สุด เพรำะ

สำมำรถติดต ่อ ได ้ ในทันที 

หำกลูกค้ำจะสอบถำม โทร

จองสินค้ำ ตกลงซื้อขำย หรือ

จะนัดเจอเพื่อรับส่งสินค้ำ
E-mail – เป็นอีกช่อง

ทำงในกำรติดต่อ สอบถำม 

สั่งซ้ือสินค้ำ แจ้งโอนเงิน แจ้ง

ที่อยู ่ส�ำหรับให้เรำส่งสินค้ำ

ไปให้ลูกค้ำ

Social Network 

– ปัจจุบันเป็นอีกช่องทำงที่

ใช้ติดต่อเพิ่มเติมขึ้นมำ ซึ่ง

ก�ำลังได้รับควำมนิยมมำกขึ้น 

ลูกค้ำสำมำรถคอมเมนต์ ติ

ชมได้ ซึ่งจะแสดงให้คนอื่นรับ

ทรำบด้วย หำกเป็นค�ำชมจะ

ยิ่งเป็นผลดีต่อร้ำนค้ำของเรำ

3. ช่องทางการ

ติดต่อระหว่าง

ลูกค้ากับเรา
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หลำยต�ำรำเน้นย�้ำเรื่องนี้อย่ำงมำก

ในกำรเปิดร้ำนค้ำออนไลน์คือ อย่ำมัวแต่

เน้นไปที่เรื่องกำรค้ำขำยอย่ำงเดียว กำรให้

ค�ำปรึกษำแนะน�ำ กำรให้ข้อมูลที่เป็นจริง

โดยที่ให้ลูกค้ำได้ตัดสินใจเอง หรือแม้แต่

กำรพูดคุยในเรื่องทั่วไปที่ไม่เก่ียวข้องกับ

สินค้ำ ก็จะสำมำรถสร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงเรำกับลูกค้ำได้อีกทำงหนึ่ง 

ผลที่ ได ้คือลูกค ้ำจะสนิทใจที่จะซื้อ

สินค้ำกับเรำ ช่วยบอกต่อแบบปำกต่อปำก

บนโลกออนไลน์ และติดตำมข่ำวสำรจำก

ร้ำนค้ำของเรำอย่ำงต่อเน่ือง ถึงแม้จะไม่ได้ 

อุดหนุนแต่จะช่วยประชำสัมพันธ์ร้ำนค้ำ

แทนเรำ โดยที่เรำไม่ต้องด�ำเนินกำรเอง 

หลำยครั้งที่ลูกค้ำได้รับสินค้ำแล้วยังไม่

สำมำรถใช้งำนได้ หรือยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

ตัวสินค้ำ เรำต้องคอยช่วยเหลือให้ลูกค้ำได้ใช้

งำนสินค้ำของเรำได้ตำมต้องกำร อย่ำเพิกเฉย

ขำยแล้วขำยเลย แล้วให้ลูกค้ำไปจัดกำรเอง 

แบบนี้ลูกค้ำเก่ำจะไม่ประทับใจและไม่กลับมำ

ซื้อซ�้ำอย่ำงแน่นอน ทำงที่ดีเรำควรช่วยลูกค้ำ

แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นหลังกำรขำยให้ลูกค้ำได้

ใช้สินค้ำ ตำมที่เรำได้กล่ำวอ้ำงไว้ในตอนขำย 

กำรเปิดรับฟีดแบ็คหลังกำรขำยคือ กำร

รับค�ำติชมจำกลูกค้ำ อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้คงไว้  

อะไรท่ีลูกค้ำติมำก็น�ำมำปรับปรุงไปตำมเหตุ

ตำมปัจจัยที่จะเอื้ออ�ำนวย เพรำะบำงครั้ง

เรำอำจจะหลงลืมหลำยส่ิงหลำยอย่ำงท่ีจะ

เอำมำพัฒนำร้ำนค้ำออนไลน์ของเรำ ค�ำติชม

จำกลูกค้ำจะช่วยให้เรำไม่ลืมสิ่งเหล่ำนี้ ถ้ำเรำ

เอำฟีดแบ็คไปปรับปรุงแล้วได้ผลดีก็เผยแพร่

กำรปรับปรุงออกไปด้วย จะได้ทั้งภำพลักษณ์ 

และควำมสัมพันธ์ที่ดี

4. การสร้างความสัมพันธ์ให้มี

มากกว่าเร่ืองค้าขาย

5. บริการหลังการขายและรับ

ฟีดแบ็ค
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6. การแก้ปญหาใน

แบบ Win-Win 

ทั้งสองฝาย

แน่นอนว่ำจะให ้สินค ้ำที่ขำยไปแล้วนั้นมี

คุณภำพทุกชิ้น 100% คงจะเป็นไปไม่ได้ บ่อย

คร้ังปัญหำที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีสำเหตุมำจำกผู้ขำย 

ยกตัวอย่ำงเช่น เกิดกำรช�ำรุดจำกกำรจัดส่งทำง

ไปรษณีย์ เมื่อลูกค้ำได้รับสินค้ำที่ไม่สำมำรถใช้

งำนได้ก็ย่อมเกิดควำมไม่พอใจ เรำต้องวิเครำะห์

ปัญหำตรงนี้ว่ำจะแก้ไขอย่ำงไรได้บ้ำง

อำจจะให้ลูกค้ำส่งกลับมำซ่อมแซมก่อน โดย

เรำจะออกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งให้ หรือหำกเกิด

จำกกำรใช้งำนที่ผิดพลำดของลูกค้ำก็อำจจะให้

ลูกค้ำออกค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมสินค้ำนั้นๆ เอง

หำกมีควำมเสียหำยมำกเกินกว่ำจะซ่อมแซม

ได้ ก็ต้องตกลงกันว่ำจะจัดส่งสินค้ำชิ้นใหม่หรือคืน

เงินค่ำสินค้ำให้แทน และต้องตกลงกันให้เกิดควำม

พอใจ Win-Win กันท้ังสองฝ่ำย ร้ำนค้ำก็ด�ำเนินกำร

ต่อไปได้ ลูกค้ำก็พอใจในกำรแก้ปัญหำ โอกำสท่ีจะ

ซื้อซ�้ำและบอกต่อในกำรบริกำรที่ดีก็มีสูง
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M-Money

ตัวสินค้า บริการ หรือ

สิ่งที่อยากจะขาย

กำรเปิดร้ำนค้ำหลำยท่ำนอำจจะมองไปที่

สินค้ำหรือสิ่งของที่อยำกจะขำย ซ่ึงไม่เสมอไป 

บริกำรต่ำงๆ ก็เป็นกิจกำรที่สำมำรถท�ำได้บน

ร้ำนค้ำออนไลน์เช่นกัน ตัวอย่ำงเช่น บริกำรจัด

ซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศ บริกำรซ้ือตั๋วเดินทำง 

บริกำรกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศ เป็นต้น 

ผู้อ่ำนหลำยท่ำนก็อำจจะมีสินค้ำหรือบริกำร

ที่อยำกจะขำยไว้ในใจแล้วเช่นกัน เช่น บำงท่ำน

รู้จักแหล่งผลิตสินค้ำ จึงท�ำให้หำสินค้ำที่มีรำคำ

ถูกกว่ำในท้องตลำด หำกน�ำสินค้ำนั้นมำขำยบน

โลกออนไลน์ โดยกินก�ำไรส่วนต่ำงจำกรำคำที่ขำย

ในท้องตลำด หรืออำศัยควำมเช่ียวชำญกำรันตี

ตัวสินค้ำ กำรรับประกันคุณภำพ กำรรับประกัน

ควำมแท้ของสินค้ำ ก็สำมำรถขำยสินค้ำที่มีรำคำ

สูงกว่ำท้องตลำดบนโลกออนไลน์ได้เช่นกัน
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แหล่งหาสนิค้าส�าหรบัเปิดร้าน

ออนไลน์

กำรที่เรำสำมำรถหำสินค้ำที่มีรำคำถูกต้นทุนต�่ำ เพื่อน�ำมำค้ำขำย

ได้นั้น ย่อมสร้ำงควำมได้เปรียบกว่ำร้ำนค้ำคู่แข่งที่มีอยู่แล้วหรืออำจจะ 

เกิดขึ้นในอนำคต ส�ำหรับแหล่งหำสินค้ำที่จะน�ำมำขำยบนร้ำนค้ำ

ออนไลน์แหล่งใหญ่ๆ มีดังต่อไปนี้

ตลาดนัดสวนจตุจักร เจเจมอลล์ ตลาดซันเดย์ จตุจักรสแควร์ 

ตลาด อ.ต.ก

ตลาดนัดจตุจักร

เป็นตลำดที่มีสินค้ำหลำกหลำยมำกที่สุดในบรรดำแหล่งขำยสินค้ำ

ส�ำหรับร้ำนค้ำออนไลน์ทั้งหมด จะเรียกว่ำครบเกือบทุกหมวดสินค้ำ

ขำยดีเลยก็ได้ โดยเฉพำะหมวดเสื้อผ้ำเคร่ืองประดับ ของสะสมของเก่ำ  

งำนแฮนด์เมด สินค้ำหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้ำน งำน

ศิลปะ ของช�ำร่วย เครื่องปั้นดินเผำ เซรำมิค ฯลฯ มีแผงค้ำมำกกว่ำ 

8,000 แผงค้ำ เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอำทิตย์ โดยในวันพุธและวัน

พฤหัสบดีจะเป็นตลำดต้นไม้และอุปกรณ์กำรเกษตร

ตลาดจตุจักรพลาซ่าหรือตลาดซันเดย์เดิม 

เป็นตลำดเสื้อผ้ำ เคร่ืองประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้ำน ของ

สะสม งำนแฮนด์เมด งำนศิลปะ และสัตว์เลี้ยง 
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ตลาดนัดจตุจักรติดแอร์หรือเจเจ 

มอลล ์

สินค้ำจะคล้ำยกับตลำดจตุจักร

พลำซ่ำ เพียงแต่ย้ำยไปอยู่ในห้ำงที่

มีแอร์

ตลาดจตุจักรสแควร์และตลาด

เซเว่นเดย ์

มีจ�ำหน่ำยเสื้อผ้ำ เครื่องประดับ 

สินค้ำหัตถกรรม ติดกันไปทำงด้ำนหลัง 

เป็นตลำดเซเว่นเดย์ จ�ำหน่ำยปลำ

สวยงำมและหนังสือเก่ำ

ตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดของสด 

ฝั่งตรงกันข้ำมจะจ�ำหน่ำยของตกแต่ง

บ้ำน เฟอร์นิเจอร์ และหนังสือเก่ำ
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ประตูน�้า แพลตินัมแฟชั่นมอลล์ (Platinum Mall)

ตลำดประตูน�้ำเป็นแหล่งขำยส่งเสื้อผ้ำ เครื่องประดับ 

อุปกรณ์เสริมควำมงำม มีทั้งสินค้ำน�ำเข้ำและส่งออก ตั้งอยู่

บนถนนรำชปรำรภเริ่มตั้งแต่แยกท่ีตัดกับถนนศรีอยุธยำไป

จนถึงช่วงที่ตัดกับถนนเพชรบุรี จะมีร้ำนค้ำส่งริมทำงเท้ำที่

เปิดท�ำกำรค้ำมำอย่ำงยำวนำน ซอยเล็กซอยน้อยก็ยังเป็น 

ที่ตั้งของตลำดและร้ำนค้ำอีกมำกมำย เป็นแหล่งท่ีส่ังตัด

เสื้อผ้ำรับเหมำจ�ำนวนมำกอีกด้วย นอกจำกร้ำนค้ำที่รำยล้อม

อยู่ในย่ำนประตูน�้ำแล้ว ยังมีห้ำงสรรพสินค้ำอีกหลำยห้ำง  

เช่น อินทรำสแควร์ ประตูน�้ำเซ็นเตอร์ ศูนย์กำรค้ำนำนำชำติ 

แพลตินั่มแฟชั่นมอลล์ เป็นต้น 
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