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การขายสินค้าออนไลน์ในยุคนี้ นับเป็นช่องทางที่ท�าให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันได้โดยตรงและ

สะดวกที่สุดก็ว่าได้ เพราะทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและรองรับการท�างานได้หลากหลาย จึง

ท�าให้พฤติกรรมของการซื้อขายเปลี่ยนไป สะดวกและทันสมัยมากขึ้นนั่นเอง เชื่อว่าใครที่ได้ท่อง

อินเทอร์เน็ตทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือก็ตามคงคุ้นเคยกันมาบ้างกับการโพสต์ขายสินค้า

ต่างๆ มาดูกันดีกว่าว่าการขายออนไลน์เป็นแบบไหนและขายได้ที่ไหนกันบ้าง

01
รู้จักการขายออนไลน์
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ร้านค้าออนไลน์คอือะไร

ร้านขายของออนไลน์หากจะพูดไปก็คือเว็บไซต์เว็บหนึ่ง รวมถึงบรรดาเว็บ Social Network 

ทั้งหลายด้วย ซึ่งการเปิดร้านออนไลน์นั้นคุณอาจมีหน้าร้านจริงๆ หรือไม่มีก็ได้มีเพราะร้านออนไลน์ 

ไม่ได้เน้นทีก่ารขายเพยีงอย่างเดยีว แต่อาจรวมถงึการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ สนิค้า 

องค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจก็ได้ทั้งนั้น โดยไม่จ�าเป็นที่คุณต้องมีสถานที่ตั้งจริงๆ ตั้งอยู่ก็ได้ ท�าให้ผู้

ทีม่ต้ีนทนุน้อย ได้มช่ีองทางในการน�าเสนอสนิค้าและบรกิารได้มากย่ิงข้ึนในราคาท่ีถูกลงหรืออาจฟรี

ก็มี โดยองค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์มีดังนี้
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เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

เว็บโฮสติ้ง หรือโฮสต์ เปรียบเหมือนกับ

ฮาร์ดดสิก์ (Harddisk) บนเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

แต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามาก โดยหน้าที่หลัก

คือ จัดเก็บข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์

ที่น�ามาฝากกับเว็บโฮสต้ิงไว้ เช่น ไฟล์ข้อมูล 

รปูภาพ ฯลฯ โดยเมือ่พมิพ์ชือ่เวบ็ไซต์ (Domain  

Name) ลงบนบราวเซอร์ เว็บโฮสติ้งจะแสดง

ข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซต์ให้ผู ้เยี่ยมชมได้เห็น 

ต้องมีการเชือ่มต่อ 

อินเทอร์เน็ตไว้

ตลอดเวลา

ชื่อโดเมน (Domain Name)

ชือ่โดเมนคอื ชือ่ส�าหรบัการเข้าเวบ็ไซต์ซึง่

การตั้งชื่อโดเมนถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เพราะ

จะบ่งบอกถึงแบรนด์ สินค้า บริการหรือหน่วย

งานของคุณได้ และมีผล (อย่างยิ่ง) กับการ

ค้นหาบนเวบ็ Search Engine เช่น tarad.com, 

rd.go.th, lnwshop.com  

เป็นต้น

โค้ดและข้อมูลเว็บ (Web Data)

โค้ดและข้อมูลเว็บ เป็นข้อมูลท้ังหมดไม่

ว่าจะเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ ซึ่ง

ประกอบขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ของคุณ รวมไปถึง

โค้ดต่างๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์ออนไลน์

หลายแห่งสร้างโปรแกรมเวบ็ส�าเรจ็รปูขึน้มาให้ 

โดยทีผู่ใ้ช้ไม่จ�าเป็นต้องมคีวามรูใ้นเรือ่งของการ

เขียนเว็บ เพียงแค่เอาข้อมูลเกี่ยวกับร้านหรือ

ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ของคุณไปใส่ให้

ครบ จากนั้นเว็บจะแสดงผลออกมาเป็นหน้า

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้เห็นอย่างสวยงาม
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ทาํไมการขายออนไลน์จงึนาสนใจ

ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการดีขึ้นของเทคโนโลยีทั้งอุปกรณ์ และความเร็วของ

อินเทอร์เน็ตท่ีท�าให้ชีวิตเราดีข้ึน ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่หันมาเสพติดข่าวสาร

ความบนัเทงิในแบบพกพาไปได้ทกุทีก่นัมากขึน้ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท่ีออกมาแข่งกัน

ตตีลาดกนัให้วุน่วาย แถมราคากไ็ม่ได้แพงมหาโหดอย่างสมยัก่อน อกีทัง้ค่าบรกิารทีถ่กูลงๆ ของค่าย

ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงเป็นเหตุผลที่คนหันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น และแนวโน้มการใช้

ก็คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย
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ที่มา : ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

หรือ สพธอ. ส�ารวจตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 

เว็บไซต์ www.etda.or.th

ซึ่งคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยสถิติที่แสดงออกมามากมายก็พอจะบอกได้

ว่า ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีก้าวตามเทคโนโลยีและข่าวสารไม่แพ้ชาติใด 

เช่นกัน มาลองดูสถิติกันเล่นๆ ดีกว่าว่าคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกันใน

ด้านไหน อะไร และกลุ่มไหนกันบ้าง เพื่อใช้ปูพื้นฐานไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่คุณคาด

หวังว่าจะเป็นลูกค้าของคุณในอนาคต พร้อมทั้งสามารถน�าไปประกอบการตัดสินใจ

ในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ได้อีกประการด้วย

จากผู้ตอบแบบสอบถาม 16,596 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อยละ 56.6 

เพศชายร้อยละ 43.1 และเพศที่สามร้อยละ 1.3 ซึ่งมีหลายอาชีพและหลายช่วง

อายุ โดยช่วงอายุที่มากที่สุดคือ 30-34 ปี
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พฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต

การใช้อนิเทอร์เนต็ต่อสปัดาห์

เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556 จากค่า

เฉลี่ย 32.3 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่ม

ขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หรอืใช้เวลาประมาณ 7.2 ชัว่โมง/

วัน

อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึง

อินเทอร์เน็ต (Device)

สมาร์ทโฟนถือเป็นอุปกรณ ์

อันดับหนึ่งที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

มากที่สุด และคอมพิวเตอร์แบบ 

ตั้งโต๊ะก็มาเป็นอันดับที่ 2 ส่วน

คอมพิวเตอร์พกพาและแท็บเล็ต 

ก็ตามมาไล่ๆ กัน แต่ที่น่าสนใจก็ 

คือการใช้สมาร์ททีวีเพื่อเข้าถึง 

อินเทอร์เน็ตเริ่มมีให้เห็นกันบ้าง

แล้ว
จากสถิติด้านบนการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์

สมาร์ทโฟนได้รับความนยิมสงูท่ีสดุ ท�าให้เกดิสงัคมแบบใหม่

ที่มาจากพฤติกรรมการก้มหน้าก้มตากดมือถือกันให้วุ่นว่า 

“สังคมก้มหน้า” นั่นเอง
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ช่วงเวลาที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ต่างๆ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม

ส�าหรับการใช้งานผ่าน

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะคือช่วง

เวลา 08.01–16.00  น. 

ซึ่งสูงกว่าการใช้สมาร์ทโฟน

นิดหน่อย แต่ในช่วงเวลา 

16.00–24.00 สมาร์ทโฟน

กลายเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งาน

เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูง

ที่สุด

Facebook ยังครอง

แชมป์อันดับหนึ่งของเว็บ

สังคมออนไลน์อยู ่ ตามมา

ด้วย LINE ที่ก้าวกระโดดมา

ครองอนัดบั 2 ได้อย่างงดงาม

แซง Google+ แบบทิ้งขาด 

ส่วน Instagram และ Twitter  

ก็มีผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้น
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เปรยีบเทยีบข้อด-ีข้อเสยีการขายออนไลน์

ก่อนเปิดร้านหรอืตดัสนิใจลงโปรโมทใดๆ บนเวบ็ออนไลน์หรอืบนโซเชยีลต่างๆ หลายคนอาจ

ต้องการทราบข้อดข้ีอเสียของการขายสินค้าออนไลน์ เพราะแน่นอนว่าต้องลงแรงไม่ใช่น้อยเช่นกนั

เพื่อจะท�าให้เว็บร้านค้าออนไลน์ของคุณออกมาดูดีและดึงดูดลูกค้าได้ ดังนั้น จึงได้เปรียบเทียบ 

ข้อดี-ข้อเสียของการขายออนไลน์มาให้ได้พิจารณากัน ดังนี้

 y การค้าขายออนไลน์มีความอิสระ ไร้

พรมแดนมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ

 y ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้

ทุกที่

 y มีต้นทุนในการเปิดเว็บไซต์เพื่อขาย

สินค้าต�่า

 y ไม่จ�าเป็นต้องมหีน้าร้าน หรอืเช่าพืน้ที่

ขายก็สามารถเปิดร้านขายของได้

 y สะดวกสบายทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย

 y เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งเพื่อการ

โปรโมท โฆษณา หรือขายสินค้า

 y ใช้จ�านวนคนไม่มาก ไม่ยุ่งยากในเรื่อง

บุคลากร หรือสามารถท�าคนเดียวได้

แบบสบายๆ

 y เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง

ชัดเจน

 y ลกูค้าสามารถรอรบัสนิค้าทีห่น้าบ้านได้เลย

 y สามารถวัดผล เก็บสถิติ และวิเคราะห์

การขายได้

 y สามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยให้ข้อมูลกับ

ลูกค้าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 y การช�าระเงินมีความสะดวกสบาย 

 y ดูแลจัดการง่าย ไม่จ�าเป็นต้องมีสต็อก

สินค้า

 y ลดความเสีย่งต่อการถกูโจรกรรม และจาก

ภัยธรรมชาติ

 y เลือกขายสินค้าได้ทุกแบบ ทุกอย่าง ทุก

ชนิด

 y มีลูกค้าได้ทั่วทุกมุมโลก (คนทุกกลุ่มวัย

สามารถเข้าถึงสินค้า)

 y ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนมากขึ้น

ข้อดี
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ข้อเสีย

 y มีการแข่งขันสูง ใครๆ ก็สามารถท�าได้

เพราะมันง่าย เราท�า เขาก็ท�า

 y พ่อค้าแม่ขายไม่มีมาตรฐานการก�าหนด

ราคา จึงมีการตัดราคากันเกิดขึ้น

 y ลูกค้าบางท่านยังไม่เชื่อมั่นที่จะกล้า

ตัดสินใจซื้อ

 y สินค้าไม่สามารถจับต้องได้จนกว่าจะ

ถูกส่งถึงมือลูกค้า

 y ไม่มีความชัดเจนของมาตรฐานและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 y ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูเว็บไซต์ท่ีดี 

พออาจเสี่ยงต่อการติดไวรัส และอาจ

ถูกเจาะระบบได้

 y อาจพบปัญหาเรื่องของเวลาในการจัด

ส่งสินค้า
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ชองทางขายและโปรโมทสนิค้า

ออนไลน์

การค้าขายออนไลน์มีช่องทางหลากหลายแบบให้ได้เลอืกใช้ ซึง่กข็ึน้อยูก่บั

ความต้องการของผู้ขาย จุดประสงค์ ประเภทของสินค้า โดยช่องทางการขาย

ที่ได้รับความนิยมในไทยมี ดังนี้

เทพช็อป (www. Lnwshop.com)

เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ใช้งานง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็น

สโลแกนของเว็บ Lnwshop ซึ่งได้รับความนิยมสูงข้ึนเร่ือยๆ 

จากผู้ทีอ่ยากมเีวบ็เป็นของตวัเองเพือ่ลงขายและโปรโมทสนิค้า 

ตัวเว็บมีหน้าตาที่สวยงาม เครื่องมือส�าหรับสร้างและตกแต่งใช้งานง่าย พร้อม

มเีจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาส�าหรบันกัขายมือใหม่ โดยซ้ือขายได้ท้ังบนเวบ็และผ่าน

แอพพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และ Android (ดูเพิ่มเติม Chapter 3)
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วีเลิฟชอปปง (www.weloveshopping.com)

มั่นใจวาจะไดรับสินคาแนนอน รองรับการขายไดทั้งบนเว็บและแอพพลิเคชันมือถือในระบบ iOS 

และ Android

Weloveshop-

ping นับเปนเว็บ

ชอปปงออนไลนที่

คนไทยคุนหแูละรูจักกันเปนอยางดี 

โดยเปดบรกิารใหซ้ือ-หรอืสรางราน

คาสาํหรบัขายสนิคาออนไลนได โดย

ปจจุบันมีสินคากวา 32 ประเภท 

รวมแลวกวาลานชิ้น พรอมระบบ 

WeTrust Guarantee เพือ่ใหลกูคา

ตลาดดอตคอม (www.tarad.com)

TARAD.com เปนตลาดกลาง 

(E-Marketplace) ชอปปงมอลล

ออนไลนที่ใหญที่สุดในไทย และ

เปนเว็บที่อยูในอันดับตนๆ ที่เปด

ใหซื้อ-ขายออนไลน โดยมีสินคา

นับแสนชิ้นที่สามารถซื้อหาได

อยางงายดาย ในราคาที่คุณเลือก

ไดที่นี่ โดยสามารถชําระเงินผ าน

ทางเว็บไซตไดทันที 
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ประมูลดอตคอม (www.pramool.com)

Pramool.com เวบ็ไซต์ซึง่เป็นตัวกลางในการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้าทาง

อนิเทอร์เนต็ โดยให้สมาชกิเข้ามาตัง้ราคาเพือ่เริม่ประมลูได้ โดยมเีวบ็บอร์ดแบ่ง

ออกเป็นหลายห้อง จะมีหมวดหมู่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เข้ามาต้ังกระทู้

สอบถามเรื่องราวแล ะร่วมประมูลราคาสินค้ากัน
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พันทิปมาร์เก็ต (www.pantipmarket.com)

pantipmarket ตลาดออนไลน์ที่

ปลายนิ้ว ให้บริการพื้นที่ลงประกาศ

ซ้ือขายสินค้าและบริการ มีสินค้า

หลากหลายหมวดให้เลือกซื้อขาย โดย

สามารถลงประกาศได้ทั้งแบบที่เป็น

สมาชิกหรือจะลงประกาศแบบไม่ต้อง

เป็นสมาชิกก็ได้ ทั้งยังมีบริการเปิด 

Ipage (Mini Catalog) และร้านค้า

ออนไลน์ส�าหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก 

(ดูเพิ่มเติม Chapter 10)

ไพรซ์ซ่า (www.priceza.com)

เครื่องมือค้นหา

สินค ้ า เช็คราคา 

เปรียบเทียบราคา

ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รวบรวม

ข้อมูลสินค้าจากร้านค้าชั้นน�าที่หลาก

หลายที่สุดโดยไม่แบ่งแยกค่าย โดย

มุ่งน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

ส�าหรับเหล่านักช็อป เพ่ือช่วยให้ผู้ซื้อ

สามารถใช้ข้อมูลมาประกอบการตัด

สินใจ ช่วยให้ค้นหา เปรียบเทียบ และ

เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด ชอปปิงได้อย่างชาญฉลาด ประหยัดเงินได้ทุกวัน ไม่

พลาดทุกโปรโมชัน ดูข้อมูลได้ทั้งบนเว็บและแอพพลิเคชันมือถือในระบบ iOS และ Android
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เฟซบุค (www.facebook.com/ facebook page)

Facebook เป็น

เว็บสังคมออนไลน์ที่

ดังติดอันดับต้นๆ มี

ยอดผู้ใช้จ�านวนมาก ซึ่งนั่นท�าให้เกิด

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ

จากเว็บที่ใช้แค่พบปะพูดคุย อัพเดต

ความเคลื่อนไหวเข้าสู ่โลกของการ

ค้าขายและโปรโมทธุรกิจแบบเต็ม

รูปแบบที่เรียกกันว่า Page นั่นเอง

ไลน์/ไลน์ช็อป (LINE และ LINE SHOP)

L INE เป ็นแอพพลิ เคชัน

สัญชาติญี่ปุนที่ฮิตสุดๆ ซึ่งแต่เดิม

ใช้เป็นช่องทางส�าหรบัตดิต่อสือ่สาร 

แชทพูดคุย ซึ่งหลังจากที่มีการน�าแอพพลิเคชัน 

LINE ใช้ขายสินค้าและพูดคุยต่อรองราคากันมาก

ขึ้น จึงได้เกิด LINE SHOP ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง

การใช้งานเพื่อการค้าขายและโปรโมทธุรกิจโดย

เฉพาะ ซึง่เป็นการช่วยให้ผูซ้ือ้และผูข้ายตดิต่อและ

พูดคุยกันได้สะดวกย่ิงขึ้น รองรับการท�างานทั้งใน

ระบบ iOS และ Android (ดูเพิ่มเติม Chapter 9)
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อินสตาแกรม (Instagram)

อินสตาแกรม หรือที่เรียกกันติดปากสั้นๆ ว่า IG อีก

หนึี่งแอพฯ สุดฮิตที่กระแสความแรงและดังเริ่มต้นมาจาก

หมู่ดาราซุเปอร์สตาร์ท้ังหลายท่ีขยันถ่ายและโพสต์รูปลง 

IG เพือ่ให้ผู้คนได้ติดตามและคอยอพัเดตความเคล่ือนไหว 

ซึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มมีการใช้ IG ในการโพสต์ขายสินค้าและการโปรโมทขึ้น จน

กลายเป็นกระแสที่ท�าให้มีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสทั้งหลายใช้ IG เป็นช่องทางในการ

ขายมากนั่นเอง
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ขายดีดอตคอม ชื่อใหม่ของ OLX (www.kaidee.com)

OLX ได้เปลี่ยนชื่อเป็นขายดีดอตคอม (Online Exchange) เนื่องจาก

เป็นค�าไทยที่คนไทยรับรู้และเข้าใจได้มากกว่า OLX โดยเป็นการร่วมลงทุน

ของ Kaidee.com กับ OLX.co.th มีความหมายว่า การแลกเปลี่ยนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งแต่

เดิมมีชื่อเว็บว่า Dealfish เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบของที่ต้องการจะซื้อหรือขาย 

โดยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รองรับการใช้งานได้

ทั้งบนเว็บและแอพพลิเคชันในระบบ iOS และ Android (ดูเพิ่มเติม Chapter 10)
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หลังจากที่ได้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ ช่องทางการน�าเสนอสินค้ากันไปบ้างแล้ว 

ก็ก้าวสู่ Step ต่อไปด้วยการมาเตรียมความพร้อมก่อนที่คุณจะลงมือเปิดร้านกันก่อนว่าต้องเตรียม

อะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมไว้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์นั่นเอง

02
เตรียมความพรอมกอนขาย
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จะขายอะไรด ี?

เป็นค�ำถำมแรกที่ถูกตั้งขึ้นมำถำม ซึ่งถือเป็นค�ำถำมส�ำคัญที่คุณต้องตอบ 

ตัวเองให้ได้เสียก่อน หำกคุณมีสินค้ำอยู่แล้วก็อำจจะง่ำยหน่อยเพรำะสำมำรถผ่ำน

ค�ำถำมนี้ไปได้เลย แต่ส�ำหรับผู้ที่ยังคิดไม่ตกว่ำจะขำยอะไรแต่ใจอยำกจะขำยเต็มทีแล้ว  

ก็ลองมำดูกันก่อนว่ำเรำจะตัดสินใจขำยอะไรถึงจะขำยดี
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ค้นหาสิ่งที่คุณชอบหรือถนัด

กำรขำยสินค้ำออนไลน์มีควำมจ�ำเป็นที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรำยละเอียดของ

สนิค้ำทีจ่ะขำย เพือ่ทีจ่ะตอบค�ำถำมของลูกค้ำได้หำกมข้ีอซกัถำม ซึง่หำกเป็นสิง่

ทีคุ่ณชอบหรอืถนดัอยูแ่ล้วก็จะสำมำรถตอบข้อซกัถำมและอธบิำยรำยละเอยีด

ได้ด ีเมือ่ลกูค้ำได้รบัค�ำตอบทีช่ดัเจนเกีย่วกบัสนิค้ำกจ็ะช่วยให้ตดัสนิใจซือ้ได้ง่ำย

ขึ้นด้วย โดยควำมชอบและควำมถนัดอำจจะเริ่มที่กิจวัตรที่คุณท�ำประจ�ำ เช่น 

ชอบเรื่องควำมสวยควำมงำม ก็อำจจะขำยสินค้ำเกี่ยวกับควำมงำม เครื่อง

ส�ำอำง หรอืหำกชอบเรือ่งกำรออกก�ำลงักำย กอ็ำจขำยสนิค้ำเกีย่วกบักฬีำหรอื

กิจกรรมที่คุณเล่นอย่ำงชุดหรืออุปกรณ์โยคะ ฟิตเนส ถ้ำชอบกำรแต่งตัวหรือ

เรื่องแฟชั่น สินค้ำแบรนด์เนมก็อำจจะขำยเสื้อผ้ำแฟชั่น เครื่องแต่งกำยก็ได้ 

เมือ่ได้หมวดหมูข่องสนิค้ำแล้วค่อยมำเจำะเป็นชนดิหรือประเภทให้ย่อยลงไปอกี
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