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ฉบับอิเล็กทรอนิกส์     จัดท า สิงหาคม 2561 

คณะผู้จัดท า  

 ส านักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 สถาบันวิชาการ ทีโอที, บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

โดย 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 เลขท่ี 120 อาคารรัฐประศาสน  ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
 http://www.mdes.go.th   
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เน็ตประชารัฐส่งเสริมการใช้โทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต 
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เน็ตประชารัฐเพื่อการสร้างรายได้ (E-Commerce)  
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Easy E-Commerce 
ซื้อขายออนไลน์  

ง่ายนิดเดียว 
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 ลาซาด้า (Lazada) เป็นระบบส าหรับการซ้ือขายสินค้า โดยมีหมวดหมู่ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ ทีวีและ
เคร่ืองใช้ ไฟฟ้าในบ้าน สุขภาพและความงาม เด็กอ่อน และของเล่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และสัตว์เล้ียง บ้านและไลฟ์สไตล์ แฟชั่นผู้หญิง แฟชั่นผู้ชาย 
เคร่ืองประดับ กีฬาและ การเดินทาง ยานยนต์ และอุปกรณ์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้า มาลงจ าหน่ายในลาซาด้าได้ โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามค่าคอมมิชชั่น  ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th  
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ขายดีดอทคอม (Kaidee.com) เป็นบริการกลางส าหรับการขายสินค้า โดยมีหมวดหมู่ มือถือ 
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เคร่ืองดนตรี กีฬา จักรยาน แม่และเด็ก กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เส้ือผ้า เคร่ืองแต่ง
กาย สุขภาพและความงาม บ้านและสวน พระเครื่อง ของสะสม อสังหาริมทรัพย์ รถมือสอง อะไหล่รถ 
ประดับยนต์ จักรยานยนต์ กล้อง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เกม สัตว์เล้ียง งานอดิเรก ธุรกิจ บริการ ท่องเที่ยว 
การศึกษา และแบ่งปัน ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้า หรือของที่ไม่ได้ใช้งานมาขายในบริการ
ของขายดีดอทคอมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.kaidee.com  
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เทพช็อป (lnwshop) เป็นเว็บไซต์ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถเปิด

ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ได้ฟรี ไม่มีเง่ือนไข มีหมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ เส้ือผ้าแฟชั่น เคร่ืองส าอาง 
ความงาม ของเล่น ของสะสม ของที่ระลึก แม่และเด็ก ศิลปหัตถกรรม (ของท ามือ) ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
อาหาร และสุขภาพ เทคโนโลยี มือถือ คอมพิวเตอร์ บันเทิง ดนตรีและภาพยนต์ สัตว์เล้ียงและอุปกรณ์ 
หนังสือและนิตยสาร เคร่ืองเขียน/อุปกรณ์ส านักงาน/ของใช้เบ็ดเตล็ด อุปกรณ์และเคร่ืองมือช่าง ของเก่า 
ของสะสม กล้องและอุปกรณ์ กีฬาและกิจกรรม outdoor รถ ยานพาหนะ บ้านและที่ดิน อ่ืนๆ ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นเปิดร้านค้าจ าหน่ายได้ผ่านเว็บไซต์บริการระบบร้านค้า
ออนไลน์ของเทพช็อปได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lnwshop.com 
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ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (Thailand Postmart) เป็นเว็บไซต์ให้บริการตลาดกลางออนไลน์ด าเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด โดยเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางที่ขายสินค้าจากชุมชน โดยมีสินค้าเกษตรอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ผู้ประกอบการสามารถส่ง
ข้อมูลสินค้าเพ่ือท าการขายบนตลาดกลางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดได้ โดยมีหมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ อร่อยทั่วไทย ของดี
ประจ าจังหวัด เหรียญกรมธนารักษ์ สินค้าไปรษณีย์ แสตมป์และส่ิงสะสม ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นส่งเข้าสู่
ตลาดกลางเพ่ือจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์กลางของไทยแลนด์โพสต์มาร์ทได้ ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์https://thailandpostmart.com 
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  เริ่มต้นการขายสินค้า 
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 ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ตนเองน้ันมีอยู่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเหมาะสมกับผู้ซ้ือกลุ่มใด บรรจุ
ภัณฑ์มีลักษณะเป็นอย่างไร เพ่ือสามารถก าหนดแนวทางการขายของตนเองได้อีกทั้งส่ิงส าคัญของผลิตภัณฑ์/บริการ คือการต้ังราคาที่
เหมาะสมกับสินค้าและผู้ซ้ือ เพ่ือสร้างโอกาสทางการขายให้มากย่ิงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น 

 ยายอนงค์ท ามะม่วงแช่อ่ิม แล้วน าไปขายที่ตลาดใกล้บ้าน โดยบรรจุใส่ถุงร้อน ขายโดยไม่ได้ชั่งน้ าหนัก ราคาถุงละ 10 บาท ฉะน้ัน 
ประเภทของสินค้าที่ยายอนงค์เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย คือ ประเภทอาหารแปรรูป ซ่ึงมีคุณสมบัติ เก็บรักษามะม่วงให้สามารถรับประทาน
ได้นาน ดังน้ัน บรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญอย่างย่ิง 
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    ยายอนงค์   แปรรูปมะม่วง (แช่อ่ิม)    บรรจุภัณฑ์มะม่วงแช่อ่ิม 

 ฉะน้ัน ยายอนงค์  ขายสินค้าส าหรับบริโภค วัตถุดิบหลัก คือ มะม่วง  และบรรจุภัณฑ์หลัก คือ ถุง 

 โดยจากกรณีตัวอย่างของยายอนงค์ จะต้องพิจารณาส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี เพ่ือให้สามารถน าสินค้าเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ได้ ด้วยการสร้าง
ข้อมูลของสินค้า ประกอบด้วย ชื่อสินค้า คุณลักษณะสินค้า ส่วนผสม ราคาจุดเด่นของสินค้า รวมทั้งประเภทสินค้า เพ่ือจัดกลุ่มส าหรับการ
จัดจ าหน่ายบนช่องทางออนไลน์ได้ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องพิจารณาสินค้าของตนเอง หากพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์แล้ว จะท าให้
มีโอกาสทางการขายให้มากย่ิงขึ้น เช่น ยายอนงค์ศึกษาและปรับปรุงสินค้า ออกแบบตราสัญลักษณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้
สินค้ามีความเหมาะสมกับการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ 
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ศึกษาและปรับปรุงสินค้า ให้มีคุณสมบัติที่ดีย่ิงขึ้น เช่น รสชาติ การรักษาคุณภาพ เป็นต้น 

 

การออกแบบโลโก้ (ตราสัญลักษณ์ของสินค้า)  
เพ่ือช่วยให้ลูกค้าจดจ าสินค้าได้ 
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ / ความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์  
เช่น ใส่ถุงปิดมิดชิด, ใส่ขวดโหล, ใส่กล่อง 

  

 จากได้นอกจากมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพแล้ว น้ัน จะท าให้ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องส่งสินค้าเข้า
สู่ตลาดออนไลน์ และขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ ผู้ประกอบการชุมชนจึงจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าตามหลักการพิจารณาสินค้า 
ดังต่อไปน้ี 

  

คุณยายอนงค์ 
มะม่วงแช่อิ่ม 
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เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 19 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

หลักการพิจารณาผลิตภัณฑ์ 

 

 สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer product) เป็นสินค้าที่ใช้รับประทาน หรือส าหรับร่างกาย โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มดังน้ี สินค้า
สะดวกซ้ือ สินค้าเลือกซ้ือ สินค้าเจาะจงซ้ือ และสินค้าไม่แสวงซ้ือ ซ่ึงแสดงค าอธิบายความถี่ของโอกาสในการซ้ือของลูกค้าและระดับราคาที่
เหมาะสม 
 1. สินค้าสะดวกซื้อ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะต้องซ้ือบ่อยคร้ัง โดยเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทุกวัน เช่น  
ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ฯลฯ โดยมีความถ่ีของการซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากต่อวัน และระดับราคาที่ขายได้อยู่ใน
ระดับราคาต่ า-ปานกลาง 
 2. สินค้าเลือกซื้อ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่าง ๆ จากผู้ขายหลายรายก่อนซ้ือ  
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารเสริม สินค้าบ ารุงร่างกาย ฯลฯ โดยมีความถ่ีของการซื้อสินค้าระดับปานกลาง และระดับราคาที่ขายได้อยู่ใน
ระดับราคาปานกลาง-สูง 
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 3. สินค้าเจาะจงซื้อ เป็นสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ หรือมีตราที่มีชื่อเสียงซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้ซ้ือเต็มใจที่จะซ้ือสินค้า
น้ัน เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สินค้าแบรนด์เนม สินค้าประจ าต าบล เครื่องนุ่งห่มที่มีเอกลักษณ์ โดยมีความถ่ีของการซื้อสินค้าระดับปาน
กลาง และระดับราคาที่ขายได้อยู่ในระดับราคาปานกลาง-สูง 
 4. สินค้าไม่แสวงซื้อ เป็นสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคอาจรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ แต่ไม่เคยคิดที่จะซ้ือมีลักษณะ 2 ประการคือ  
(1) เป็นสินค้าใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่รู้จัก (2) สินค้าซ่ึงผู้บริโภคไม่มีความต้องการ โดยสินค้าประเภทน้ีจะมีลักษณะเฉพาะ โดยมีความถ่ีของ
การซื้อสินค้าระดับต่ า และระดับราคาที่ขายได้อยู่ในระดับราคาเฉพาะตัว 
 ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องพิจารณาสินค้าว่าจัดอยู่ในกลุ่มใด เพ่ือประเมินระดับความถี่ของการซ้ือสินค้าและการต้ังราคาที่
เหมาะสมกับสินค้าน้ันๆ ได้  



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 21 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

หลักการพิจารณาสินค้าจับต้องไม่ได้ (บริการ) 
 ผู้ประกอบการชุมชนสามารถขายสินค้าในรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้ โดยเป็นรูปแบบการให้บริการ ถือเป็นสินค้าประเภทหน่ึงที่

สามารถขายให้กับผู้บริโภคได้ โดยให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น โฮมสเตย์ ล่องเรือ ท่องเที่ยววิถีไทย และนวดแผนไทย ฯลฯ 

 



Connected Netpracharat 
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเน็ตประชารัฐ 

22 โครงการเน็ตประชารัฐ (Netpracharat)     

การบริการรถตุ๊กตุ๊กท่องเทีย่วรอบกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ตัวอย่างเช่น คุณลุงสมชาย มีอาชีพขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง โดยคุณลุงสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ คุณลุงจึงมีแนวคิดให้บริการ
รถตุ๊กตุ๊กท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยลักษณะการขายเป็นการให้บริการท่องเที่ยวแบบคร่ึงวันและเต็มวัน โดยมีการน าเสนอ
โปรแกรมท่องเที่ยว ที่คุณลุงสมชายสามารถขับไปส่งและจอดรอได้ ถ้าหากมีลักษณะการให้บริการที่เป็นแบบแผน ตามแนวคิดของคุณลุง
สมชาย สามารถน าโปรแกรมท่องเที่ยวโดยรถตุ๊กตุ๊ก จ าหน่ายบริการผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวจองหรือซ้ือใช้บริการท่องเที่ยว
ได้ เป็นลักษณะของสินค้าจับต้องไม่ได้ (บริการ) รูปแบบหน่ึง  



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 23 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
 การบรรจุสินค้าของผู้ประกอบการชุมชน ต้องพิจารณารูปแบบการใช้งานของบรรจุภัณฑ์เช่น ช่วยเก็บรักษาสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน 
ช่วยให้รับประทานง่าย ช่วยปกป้องสินค้า ช่วยในการขนส่ง ส่งเสริมความเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดการจดจ าในรูปลักษณ์เฉพาะ เพ่ิมความ
หรูหรา ท าให้เห็นสินค้าภายในชัดเจน รวมถึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้  

 โดยการเลือกบรรจุภัณฑ์น้ัน จะมีรูปแบบการห่อหุ้มสินค้า ด้วยกระบวนการวิธีย่อยๆ ดังต่อไปน้ี 

1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มและสัมผัสกับสินค้าโดยตรง โดยท าหน้าที่ปกป้องสินค้าและความชื้นจาก
อากาศ ที่ท าให้สินค้าเสียคุณภาพ โดยมีรูปลักษณ์เป็นลักษณะต่างๆเช่น ขวด กระป๋อง หลอด ถุง กล่อง มีการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะได้ 

 
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยที่บรรจุสินค้าโดยตรง 
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2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้าหน่วยเล็กที่สุดไม่ให้ได้รับแรงกระแทกหรือความชื้นจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้น
ที่สองมีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน หรือเป็นชุดในการจ าหน่ายรวมต้ังแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ 
ป้องกันรักษาสินค้าจากน้ าความชื้น ความร้อน แสงแดด แรงกระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีก เพ่ือความสะดวก
ในการป้องกันและขนส่ง จึงต้องท าการออกแบบให้สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภค เช่น กล่องบรรจุเคร่ืองด่ืมกระป๋องชนิด  6 กระป๋อง กล่อง
กาแฟชนิด 50 ซอง หรือขนมที่ต้องรักษาความชื้น 

 
ตัวอย่างบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีมีบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

 
3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ ท าหน้าที่ในการป้องกันสินค้าการขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วในระหว่างการขนส่ง ลักษณะของบรรจุภัณฑ์น้ี เช่น หีบ ไม้ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 25 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด 

ตัวอย่างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 

 
บรรจุภัณฑ์ส าหรับการปกป้องสินค้า 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ปกป้องไข่เค็มสด โดยสามารถแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ได้ 
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บรรจุภัณฑ์ส าหรับการส่ือสารที่เป็นธรรมชาติ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ส่ือสารการใช้สินค้าจากธรรมชาติ ไม่มีอันตราย 
 

 
บรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยในการจดจ า 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีโครงสร้างแปลกใหม่ และมีขนาดที่เฉพาะตัว ช่วยให้ลูกค้าจดจ าได้ 
 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 27 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 
บรรจุภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเป็นโลหะ ช่วยให้มีคุณภาพ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้โลหะจะช่วยปกป้อง ท าให้รู้สึกมีคุณภาพ และเสริมความมีระดับของสินค้า 
 

 
บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปภาพองค์ประกอบหลักเป็นรูปหลัก 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยน าภาพขององค์ประกอบหลักของสินค้ามาใช้ในการส่ือความหมาย 
ช่วยให้ส่ือสารกับผู้บริโภคได้ 
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บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมความสนุก ตลกขบขัน 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีลูกเล่น ท าให้เกิดความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม 

 
บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้เห็นสินค้าโดยตรง 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีลักษณะโปร่งใสท าให้สามารถเห็นสินค้าโดยตรงได้ 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 29 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

การต้ังราคา 
 การต้ังราคาผลิตภัณฑ์/บริการ จ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการพร้อมกับการต้ังราคาให้เกิดความเหมาะสมกับการขายผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ในการต้ังราคา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการขายสินค้า และกลยุทธ์ในการขาย โดยการต้ังราคาจะ
เกิดจาก 3 วัตถุประสงค์ คือ 

 1. การต้ังราคาโดยมุ่งก าไร ก าไรเกิดจากผลต่างระหว่างรายได้จากการขาย หักลบด้วยต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการสามารถต้ังราคาโดยมุ่งที่ก าไร การต้ังราคาเพ่ือให้ได้รับก าไรตามเป้าหมาย โดยพิจารณาด าเนินการก าหนดก าไรที่ต้องการได้

จากผลิตภัณฑ์/บริการน้ันๆ เช่น คุณยายอนงค์ต้องการขายมะม่วงแช่อ่ิม ได้ก าไรขวดละ 25 บาท ดังน้ันคุณยายอนงค์ จะต้องน าต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่อสินค้า 1 ชิ้น มาบวกรวมกับผลก าไรที่ต้องการตามเป้าหมาย จะปรากฏเป็นราคาจ าหน่าย ดังสมการ 

  ตัวอย่าง คุณยายอนงค์ขายมะม่วงแช่อ่ิม 
   ต้นทุน คือ มะม่วง และวัตถุดิบแช่อ่ิม  50 บาท 
   ค่าใช้จ่าย คือ ค่าแรง ค่าแก๊ส   15 บาท 
   ค่าโฆษณา ทางออนไลน์    5 บาท 
   ก าไรที่ประสงค์     25 บาท 

ราคาขาย    =     ต้นทุน + ค่าใช้จ่าย + ค่าโฆษณา + ก าไรที่
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ราคาขาย = 50 + 15 + 5 + 25   =   95 บาท 
 

 2. การต้ังราคาโดยมุ่งยอดขาย เป็นการต้ังราคาที่ต้องการให้เกิดผลต่อยอดขายในรูปจ านวนหน่วยหรือจ านวนเงิน ยอดขายในรูป
จ านวนเงินก็คือ รายได้จากการขาย ดังในสมการ 

 

การต้ังราคาโดยมุ่งยอดขายที่จะน ามาพิจารณาในที่น้ีมี 2 ประเด็นคือ การต้ังราคาเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และการต้ังราคาเพ่ือเพ่ิมส่วน
ครองตลาด กรณีที่ผู้ประกอบการขายผลิตภัณฑ์/บริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้อ่ืน ท าให้เกิดการแข่งขันจากฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกัน 
ดังน้ัน ราคาจึงเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันยอดขายของร้านค้าได้ เช่น ขายราคาต่ ากว่าคู่แข่ง แต่ขายได้ปริมาณมากกว่าท าให้มีผลก าไร  
ที่ดีกว่า เป็นต้นดังน้ัน หากคุณยายอนงค์ต้องการขาย มะม่วงแช่อ่ิม ให้ได้ 500 ขวด จะต้องค านวณดังต่อไปน้ี 
 

 

รายได้จากการขาย  =  ราคา x ปริมาณการ

ต้องการก าไร 
25 บาท 

ราคาขาย 
95 บาท 
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 31 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 
  ตัวอย่าง คุณยายอนงค์ขายมะม่วงแช่อ่ิม 
   ราคาขาย        95 บาท 
   ปริมาณการขาย      500 ขวด 
   รายได้จากการขาย = 95 x 500  =   47,500 บาท 
 เมื่อคุณยายอนงค์ขายได้ 500 ขวด จะได้รับเงิน 47,500 บาท (หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายขวดละ 70 บาท) จะท าให้ได้รับผล

ก าไรทั้งส้ิน 47,500 – (70*500) = 12,500 บาท 
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 3. วัตถุประสงค์อ่ืนๆ คือ การต้ังราคาของธุรกิจที่มีเป้าหมายอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมาประกอบด้วย 2 กรณี คือการต้ังราคาเพ่ือ
เผชิญการแข่งขัน และการต้ังราคาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคา โดยผู้ประกอบการชุมชน อาจใช้รูปแบบน้ีน้อย นอกจากจะก้าวสู่
อุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวแล้ว 

  ดังน้ัน คุณยายอนงค์ มีคู่แข่งทางการตลาด ท าให้คุณยายอนงค์ขายสินค้าได้ลดลงจึงต้องใช้รูปแบบการต้ังราคาของธุรกิจที่มี
เป้าหมายอ่ืนๆ คือ ท าให้ราคาเทียบเท่าคู่แข่งทางการตลาด หรือราคาต่ ากว่า เพ่ือดึงดูดลูกค้า หากสินค้ามีคุณภาพสูงสามารถใช้เพ่ือ
น าเสนอคุณภาพของวัตถุดิบและรสชาติแทนการลดราคาได้ 

  

ปรับราคาต่อสู้กับ
คู่แข่ง 

ลดเหลือ 85 บาท 

มีคู่แข่งใน
ตลาด 

ขายราคา 90 
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 33 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

หลักการออกแบบตราสินค้า 
 ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ ค า สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือส่วนประสมของส่ิงดังกล่าวเพ่ือระบุถึงสินค้าและบริการของผู้ขายรายใด
รายหน่ึง หรือกลุ่มของผู้ขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งขันและสร้างการจดจ าผลิตภัณฑ์/บริการ จากตราสินค้าได้  
โดยลักษณะที่ดีของตราสินค้าจะต้องสะท้อนบุคลิกของสินค้า หรือลักษณะของสินค้า เช่น คุณเอ๋ขายขนมไทยควรออกแบบให้มีรูปลักษณ์
เป็นแบบไทยควรเป็นภาพกราฟิกมากกว่าภาพของจริง สามารถออกแบบได้จากเว็บไซต์ช่วยออกแบบตราสินค้า และที่ส าคัญคือไม่ควรมี
รายละเอียดมากเกินไป ท าให้ไม่เกิดความโดดเด่น อีกทั้งสียังเป็นเร่ืองที่ช่วยในการจดจ าตราสินค้าได้อีกด้วย 
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 35 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

มาตรฐานสินค้าที่ควรรู้ 
 

เคร่ืองหมาย อย. 
เคร่ืองหมาย อย. หรือสัญลักษณ์ อย. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ัน ได้ผ่านการจด
ทะเบียนตามกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการ ซ่ึงการ

แสดงสัญลักษณ์แบบใดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละประเภท ผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
อาหาร ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ และวัตถุอันตรายในบ้านเรือน ส่วนผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจะแสดงในรูปแบบของเลขจดแจ้ง
เคร่ืองส าอาง ส่วนผลิตภัณฑ์ยาแสดงในรูปแบบของเลขทะเบียนยา ทั้งน้ีสามารถติดต่อขอทราบข้อมู ลเพ่ิมเติมหรือขอจดทะเบียนได้ที่ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th https://oryor.com/ หรือช่องทาง
โทรศัพท์ 02-590-7000 

 

เคร่ืองหมายมาตรฐาน มอก. 
 มอก. คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกลและยานพาหนะโยธาและวัสดุก่อสร้าง โภค
ภัณฑ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมของไหล เคมี สีและวาร์นิช อาหาร วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน 
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดย
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisi.go.th/ หรือช่องทางโทรศัพท์ 02-202-3300 

 

เคร่ืองหมาย GMP HACCP 
 Good Manufacturing Practice (GMP HACCP) คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ดีในการผลิตอาหาร เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค มีเน้ือหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ สุขลักษณะของสถานที่ ต้ังและอาคารผลิตเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด และบุคลากร 
โดยสามารถติดต่อได้ที่ สาธารณสุขจังหวัด หรือสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
http://masci.or.th หรือช่องทางโทรศัพท์ 02-617-1727 ต่อ 307, 308, 312, 321 

เคร่ืองหมายฮาลาล (HALAL FOOD) 
 เครื่องหมายฮาลาล คือ เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต่างๆ ที่มีการควบคุมการผลิต การให้บริการ หรือ

การจ าหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา โดยสามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://halal.or.th หรือช่องทางโทรศัพท์ 02-218-1053 
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 37 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 มผช. คือ เครื่องหมายแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยย่ืนขอเพ่ือ
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในระดับประเทศ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
ที่เว็บไซต์ https://www.tisi.go.th/ หรือช่องทางโทรศัพท์ 02-202-3300 

  

โดยมาตรฐานทั้งหมดน้ันผู้ประกอบการชุมชนควรจะต้องให้ความส าคัญ และศึกษาเพ่ือท าให้สินค้าของตนเองมีมาตรฐานและได้รับการ
รับรองในระดับประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าให้กับลูกค้าเราได้ ดังน้ัน หากคุณยายอนงค์ขายมะม่วงดอง ซ่ึงเป็นประเภทอาหาร 
ต้องขอมาตรฐานที่ส าคัญคือเครื่องหมาย อย. 
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 39 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

เปิดร้านค้าออนไลน์ (Online Shop) 

 

พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับร้านค้าออนไลน์ 
 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการท าร้านค้าออนไลน์น้ัน มีความจ าเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ อาทิ โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์เอกสารที่เป็นองค์ประกอบส าหรับการท าร้านค้าออนไลน์ โดยไม่จ าเป็นว่า
ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องมีทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็สามารถบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์ได้ดังน้ัน การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะท าให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจได้ 
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  คอมพิวเตอร์ ใช้ส าหรับการจัดต้ังร้านค้าออนไลน์ รับค าส่ังซ้ือจากลูกค้า โต้ตอบกับลูกค้ามี
ความส าคัญอย่างย่ิงในการท าร้านค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการชุมชนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใช้
บริการได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
มากกว่า2,000 แห่ง ทั่วประเทศ 

   

 

 

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ใช้ส าหรับบริหารจัดการร้านค้า รับค าส่ังซ้ือจากลูกค้า โต้ตอบกับลูกค้า 
มีความส าคัญอย่างย่ิงในการบริหารร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ที่พกพาง่าย สะดวกส าหรับการ
ตรวจสอบรายการส่ังซ้ือของลูกค้าเป็นอย่างย่ิง 

 

  

Commented [m3]: มันเป็นเนื้อหากาใช้บริการเน็ต เราเอาไปใส่ใน ข้อ 
2 อินเทอร์เน็ตดีไหมคะ 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 41 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

  กล้องดิจิทัล ใช้ส าหรับการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์/บริการ เพ่ือประกอบการขาย เน่ืองจากผู้ซ้ือไม่
สามารถเห็นสินค้าตัวจริง หรือจับต้องได้ ดังน้ัน ภาพถ่ายจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือความหมาย หากภาพ
ชัดเจนสวยงาม ครบถ้วนทุกมุมมอง ท าให้มีโอกาสที่ลูกค้าตัดสินใจซ้ือได้ง่ายกว่า ผู้ประกอบการชุมชน
สามารถใช้เพียงกล้องโทรศัพท์ถ่ายภาพก็สามารถใช้งานได้ โดยต้องจัดองค์ประกอบแสงให้เหมาะสม 

 

 

  เคร่ืองพิมพ์เอกสาร ใช้ในกรณีการจัดพิมพ์เอกสาร การจ่าหน้าการส่งสินค้า รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ในการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ป้ายข้อเสนอพิเศษ ป้ายโฆษณา ค าอธิบาย สรรพคุณ รหัส
ยืนยันการใช้บริการ บัตรส่วนลด บัตรผ่าน ฯลฯ ประกอบกับผลิตภัณฑ์/บริการที่จ าหน่าย 
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2. อินเทอร์เน็ต เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการและผู้ซ้ือทั่วโลก ให้เข้าถึงกันได้ โดยกระทรวงดิ จิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ได้มียุทธศาสตร์ในการวางโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับประชาชนไทย เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ให้เกิด
ประโยชน์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี คือ เน็ตประชารัฐ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน สามารถตรวจสอบจุดให้บริการได้ที่ www.netpracharat.com หรือ http://thaitelecentre.org  หรือสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-142-1202 

 
อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนส าคัญของการติดต่อส่ือสารผ่านโลกดิจิทัล ผู้ที่ใช้โครงข่ายต้องมีบัญชีในการยืนยันตนเอง ส าหรับรับข้อมูล

ข่าวสาร หรือค าส่ังซ้ือ ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนต้องสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (Email) 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 43 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

  บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) คือ บัญชีส าหรับการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นเสมือนบ้านเลขที่ หาก
ผู้ประกอบการต้องการส่งจดหมายถึงลูกค้า ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เพ่ือส่งจดหมายไปยังลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ก็เช่นกัน เป็นการจัดต้ังที่อยู่แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดส่งจดหมาย โดยบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นพ้ืนฐาน
ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดังน้ัน ผู้ประกอบการจะต้องมีบัญชีอีเมล อย่างน้อย 1 บัญชี  

 
จ ากันง่ายๆ อีเมลจะมีสัญลักษณ์ “@”แอ็ดไซน์ 

  อีเมลมีผู้ให้บริการฟรีหลายบริษัท โดยมีอีเมลที่นิยมใช้ อาทิ กูเกิลจีเมล (Gmail) ไมโครซอฟต์เอาท์ลุค (Outlook) 
แอปเปิลไอคลาวด์ (iCloud) เป็นต้น  
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หน้าจอระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกูเกิล (Google Gmail) 

  



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 45 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 

 
หน้าจอระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของไมโครซอฟต์ (Microsoft Outlook) 
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หน้าจอระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของแอปเปิล (Apple iCloud) 

  



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 47 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

ขั้นตอนการสมัครและใช้งานบัญชีอีเมล (Email) 

 
 

  1) ต้ังชื่อที่อยู่ อีเมล ผู้ประกอบการชุมชนสามารถต้ังชื่อที่อยู่อีเมลเป็นภาษาอังกฤษให้ส่ือความหมายถึงชื่อร้านค้า 
ตัวอย่างเช่น คุณยายอนงค์ ขายผลไม้แช่อ่ิม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2515 ก็สามารถต้ังชื่อที่อยู่เป็น 

   AnongFruit2515@gmail.com 

   AnongThaiFruit@gmail.com 
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   AnongMango2515@gmail.com 

   Anong_Thaifruit@gmail.com 

     หลักเกณฑ์การต้ังชื่อที่อยู่อีเมลประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ หากชื่อร้านค้าของผู้ประกอบการชุมชนไม่
ประกอบด้วยค าเฉพาะ อาจท าให้มีโอกาสซ้ าซ้อนกับที่อยู่อีเมลของผู้อ่ืนจึงต้องเปล่ียนหรือใส่สัญลักษณ์ เพ่ือให้จดจ าได้ง่าย 

  2) ต้ังรหัสผ่านเข้าสู่บัญชีอีเมล รหัสผ่านเป็นส่ิงส าคัญในการยืนยันตัวตน เพ่ือเข้าสู่บัญชี และอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
อยู่ในกล่องจดหมาย ดังน้ันการต้ังรหัสผ่านส าหรับบัญชีอีเมล ต้องมีความปลอดภัย โดยหลักการที่ท าให้รหัสผ่านมีความปลอดภัย คือ  
ต้ังรหัสผ่านให้มีความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกัน ไม่ต้ังรหัสผ่านจากชื่อ 
นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ หรือจากพจนานุกรม และไม่ต้ังรหัสผ่านจากค าที่เรียงกันบนแป้นพิมพ์ 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 49 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 
  รหัส ผ่านที่ ไม่ ควร ใช้ ง าน  เช่น 12345678, password, abc123, qwerty, football, 1qaz2wsx,  login, welcome, 
0987654321 เป็นต้น 

 Tips ห า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ชุ ม ช น คิ ด ร หั ส ผ่ า น ไ ม่ อ อ ก  ส า ม า ร ถ เ ข้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พ่ื อ ส ร้ า ง ร หั ส ผ่ า นไ ด้ ที่  
https://lastpass.com/generatepassword.php และกด Generate จะได้รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยทันท ี
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  3) กรอกข้อมูลบัญชีอีเมล อีเมลจะมีพ้ืนที่ให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับบัญชีอีเมล เช่น ชื่อ นามสกุล รูปภาพประจ าบัญชี
อีเมล เพศ วัน เดือน ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

 
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครอีเมล 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 51 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

     ผู้ประกอบการด าเนินการสมัครและใช้งานบัญชีอีเมล (Email) ตามขั้นตอนดังกล่าวจะได้บัญชีที่สามารถน ามาใช้ในการ
สมัครเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) และร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce Platform/ E-Marketplace) 
ได้ 

 3.บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นส่ิงที่จ าเป็นที่ผู้ประกอบการชุมชนต้องสร้างเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยประเทศไทยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมากถึง46 ล้านบัญชีผู้ใช้ อันดับที่ 1 คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
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อันดับที่ 2 คือ ยูทูป (Youtube) และอันดับที่ 3คือ ไลน์ (Line) ซ่ึงส่วนใหญ่มีการซ้ือ-ขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์มากถึง 11.58 ล้านคน 
ฉะน้ัน การจัดท าบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้มากข้ึนกว่าการโฆษณาแบบเดิม โดยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่แนะน าส าหรับผู้ประกอบการชุมชน คือ เฟซบุ๊ก 

 เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเคร่ืองมือสังคมออนไลน์ที่มีความนิยมมาก ประเทศไทยมีผู้ใช้งานมากถึง 46 ล้านบัญชี ดังน้ัน หาก
ผู้ประกอบการต้องการส่ือสาร สามารถสร้างการรับรู้ของลูกค้าได้มากสูงสุดถึง 46 ล้านบัญชีด้วยกัน โดย แบ่งเป็นเพศชายร้อย
ละ 51 และเพศหญิงร้อยละ 491 

 

Tips การสร้างบัญชี ผู้ใช้ส าหรับ Facebook และการสร้างร้านค้า Facebook Page สามารถดูวีดิทัศน์การสอนของโครงการ 
SMEGoOnline ได้ที่ https://www.smesgoonline.com/page/basic.php 

  

  

                                   
 
1 We are social. (2017). Digital in 2017: Global Overview. https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview 
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 53 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

4. บัญชีธนาคารและระบบตรวจสอบการรับเงิน  

 
 บัญชีธนาคารส าหรับร้านค้าออนไลน์ เป็นช่องทางหลักในการรับเงินจากลูกค้าหรือระบบร้านค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการชุมชนต้อง
เปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลหรือบริษัท เพ่ือเป็นบัญชีส าหรับรับเงินจากการขายสินค้า โดยสามารถเปิดบัญชีผ่านธนาคารพาณิชย์
ต่างๆ ที่ให้บริการในประเทศไทย อาจมีการเปิดบัญชีหลายธนาคาร เพ่ือรองรับการโอนเงินของลูกค้า ส่ิงส าคัญคือ บัญชีธนาคารต้อง
สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้สะดวก รวดเร็ว เพ่ือตรวจสอบการช าระเงินของลูกค้า และด าเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป 
ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเปิดบัญชีผ่านธนาคารพาณิชย์ใกล้บ้าน พร้อมลงทะเบียนใช้ระบบตรวจสอบยอดเงิน ในช่องทางที่ธนาคารเปิด
ให้บริการ สามารถผูกบริการพร้อมเพย์ เพ่ือสะดวกต่อการซ้ือขายของผู้ประกอบการชุมชนและลูกค้าได้ 
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Tips พร้อมเพย์ ดีกับผู้ประกอบการชุมชน 

 พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นระบบการให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคล ไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
หรือเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือท าการโอนเงิน ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ซ้ือ ท าให้ผู้ประกอบการชุมชนมีโอกาสในการขายสินค้า
ได้ดีย่ิงขึ้น จากค่าธรรมเนียมการโอนที่ผู้ซื้อโอนเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร ในกรณีที่ซื้อสินค้าไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ
ผ่านช่องทางโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) และทางตู้กดเงินสด(ATM) ท าให้ผู้ประกอบการ
ชุมชนไม่จ าเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารหลายธนาคารเพ่ือรองรับการโอนเงินอีกด้วย 

 
 ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนหากไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารหลายธนาคาร สามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ เพ่ือให้ลูกค้าสะดวกและ
เพ่ิมโอกาสในการซ้ือขายสินค้าอีกด้วย ขั้นตอนการลงทะเบียน ให้เตรียม 3 ส่ิงคือ สมุดบัญชีเงินฝาก บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง และ
โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียนทั้งน้ีผู้ประกอบการชุมชนสามารถลงทะเบียนได้ที่ตู้กดเงินสด (ATM) ทางอินเทอร์เน็ต (Internet 
Banking) ทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) หรือสาขาธนาคารใกล้สถานประกอบการชุมชน   
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การเลือกระบบร้านค้าออนไลน์ 
 แบบลูกค้ากับลูกค้า (Customer to Customer : C2C) 

ระบบร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบลูกค้ากับลูกค้าน้ันมีความนิยมใช้ในการขายสินค้ามือสองหรือสินค้าที่มีความเฉพาะ ไม่ได้ผลิต
เป็นจ านวนมากๆ หลักการขาย ผู้ขายจะประกาศขายผ่านช่องทางออนไลน์และผู้ซ้ือจะเข้ามาค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสามารถพูดคุย ตก
ลงราคา ท าการโอนเงิน และจัดส่งสินค้า หรือนัดพบ เพ่ือท าการซ้ือขาย ซ่ึงผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตสินค้าเฉพาะชิ้นงานเช่น ภาพวาด 
ส่ิงประดิษฐ์ หัตถกรรม ที่ผลิตเป็นจ านวนน้อยๆ สามารถเข้าใช้บริการร้านค้าออนไลน์แบบลูกค้ากับลูกค้าได้ โดยแนะน าเว็บไซต์ในประเทศ
ไทย คือ ขายดีดอทคอม (Kaidee.com) ตลาดพลาซ่าดอทคอม (Taladplaza.com) หรือการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็สามารถ
ท าร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบลูกค้ากับลูกค้าได้ เช่น ประกาศขายผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น 
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ขายดีดอทคอม (Kaidee.com) เป็นบริการกลางส าหรับการขายสินค้า โดยมีหมวดหมู่ มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เคร่ืองดนตรี 
กีฬา จักรยาน แม่และเด็ก กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย สุขภาพและความงาม บ้านและสวน พระเคร่ือง ของสะสม 
อสังหาริมทรัพย์ รถมือสอง อะไหล่รถ ประดับยนต์ จักรยานยนต์ กล้อง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เกม สัตว์เล้ียง งานอดิเรก ธุรกิจ บริการ ท่องเที่ยว 
การศึกษา และแบ่งปัน ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้า หรือของที่ไม่ได้ใช้งานมาขายในบริการของขายดีดอทคอมได้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.kaidee.com 
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เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเคร่ืองมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีการประยุกต์ใช้ช่องทางในการประกาศขายสินค้าเพ่ือให้
เพ่ือนที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สนใจติดต่อซ้ือขายผ่านช่องทางที่ใช้งานเป็นประจ า โดยจะมีผู้บริโภคจ านวนมาก แต่ไม่มีการจ าแนก
กลุ่มสินค้าที่ชัดเจน จึงท าให้ต้องมีการสืบค้นสินค้าจากค าส าคัญ (Keyword) หากลูกค้าให้ความสนใจ จะสามารถส่งข้อความถึงผู้ขายได้ดู
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com 
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 แบบธุรกิจกับลูกค้า (Business to Customer : B2C) 

  ระบบร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบธุรกิจกับลูกค้าน้ัน เป็นรูปแบบธุรกิจที่นิยมใช้งานมากที่สุดในผู้ประกอบการระดับเร่ิมต้น
ธุรกิจ จนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยมีหลักการขายเป็นการเปิดร้านค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้ซ้ือสามารถเข้าถึงหน้าร้านผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยมีการน าเสนอสินค้า ราคา และโปรโมชัน โดยมีการเลือกสินค้าใส่ตะกร้า และท าการช าระเงินผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบการ
ให้บริการ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร การช าระผ่านบัตรเครดิต การช าระผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการช าระเงิน และอ่ืนๆ ผู้ประกอบการชุมชน ที่
ผลิตสินค้าจ าหน่าย ในกลุ่ม ผ้าทอ เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย สินค้าแฟชั่น เคร่ืองประดับ จิวเวอร่ี สินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลัก งานฝีมือ ของตกแต่ง
บ้าน สินค้าความงาม สมุนไพร สปา ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารแปรรูป สินค้าเกษตร ท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ สามารถใช้บริการระบบร้านค้า
ออนไลน์ โดยผู้ให้บริการที่แนะน าในประเทศไทย คือ เทพช็อป (lnwshop) ไทยแลนด์มอล (Thailandmall) ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (Thailand 
Postmart) เป็นต้น 
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เทพช็อป (lnwshop) เป็นเว็บไซต์ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถเปิดใช้บริการร้านค้าออนไลน์ได้ฟรี ไม่มี
เง่ือนไข มีหมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ เส้ือผ้าแฟชั่น เคร่ืองส าอาง ความงาม ของเล่น ของสะสม ของที่ระลึก แม่และเด็ก ศิลปหัตถกรรม 
(ของท ามือ) ของใช้ ของตกแต่งบ้าน อาหาร และสุขภาพ เทคโนโลยี มือถือ คอมพิวเตอร์ บันเทิง ดนตรีและภาพยนต์ สัตว์เล้ียงและอุปกรณ์ 
หนังสือและนิตยสาร เคร่ืองเขียน/อุปกรณ์ส านักงาน/ของใช้เบ็ดเตล็ด อุปกรณ์และเคร่ืองมือช่าง ของเก่า ของสะสม กล้องและอุปกรณ์ กีฬา
และกิจกรรม outdoor รถ ยานพาหนะ บ้านและที่ดิน อ่ืนๆ ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นเปิดร้านค้าจ าหน่ายได้ผ่าน
เว็บไซต์บริการระบบร้านค้าออนไลน์ของเทพช็อปได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lnwshop.com 
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ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (Thailand Postmart) เป็นเว็บไซต์ให้บริการตลาดกลางออนไลน์ด าเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด โดยเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางที่ขายสินค้าจากชุมชน โดยมีสินค้าเกษตรอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ผู้ประกอบการสามารถส่ง
ข้อมูลสินค้าเพ่ือท าการขายบนตลาดกลางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดได้ โดยมีหมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ อร่อยทั่วไทย ของดี
ประจ าจังหวัด เหรียญกรมธนารักษ์ สินค้าไปรษณีย์ แสตมป์และส่ิงสะสม ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชน สามารถน าสินค้า ที่ผลิตขึ้นส่งเข้าสู่
ตลาดกลางเพ่ือจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์กลางของไทยแลนด์โพสต์มาร์ทได้ ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์https://thailandpostmart.com 
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  ไทยแลนด์มอลล์ (Thailandmall) เป็นเว็บไซต์ให้บริการตลาดกลางออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเปิดร้านค้า
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีฐานลูกค้าและสินค้าของผู้ประกอบการชุมชนรายอ่ืนๆ รวมอยู่ที่เดียวกัน เพ่ือสะดวกต่อการซ้ือของลูกค้า มี
หมวดหมู่ของร้านค้าที่รองรับคือ โอทอป (OTOP) เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ครัวโลก และการแพทย์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชน สามารถ
น าสินค้าที่ ผลิตขึ้ น ส่ งเข้ า สู่ตลาดกลางเพ่ือจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ตลาดกลางของไทยแลนด์มอล  ดู เ พ่ิม เ ติม ไ ด้ที่เ ว็บ ไซ ต์  
http://thailandmall.net 
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แอดเพย์ (@Pay) เป็นระบบที่ให้บริการตลาดกลางออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเปิดร้านค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมี
คุณสมบัติใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ง่าย รองรับคุณสมบัติการรับบริการช าระเงิน เติมเงิน จ่ายค่าสาธารณูปโภค และการขายสินค้า
ออนไลน์ได้ เป็นระบบที่ส่งเสริมให้ใช้ส าหรับผู้ประกอบการชุมชน และสินค้าวัฒนธรรม โดยจะมีการแจ้งเตือนการส่ังซ้ือผ่านระบบ SMS 
และ Line สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://addpay.co.th/ 
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แบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) 

  ระบบร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ เป็นรูปแบบการซ้ือขายแบบเฉพาะ โดยมีการจัดซ้ือเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ได้
ราคาที่ต่ าและธุรกิจที่ซ้ือสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือขายต่อ โดยหลักการขาย ผู้ขายจะต้องขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ 
พร้อมน าข้อมูลสินค้าขึ้นสู่ระบบ และผู้ซ้ือจะเข้ามาค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์ และด าเนินการขอราคาตามปริมาณที่ต้องการ ซ่ึงจะอยู่ใน
กระบวนการจัดซ้ือและพัสดุของบริษัทน้ันๆ โดยผู้ประกอบการชุมชน ที่สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวนมาก หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะที่
บริษัทอ่ืนๆ ต้องการ สามารถเข้าใช้บริการระบบการจัดซ้ือแบบธุรกิจกับธุรกิจ  โดยมีผู้ให้บริการที่แนะน าในประเทศไทยคือ กู๊ดช้อยส์ 
(Goodchoiz) 

  



Connected Netpracharat 
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเน็ตประชารัฐ 

64 โครงการเน็ตประชารัฐ (Netpracharat)     

  กู๊ดช้อยส์ (Goodchoiz) เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน โดยให้บริการในระดับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
และเล็ก รวมทั้งลูกค้าส่วนบุคคล ในการส่ังซ้ือสินค้า พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการชุมชนสามารถน าสินค้ามาขายให้
ธุรกิจขนาดใหญ่และเล็กได้อาทิ จัดตะกร้าสินค้าชุมชนพรีเมี่ยม ส าหรับการส่ังซ้ือเป็นของฝากในช่วงเทศกาล เป็นต้น โดยมีการจัดพิมพ์
สมุดรายการสินค้า (Catalogue) เพ่ือให้บริษัทใช้ในการดูรายการสินค้าก่อนส่ังซ้ือ ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์www.goodchoize.com 
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เตรียมข้อมูลร้านค้า 
 ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับการจัดต้ังร้านค้าออนไลน์ ด้วยการเร่ิมขายของออนไลน์น้ันมี
ประโยชน์ เป็นส่ิงที่ท าได้ง่าย และมีต้นทุนต่ า การสร้างร้านค้าออนไลน์ที่จะประสบความส าเร็จได้น้ัน จ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวและ
จัดเตรียมข้อมูลที่ดี เพราะหากไม่สนใจ หรือต้ังใจจริงๆ อาจจะท าให้ต้องล้มเลิกไปได้ โดยการเร่ิมต้นที่ดีคือ เรียนรู้หลักการเปิดร้านค้า
ออนไลน์ในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการชุมชนได้เตรียมความพร้อมร้านค้าของตนเอง ซ่ึงมหีลักการต่างๆ ดังน้ี 

 การต้ังช่ือร้าน การเปิดร้านค้าออนไลน์ ส่ิงส าคัญที่ผู้ประกอบการชุมชนไม่ควรมองข้ามน่ันคือ การต้ังชื่อร้าน การต้ังชื่อจะส่งผลถึงว่า 
ร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชนคือใคร ขายสินค้าประเภทใด ระดับราคาของสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร มีแนวคิดของการ
ขายสินค้าอย่างไร ดังน้ัน การต้ังชื่อร้านควรพิจารณาให้รอบคอบ ซ่ึงมีหลักการดังน้ี 



Connected Netpracharat 
สร้างความส าเร็จ เช่ือมต่อเน็ตประชารัฐ 

66 โครงการเน็ตประชารัฐ (Netpracharat)     

 
ตัวอย่างการต้ังช่ือร้านค้าตามหลักเกณฑ์การต้ังช่ือร้านและตัวอย่างโลโก้ร้านค้า

 

Commented [m4]: อันนี้ชื่อภาพ หรือ หัวข้อคะ อยากให้แยกหัวข้อให้
ชัดเจน มันดูปนๆกับรูปข้างบน เลยอาจจะงงได้ 

Commented [m5R4]:  

Commented [m6R4]:  
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การตกแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์ 

สีสัน ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องเลือกสีสันให้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ สีสันจะช่วยสร้างความรู้สึกต่างๆ อีกทั้งยังบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ โดยแสดงตัวอย่างความหมายของสีดังต่อไปน้ี 

o สีเขียว หมายถึง สุขภาพ ธรรมชาติ 
o สีเหลือง หมายถึง คนหนุ่มสาว ความมั่นใจ 
o สีส้ม หมายถึง พลังงาน ความสดใสร่าเริง 
o สีแดง หมายถึง อ านาจ ความต่ืนเต้น 
o สีชมพู หมายถึง ความเป็นผู้หญิง 
o สีด า หมายถึง หรูหรามีระดับ  
o สีขาว หมายถึง บริสุทธ์ิ ปลอดภัย 
o สีน้ าเงิน หมายถึง ความมั่นคง ปลอดภัย 
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 ตัวอย่างการเลือกสีสันให้เหมาะสมกับร้านค้า จะช่วยน าเสนอความรู้สึกของสินค้าได้ดี เช่น สินค้ากีฬามีการใช้สีสดใส โดยสีเหลืองหมายถึง
คนหนุ่มสาว มีความมั่นใจ ท าให้ผู้ซ้ือสนใจและสามารถจดจ าร้านค้าได้ง่ายย่ิงขึ้น 

 
พ้ืนท่ีว่าง การจัดองค์ประกอบเว็บไซต์ก็เหมือนกันเหมือนกับการออกแบบหน้านิตยสาร ผู้ประกอบการจะต้องจัดการหน้าร้านค้า ไม่

ควรมีภาพและเน้ือหาที่อึดอัด แน่นเกินไป  จนท าให้รู้สึกอึดอัด และไม่มีที่พักสายตาการจัดหน้าร้านค้าออนไลน์จะต้องมีพ้ืนที่การวาง
เน้ือหาอย่างเหมาะสม ไม่แน่น หรือว่างจนเกินไป  



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 69 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 
 

ฟอนต์หรือตัวอักษร ควรใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย หัวกลม ตัวพิมพ์ปกติ และขนาดไม่เล็กจนเกินไปเพ่ือรองรับต่อกลุ่มเป้าหมายของ
ตนเอง โดยการเลือกฟอนต์หรือตัวอักษร ควรเลือกให้อ่านง่ายและเหมาะสมกับรูปแบบของสินค้าและร้านค้า 
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เนื้อหาเน้นส้ันๆได้ใจความ ธรรมชาติของผู้ซ้ือ การอ่านข้อมูลจากหน้าร้านค้าออนไลน์จะต้องน าเสนอในรูปแบบเน้ือหาส้ันเข้าใจง่าย 
และสามารถตอบปัญหา ผู้ซ้ือสินค้าได้ โดยเทคนิคหน่ึงที่ท าให้ผู้เข้าชมไม่รู้สึกว่าเน้ือหามีความยาวจนเกินไป ก็คือการเลือกใช้ รายการ
ประโยชน์ หรือรายการจุดเด่นของสินค้า ในการน าเสนอเน้ือหาหรือการน าเสนอเน้ือหาแบบอินโฟกราฟิก ซ่ึงย่อยเน้ือหาให้ส้ันกระชับ 
ร่วมกับการเล่าเร่ืองด้วยภาพถ่ายหรือภาพวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น  
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Tips อินโฟกราฟิก (Infographic) สามารถท าง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าสร้างได้ที่เว็บไซต์ http://piktochart.com 
จะท าให้ได้ภาพสรุปข้อมูลร้านค้าเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้บริโภคได้ 

 
เว็บไซต์ Piktochart ส าหรับการสร้างอินโฟกราฟิก แบบออนไลน์ 
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วิธีการต้ังค่าร้านค้าออนไลน์ 
 Inwshop ระบบร้านค้าออนไลน์ที่มาด้วยแนวทาง “เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ไม่มีเง่ือนไข” มีขั้นตอนการขอใช้บริการร้านค้าออนไลน์
ง่ายๆ ดังต่อไปน้ี  

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.lnwshop.com และกดปุ่ม (เปิดร้านค้าฟรี) 

 
2. ต้ังค่าข้อมูลร้านค้า 3 ขั้นตอน คือ กรอกข้อมูลร้านค้าและอัพโหลดรูปภาพร้าน เลือกเทมเพลตส าหรับร้านค้า และยอมรับ

ข้อตกลงและนโยบายการใช้งาน 
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ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลร้านค้าและอัพโหลดรูปภาพร้าน  
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกเทมเพลตส าหรับร้านค้า  
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ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลและยอมรับข้อตกลง 
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ขั้นตอนที่ 3 (ต่อ) อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานและกดเปิดใช้บริการร้านค้าออนไลน์ 
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เปิดร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย 

Tips การเพ่ิมสินค้า ผู้ประกอบการชุมชนสามารถดูค าแนะน าการเพ่ิมสินค้าในระบบ หรือขอค าแนะน าจากวิทยากร E-Commerce ชุมชน 
ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่าน โดยรายการสินค้าที่พร้อมจ าหน่ายจะปรากฏให้ลูกค้าเห็นผ่านร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงข้อมูลที่ผู้ประกอบการ
ชุมชนจะต้องเตรียมตัวก่อนการเพ่ิมสินค้า คือ ชื่อสินค้า ราคา ค าอธิบาย รูปภาพ เป็นต้น 
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Tips การตกแต่งร้านค้าออนไลน์ส าหรับผู้ประกอบการชุมชนเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ผู้ประกอบการชุมชนควรตกแต่งหน้าร้านให้สอดคล้องกับ
สินค้าที่จ าหน่าย โดยสามารถเลือกเทมเพลตที่มีลักษณะเหมาะสมกับร้านค้า และปรับแต่งส่วนต่างๆ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
พร้อมจัดท าโลโก้ร้านค้าและแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แนะน าร้านค้า ตามหลักการตกแต่งหน้าร้านออนไลน์ ดังต่อไปน้ี  
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การสร้างหน้าร้านผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Page) 

 การสร้างหน้าร้านผ่านบริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จะต้องมีบัญชีสังคมออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานที่  
https://www.facebook.com/pages/create โดยผู้ประกอบการชุมชนจะต้องเลือกประเภทของเพจ เช่น ตัวอย่างคุณยายอนงค์ ขาย
มะม่วงแช่อ่ิม ท าการเลือกเป็นแบรนด์หรือสินค้าเพ่ือให้สัมพันธ์กับรูปแบบการให้บริการของเฟซบุ๊กแฟนเพจ พร้อมด าเนินการกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วนประกอบด้วย ก าหนดหมวดหมู่สินค้า และระบุชื่อแบรนด์หรือชื่อสินค้า 
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 เมื่อท าการระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ผู้ประกอบการชุมชนสามารถอ่านข้อก าหนดการให้บริการของเพจเฟซบุ๊กได้เมื่อยินยอมตาม
ข้อก าหนดดังกล่าว ให้กดปุ่ม “เร่ิมต้นใช้งาน” 
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 ระบบจะสร้างเพจร้านค้า โดยระบุชื่อร้านค้า ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า การจัดส่ง และข้อมูลการ
ติดต่อ เพ่ือให้ลูกค้าเห็นข้อมูลและสามารถตัดสินใจซ้ือ และติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
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Tips การสร้าง URL ให้ร้านค้า เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสะดวก และสามารถแชร์และท าการตลาดดิจิทัลได้ง่าย ซ่ึงเป็นอีกวิธีในการช่วยให้
ร้านค้าออนไลน์บนเพจเฟซบุ๊กสามารถจดจ าได้ง่ายย่ิงขึ้น โดยผู้ประกอบการชุมชนสามารถด าเนินการได้ง่ายๆ โดยเลือกเมนู “เกี่ยวกับ” 
ที่หน้าเพจของตนเอง จากน้ันกดที่ “สร้างชื่อผู้ใช้ของเพจ” และท าการระบุชื่อผู้ใช้ของเพจเป็นภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างของคุณยายอนงค์ ต้ัง
เป็น “AnongThaiFruit”คุณยายอนงค์จะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบได้ โดยใช้ชื่อเพจเป็น @AnongThaiFruit ท าให้ง่าย 
ต่อการจดจ าของลูกค้าได้ 
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ภาษีร้านค้าออนไลน์ 
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 87 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 ผู้ประกอบการชุมชน หากท าธุรกรรมซ้ือขายสินค้าออนไลน์ น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปี ให้เสียภาษีรายได้บุคคล (ตามปกติ) หากมีรายได้
มากกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปีจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม การรายงานภาษีสามารถรายงานข้อมูลให้กรมสรรพากรรับทราบ ในช่วงรอบการเสียภาษี
แต่ละปี และย่ืนแบบภาษีได้ที่ www.rd.go.th หรือส านักงานสรรพากรในพ้ืนที่ สรุปคือ ถ้ารายได้ทั้งหมด (เงินที่ได้รับทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย) 
ไม่เกิน900,000 บาท/ปี และไม่มีรายได้จากทางอ่ืน ผู้ประกอบการชุมชนจะไม่ต้องเสียภาษ ี  
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การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือการค้าออนไลน์ 
 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบร้านค้าออนไลน์ได้ ด้วยการจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือท าการขอเคร่ืองหมายรับรอง DBD Registered และ DBD Verified  
โดยประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ สร้างความน่าเชื่อถือ ความมีตัวตนของผู้ประกอบการ จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับสิทธิในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศ โดยมีวิธีการดังต่อไปน้ี คุณยาย
อนงค์เร่ิมท าการค้าขายออนไลน์ อยากให้คนเชื่อถือว่าซ้ือจากร้านค้าคุณยายแล้ว สามารถรู้ว่าคุณยายมีตัวตนจริง ไม่ทุจริต คุณยายก็
จะต้องเร่ิมด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจ E-Commerce 

 



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
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ภาพตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ตัวอย่างการยืนยันผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่น 

ในร้านค้าออนไลน์และแสดงรายละเอียดผู้ประกอบการชุมชน   
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เงื่อนไขการขอ DBD Registered 

1. ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เคร่ืองหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสาร
แนบต่อกรม ดังน้ี  

1.1 บุคคลธรรมดา  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

- เอกสารที่แสดงว่าได้จัดท าร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(URL) 

1.2 นิติบุคคล  

- หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้องและประทับตราส าคัญ 

- เอกสารที่แสดงว่าได้จัดท าร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(URL) 
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1.3 กรณีอ่ืนๆ 

- เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เป็นต้น 

2. เคร่ืองหมายรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมาย 

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเคร่ืองหมาย DBD Registered หากตรวจพบว่าร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเคร่ืองหมาย
ดังกล่าวได้กระท าการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. ห้ามมิให้ท าการคัดลอกเคร่ืองหมาย DBD Registered และน าไปแสดงไว้บนร้านค้าออนไลน์หรือ Homepage อ่ืนที่ไม่ตรงกับ
ร้านค้าออนไลน์ที่ได้แจ้งไว้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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 ฉะน้ันการขอใช้เคร่ืองหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจะได้
เคร่ืองหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจว่าเว็บไซต์ของเรามีตัวตน สามารถตรวจสอบได้ โดยในระดับ
เร่ิมต้น คือ การขอเคร่ืองหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified)  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Sliver ระดับดี, Gold ระดับดีมาก 
และ Platinum ระดับดีเด่น โดยตัวอย่างคือ ถ้าคุณป้าอนงค์จดทะเบียนพาณิชย์ในนามบุคคลธรรมดา เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนด้วย DBD 
Registered แล้ว ก็สามารถได้รับการรับรองในระดับ DBD Verified Silver ได้ ดังน้ัน ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง
กับการขอรับการรับรองมาตรฐานได้ดังต่อไปน้ี 

ออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเคร่ืองหมาย DBD Registered รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์
ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ 
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ออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์
ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี จัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ได้แก่ ได้รับรางวัลประกวด
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาติใช้เคร่ืองหมาย 

 - บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 - จัดส่งงบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 - จดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 - เป็นเจ้าของโดเมนเนม 
 - มีระบบการส่ังซ้ือ การช าระเงิน และการจัดส่ง 
 - ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 - สินค้าหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - สินค้าหรือบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เด็ก

และเยาวชน 
การยื่นขออนุญาติใช้เคร่ืองหมาย 

 สามารถย่ืนผ่านทาง www.trustmarkthai.com หรือ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์



เน็ตประชารัฐเพ่ือการสร้างรายได้ 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ รอบท่ี 3 

 95 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  

 


