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V-Commerce 
 



ในช่วงวนัหยุดยาวปลายปี ผมเช่ือว่าผูค้นกว่าร้อยละ 99.99 คง

ก าลงัมองหาสถานท่ีพกัผ่อน วา่แลว้ก็ควา้โทรศพัท์มือถือเปิด Application 

ยอดนิยมเพื่อคน้หาโรงแรมท่ีพกัทันที ในบางคร้ังถา้คิดไม่ออกว่าจะหา

ร้านอาหารอร่อยๆ ท่ีไหนก็เปิด Application และคน้หาทนัที เรียกไดว้า่ทุก

ส่ิงท่ีอยากรู้สามารถคน้หาขอ้มูลไดเ้พียงปลายน้ิว ขอเพียงเราเช่ือมต่ออยูก่บั

อินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

ขอ้มูลล่าสุดเป็นท่ีน่าต่ืนเตน้วา่ “คนไทย” มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตสูง

ท่ีสุดของโลก นั่นแสดงว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไปจากสมยัก่อน

อยา่งชดัเจนแลว้ว่า ทุกส่ิงทุกอยา่งอยู่บนอินเทอร์เน็ต และจะเกิดอะไรข้ึน 

ถา้ธุรกิจของเรายงัไม่มีตวัตนอยูบ่นโลกออนไลน์ ถา้เราท าธุรกิจโรงแรม แต่

ลูกคา้ไม่สามารถคน้หาธุรกิจของเราบนอินเทอร์เน็ตในขณะท่ีพวกเขาก าลงั

ตอ้งการอยู ่นัน่ก็เท่ากบัเราก าลงัเสียโอกาสไปอยา่งน่าเสียดาย  

 

ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน 

= 

โอกาสไดลู้กคา้ใหม่มากข้ึน 
 

เวบ็ไซต์…สร้างตวัตนบนโลกออนไลน์ 
เว็บไซต์คืออะไร สรุปสั้ นๆ ก็คือเป็นหน้าเว็บเพจหลายหน้า 

เช่ือมโยงกนัผา่นทางไฮเปอร์ลิงก์ เพ่ือน าเสนอขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดย

ถูกจดัเก็บไวใ้นเวลิดไ์วดเ์วบ็นัน่เอง 

 



 

ธุรกจิดี ๊ด ีเมือ่มเีวบ็ไว้ขายของออนไลน์ 

 เขา้ถึงไดทุ้กท่ี  = เราขยายสาขาไปทัว่โลก 

 เขา้ถึงไดทุ้กเวลา = เราเป็น 7/11 เปิดร้านไดต้ลอด 24 ชม.  

 น าเสนอขอ้มูลจ านวนมาก โดยใชต้น้ทุนต ่า 

 ปรับปรุงขอ้มูลไดง่้ายและเร็วกวา่ส่ืออ่ืน 

 วดัผลทางการตลาดไดช้ดัเจน  

 

ในการพฒันาเวบ็ไซตน์ั้นส่ิงส าคญัก็คือ “เราตอ้งคิดใหญ่ แต่ให้

ลองเร่ิมท าแบบเล็กๆ ก่อน” โดยตอ้งเรียนรู้กระบวนการดว้ยตนเอง (ไม่ใช่

คิดแต่จะจ้างคนอ่ืนท า) กลา้ลองผิดลองถูก โดยเลือกใชว้ิธีท่ีตน้ทุนต ่าแต่

ถูกตอ้ง และท่ีส าคญัก็คือ ตอ้งมัน่ใจ! ว่าการท าธุรกิจออนไลน์จะประสบ

ผลส าเร็จได ้(อยา่ทอ้ถอยง่ายๆ) ดงัเช่นกรณีศึกษาอยา่ง Amazon.com ท่ีถือ

ก าเนิดข้ึนในปี 1995 จากการขายหนังสือออนไลน์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของโลก 

แต่เพียงระยะเวลา 3 ปีต่อจากนั้น ก็ขยายไลน์สินคา้มากมาย และกลายเป็น

เจา้ตลาดธุรกิจคา้ปลีกออนไลน์อยา่งรวดเร็ว ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ี “คิดใหญ่” วา่ 

Amazon จะเป็นร้านคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ตท่ีขายสินคา้ทุกอย่างท่ีมีขาย

ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และมีพนัธกิจคือ 1) ธุรกิจของเรา คือร้านคา้ปลีกทาง

อินเตอร์เน็ต 2) ลูกคา้ของเรา คือประชากรทั่วโลก และ 3) คุณค่าท่ีให้กับ

ลูกคา้ คือให้บริการไดร้วดเร็วท่ีสุด ง่ายท่ีสุด ซ่ึงขณะน้ีคงไม่มีใครกลา้เถียง

วา่ Amazon ไดบ้รรลุพนัธกิจเหล่าน้ีไปเรียบร้อยแลว้ 



 
เจฟฟ์ เบโซส์ ผู้ก่อตั้ง Amazon.com 

 

ช่ือเวบ็ดมีีชัยไปเกนิคร่ึง 
การตั้งช่ือเวบ็ ก็เปรียบเสมือนช่ือบริษทั ท่ีตอ้งคิด คิด คิด แลว้ก็

คิดให้ถ่ีถว้น เพราะมนัจะติดอยูก่บัแบรนด์ธุรกิจของเราไปตลอด ซ่ึงก็มีวิธี

ตั้งช่ือเวบ็ไดห้ลายรูปแบบ 

1. Generic Domain Name เ ช่ น  book.com, shop.com, 

home.com ช่ือเวบ็แบบน้ีมกัจะเห็นผลทางการตลาดได้เร็ว เพราะเป็นช่ือ

ทัว่ไปท่ีส่ือถึงธุรกิจท่ีท าอยู่ แต่จะไม่ดีในระยะยาว ดว้ยเพราะเป็นค าทั่วๆ 

ไป ท่ีไม่ไดส้ร้างแบรนดใ์หธุ้รกิจ 

2. Brand Name เ ช่ น  amazon.com, ebay.com, apple.com ช่ื อ

แบบน้ีไม่ส่ือถึงสินคา้/บริการ จึงเห็นผลทางการตลาดชา้ และตอ้งโหมโป

รโมทเพื่อสร้างการรับรู้ ซ่ึงถา้ส าเร็จก็จะไดผ้ลในระยะยาว  

3. Generic+Brand Name เ ช่ น  nokair.com, homepro.co.th, 

officemate.co.th เป็นการผสานข้อดีของการตั้งช่ือเว็บแบบ Generic และ 

Brand Name ไวด้ว้ยกนั จึงเป็นหลกัการตั้งช่ือเวบ็ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 

4.  Brand Name (ที่ ส่ือถึงธุรกิจ) เช่น  tarad.com, sanook.com, 

pramool.com จดัวา่เป็นการตั้งช่ือเวบ็ท่ีดีท่ีสุดก็วา่ได ้เพราะนอกจากจะส่ือ

ถึงธุรกิจท่ีท าแลว้ ยงัมีกล่ินอายของความเป็นแบรนดไ์ดอี้กดว้ย แต่ถา้คิดจะ



ตั้ งช่ือเว็บลักษณะน้ีอาจหายากหน่อย เพราะคงมีคนจับจองพ้ืนท่ีกัน

เรียบร้อยไปแลว้ จนเกิดเป็นธุรกิจประมูลขายช่ือเวบ็ท่ีมีมูลค่าหลายหม่ืน

หลายลา้นบาทกนัเลยทีเดียว 

 แต่ไม่วา่เราจะเลือกตั้งช่ือเวบ็รูปแบบใดก็ตาม ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ ช่ือ

เวบ็ตอ้งสั้น จดจ าง่าย และอาศยัหลกัตั้งช่ือเวบ็ดงัน้ี 
1. ตวัอกัษรตั้งแต่ 3-63 และตอ้งใช ้a-z, 0-9, ขีดกลาง (-) และ “.” เท่านั้น  

2. ตวัอกัษรเล็กหรือใหญ่ ไม่มีผลต่อการตั้ง Domain Name  

3. ไม่ควรสะกดยาก และยาวเกินไป  

4. หลีกเล่ียงการใช ้ขีดกลาง (-) ยกเวน้กรณีท่ีช่ือ Domain ท่ีอ่านยาก  

5. เลือกใชน้ามสกุล Domain มาตรฐาน  

 สากล  

.com (= Commercial) - เวบ็ไซตธุ์รกิจการคา้ 

.biz  (= Business) - เวบ็ไซตธุ์รกิจการคา้  

 .net (= Network) - เวบ็ไซตท่ี์มีการท างานเก่ียวกบัเครือข่าย  

  .org (= Organization) - เวบ็ไซตอ์งคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร  

 .info - เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอขอ้มูลเป็นหลกั 

ไทย 

  .in.th - เวบ็ไซตบ์ุคคลธรรมดา  

 .co.th .ac.th .or.th .go.th - เวบ็ไซตธุ์รกิจ การศึกษา องคก์ร ภาครัฐ  

 

การตั้งช่ือเวบ็ที่มีคุณภาพ 

จะช่วยให้ลูกค้า จดจ าง่าย บอกต่อง่าย  

ช่วยเพิม่คนเข้าชมเวบ็ไซต์ 
 

 



กฎ 5 ข้อ ออกแบบเวบ็เป็นกเ็ห็นเงนิล้าน 
กฎข้อที ่1 Accessibility  

“ถ้าเวบ็ทีม่ีอยู่ลูกค้าเข้าถึงไม่สะดวก สู้ไม่มีเสียเลยดีกว่า” 

จุดมุ่งหมายเพ่ือใหลู้กคา้เป้าหมายเกิดความประทบัใจตลอดเวลาท่ี

ชมเวบ็ของเราอยู่ ซ่ึงมีหลายเร่ืองท่ีตอ้งจดัการ เช่น ควรออกแบบเว็บให้

รองรับหลายขนาดหน้าจอ หรือที่เรียกว่า Screen Resolution ท่ีหลากหลาย 

เด๋ียวน้ีก็นิยมประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเรียกวา่  Responsive Web ท่ีสามารถ

รองรับไดท้ั้งคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ก หรือแมแ้ตส่มาร์ตโฟน การออกแบบเวบ็

ท่ีแสดงผลได้ทุก Web Brower ไม่ว่าจะเป็น  Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Safari การเลือกใช ้Font มาตรฐานของเวบ็ไซต์ 

(ภาษาไทยแนะน าให้ใช ้Tahoma และภาษาองักฤษใช ้Arial, Verdana หรือ 

Times new Roman ก็ได)้ และหลายคนคงลืมนึกถึงเร่ือง Tag รูปภาพ ท่ีควร

ตั้งช่ือไฟลท่ี์น าข้ึนบนเวบ็ ซ่ึงจะช่วยเร่ืองล าดบัการคน้หาใน Search Engine 

หรือแมก้ระทัง่การใช้สีที่เหมาะสม อยา่ลืมนึกถึงกลุ่มผูเ้ยี่ยมชมท่ีตาบอดสี 

ใช้สัญลักษณ์ประกอบการใช้สี เช่น * ในช่องท่ีจ าเป็นต้องกรอกข้อมูล 

รวมทั้งระมดัระวงัเร่ือง Contrast (หมายถึง สีของตวัอกัษรกบัสีพ้ืนหลงัควร

เป็นสีท่ีตดักนั)  

 



 
ตวัอยา่งการออกแบบเวบ็ไซต ์Responsive Web 

 
ปัจจุบนันิยม Google Chrome ใชห้นา้จอขนาด 1366*768 และศึกษาแนวโนม้ความนิยมของ

หนา้จอของคนไทยไดจ้าก www.truehits.net 

 

 

 

 

 

http://www.truehits.net/


กฎข้อที ่2 Speed  

“คนส่วนใหญ่ให้เวลากับเว็บที่เข้าใหม่ไม่เกิน 6 วินาท ี

และจากไปเมื่อไม่พบข้อมูลทีต้่องการ”  

มีหลายวิธีท่ีช่วยให้การเขา้ถึงเวบ็มีความเร็วมากข้ึน เช่น รูปภาพ

บนเว็บควรบันทึกนามสกุล .jpg, .gif เล่ียงการ Auto Play ส าหรับ Video 

หรือ Audio เลือก Web Hosting ท่ีเร็ว มี Bandwidth ท่ีมากพอ ถา้จะโฆษณา

ผา่น Banner หรือติดตั้ง Counter เช่น ตวัวดัสถิติต่างๆ ใหดู้เร่ือง Server ของ

ผูใ้ห้บริการเหล่านั้นดว้ย หลีกเล่ียงการใช ้Flash ภาพเคล่ือนไหว และ Intro 

Page โดยไม่จ าเป็น  

 
ทดสอบวา่เวบ็เราเร็วแค่ไหนท่ี www.webpagetest.org 

 

กฎข้อที ่3 Attractiveness  

“เวบ็สวยกเ็หมือนสาวงาม มีหนุ่มๆ มารุมล้อม”  

ลองท าตามขั้ นตอนของหลัก  AIDA จะช่วยดึงดูดผู ้ชมให้

ประทบัใจเวบ็ของเรากนัดีกวา่ 

 



 
A - Attention หาวิธีการให้ผูช้มหยุดท่ีจะอ่านขอ้มูล เช่น ใช้ภาพ

คนเป็นจุดก่ึงกลาง เพราะเป็นจุดน าสายตา และยงัช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือ

ใหเ้วบ็ของเราอีกดว้ย 

I - Interest ร้อยเรียงเร่ืองราวให้ผูช้มเกิดความสนใจในตวัสินคา้ 

โดยคิดค าสั้นๆ ง่ายๆ แต่ชดัเจน และเลง็ไปท่ีขอ้มูลท่ีลูกคา้สนใจ 

D – Desire ท าให้เกิดความรู้สึกอยากซ้ืออยากลอง ในขั้นตอนน้ีก็

เหมือนการฉีด Filler ท่ีจะเติมเตม็ความตอ้งการซ้ือ ให้รู้สึกอยากไดอ้ยากใช ้

เช่น การแสดงภาพสินคา้หลายมุมมอง การ Review สินคา้จากลูกคา้ท่ีเคยใช ้ 

A – Action ปิดการขาย หรือท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือทนัที หรือ

ท่ีเรียกวา่ Call to Action จุดน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องเรา เช่น ตอ้งการ

ให้สมคัรสมาชิก ก็ควรมีปุ่ม Register NOW ตวัโตๆ เด่นๆ หรือถา้ตอ้งการ

ให้สั่งซ้ือ ก็มีปุ่ม Oder NOW บางคร้ังก็อาจใช้วิธีลด แลก แจก แถม เป็น

ตวักระตุน้ Call to Action   

ถา้การออกแบบเวบ็ไซต์ทั้ งเวบ็ยากเกินไป ขอแนะน าให้ทดลอง

ท ากับ Web Page สักหน้าก่อน หรือจะลองสร้าง Landing Page มาสัก

แคมเปญเพ่ือจบัทิศทางก่อนดีไซน์เวบ็หลกั เช่น ตวัอยา่งเวบ็น้ี ผมวา่เคา้ขั้น

เทพมากเร่ืองการออกแบบ Landing Page ท่ีน่าสนใจครับ 



 

 

 

 
การสร้าง Attractiveness ผา่น Landing Page ของ Zalora.com 

Attention 

Interest 

Desire 

Action 



กฎข้อที ่4 Simplicity  

“เวบ็ใช้ง่าย ลูกค้ากอ็ยู่กบัเวบ็เราได้นาน”  

เราคงไม่อยากให้ลูกคา้ท่ีแวะเขา้มาในเวบ็และจากไปทนัทีเพราะ

เวบ็ใชง้านยาก คราวน้ีลองมองยอ้นกลบัมาว่ามีอะไรท่ีช่วยให้ผูช้มอยู่กับ

เวบ็ของเราไดน้านข้ึน เช่น แสดง “เมนู” และ “ปุ่ม” ส าหรับคลิกท่ีชดัเจน 

สร้าง Link กลบัสู่ Homepage จากทุกหน้า มีระบบน าทาง (Navigation) มี 

Footer Menu ก็ช่วยให้สะดวกแม้จะอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บโดยไม่ต้อง

เสียเวลา Scroll กลบัข้ึนมาดา้นบน การมี Sitemap ท่ีจะช่วยใหเ้ห็นภาพรวม

ของเวบ็ และอย่าลืมสร้างแบบฟอร์มส าหรับติดต่อหรือสั่งซ้ือสินคา้ ท่ีไม่

บงัคบัใหผู้ก้รอกขอ้มูลเกินความจ าเป็น 

 

 

 

แสดง “เมนู” และ “ปุ่ม” ส าหรับคลกิ ชัดเจน 

สร้าง Link กลบัสู่ 

Homepage 

User-Friendly Navigation  

 Homepage 

สร้าง Footer Menu  

 



กฎข้อที ่5 Credibility  

“เวบ็น่าเช่ือถือ ลูกค้ากก็ล้าคลกิส่ังซ้ือ”  

จงอยา่เขา้ขา้งตวัเอง และหมัน่ถามเพ่ือนๆ หรือลูกคา้ของเราวา่ใน

เส้ียววินาทีแรกท่ีเห็นเว็บของเรา ดูแล้วน่าเช่ือถือหรือไม่ ซ่ึงต้องอาศัย

หลายๆ ส่ิงประกอบกนั เช่น การดีไซน์เวบ็ใหเ้ป็นมืออาชีพ (ท าตามกฎขอ้ 1 

ถึง 4) มีเมนู “เก่ียวกบัเรา” อธิบายท่ีมาท่ีไปในธุรกิจของเรา มีภาพผูบ้ริหาร 

ทีมงาน รถขนส่งยิง่ดี นอกจากน้ี เมนู “ติดต่อเรา” เป็นอะไรท่ีขาดไม่ได ้ซ่ึง

การใช้เบอร์บ้านหรือส านักงาน จะมีความน่าเช่ือถือกว่ามือถือ มีแผนท่ี

ร้านคา้ชดัเจน (ถา้ไม่มีก็สร้างจาก Google Map ก็ได)้ ส าหรับใครเปิดเป็น

บริษทั ควรแสดงเอกสารการจดัตั้งบริษทั เช่น ภพ.20 หนงัสือรับรองบริษทั 

ก็ยิ่งเพ่ิมความมัน่ใจให้ลูกคา้ไม่น้อย ถา้มีเวลาก็ควรเพ่ิมหน้า Testimonials 

ท่ีเป็นการ Reviews จากผูซ้ื้อหรือใชบ้ริการ มีหนา้ FAQs ก็ยิง่ดี กรณีลูกคา้มี

ปัญหาเบ้ืองต้นจะได้เปิดอ่านได้ทันที และถ้าจะให้ดูดีมากข้ึน ลองหา

เคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือจากหน่วยงาน หรือสถาบนัต่างๆ มาใส่

ไวบ้นเวบ็ เช่น DBD Register, DBD Verified จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์หรือมาตรฐาน ISO ต่างๆ รับรองเลยวา่เวบ็จะยิง่ทวีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึนเป็นกอง   

 

 



 

 
ตัวอย่างเวบ็ไซต์ท่ีออกแบบได้น่าเช่ือถือ 

 

แนวโน้มเวบ็ดไีซน์ยุคใหม่ 
 เทรนด์การออกแบบเวบ็ในยคุน้ี ถา้ลองสังเกตจากการดูเวบ็ดงัๆ 

ของโลก ก็คงพอจบัทิศจบัทางไดว้า่สมยัน้ีเน้นดีไซน์ให้ท่ีมีความเรียบง่าย 

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เน้นรูปภาพขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่น (เรียกว่า Big Banner) 

สะดุดตาทนัทีท่ีเขา้เวบ็ การออกแบบไม่นิยมใหผู้ใ้ชต้อ้งคลิก แต่จะพยายาม

ออกแบบให้แสดงบนหน้าแรกท่ีผู ้ชมสามารถ Scroll ลงมาดูได้เร่ือยๆ 

(เรียกวา่ Single Page Design) เพราะสมยัน้ีนิยมท่องเวบ็ผ่านสมาร์ตโฟน ท่ี

ไม่ค่อยสะดวกหากตอ้งคลิกอะไรเยอะแยะยุง่เหยิง และท่ีส าคญัก็คืออยา่ลืม

เร่ือง Responsive Web ให้สามารถเขา้ถึงไดทุ้ก Device และทุก Brower กนั

ดว้ยครับ 

 



             
One Page Web Design Themeforest.net              PARALLAX WEB DESIGN 

http://everylastdrop.co.uk/ 
 

http://everylastdrop.co.uk/


   
FLAT DESIGN – Designmodo                         INTERACTIVE ดว้ย HTML5 

findyourwaytooz.com 
 

จะจ้างหรือท าเวบ็เองดหีนอ? 
สมยัน้ีการพฒันาเวบ็ไซต์ใครๆ ก็ท าไดโ้ดยแทบไม่ตอ้งมีความรู้

ดา้นการเขียนโปรแกรม เพราะมีเคร่ืองมือมากมายท่ีช่วยให้การท าเวบ็ง่าย

กวา่แต่ก่อนมาก อยา่งเช่น การใชบ้ริการเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป ซ่ึงมีผูใ้ห้บริการ

จ านวนมาก ทั้ งแบบฟรี และมีค่าใช้จ่าย หรือจะท าเว็บโดยใช้โปรแกรม 

Content Management System: CMS อ ย่ า ง เ ช่ น  Joomla, Wordpress ท่ี

สามารถปรับแต่งเวบ็ตามความตอ้งการไดดี้กวา่เวบ็ส าเร็จรูป แต่ก็อาจตอ้ง

ใชเ้วลา และความรู้ในเชิงเทคนิคเลก็นอ้ย แต่ก็ไม่ถึงกบัท่ีคนทัว่ไปจะเรียนรู้

ไม่ได ้แต่ถา้จะให้ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุดก็คงตอ้งเขียนเวบ็ข้ึนมาใช้

งานเอง ซ่ึงกรณีน้ีหากไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็คงต้องจ้าง

ผูพ้ฒันาเว็บมาช่วยจัดการ สงนราคาก็ข้ึนอยู่กับ Requirement ของเรา ยิ่ง

ซบัซอ้นค่าใชจ่้ายก็สูงเป็นเงาตามตวั ดงันั้น ก่อนตดัสินใจว่าจะพฒันาเวบ็

ในแบบใด ขอใหพิ้จารณาเร่ืองเหล่าน้ีเสียก่อน 

 

 

 

 



 

 

 

 
ตวัอยา่งผูใ้หบ้ริการเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป 

 

 
ตวัอยา่งผูใ้หบ้ริการ CMS 

 

   เวบ็ส าเร็จรูป    CMS     Outsource 

1. ตอ้งการเร็ว                  

2. ประหยดัค่าใชจ่้าย               

3. ไม่ตอ้งมีความรู้การเขียนโปรแกรม              

4. บริหารจดัการเวบ็ไดด้ว้ยตนเอง              

5. เวบ็ตรงตามความตอ้งการ                

6. ไม่ตอ้งมีพนกังานดูแลระบบ              

7. ความเส่ียงต ่าเร่ืองการท้ิงงาน              


