
 

วดัผลส ำเร็จผ่ำนออนไลน์  

จะม้วนเส่ือหรือได้ไปต่อ?  

12 
หยุดหาทางลัด เริ่มหาทางลุย 

หลายคนพยายามหาทางลัดแห่งความส าเร็จ แต่ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เจอ แม้เป็นธุรกจิเดียวกันก็ไม่

สามารถใช้สูตรส าเร็จได้ 100% ผมเชื่อว่าทางลัดความส าเร็จของผมก็คือหยุดหาทางลัด 

เร่ิมหาทางลุย 

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส คงไม่ได้หาทางลัดไปอเมริกาหรอก เค้าหาทางลุยไปแผ่นดินใหม่จน

เจอประเทศอเมริกา ลองคิดง่ายๆ ว่าถา้คุณพยายามขับรถไปทางลัดยังเป้าหมายที่ไม่เคย

ไป ส่วนใหญ่ก็จะหลงถูกมัย้? แล้วทางลัดไปที่ที่คุณคุ้นเคยมันใช้ได้จริง แต่ก็ไปได้แค่ที่เดิมๆ 

 
 



 เอาล่ะครับ ในท่ีสุดเราก็เดินทางมาถึงคลิกสุดทา้ยของหนงัสือเล่ม

น้ีกนัแลว้ (ผมน่ีแอบเศร้าเลยจริงๆ) แต่ไม่มีงานเล้ียงใดไม่เลิกรา ขอสรุป

สั้นๆ ในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กนัไปทั้งหมดนะครับ  

การท า Digital Marketing ตอ้งเร่ิมตั้งแต่การ “Change” กลา้ท่ีจะ

เปล่ียนแปลงความคิดและกลา้ท่ีจะลองท าส่ิงใหม่ รู้จกัท่ีจะมองหาน่านน ้ าสี

ครามท่ีคู่แข่งขันไม่ดุเดือดเหมือนทะเลสีเลือดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 

Keyword จากนั้นจึงเร่ิมวางแผนธุรกิจและค านวณหาจุดท่ีเราจะคืนทุน เม่ือ

มีความชัดเจนแล้วค่อยลงมือป้ันเว็บไซต์ท่ีจะขายของ จัดวางกลยุทธ์

การตลาดออนไลน์ และส่ือโซเชียลท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย เม่ือลูกคา้สัง่ซ้ือของ

ก็ตอ้งมีวธีิบริหารจดัการระบบจดัส่งสินคา้และการช าระเงินออนไลน์ เม่ือมี

รายได้เข้ากระเป๋าก็ตอ้งรู้จักบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และถ้า

อยากให้ธุรกิจออนไลน์ของเราด ารงคงอยู่ได้นานแสนนานก็อย่าลืม

ตระหนกัถึงเร่ืองจรรยาบรรณในธุรกิจออนไลน์ดว้ยครับ 

 

 
5 Step สู่ควำมส ำเร็จในธุรกจิ e-Commerce 

 



ยงัไม่หมดเพียงเท่าน้ีนะครับ ยงัมีอีกเร่ืองท่ีจะลืมไม่ได้เลยก็คือ 

“กำรวัดผลส ำเร็จ” ผมว่าหลายๆ ธุรกิจคงตั้ งค  าถามกันว่าถ้าเราใช้ส่ือ

ออฟไลน์ เช่น ลงโฆษณาในนิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ ออกทีวี เหล่าน้ีมนัวดั

ความคุม้ค่าไดอ้ยา่งไร นอกจากเพียงแค่ติดตามจากยอดขายท่ีเกิดข้ึน เสน่ห์

ของส่ือออนไลน์จึงมาตอบโจทยข์อ้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะส่ือออนไลน์ “วดั

ได้จริง” ไม่ว่าจะใช้ส่ือในรูปแบบไหนก็วดัผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ไม่ว่า

วตัถุประสงค์ทางการตลาดของเราจะเน้นดูท่ียอดขาย หรือเพียงแค่สร้าง 

Brand ก็วดัไดทุ้กมิติ ซ่ึงมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้

เรามากมายทีเดียวครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการวดัผลทางการตลาดออนไลน์ 

 

 

Sale 
- Transaction 

- Viewer/Customer  
- Conversion Cost 
- Conversion Ration 
- Avg. Rev/Customer  
 

Traffic 
- Page View, UIP 

- Subscription 

- Member 

- Acquisition Cost 

- Click Thru Rate (CTR)  
 

Awareness 
- Page View, UIP 

- Impression 

- Member  
 

E-Mail Marketing 
• No. of E-mail sent 

• Open Rate 

• No. of Click (CTR) 

• E-mail Address opt-in 
 

Banner Ads/Rich 

Media Ads. 
• No. of Impression 

• No. of Click (CTR) 
 

SEO, SEM 
• Site Visibility/Ranking 

• No. of Impression 

• No. of Click 

• No. of Conversions 



วดัผลออนไลน์  
ด้วย “เคร่ืองมอืเกบ็สถิตผู้ิชมเวบ็ไซต์”  
 เม่ือเราท าธุรกิจออนไลน์ และมีการติดตั้งเคร่ืองมือเก็บสถิติผูช้ม

ลงบนเวบ็ไซต์ หรือท่ีนิยมเรียกว่า Analytic ก็สามารถวิเคราะห์กลุ่มผูเ้ยี่ยม

ชมไดท้นัที จะท าใหรู้้วา่พวกเขาใช่กลุ่มเป้าหมายท่ีเราเลง็ไวห้รือไม่ 

 Analytic บอกอะไร? 

• จ านวนผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์

• ผูเ้ยีย่มชมเหล่านั้นมาจากไหน?  

• เขา้เวบ็ไซตข์องเราดว้ยอะไร?  

• พฤติกรรมการใชง้านบนเวบ็ไซต ์

• ฯลฯ 

 

เวบ็ไซต์  ไทย/ต่ำงประเทศ  ค่ำใช้จ่ำย  

Truehits.net  ไทย  มี  

Statmotion.com  ไทย  มี  

Stats.in.th  ไทย  ฟรี  

u-analyzer.com ไทย  ฟรี  

Google Analytics ต่างประเทศ  ฟรี  

Histats.com ต่างประเทศ  ฟรี  
รายช่ือผูใ้ห้บริการเคร่ืองมือเก็บสถิติผูช้มเวบ็ไซต ์(บางส่วน) 

 

 

 

 



 
ตวัอยา่งการวิเคราะห์สถิติเวบ็ไซต ์โดย Truehits.net 

 

 
ตวัอยา่งการวิเคราะห์สถิติเวบ็ไซต ์โดย Google Analytics 

 

มีผูใ้ห้บริการเคร่ืองมือเก็บสถิติผูช้มเวบ็ไซตม์ากมายอยา่งเช่นใน

ตารางด้านบนท่ีผมสรุปไวใ้ห้ ซ่ึงความสามารถในการวิเคราะห์ผลก็จะ

แตกต่างกันไปตามแต่ละผู ้ให้บริการ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานของ

เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยให้เรารู้จ านวนผูเ้ยี่ยมชมเวบ็ไซต ์ซ่ึงสามารถเรียกดู

เป็นรายชัว่โมง รายวนั เดือน หรือปี เราจะรู้วา่ผูเ้ยีย่มชมเหล่านั้นมาจากไหน 

เช่น คลิกมาจากประเทศไทย คลิกมาจากเวบ็ไซตอ์ะไร หรือพบเวบ็ไซตข์อง

เราจาก Search Engine ไหน นอกจากน้ี ยงัรู้ดว้ยวา่พวกเขาเขา้เวบ็ไซตข์อง

เราด้วยอุปกรณ์อะไร จาก Web Browser ใด ระบบปฏิบัติการใด ขนาด

หน้าจอเท่าไหร่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีประโยชน์มากในการออกแบบเวบ็ไซต์

ให้เหมากบัลูกคา้ของเรา นอกจากน้ี ยงัสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้



งานบนเวบ็ไซตข์องเราไดอี้กดว้ย เช่น ลูกคา้นิยมดูสินคา้อะไรมากท่ีสุด ใช้

เวลาอยูใ่นเวบ็ไซตน์านแค่ไหน หรือออกจากหนา้เวบ็ไซตเ์ราในหน้าไหน 

เป็นตน้  

 
 

หลกัการติดตั้งเคร่ืองมือเก็บสถิติผูช้มเวบ็ไซต ์

 

 ส าหรับการติดตั้ง Analytic ก็จะมีวิธีการท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่

ละผูใ้ห้บริการ แต่โดยหลกัใหญ่ใจความแลว้ ก็จะมีดว้ยกนั 5 ขั้นตอน คือ

ก่อนอ่ืนเราตอ้งลงทะเบียนเป็นสมาชิกกบัเวบ็นั้ นๆ กรอกขอ้มูลเก่ียวกับ

เวบ็ไซตข์องเรา จากนั้นเราก็จะได ้Script มาชุดหน่ึง ใหน้ า Script นั้นไปใส่

บนเวบ็ไซต ์และรอเวลานิดหน่อย (อยา่งมากก็ 1 วนั) เราก็จะสามารถเรียกดู

สถิติต่างๆ ไดท้นัที…ง่ายใช่มั้ยละ รอชา้อยูใ่ย เลือกผูบ้ริการท่ีตอ้งการและ

ลองติดตั้งกนัดูเลยครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลงทะเบียน  > 2.สร้ำงโปร์ไฟล์ > 3.ได้รับโค๊ด > 4.ติดโค๊ดบนเวบ็ > 5.ดูสถิต ิ



www.alexa.com  
เวบ็ไซต์รวบรวมสถิตแิละข้อมูลกำรใช้เวบ็ไซต์ของผู้ใช้อนิเทอร์เน็ต  

Alexa.com บริหารโดย Amazon.com เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมสถิติ

และขอ้มูลการใชเ้วบ็ไซตข์องผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลก โดยขอ้มูลส่วนหน่ึง

มาจากผูท่ี้ติดตั้ง Alexa Toobar แต่เน่ืองจากข้อมูลหรือสถิติไม่ได้มาจาก

เวบ็ไซตน์ั้นโดยตรงทั้งหมด ตวัเลขจึงอาจจะไม่ถูกตอ้งแม่นย  านัก แต่ก็ยงั

ถือวา่สามารถน ามาใชอ้า้งอิงไดร้ะดบัหน่ึง  
 

 

 
การใช้งาน  Alexa ไม่ มีอะไรซับซ้อน  เพี ยงเข้า สู่ เว็บ ไซต ์

Alexa.com จากนั้นให้กรอกช่ือเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการ เพียงเท่าน้ีก็จะไดข้อ้มูล

สถิติการเขา้ชมเวบ็ไซต์นั้นๆ แลว้ นอกจากน้ี ยงัสามารถเปรียบเทียบกับ

เวบ็ไซตต์่างๆ พร้อมกนัไดอี้กดว้ย  

http://www.alexa.com/


 
• อนัดบัของเวบ็ไซต์ เทียบกบัอนัดบัโลก และในประเทศนั้นๆ 

• Page Views เราจะทราบตวัเลขสัดส่วนของ Pageviews เทียบกบั

จ านวน Pageviews ท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกเขา้ชม  

• Page Views ต่อผู้เข้ำชม ขอ้มูลน้ีจะบอกถึงคุณภาพ Content บน

เว็บไซต์ของเรา ยิ่งตัวเลขมากเท่าไหร่ก็แปลว่า Content เรามี

คุณภาพมากเท่านั้น  

• Bounce % เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงสดัส่วนผูเ้ขา้ชมท่ีดูหนา้แรกของ

เวบ็ไซตแ์ลว้ออกจากเวบ็ไซตน์ั้นทนัที หรือพดูง่ายๆ ก็คือ เขา้มาดู

แค่หนา้เดียวแลว้ไม่ไดดู้หนา้อ่ืนๆ ต่อ ดงันั้น Bounce% ยิ่งนอ้ยยิ่ง

ดี เพราะหมายถึงคุณภาพของเวบ็ไซตท่ี์ดีนัน่เอง 

• Daily Time on Site เป็นเวลาโดยเฉล่ียต่อผู ้เข้าชมในเว็บไซต์

นั้นๆ  ดงันั้น ถา้มี Time on site มากๆ ก็แปลวา่ลูกคา้อยูก่บัเวบ็เรา

นานนัน่เอง  

• Search% เป็นสัดส่วนของผู ้เข้าชมท่ีมาจากการค้นหาในเว็บ

คน้หา (Search Engine) ต่างๆ ยิ่ง Search% มากเท่าไรก็หมายถึง

ประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา Search Engine ท่ีดีนัน่เอง  



www.prchecker.info  
เวบ็ไซต์จดัล ำดบัคุณภำพเนือ้หำ โดย Google  

 

 
 

Google Pagerank หรือ PR คือค่าล าดบัคะแนนท่ี Google ประเมิน

ให้กบัคุณภาพของบทความเน้ือหาท่ีอยูใ่นหนา้เวบ็แต่ละหนา้ของเวบ็ไซต ์

ซ่ึงหากเวบ็ไซตใ์ดมีตวัเลขยิ่งสูงก็จะยิ่งดี เพราะหมายความวา่เวบ็นั้นๆ ถูก

จดัอนัดบัท่ีดีกว่า โดยหน้าแรกจะมากท่ีสุด บางหน้าก็ไม่มีอนัดบั PR เลย

เป็น 0 โดยค่า PR จะถูกจดัอนัดบัอยูท่ี่ 0 ถึง 10 ส าหรับเพจท่ีไม่มีค่า PR จะ

ข้ึนวา่ "No PageRank information available" (N/A)  

 

 
 

 

http://www.prchecker.info/


 

 
Google Alert บอกทุกส่ิงที่คุณอยำกรู้ 

เด๋ียวน้ีถา้จะบอกว่าเราอยู่

ใน ยุ ค ข อ ง  Digital Content ก็ ค ง

ไม่ใช่ เร่ืองไกลตัวอีกแล้ว เพราะ

ตั้งแต่ต่ืนนอน กระทัง่หลบัตาลม้ตวัลงนอน เราก็เกาะติดอยู่กบัเจา้สมาร์ต

โฟนท่ีพาเราท่องไปบนโลกอินเทอร์เน็ต โซเซียลเน็ตเวิร์กต่างๆ มากมาย 

ทวา่ ก็ไม่ใช่ทุกเร่ืองท่ีจะอยูใ่นความสนใจของเราเสมอไป บางคนอาจชอบ

ติดตามเร่ืองราวเก่ียวกบัดารา บางคนชอบนกัร้องเกาหลี น่าประหลาดใจมั้ย

วา่แฟนคลบัเคา้รู้วา่ซุปตาคนโปรดจะไปปรากฏตวัท่ีไหนไดอ้ยา่งไร?  สมยั

น้ีบอกเลยว่าเราไม่จ าเป็นต้องวิ่งไปหาขอ้มูลข่าวสารท่ีไหน แต่เราอาศัย

เทคโนโลยีท่ีล ้ าสมยัให้ขอ้มูลวิ่งมาหาเรา มาช่วยคอยติดตามเร่ืองราวท่ีเรา

อยากรู้อยากเห็น ช่วยใหชี้วติของเราง่ายข้ึนเยอะ   



 อย่างเช่น Google Alert ท่ีมีความสามารถในการ Update ขอ้มูล

ข่าวสารทุกเร่ืองราวท่ีเราสนใจไดต้ลอดเวลา ท าให้เราไม่พลาดขอ้มูลเด็ดๆ 

จนน่าประหลาดใจ วิธีการใช้งานก็แสนจะง่ายดาย เพียงแค่ เข้าไปท่ี  

https://www.google.com/alerts (ตอ้งมี gmail ก่อนนะจ๊ะ) จากนั้ นแค่ระบุ 

Keyword หรือส่ิงท่ีสนใจเข้าไป (ไม่จ ากัดจ านวนค า) Google ก็จะส่ง

ข่าวสาร Update ท่ีสดใหม่ให้เราเป็นประจ าทุกวนั ผ่านทางระบบ Google 

Alerts และยงัส่งไปท่ี Gmail ของเราอีกดว้ย 

  
 

 ไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองบนัเทิงเริงรมยเ์ท่านั้น อนัท่ีจริงแลว้ เราสามารถ

ประยุกต์ใช้เจ้า Google Alert ในเชิงธุรกิจได้เช่นกัน อย่างเช่น การใส่ช่ือ

บริษทัของเราเขา้ไป จะไดรู้้ว่ามีใครพูดถึงบริษทัของเราอยา่งไร หรืออาจ

ติดตามความเคล่ือนไหวของคู่แข่งขนัว่าเคา้ก าลงัท าอะไรอยู่ แมแ้ต่การดู

แนวโน้มของสินคา้/บริการ ท่ีเราประกอบธุรกิจอยูก็่ไดเ้ช่นกนั…วา้ว วา้ว 

วา้ว ของดีๆ ฟรีๆ แบบน้ีไม่ใชค้งไม่ไดแ้ลว้ 


