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ลิขสิทธ์ิ 

งานเขียน “ขายของ Online ไม่ง่าย แค่ตอ้งรู้”เขียนโดย สืบศกัด์ิ 

ล่ิวลกัษณ์ ไดรั้บความคุม้ครองทั้งในประเทศไทยและประเทศกลุ่มภาคีตาม

พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 

 

งานเขียนชุดน้ีอนุญาตใหด้าวน์โหลดหน่ึงชุดต่อหน่ึงท่านเท่านั้น 

สามารถอ่านในคอมพิวเตอร์หรือ พิมพเ์กบ็ไวเ้ป็นเอกสารไม่เกินหน่ึงชุด

เพื่อการศึกษาส่วนตวัเท่านั้นโดยไม่อนุญาตใหน้าํงานเขียนชุดน้ีไปกระทาํ

การดงัต่อไปน้ี 

 

ท าซ ้าหรือดัดแปลง,แจกจ่ายเผยแพร่ต่อสาธารณะชน,เสนอขาย

,ท าขาย,ให้เช่า ฯลฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เน้ือหาในอีบุ๊ก/หนงัสือเล่มน้ี เขียนจาก ขอ้มูล,ความรู้ และประสบการณ์
ส่วนตวัของผูเ้ขียน และจากท่ีศึกษามาจากแหล่งอ่ืน โดยไม่รับประกนั

ผลลพัธ์และไม่มีส่วนรับผดิต่อผลกาํไรขาดทุนขาดทุนของผูน้าํไป
ดาํเนินงาน 

 

 

 

 



ธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั่วโลกไม่ใช่เป็นเพียงแค่

กระแสความนิยม แต่ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิตของทุกคนไปแลว้ เราน่าจะคุน้เคยกบัคาํวา่ 

“Internet of Things” ท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดวา่

การใชอิ้นเทอร์เน็ตไดห้ลอมรวมทุกส่ิงทุกอยา่ง

ในโลก ไม่เวน้แมแ้ต่การใชชี้วิตของเราทุกคน 

ผูค้นทัว่โลกกว่า 37% เขา้ถึงโลกออนไลน์ 

ขณะท่ีทวีปเอเชียเขา้ถึงกวา่ 33% ส่วนบา้นเราก็

มีสัดส่วนไม่แพก้นัท่ี 36%  

 

 
 

 

 

 

ประชากรทัว่โลก 

37% 

เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตแลว้ 

คนไทย  

36% กเ็ขา้ถึง

อินเทอร์เน็ตแลว้

เช่นกนั 



ทราบหรือไม่ ? ว่า…   

o 1 ใน 8 คู่แต่งงานในอเมริกา เจอกนัผา่นอินเทอร์เน็ต 

o Facebook มีสมาชิก 1,000 ลา้นคน เทียบไดก้บัประเทศใหญ่

อนัดบั 3 ของโลก รองจากจีนและอินเดีย 

o จาํนวนปีท่ีส่ือเขา้ถึงคนได ้50 ลา้นคน วิทยุ 38 ปี ทีวี 13 ปี 

อินเทอร์เน็ต 4 ปี Ipod 3 ปีและ Facebook เพียง 2 ปี 

o จาํนวนอุปกรณ์ท่ีต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละปีคือ ปี 1984 จาํนวน 

1 ,000 ช้ิน 1992 จํานวน 1 ,000 ,000 ช้ิน ปี 2008 สูงถึง 

1,000,000,000 ช้ิน 

o ปี 2556 คนไทยมีการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 1.5 แสนลา้นบาท 

หรือ 5% ของมูลค่าตลาดคา้ปลีกทั้งหมด 3.3 ลา้นบาท 

o อตัราการซ้ือขายออนไลน์มีการเติบโต 20-30% ซ่ึงไดรั้บ

อิทธิพลจากออนไลน์ 80% และออฟไลน์ 20%  
 

 
 

 



WHY? จึงเป็นเช่นน้ัน… 

มีหลายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของไอซีทีแบบก้าว

กระโดด อยา่งเช่น อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตมีราคาต ่าลง แต่มี

ความง่ายในการใชง้านมากขึน้ กระแสแฟช่ันที่เพิ่มขึน้ พร้อมกบัความรู้

ของผู้ใช้งานที่สูงข้ึน (ตามกระแส) อีกทั้งความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีสูงขึน้ 

รวมทั้งการตลาดเฉพาะกลุ่มสินคา้/บริการสูงขึน้ ปัจจยัเหล่าน้ี ลว้นส่งผลให้

การใชอิ้นเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซเติบโตแบบไวกวา่แสงเลยทีเดียว 

 

 
 



   

 

“จับกระแส”  

พฤติกรรมผู้ซ้ือ-ผู้ขายสินค้าออนไลน์ของไทย  

แนวโน้มของพ่อค้าแม่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่มีอายุ

เฉลี่ย 18-35 ปี นั่นแสดงว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง แมแ้ต่นักเรียน

นักศึกษาก็ยงัหารายไดผ้่านช่องทางน้ี และดว้ยเป็นคนรุ่นใหม่ ไอเดียจึง

สร้างสรรค์และกลา้ทาํในส่ิงท่ีทา้ทายและยินดีท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ี

น่าสนใจกวา่อยูต่ลอดเวลา (ปรับตวัไดง่้ายตามกระแส) ซ่ึงเด๋ียวน้ีนิยมขาย

สินค้าออนไลน์โดยตรงแบบที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ผมกาํลงัจะบอกวา่

แนวโนม้ธุรกิจ Trading จะลดทอนไป ดว้ยเพราะผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคจะพบ

กนัง่ายข้ึนผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

ส่วนพฤติกรรมของนักช้อปออนไลน์ มีสัดส่วนพอๆ กนัระหวา่ง

ผูห้ญิง (59%) และผูช้าย (41%) ถา้เป็นผูช้าย มกัจะกลา้ซ้ือของออนไลน์ท่ีมี

ราคาสูงกว่าผูห้ญิง เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โทรศพัท์มือถือ ของแต่งบา้น แต่

ทวา่ผูห้ญิงมกัโปรดปรานซ้ือของออนไลน์บ่อยกวา่ผูช้าย เช่น สินคา้แฟชัน่ 

เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เป็นตน้ โดยท่ีคนวยัทาํงาน (67%) จดัเป็นกลุ่มนกัช้

อปออนไลน์มากท่ีสุด คงเป็นเพราะเป็นวยัท่ีมีกาํลงัซ้ือนัน่เอง และส่ิงท่ีควร

ระลึกไวอ้ยูเ่สมอก็คือ พฤติกรรมของนกัชอ้ปออนไลน์ พวกเคา้มกัเช่ือถือ

คาํพดูของลูกคา้ดว้ยกนัเองมากกวา่คาํโฆษณาของผูข้าย ท่ีกล่าวเช่นน้ีไม่ได้

บอกวา่การโฆษณาไม่สาํคญันะครับ แต่เน้ือหาของการส่ือสารผา่นโฆษณา



 

ช่องทางการซ้ือขายผา่นโซเชียล

มีเดีย 

Facebook /Line/Instagram 

 

ต่างหากท่ีเจา้ของธุรกิจตอ้งพยายามมุ่งเนน้ไปท่ีความจริงใจ และใกลชิ้ดกบั

ลกูคา้ใหม้ากท่ีสุดนัน่เองครับ  

 

สถิตกิารเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของไทย  

o ผูห้ญิง 59% ผูช้าย 41% 

o กลุ่มคนทาํงาน 67% กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 31% 

o ช่วงเวลาสูงสุด 15:00 - 15:59 น. ช่วงเวลาตํ่าสุด 05:00 - 05:59 น. 

o วนัเสาร์ อาทิตย ์เป็นวนัท่ีคนเล่นเวบ็นอ้ยท่ีสุด 

o มาจากประเทศไทย:ต่างประเทศ (IP) 72.62%:27:38%  

o รายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000-30,000 บาท  

Source: Truehits.net  

 

 

 “Change” to Digital Marketing 

 เม่ืออ่านมาถึงบรรทดัน้ี ผมเช่ือ

วา่ทุกท่านคงพอจะเห็นภาพแลว้วา่ธุรกิจอี

คอมเมิร์ซไม่ใช่ส่ิงท่ีจะมานัง่ตดัสินใจอยู่

ว่ า จ ะ ทํา ห รื อ ไ ม่ ทํา ? แ ต่ มัน คื อ  “ A 

MUST” เป็นส่ิงท่ีต้องทํา หากยงั

ปรารถนาท่ีจะทําธุรกิจอยู่อย่างย ั่งยืน เพราะพฤติกรรมผู ้บริโภคได้

เปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิงแลว้ครับ 



อตัราการซ้ือขายผา่นโซเซียล

มีเดีย 

เคย 49.75% 

ไม่เคย 50.3% 

แบ่งเป็น 

หญิง 55.9% 

ชาย 44.1% 

การเร่ิมต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้ นไม่ได้

ยุง่ยากซับซอ้น ผมวา่มนัง่ายกวา่การไปจด

ทะเบียนตั้งบริษทั เปิดโรงงาน เปิดกิจการ

ต่างๆ เสียอีก แต่ทว่าส่ิงท่ีทา้ทายมากกว่า

นั้ นก็ คือ  ความยั่งยืนของมันต่างหาก 

เพราะแน่นอนว่าอะไรท่ีทําได้ง่ายๆ คู่

แข่งขนัของเราก็ทาํไดเ้ช่นกนั ความสําเร็จ

ของอีคอมเมิร์ซ จึงไม่ไดอ้ยู่ท่ีการเร่ิมตน้ แต่มนัคือวิธีการท่ีจะทาํให้ธุรกิจ

สามารถยืนอยู่อย่างมัน่คงไดย้ ัง่ยืนให้นานท่ีสุดครับ ซ่ึงคงหนีไม่พน้เร่ือง 

“การตลาดยุคดิจิทลั” ท่ีมีความซับซ้อนกว่าการทาํตลาดในอดีตท่ีผ่านมา 

หวัใจของมนัอยูท่ี่ Content ท่ีจะส่ือสารท่ีตอ้งพยายามนาํเสนอใหส้อดคลอ้ง

กบัพฤติกรรม และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

 

Digital Marketing  

Business Plan 

Website 

SEO 

e-mail Marketing 

Content Marketing 

Online Marketing 

Social Marketing 

Viral Marketing 

Mobile Marketing 

ROI 



CASE STUDY 

Modern Thai Hotel พลกิธุรกจิ “ตาย” ให้ “โต” ผ่านออนไลน์ 

ลองมาดูตวัอยา่งการทาํ Digital Marketing ของธุรกิจโรงแรมแห่ง

น้ี ซ่ึงผมขออนุญาตนาํขอ้มูลจาก Slideshare ท่ีมีการนาํเสนอไวต้ั้งแต่ปี 

2554 มาเล่าสู่กนัฟัง แมจ้ะเป็น Case Study ในหลายปีท่ีผา่นมา แต่ท่ีอยาก

บอกก็คือเป็นเคสท่ีช้ีให้เห็นถึง “มุมมอง” ของนักวางแผนท่ีสามารถเห็น

อนาคตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน (ซ่ึงก็คือปัจจุบันน้ี) เป็น

กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ และมีความชดัเจนในความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนครับ 

Modern Thai Hotel เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเบตง 

จงัหวดัยะลา เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี เป็นโรงแรมขนาด 6 ชั้น 

หอ้งพกัรวม 77 หอ้ง ดว้ยความท่ีเป็นโรงแรมเก่า และไม่ไดรั้บการปรับปรุง

มานาน ทาํให้มีลูกคา้เขา้พกัเฉล่ียเพียง 8% หรือประมาณ 6 ห้องต่อวนั

เท่านั้น (วงัเวงแท…้)  

 
สภาพโรงแรมแรมก่อนปรับปรุง (คุณกล้าพักมัย้?) 

 

 

 

 



ผมวา่หากใครอยูใ่นสภาพธุรกิจเช่นน้ี ทางออกท่ีง่ายท่ีสุดก็คงเลิก

กิจการไปแลว้ แต่ดว้ยทศันคติท่ีเป็นบวก ร่วมกบัโอกาสของอีคอมเมิร์ซท่ี

กาํลงัจะกลายเป็นกระแสในขณะนั้น ทาํให้การเร่ิมตน้ธุรกิจของ Modern 

Thai Hotel ไม่ใช่เป็นแค่ความฝัน แต่สามารถทาํใหเ้ป็นจริง และเห็นผลได้

อยา่งรวดเร็ว มาดูกนัครับวา่ Modern Thai Hotel มีกลยทุธ์อะไรท่ีพลิกธุรกิจ 

“ตาย” ให ้“โต” ผา่น  Digital Marketing 

Step1: ปรับแผนธุรกจิ 

ปี 2554 ได ้Renovate โรงแรมใหน่้าอยูม่ากข้ึน เร่ิมวางแผนและ

ทาํการตลาดผา่นช่องทางออนไลน์ โดยวาง Positioning ของโรงแรมวา่ 

“Best Value… Thai Hospitality budget hotel chain” 

คือเป็นโรงแรมราคาประหยัดท่ีให้ความคุ้มค่าสูงสุด และ

ให้บริการอยา่งไทย ไดมี้การวิเคราะห์ธุรกิจโดยใชห้ลกั SWOT Analysis 

และวางแผนการตลาด โดยใช ้4Ps และช่องทางออนไลน์ท่ีเจาะตรงไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนห้อง ระดบั  ราคา/คนื (บาท) 

18  Standard  590 

57  Deluxe  790 

3  Suites  1,390 

 



 

 
โรงแรมแรมหลงัการปรับปรุง (น่าอยู่ขึน้จริงๆ) 

Step2: ปรับปรุงเว็บไซต์ 

 ลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ modernthaihotel.com ท่ีไม่เพียง

แค่สักแต่จะมีเวบ็เพ่ือใส่ไวใ้นนามบตัร แต่มีการนาํหลกัออกแบบและจดั

วางเน้ือหาบนเว็บให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู ้เยี่ยมชมยุคใหม่ 

อยา่งเช่นการนาํเสนอรูปภาพแบบ Big Pictures ท่ีจุดนาํสายตาของผูค้นสมยั

น้ีเม่ือชมเวบ็ไซตก์คื็อ “ภาพขนาดใหญ่ๆ” การกาํหนดสี ขนาดตวัอกัษรของ 

Head Line และรายละเอียดต่างๆ ดูจะเหมาะเจาะลงตวั และท่ีสาํคญัก็คือ 

“Keywords” ท่ีร้อยเรียงอยู่บนเว็บไซต์ ซ่ึงมีการวางแผนออนไลน์มาเป็น

อยา่งดี เพ่ือใหเ้วบ็ไซตถ์กูคน้พบบน Search Engine โดยเนน้คาํวา่ “SPA” 



 

 
 

Step3: โฆษณาออนไลน์ 

 Modern Thai Hotel ใชส่ื้อโซเซียลในทุกรูปแบบท่ีสามารถทาํได ้

อย่างเช่น Facebook (facebook.com/modernthaihotel) รวมทั้งการซ้ือ

โฆษณาบน Facebook ท่ีเรียกว่า Facebook Ads. วตัถุประสงค์เพื่อหา 

Fanpage และมอบสิทธิประโยชน์ท่ีเหนือกวา่ลูกคา้ Walk in ซ่ึงผลจากการ

โฆษณาผา่นช่องทางน้ีทาํใหมี้การจองโรงแรมตรงท่ี Facebook ถึง 10% เลย

ทีเดียว วา้ว วา้ว วา้ว! 

 



 
 Modern Thai Hotel ยงัใชส่ื้อออนไลน์อ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาด อยา่งเช่น Blog Marketing (modernthaihotel.wordpress.com) 

Twitter, Flickr, Foursquare, Google+ และท่ีน่าสนใจคือการโปรโมทผา่น 

Youtube Channel (www.youtube.com/user/modernthaihotel) ดว้ยเพราะ

โรงแรมมีเร่ืองราว หรือ Story ท่ีสามารถบอกเล่าส่ิงท่ีน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองตวัโรงแรมเอง เพื่อทาํให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการเขา้พกั ยงันาํเอา

แหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรม ประเพณี หรือแม้แต่วิถีชีวิตของคนเบตงมา

นาํเสนอเป็นจุดขาย โดยจะหมัน่สร้าง Video ประมาณ 1-2 Clip ต่อเดือน 

 
 

 

 



 

Step4: Location Marketing 
 ดว้ยความท่ีเป็นธุรกิจโรงแรม การใช ้Location Marketing จึงเป็น

ส่ิงท่ีน่าสนใจ เพราะเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี Modern Thai Hotel จึงนาํตวัเอง

ไปอยูใ่น Google Map ท่ีสามารถช่วยให้ลูกคา้คน้พบโรงแรมไดง่้าย และ

สะดวกในการเดินทางมากข้ึน ท่ีสาํคญักย็งัมีผลต่อการถูกคน้พบใน Google 

Search อีกดว้ย มีแต่ไดก้บัไดน้ะเน่ีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step5: Viral Marketing  

หลายท่านคงเคยแวะเขา้ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ผูใ้ห้บริการแนะนําสถานท่ี

ท่องเท่ียว โรงแรม ท่ีพกั และจองตัว๋เคร่ืองบินอย่างเช่น Tripadvisor ซ่ึง

จดัเป็นเวบ็การท่องเท่ียวระดบัโลกท่ีมีความน่าเช่ือถือ Modern Thai Hotel 

ไดน้าํ Review โรงแรมของตนจาก Tripadvisor มาแสดงท่ีเวบ็ไซต ์

modernthaihotl.com ซ่ึงช่วยเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีจะใชบ้ริการ และ

ท่ีสําคัญไม่แพ้กันคือ มันช่วยเร่ืองการแสดงในผลลัพธ์การค้นหาจาก 

Search Engine ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย เรียกวา่ยงิปืนนดัเดียวไดน้กสองตวั คุม้

จริงๆ วา่มั้ยล่ะ! 

 



 
 

Step6: Go to Mobile 

 ในปี 2014 จะมีใครคาดเดาไดว้า่สมาร์ตโฟนจะกลายเป็นอุปกรณ์

ยอดนิยมท่ีใชเ้ขา้ถึงอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดอยา่งเช่นในปัจจุบนัน้ี ซ่ึง Modern 

Thai Hotel ก็ ไ ด้พัฒ น า เ ว็บ ไ ซ ต์ ท่ี ร อ ง รั บ อุ ป ก ร ณ์ มื อ ถื อ 

(m.modernthaihotel.com) ไวเ้รียบร้อยแลว้ (ทาํก่อนกร็วยก่อน) และกเ็ป็น

เช่นนั้นจริงๆ Modern Thai Hotel สามารถดึงลูกคา้จากการคน้หาโรงแรม

ผา่นโทรศพัทมื์อถือไดม้ากถึง 20% 

 



 
 

 ความสําเร็จท่ีเ กิดข้ึนจากการวางแผนธุรกิจ ความใส่ใจใน

รายละเอียดการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ และโหมส่ือโฆษณาออนไลน์

ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง ทาํให ้Modern Thai Hotel มียอดจองพกั

เฉล่ีย 80% ต่อวนั (ไม่วงัเวงอีกแลว้ แต่กลายเป็นโรงแรมคึกคกั) และเม่ือ

คน้หาใน Google ดว้ย Keyword วา่ “betong hotel” กจ็ะพบกบั Modern 

Thai Hotel เป็นอนัดบัแรก รวมทั้งยงัข้ึนเป็นอนัดบั 1 ใน Review ของ 

Tripadvisor สามารถเล้ียงธุรกิจและพนกังานไดม้ากถึง 28 คนเลยทีเดียว 


