










แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการขาย
ของออนไลน์
ผ่านช่องยูทูบ 
(YouTube) 

สามารถอธิบายความหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย
ของออนไลน์ 

1. ความหมายของ
การขายของ
ออนไลน์ 
2. ความหมายการ
ขายสินค้าออนไลน์
ผ่านช่องยูทูบ 
(YouTube) 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ขายของออนไลน์ผ่าน
ช่องยูทูบ (YouTube) 
- การฝึกปฏิบัติ  
ใบงาน เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ขายของออนไลน์ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ขายของออนไลน์ผ่าน
ช่องยูทูบ (YouTube) 

30 นาที - 

2 ปัจจัยที่ผู้บริโภค
เลือกซื้อสินค้า 

สามารถบอกปัจจัยที่
ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้า 

ปัจจัยที่ผู้บริโภค
เลือกซื้อสินค้า 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่
ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้า 
- การฝึกปฏิบัติ  
ใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่
ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้า 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อปัจจัยที่
ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้า 

30 นาที - 

3 การใช้ช่องยูทูบ
(YouTube) เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการ

1. สามารถบอกเหตุผลที่
ควรใช้ช่องยูทูบ 

1. เหตุผลที่ควรใช้
ช่องยูทูบ 
(YouTube) เพ่ือ

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1 - 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ขายและ
การตลาด 

(YouTube) เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการขายและการตลาด 
2. สามารถยกตัวอย่างการ
ใช้ช่องยูทูบ (YouTube) 
เพ่ือการเพ่ิมช่องทางการ
ขายและการตลาด 

เพ่ิมช่องทางการ
ขายและการตลาด 
2. ตัวอย่างการใช้
ช่องยูทูบ 
(YouTube) เพ่ือ
การเพ่ิมช่องทางการ
ขายและการตลาด 

ใบความรู้ เรื่อง การใช้
ช่องยูทูบ (YouTube) 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย
และการตลาด 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง ตัวอย่างของการ
ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน
ช่องยูทูบ (YouTube) 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการใช้ช่อง 
ยูทูบ(YouTube) เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการขาย
และการตลาด 

4 การจัดทำคลิป
วิดีโอเกี่ยวกับ
สินค้าลงช่อง 
ยูทูบ 
(YouTube) 

1. สามารถจัดทำคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับสินค้าลงช่องยูทูบ 
(YouTube) 
2. สามารถอธิบายขั้นตอน
ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ 
3. สามารถอธิบายเทคนิค
การจัดทำคลิปวิดีโอให้
น่าสนใจ 
4. สามารถอธิบายเทคนิค
การพูดหน้ากล้อง 
5. สามารถตัดต่อวิดีโอด้วย
แอปพลิเคชัน 
6. สามารถออกแบบปก
คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ 
7. สามารถจัดทำปกคลิป
วิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน 

1. อุปกรณ์เบื้องต้น
การทำคลิปวิดีโอลง
ยูทูบ (YouTube) 
2. ขั้นตอนถ่ายวิดีโอ
ด้วยมือถือ 
3. เทคนิคการจัดทำ
คลิปวิดีโอให้
น่าสนใจ 
4. เทคนิคการพูด
หน้ากล้อง 
5. การตัดต่อวิดีโอ
ด้วยแอปพลิเคชัน 
6. การออกแบบปก
คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ 
7. การจัดทำปก
คลิปวิดีโอด้วย 
แอปพลิเคชัน 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง การ
จัดทำคลิปวิดีโอสินค้าลง 
ยูทูบ (YouTube) 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การจัดทำคลิป
วิดีโอสินค้าลง 
ยูทูบ (YouTube) 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการจัดทำ
คลิปวิดีโอเกี่ยวกับสินค้า
ลงช่องยูทูบ (YouTube) 

5 16 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

5 การเปิดช่องยูทูบ 
(YouTube) 
และการ
อัปโหลดคลิป
วิดีโอ 

สามารถเปิดช่องยูทูบ และ
การอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

การเปิดช่องยูทูบ 
(YouTube)  และ
การอัปโหลดคลิป
วิดีโอ 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง การเปิด
ช่องยูทูบ (YouTube) 
และการอัปโหลดคลิป
วิดีโอ 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การเปิดช่องยูทูบ 
(YouTube) และการ
อัปโหลดคลิปวิดีโอ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการเปิดช่องยู
ทูบ (YouTube) และ
การอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

2 5 

รวม 9 21 
รวมทั้งสิ้น 30 
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ตารางสรุปสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายของการขายของออนไลน์ 
1.2 ความหมายการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน
ช่องยูทูบ (YouTube) 

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ 
(YouTube) 
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การขายของออนไลน์ 
3. แนวคำตอบ 

7 
 
 

16 
 

17 
2 2.1 ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้า 1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่ผู้บริโภค

เลือกซื้อสินค้า 
2. ใบงานที่ 2  เรื่อง ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือก
ซื้อสินค้า 
3. แนวคำตอบ 

18 
 

30 
 

31 
3 3.1 เหตุผลที่ควรใช้ช่องยูทูบ (YouTube) 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายและการตลาด 
3.2 ตัวอย่างการใช้ช่องยูทูบ (YouTube) 
เพ่ือการเพ่ิมช่องทางการขายและการตลาด 

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ช่อง 
ยูทูบ (YouTube) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย
และการตลาด 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง ตัวอย่างของการขาย
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 
3. แนวคำตอบ 

35 
 
 

39 
 

40 
4 4.1 อุปกรณ์เบื้องต้นการทำคลิปวิดีโอลงยู

ทูบ (YouTube) 
4.2 ขั้นตอนถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ 
4.3 เทคนิคการจัดทำคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ 
4.4 เทคนิคการพูดหน้ากล้อง 
4.5 การตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชั่น 
4.6 การออกแบบปกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ 
4.7 การจัดทำปกคลิปวิดีโอด้วย 
แอปพลิเคชัน 

1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอ
สินค้าลง 
ยูทูบ (YouTube) 
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอ
สินค้าลง 
ยูทูบ (YouTube) 
3. แนวคำตอบ 

41 
 
 

84 
 
 

86 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

5 5.1 การเปิดช่องยูทูบ (YouTube)  และการ
อัปโหลดคลิปวิดีโอ 

1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การเปิดช่องยูทูบ 
(YouTube) และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การเปิดช่องยูทูบ 
(YouTube) และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 
3. แนวคำตอบ 

88 
 

95 
 

95 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 

 
ความหมายของการขายของออนไลน์  
 

 
 

การขายของออนไลน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) 
ซึ่งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือที่เรียกว่า อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เป็น

การดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต 
พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการ ซื้อขายกันแบบออนไลน์นั่นเอง [1] 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินธุรกิจ
ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

องค์กรการค้าโลก ให้คำจำกัดความไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การกระจาย 
การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจุบันการขายของออนไลน์ได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบกว่าการเปิดร้าน แบบปกติ
ทั่วไป ทั้งประหยัดงบประมาณและประกาศขายสินค้าได้ไม่ยาก เพียงแค่อาศัยบริการเปิดร้านค้า  ออนไลน์หรือ
บริการฝากขายสินค้าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้แล้ว [2] 

 

---------------------------------------- 
1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ “คู่มือลดัเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคณุ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/Easy_Online_Shop_570526.pdf (สืบค้นข้อมูลเมื่อ 
26 มิถุนายน 2564) 

2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน “การขายออนไลน์” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://1ab.in/bfpw (สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 มิถุนายน 
2564) 

7



8 
 

ทั้งนี้ การขายสินค้าออนไลน์ จะมีคำท่ีเกี่ยวข้องที่สื่อความหมายถึงการขายออนไลน์ ดังนี้ 
1. ความหมายของการซื้อขายออนไลน์ หมายถึง ซื้อขายสินค้าออนไลน์ หมายถึง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E - Commerce)เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทั้งสอง
ฝ่ายไม่ต้อง  พบกัน แต่ใช้การติดต่อขายทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ทุกรูปแบบสินค้าทุกประเภท 
ตลอด 24 ชั่วโมงท่ัวโลก เกิดความสะดวกสบาย 

2. ความหมายของการขายออนไลน์ หมายถึง การนำสินค้าไปประกาศขายตามเว็บไซต์ที่เป็นทำเล 
หรือ Marketplace ที ่ผู ้ซื ้อกับผู ้ขายออนไลน์พบกัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ในไทย หรือในต่างประเทศ  เช่น
Trade.com และ weloveshopping.com หรือ ในต่างประเทศ เช่น  amazon.com และ ebay.com ซึ่งเป็น
เว็บไซต์สำเร็จรูปที่สามารถประกาศขายได้ทันทีมีบุคคลเข้ามาดูสินค้าหรือ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม เพราะ
เป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายต่ำ 

3. ความหมายของการเปิดร้านค้าออนไลน์ หมายถึง การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อนำสินค้าของตนเองมา
จำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งร้านค้าออนไลน์จะเหมือนกับร้านค้าทั่วไปนำสินค้ามาวางขายแต่มีความ
แตกต่างกันตรงที่ ทำการซื้อขายทุกขั้นตอนผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นสามารถซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 สรุป การขายของออนไลน์ หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มนำสินค้าไปประกาศขายตามเว็บไซต์หรือ
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่เป็นทำเล หรือ Marketplace ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถพบกันได้ ซึ่งการขายของ
ออนไลน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) 

ดังนั้น การขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube)  จึงหมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มนำสินค้าไป
ประกาศ โฆษณา หรือแนะนำผ่านช่องยูทูบ (YouTube) โดยการสร้างสรรค์วิดีโอแล้วนำเสนอผ่านช่องยูทูบ 
(YouTube)  เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมเกิดความสนใจ เพ่ิมโอกาสในการรับรู้ และช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น 
 

ความสำคัญของการขายออนไลน์ 
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ในโลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต ไม่เพียงแต่การสืบค้นข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารในกลุ่มเพ่ือน แต่รวมไปถึงการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ที่เรียก
กันว่า E - Commerce เพราะ E - Commerce คือ บริการการซื้อขายออนไลน์ มีความสำคัญ ดังนี้ [1] 

1. ทำให้การซื้อขายออนไลน์ สามารถซื้อขายได้ทุกที่ สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ซื้อและผู้ขาย 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ E - Commerce เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมาก 

เพราะทำธุรกิจ E - Commerce ปัจจุบัน  สามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งทางสมาร์ทโฟน  แท็บเล็ต 
หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบของ E - Commerce มีความปลอดภัย โดย เว็บไซต์ E - Commerce ส่วนใหญ่จะมี
ระบบการจ่ายเงินที่สะดวกสบายแต่ระบบความปลอดภัยสูงมาก 

3. เป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสในการขยายช่องทาง
การค้าขายให้ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น และเป็นตวัชว่ยหนึ่งในการเข้าถึงผู้บรโิภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

4. เป็นวิธีที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เพราะปัจจุบันสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อหลักที่ช่วยในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การช่วยขยายแบรนด์ ซึ่งช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและขยายฐานธุรกิจออกไปอีกด้วย  

 

ลักษณะของการขายออนไลน์ 
 

 
 

      การขายสินค้าโดยปกติ ต้องมีหน้าร้านหรือแผงสำหรับการขายสินค้า อาจต้องเช่ าพื้นที่ในห้าง หรือ ต้องหา
พ้ืนที่เช่าอ่ืน ๆ ในราคาไม่แพง นอกจากนั้นยังต้องซื้อสินค้ามาจัดวาง แต่การขายออนไลน์นั้นไม่ได้ยุ่งยากเพียงแค่
ลงรายการสินค้า ลงรูป รายละเอียด และราคาของสินค้าในเว็บไซต์ก็สามารถขายของได้แล้ว ในกรณีใช้บริการเปิด 
 

---------------------------------------- 
1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ “คู่มือลดัเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคณุ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/Easy_Online_Shop_570526.pdf (สืบค้นข้อมูลเมื่อ 
26 มิถุนายน 2564) 
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ร้านค้าออนไลน์ สามารถตั้งชื่อร้าน ตกแต่งป้ายร้านและหน้าตาของร้านได้ตามต้องการ ดังนั้น จะเห็นว่าการขาย
ออนไลน์มีลักษณะที่ต่างจากร้านค้าปกติ ดังนี้ 

1. ใช้ต้นทุนต่ำกว่าเปิดร้านจริง การขายออนไลน์นั้นมีต้นทุนต่ำกว่าเปิดร้านจริง ๆ เนื่องจากไม่ต้องเสีย
ค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน แต่ถ้าต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง หรือ ไปสมัครใช้บริการตาม
เว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์หรือฝากขายสินค้าก็ต้องมีค่าเช่าพื้นที่ ค่าธรรมเนียมรายเดือน - รายปี 
หรืออาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขาย เป็นต้น 

2. กลุ่มลูกค้ามีจำนวนมาก อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้โอกาสในการขายของออนไลน์
เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย จากสถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี 2012 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละ
วันมากกว่า 6 ล้านคน แต่ละคนจะเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บอย่างน้อย 50 หน้าในแต่ละวันเวลาที่คนเข้าชมเว็บไซต์มากที่สุด
คือ ช่วง 4 - 5 โมงเย็น และแต่ละคนยัง Search Enginge ในการค้นหาข้อมูล หรือ สินค้าประมาณ 8 ครั้งต่อวันอีกด้วย 

3. เปิดร้านค้าได้ทุกวัน การเปิดร้านค้าทั่วไปจะต้องมีเวลาเปิด - ปิด เช่น เปิดร้านค้าเวลา 10 โมงเช้า ปิด
ร้านเวลา 1 ทุ่ม เปิดทุกวันจันทร์ - เสาร์ หยุด วันอาทิตย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีคนคอยเฝ้าร้าน ซึ่งต้องแบ่ง
เวลาไปทำธุรกิจอื่น ๆ แต่สำหรับการขายหรือเปิดร้านค้าออนไลน์แล้ว สามารถเปิดได้ทุกวัน ไม่จำกัดเวลา ทำให้
ลูกค้าสามารถเข้ามาชมสินค้าภายในร้านค้าหรือกระทู้ขายของได้ตลอดเวลา 

4. เพิ่มช่องทางในการขายสินค้า  สำหรับผู้ที่มีหน้าร้านค้าจริงอยู่แล้ว สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อเพ่ิม
ช่องทางการขายสินค้าอีกทางหนึ่งเนื่องจากการเปิดร้านค้าออนไลน์ใช้ทุนไม่มาก สามารถลงรูปพร้อมรายละเอียดของ
สินค้าโปรโมชั่นใหม่ๆที่อยู่ของร้าน นอกจากนี้ยังช่วยโฆษณาและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านได้ 

5. ใช้เวลาไม่มากทำเป็นอาชีพเสริมได้  ถึงแม้ว่าจะมีงานประจำทำอยู่แล้ว ก็สามารถขายของหรือเปิด
ร้านค้าออนไลน์เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งได้ เพราะใช้เวลาในการดูแลร้านไม่มาก สามารถใช้เวลาในช่วงเช้าหรือ
พักเที่ยง เพ่ือเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งได้ เพราะใช้เวลาในการดูแลร้านไม่มาก สามารถใช้เวลาในช่วงเชา้หรือพักเที่ยง เพ่ือ
เข้ามาตรวจสอบดูกระทู้ในเว็บบอร์ดหรืออ่านอีเมล ว่ามีลูกค้าเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าของทางร้านหรือไม่ และ
เวลาจะส่งสินค้าให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ สามารถไปส่งที่ไปรษณีย์ ในวันเสาร์ก่อนเที่ยงได้ เพราะไปรษณีย์ไทยเปิด
ทำการในวันเสาร์ครึ่งวันด้วย จะได้ไม่รบกวน เวลาทำงานจนเสียงาน หรือหากที่ทำงานอยู่ใกล้ไปรษณีย์ ก็ถือว่า
สะดวกมาก  สามารถส่งสินค้าได้ทุกวัน 
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องค์ประกอบทางการตลาด 
 

 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาด ต้องคำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ [3]  
  1. การวิเคราะห์เก่ียวกับความจำเป็น ความต้องการ และความต้องการซื้อ (อุปสงค์) ของผู้บริโภค 
              1.1 ความจำเป็น เป็นอำนาจพื้นฐานที่ทำให้บุคคลต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของร่างกาย ประกอบด้วยความต้องการในปัจจัย 4 ได้แก่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรค รวมถึงความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ 
              1.2 ความต้องการ เป็นรูปแบบหนึ่งของความจำเป็นที่พัฒนามาจากความจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน เป็นความ
ปรารถนาของบุคคลที่จะได้รับการตอบสนองความพอใจ ซึ่งเป็นความต้องการในระดับที่ลึกซึ้งกว่าความจำเป็น 
โดยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและบุคลิกภาพส่วนบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและสังคม และการ
ยกย่องทางสังคมรวมถึงต้องการประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต เช่นความต้องการรับประทานอาหารในร้านหรู 
ราคาหลายสิบล้านบาท ต้องการที่ดินทำเลดี เพ่ือหวังผลกำไรสูงสุดในอนาคต ฯลฯ มักจะให้ความสำคัญกับความ
ลึกซึ้งของความหมาย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าและบริการ 
              1.3 ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) เป็นความต้องการผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่ต้องมีความสามารถ
ในการซื้อ ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1) ความต้องการหรือความจำเป็นในผลิตภัณฑ์ 
2) ความสามารถในการซื้อหรือมีอำนาจซื้อ มีเงินพอที่จะซื้อ 
3) ความเต็มใจที่จะซื้อสินค้านั้น 
 
 
 

---------------------------------------- 
3 ศิริขวัญ  กุลบุตร. “องค์ประกอบทางการตลาด” [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก http://1ab.in/HoX (สบืค้นข้อมูลเมื่อ                       

23 มิถุนายน 2564) 
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              ซึ่งความจำเป็นหรือความต้องการสามารถเปลี่ยนเป็นความต้องการซื้อได้ถ้ามีอำนาจซื้อและมี
ความเต็มใจซื้อมาประกอบกัน ความจำเป็น ความต้องการและความต้องการการซื้อเป็นจุดเริ่มต้นของการตลาด 
ทำให้เกิดความคิดที่จะเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพ่ือที่จะสนองความต้องการของบุคคล  
 ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการตลาดที่สำคัญ ก็คือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความจำเป็น ความต้องการ 
และความต้องการซื้อ (อุปสงค์) ของผู้บริโภค  นั้นเอง  
          2. ธุรกิจต้องเสนอผลิตภัณฑ์ (product) เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค 
          ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่งที่นำเสนอต่อตลาด เพื่อตอบสนองความจำเป็น หรือความต้องการ
ของผู้บริโภค อาจเป็นสิ่งที่มีลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเรียกว่าสินค้า (good) และรวมถึงบริการ (services) ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอขาย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังหมายถึงความรู้ ความชำนาญ บุคคล สถานที่ 
องค์การ ข้อมูลและแนวคิด ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงมีความหมายกว้างมาก ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของ
ผู ้บริโภคได้นั้น อาจเป็นสิ ่งที่สนองความต้องการของร่างกาย เช่น อาหารที ่ทำให้อิ ่ม อาจเป็นสถานที่ซึ ่งมี
บรรยากาศเป็นที่ต้องการ เช่น ริมน้ำที่ได้กลิ่นของแม่น้ำ อาจเป็นเหตุการณ์ซึ่งมีผลต่อประสบการณ์ของผู้บริโภค
เอง เช่น ดูภาพยนตร์บางเรื่องที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อยังเด็ก อาจเป็นความบันเทิงหรือเพลิดเพลิน เช่น การฟัง
เพลง ความคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น นโยบายของพรรคการเมือง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งนั้น ดังนั้ นการ
เสนอผลิตภัณฑ์จึงควรคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับมากกว่าที่จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 
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          3. ผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีคุณค่า (value) ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า หรือราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อ 
และความพึงพอใจของลูกค้า (satisfaction) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่นั้น เขาย่อมคำนึงถึงคุณค่าของ
สินค้า ตลอดจนความพึงพอใจที่มีต่อสินค้านั้น รวมทั้งความสามารถในการจ่ายซึ่งหมายถึงราคาสินค้าหรือ ต้นทุน
สินค้าในสายตาผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 

 
 

              3.1 คุณค่า (value) หมายถึง คุณค่าสินค้าหรือบริการ เพื่อจูงใจให้ผลิตภัณฑ์เกิดการ แลกเปลี่ยน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้กับลูกค้าต้องมีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้า กล่าวคือ ต้องมีลักษณะต่างจากคู่แข่ง 
นักการตลาดต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณค่าเพ่ิม ในสายตาของลูกค้า 
              3.2 ต้นทุน (cost) ของลูกค้า หมายถึง ต้นทุนของลูกค้าที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง 
สมมุติว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผ้าไหม ต้นทุนที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อผ้าไหมหนึ่งชิ้นประกอบด้วยต้นทุนต่อไปนี้ 
                       -  ราคาในรูปตัวเงินของผ้าไหมท่ีผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ 
                       -  ต้นทุนด้านเวลา หมายถึง เวลาที่ลูกค้าสูญเสียไปหรือใช้ไปในการซื้อผ้าไหมเวลาในการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติของผ้าไหม เวลาในการแสวงหาร้านที่ขาย 
                       -  ต้นทุนพลังงาน หมายถึง พลังงานที่ลูกค้าสูญเสียไปจากการใช้พลังความคิดใน การตัดสินใจ
ตลอดจนความเหน็ดเหนื่อยในการสำรวจหาลายผ้า แหล่งจำหน่าย 
                       -  ต้นทุนด้านจิตวิทยา เป็นความไม่สบายใจหรือความวิตกกังวลที่เกิดจากการใช้ผ้าไหม เช่น
ความกังวลต่อวิธีการซัก ความกังวลต่อการตัดเย็บ กังวลต่อสายต่อคนรอบข้างเมื่อใส่ผ้าไหม ฯลฯ 
              3.3 คุณค่าในมุมมองของผู้บริโภค (customer value) เป็นความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ที่
ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น เทียบกับต้นทุนที่ต้องจ่ายไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งในบางกรณี
ผู้บริโภคจะใช้คุณค่าที่ตนรับรู้ได้ (perceived value) เป็นสิ่งกำหนด ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหน่ึง 
โดยพิจารณาถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ (value) และต้นทุนที่เขาต้องจ่ายซื้อสินค้า เมื่อใดที่เขารู้สึกว่าคุณค่าผลิตภัณฑ์
สูงกว่าต้นทุน หรือเงินที่เขาต้องจ่ายซื้อสินค้า แสดงว่าเขาได้รับประโยชน์ หรือกำไรจากการขายสินค้านั้น 
              3.4 ความพึงพอใจของลูกค้า (satisfaction) เกิดจากการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงกว่าต้นทุนที่เขา
ต้องจ่ายไปและยังขึ้นกับเครื่องมือการตลาดและกิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ ด้วย 
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          4. ผลิตภัณฑ์จะมีการแลกเปลี ่ยน (exchange) และการติดต่อธุรกิจ (transaction) บุคคลจะได้รับ
ผลิตภัณฑ์สองวิธีด้วยกัน คือ 
              4.1 การแลกเปลี่ยน (exchange) เป็นกิจกรรมที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากบุคคลหนึ่ง โดยการเสนอสิ่งที่มี
คุณค่าเป็นการตอบแทน ลักษณะของการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย 
                      1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป 
                      2. แต่ละฝ่าย มีบางสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับอีกฝ่ายหนึ่ง 
                      3. แต่ละฝ่ายมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการส่งมอบ 
                      4. แต่ละฝ่ายมีอิสระที่จะยอมรับ หรือปฎิเสธในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเสนอ 
                      5. แต่ละฝ ่ายเช ื ่อว ่าเป ็นการเหมาะสม หร ือพอใจที ่จะต ิดต ่อสื ่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่ง  
ซึ่งสรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างนักการตลาดและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า กล่าวคือนักการตลาดจะต้องเสนอ
เครื่องมือการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด) ที่เหมาะสม เพ่ือสนองความ
ต้องการของลูกค้า หรือผู้ที ่คาดว่าจะเป็นลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและในขณะเดียวกัน เขาก็ต้องการขาย
ผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่เหมาะสม การชำระเงินตรงเวลาและการเจราขายได้ผล 
              4.2 การติดต่อธุรกิจ ประกอบด้วยการทำการค้าระหว่าง 2 ฝ่าย ในที่นี้ได้แก่ ฝ่ายผู้ขาย และผู้ซื้อ การ
ติดต่อธุรกิจมีดังนี้ 
                      1) ต้องมีสองสิ่งที่มีคุณค่า 
                      2) มีการตกลงภายใต้เงื่อนไข 
                      3) มีระยะเวลาของการตกลง 
                      4) มีสถานที่ในการตกลง 
             4.3 การสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีกับลูกค้าและการสร้างเครือข่าย การตลาด ต้องอาศัยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และอาศัยเครือข่ายทางการตลาดดังนี้ 
 

 
 

                      1) การตลาดเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่มต่าง ๆ เช่นลูกค้า 
ผู้บริโภค ผู้จัดจำหน่ายคนกลาง ผู้ขายปัจจัยการผลิต ฯลฯ ซึ่งจะมีการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง 
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ราคาเหมาะสม การจัดจำหน่ายรวดเร็ว และการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม หลักการสำคัญคือการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสร้างกำไรได้ ผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือทางการตลาด เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่ากับกิจการเรียกว่า "เครือข่ายการตลาด" 
 

 
 

                      2) เครือข่ายทางการตลาด ประกอบด้วยกิจการและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ เช่น ลูกค้าพนักงาน ชุมชนในท้องที่ และผู้ถือหุ้น 
          5. การตลาด คือ กลุ่มเป้าหมายของการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงลูกค้าซึ่งมีศักยภาพทั้งหมดที่มีความ
จำเป็น และความต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมีความเต็มใจและความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเพ่ือสนองความจำเป็น
หรือความต้องการให้ได้รับความพอใจของตน โดยใช้เงินในการจ่ายซื้อความพึงพอใจเหล่านั้น องค์ประกอบทั้ง 5 
ประการเป็นกระบวนการทางการตลาด (marketing process) ซึ่งเริ่มจากการกำหนดและวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้าและสิ่งแวดล้อม การวางแผนส่วนประสมการตลาด การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมให้เป็นไปตาม
แผนถือว่าเป็นกระบวนการตลาดมาประยุกต์ใช้กับปัญหาทางธุรกิจ ทั้งด้านการวางแผนและการควบคุม ส่วนใหญ่
ข้อมูลที่ได้มักได้มาจากแบบจำลอง (model) ที่ใช้เทคนิคความรู้ทางธุรกิจและทางการตลาดขั้นสูงสร้างขึ้นมา แล้ว
นำเอาความรู้ทางสถิติไปพิจารณาหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย ข้อมูลที่
ได้จากแบบจำลองเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนและแก้ไขสถานการณ์ทางธุรกิจได้ เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำหนดราคา การวางแผนการตลาด 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์  

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ แล้ว ให้ตอบคำถาม  

ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จงบอกความหมายของการขายของออนไลน์ มาพอสังเขป 
 
 
 
 

2. จงบอกความหมายของการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) มาโดยสรุป 
 

 
3. จงบอกความสำคัญของการขายออนไลน์ มา 3 ข้อ 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

 
4. ปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตลาดที่สำคัญ คืออะไร  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์  
 
1. ตอบ การขายของออนไลน์ หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มนำสินค้าไปประกาศขายตามเว็บไซต์หรือช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์ ที่เป็นทำเล หรือ Marketplace ที่ผู ้ซื ้อกับผู้ขายสามารถพบกันได้ ซึ่งการขายของ
ออนไลน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce)  
 
2. ตอบ การที่บุคคลหรือกลุ่มนำสินค้าไปประกาศ โฆษณา หรือแนะนำผ่านช่องยูทูบ (YouTube) โดยการ
สร้างสรรค์วิดีโอแล้วนำเสนอผ่านช่องยูทูบ (YouTube) เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมเกิดความสนใจ เพิ่มโอกาสในการรับรู้ 
และช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมมากขึ้น 
 
3. ตอบ  1) สามารถซื้อขายได้ทุกที่ สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ซื้อและผู้ขาย 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ E - Commerce เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว 
3) เป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสในการขยาย

ช่องทางการค้าขายให้ผู้ประกอบการได้มากยิ่งข้ึน 
4) เป็นวิธีที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เพราะปัจจุบันสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อหลักที่ช่วยใน

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม 
 

4. ตอบ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความจำเป็น ความต้องการ และความต้องการซื้อ (อุปสงค์) ของผู้บริโภค  
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ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง ปัจจัยที่ผูบ้ริโภคเลือกซื้อสินค้า  

 
ในการเลือกซื้อสินค้า ผู้บริโภคมีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า
ในปี 2021  แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ [1] 
 1.  ซื้อเพราะราคาถูก  ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบซื้อของ
ราคาถูก ของลดราคา 
 2.  ซื ้อเพราะความเช ื ่อม ั ่นในตัวส ินค้า การที่
ผู้บริโภคมีความสนใจในการซื้อสินค้าหรืออาหารที่ ร้านค้า
แห่งหนึ่งเป็นประจำ เพราะมีความเชื่อมั่นในสินค้าในร้าน
นั้น ๆ หรือซื้อเพราะความเชื่อม่ันผู้ขายสินค้า เจ้าของสินค้า 
  

3.  ซื้อเพราะประสบการณ์ การไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าที่แปลกใหม่ เพราะต้องการได้ประสบการณ์ 
ใหม่ แตกต่างไปจากที่เคยได้รับ เช่น ไปรับประทานอาหารที่ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร 
เพราะอยากได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ 
  4.  ซื้อสินค้าที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง ผู้บริโภคซื้อของเท่าที่จำเป็น ไม่อยากให้มีของเหลือเป็น
แนวประเภทรักษ์โลก ชอบซื้อร้านนี้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองไม่อยากให้มีขยะหรือของเสียมาก เช่น ซื้อถั่ว
หลายอย่างในปริมาณน้อย ๆ 
เหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค  4 รูปแบบข้างต้น อธิบายได้ดังนี้ 
 
ปัจจัยท่ี 1 ซื้อเพราะราคาถูก [2] 
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คนส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพราะมีราคาถูก การที่สินค้ามีราคาถูกมาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่   
 1) การผลิตสินค้าในปริมาณมาก จะทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่จะ
นำมาใช้ในการผลิตในปริมาณมาก ๆ จะทำให้มีราคาถูก แต่ได้ผลผลิตปริมาณมาก จึงทำให้สามารถขายสินค้า    
ในราคาถูกได้ 

 
 
2) การมีสาขาในการขายสินค้าเป็นจำนวนมาก จะ
ทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูง ทำให้สามารถ
จำหน่ายสินค้าในราคาถูกได้ เพราะสามารถลด
ราคาได้ตลอดเวลา 
    
 
 
3) การมีแพลตฟอร์มที ่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
จำนวนมาก ทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูง เพราะ
มีลูกค้าเข้ามาในร้านจำนวนมาก ทำให้สามารถ
กำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ราคาสินค้าถูก 
เป็นแรงจูงใจให้คนมาซื้อสินค้าได้มากขึ้น 
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ปัจจัยท่ี 2  ซื้อเพราะความเชื่อม่ันในตัวสินค้าหรือบริการ และความเชื่อม่ันในตัวเจ้าของสินค้า[3]  

 

 
ผู ้บริโภคมีความเชื ่อมั ่นในการที ่จะซื ้อสินค้า เพราะมีความเชื ่อมั ่นใน 2 ประการ ได้แก่  

1) ความเชื่อม่ันในตัวสินค้าหรือบริการ ปัจจัยความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือบริการ  
แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้   
    1.1) สินค้าหรือบริการเปิดมานาน 20-30 ปี มีการขายสินค้ามาตั้งแต่ร้านปู่ย่า
ตายาย ส่งต่อมาถึงลูกหลาน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 
    1.2) ร้านค้าของเราได้รับรางวัล ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อเราทำคลิปแล้ว
จะได้รับความเชื่อม่ันจากผู้บริโภค 
    1.3) คนมีชื่อเสียงหรือดารามาให้บริการ ก็ขอถ่ายคลิปไว้เผยแพร่เมื่อมีคนดู
แล้วจะเกิดความเชื่อมั่น 
    1.4) สินค้าบริการที่ผลิตได้ยากหรือหาซื้อยาก มีการสั่งจองยิ่งมีจำนวนคน
สนใจหาซื้อได้ยาก ก็จะเกิดความเสียดาย อยากได้สินค้า 
    1.5) สินค้าที่ทำได้ยาก ควรมีการทำคลิปถ่ายทำทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า ให้
เห็นความยุ่งกว่าจะได้มา จะทำให้เกิดความเชื่อม่ันในตัวสินค้านั้น เกิดความประทับใจถ้าได้ใช้สินค้านั้น 
    1.6) การรีวิวจากลูกค้า เมื่อลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการแล้วเกิด
ความประทับใจนำมารีวิวคุณภาพสินค้าจะทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคถ้าสินค้ายังไม่มีรีวิวสินค้า เราอาจ
ส่งสินค้าไปให้คนรู้จักทดลองใช้ 

เพราะความเชื่อมั่นในตัวสินค้า 

หรือบริการ และความเชื่อมั่นในตัวเจ้าของสินค้า 
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  2) ความเชื่อม่ันในตัวเจ้าของสินค้า สำหรับความเชื่อม่ันในการเลือกซื้อสินค้า 
เพราะเชื่อมั่นในเจ้าของสินค้านั้น เมื่อมีการเปิดร้านขายสินค้ามานาน จะมีวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเจ้าของสินค้า
โดยแบ่งปันความรู้เรื่องนั้น ๆ โดยการจัดทำคลิปสอนเผยแพร่ไว้  ในอนาคตเมื่อมีผู้อยากซื้อสินค้าตัวนั้น เขาก็มีโอกาส
มาซื้อสินค้านั้นจากเรา เพราะคนท่ีมีปัญหา จะหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยเข้าไปค้นหาใน google ก็จะพบคลิป
ที่เป็นความรู้ที่เราจัดทำไว้ ทำให้มีคนรู้จักแบรนด์ของเราและรู้จักตัวตนของเรา ในการจัดทำคลิปให้ความรู้ต้องพยายาม
อธิบายออกมาให้ชัดเจน ตรงประเด็นเข้าใจง่าย ถ่ายออกมาให้หมด คนดูจะได้เข้าใจ สัมผัสได้ถึงความจริงใจ ควรมี
ตัวหนังสืออธิบายด้วย เพ่ือให้คนดูสามารถติดตามได้ทัน โดยมีหลักการทำคลิป 3 ข้อให้เข้าใจง่าย คือ 1)  มีตัวหนังสือ
อธิบาย  2) เสียงดังฟังชัด 3) ความยาวโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 5 นาที ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายผู้ชม  การทำให้
สินค้าของเราแตกต่างจากคนอ่ืน คือ การมีรีวิวสินค้าจากลูกค้าที่ซื้อสินค้า 

หลักคิดคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์  ควรทำคลิปให้ความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ตัวเรา เมื่อคนดูคลิปของเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ของเรา บางคนมีปัญหาว่าจะทำคลิปให้ความรู้เรื่อง
อะไร ในที่นี้ขอนำเสนอแหล่งคลิปเนื้อหาสำหรับให้ความรู้ ซึ่งการทำคลิปเนื้อหาให้ความรู้ จะเริ่มจากปัญหาของ
คน หรือเกี่ยวข้องกับตัวเอง โดยการเข้าไปค้นหาปัญหาต่าง ๆ ได้จาก Google พิมพ์ค้นหาเรื่องที่เราต้องการใน
ช่อง Search เช่น เราต้องการรู้เรื่องปลากัด ก็พิมพ์คำว่า “ปลากัด” เว้นวรรค pantip หลังจากนั้นก็จะมีกระทู้
ต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้องกับปลากัด เช่น คำถาม คอมเมนต์ถามตอบ เราก็นำไอเดียนี้มาทำคลิปวิดีโอตอบคำถาม
เหล่านั้น ก็จะทำให้คลิปของเรามีโอกาสที่จะตรงใจคนดูได้ 
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ปัจจัยท่ี 3 ซื้อเพราะประสบการณ์ [4] 

 
 
 
 
 
 

   
     ถ้าสินค้าเรามีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นมีเกิดจากตัวเราหรือจากการสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อลูกค้าได้รับ
สินค้านั้นแล้วก็จะถือเป็นประสบการณ์ ๆ เกิดข้ึน  การซื้อสิ่งของที่มีประสบการณ์ใหม่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประการ 
คือ 1) เกิดจากตัวเราเอง และ 2) เกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น การแต่งร้านแบบสวนผัก ผลไม้ และแต่งกาย
ให้เข้าชุดกันขายผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ  การแต่งชุดไทยขายส้มตำ การขายของแบบมีลูกเล่นในการพูด ซึ่งเป็น
การสร้างจุดเด่นทำให้คนดูได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ 

1) การสร้างจุดเด่นของตัวเราขึ้นมาจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่หลายรูปแบบ  
ทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อสินค้าเนื่องจากอยากได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ แล้วลูกค้าถาม
รายละเอียดทางข้อความ เราต้องมีจุดเด่นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ คือ ต้องตอบให้เร็ว ถามแล้วตอบทันที 
และที่สำคัญลูกค้าต้องการคำถามโดยบุคคลไม่ใช่ระบบตอบอัตโนมัติ  ถ้าหากการขายสินค้าของเราเป็นเว็บไชต์
หรือขายของ การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการขายของ คือ เว็บไซต์ต้องโหลดเร็วและถ้าหากกลุ่มเป้าหมายเป็น
คนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติควรตั้งค่าเว็บไซต์เป็นภาษาไทย นอกจากนี้ต้องมีรูปแบบและเมนูที่หลากหลาย น่าสนใจ
หมุนเวียนเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และสร้างมุมมองที่ประทับใจเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการของเรามากขึ้น 
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2) การสร้างจุดเด่นจากการสร้างประสบการณ์ข้ึนมาใหม่ คือ การใช้การค้นคว้า วิจัย ใช้ 
นวัตกรรมช่วยเหลือในการผลิตสินค้า เช่น เราต้องการขายบล็อคโคลี ถ้าหากเราขายสด 1 กิโลกรัม ราคาประมาณ 
70 บาท แต่ถ้าเรานำบล็อกโคลีไปทำแบบอบแห้งขาย ขนาด 0.002 กรัม ราคาประมาณ 55 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
การขายบล็อคโคลี ทั้ง 2 แบบ จะให้ราคาที่แตกต่างกันมาก หรือ การทำร้านกาแฟ การทำให้ร้านกาแฟแตกต่าง
จากร้านอื่น ๆ เช่น มีสวนกระต่ายอยู่ในร้าน ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาเล่น เข้ามาเลี้ยงกระต่ายได้ มีมุมวาดรูป ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากร้านอ่ืนทำให้มีคนอยากมาเท่ียวที่ร้านเราเพ่ิมข้ึน 
   ดังนั้น การสร้างจุดเด่นในตัวสินค้าหรือบริการลงไปจะทำให้คนได้รับประสบการณ์
แตกต่างมากขึ้น ก็จะทำให้เรามีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น 
 

ปัจจัยท่ี 4 ซื้อเพราะแสดงความเป็นตัวเอง [5]  

 
    

การซื้อสินค้าท่ีแสดงความเป็นตัวของตัวเอง เช่น ความสนใจที่จะซื้อ รสนิยมที่ชอบ  
เช่น ยี่ห้อรองเท้าแตะ  คู่แรกยี่ห้อช้างดาว ราคา 199 บาท อีกคู่ ยี่ห้อ Flip Flops คู่ละ 1,600 บาท ซึ่งราคาถูก
หรือแพงขึ้นอยู่กับแต่ละคน ซึ่งจะแสดงความเป็นตัวเองของผู้ที่เลือกซื้อรองเท้าแต่ละยี่ห้อ 
   การซื้อสินค้าที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง การกำหนดการซื้อสินค้าที่แสดงความเป็น
ตัวของตัวเองอย่างไร หลักการนี้จะขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอายุ 2) กลุ่มที่เกิดจาก
พฤติกรรมและ 3) กลุ่มความเชื่อ 
   1)  กลุ่มอายุ ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความชอบที่แตกต่างกัน เราจะเน้นขายทุกคนเป็นไปได้
อยากเนื่องจากกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุจะมีความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การขายสินค้าแต่ละชนิดควรเลือกขาย
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ 
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   2)  กลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น ร้านอาหารชื่อ “the cassette music bar” ร้านนี้
จะเน้นคนที่ชอบเพลงยุค ninety ซึ่งร้านนี้ก็จะเปิดเพลงใน ยุค ninety  

3)  กลุ่มความเชื่อ เช่น การขายของของร้าน happy family กลุ่มลูกค้าร้านนี้จะเชื่อว่า 
การรับประทานอาหารผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษจะดีต่อสุขภาพ ก็จะขายผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ 
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เทคนิคการขายของออนไลน์ 

 
  

ปัจจุบันการขายของออนไลน์หรือการทำธุรกิจโดยใช้อินเทอร์เน็ตนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมี
แนวโน้มสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งในแง่ของผู้คนที่หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้าขายสินค้า และพฤติกรรมของผู้ซื้อ
ที่ค่อยๆ เปลี่ยนจากการซื้อสินค้าตามแหล่งจำหน่ายสินค้าต่างๆ มาเป็นการสั่งซื้อผ่านร้านค้าใน Social Media 
หรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่ง่าย ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลามากกว่า อีกทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยีการขนส่งที่
ทันสมัยรวดเร็วและน่าเชื่อมั่นมากขึ้น ทำให้ปรากฏการณ์ที่ประชาชนทุกช่วงวัย  ซึ่งการที่มีประชาชนหันมา
ค้าขายและซื้อของทางออนไลน์แม้จะเป็นข้อดีของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแต่ก็ยังมีข้อท้าทายสำหรับเจ้าของร้านค้า ใน
แง่ของการปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอดและเป็นที่นิยมท่ามกลางคู่แข่งในตลาดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้ได้  
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมนั้น เป็นสินค้าที่มีร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า
เปิดร้านขายอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ทำให้ผู้ที่จะเริ่มธุรกิจใหม่วิตกว่าหากเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วจะประสบ
ความสำเร็จหรือไม่ ดังนั้น ผู้จำหน่ายสินค้า หรือพ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์อาจต้องมีเทคนิคการ
ขายของออนไลน์ เพ่ือสร้างยอดขาย ดังนี้ 
 1. การใส่ใจกับการทำคอนเทนต์  กล่าวคือ ปัจจัยเริ่มต้นของการตัดสินใจซื้อสินค้าที่สำคัญ คือ การทำ
ให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าสนใจสินค้าของเรา โดยการจัดทำคอนเทนต์ (content) หรือเขียนเนื้อหาคลิปวิดีโอเพ่ือ
โพสต์ให้น่าสนใจ และเข้าใจง่าย และไม่ควรเขียนข้อที่เป็นการตั้งใจขายสินค้าที่ตรงหรือยัดเยียดให้ลูกค้าซื้อสินค้า
ของเรามากเกินไป แต่ควรเขียนคอนเทนต์ที่แฝงการให้ความรู้ เทคนิคการใช้งานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้สินค้า 
ความเป็นมาหรือพัฒนาการของสินค้า หรือความนิยมของสินค้าหรือบริการของเราในสังคมปัจจุบัน เป็นต้น 
เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคอนเทนต์เหล่านั้นมีประโยชน์และความรู้ที่น่าสนใจให้ติดตาม รวมไปถึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้
สินค้าของเรา เพ่ิมความรู้สึกว่าสินค้าของเรานั้นไม่มีไม่ได้แล้วนั้นเอง [1]  
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ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างหรือแนวทาง เพื่อจุดประกายความคิด หรือไอเดียบางอย่างในการคิดคอนเทนต์  ซึ่ง
อาจจะไม่ต้องทำทุกประเภทก็ได้ แตเ่พ่ือเป็นแนวทางเลือกทำเฉพาะอันที่คิดว่าเหมาะสมกับภาพลักษณ์หรือสไตล์
ของสินค้าของเรา เช่น 

1. คอนเทนต์ประเภทดราม่า  
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมเสพเรื่องดราม่ามาก แต่ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึง การดราม่าในกระแสสังคม 

เท่านั้น แต่รวมถึงเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจ อาจจะเกริ่นนำด้วยเรื่องดราม่า แล้วเชื่อมโยงกลับมาที่แบรนด์ สินค้า 
หรือบริการของเราให้ได้ ซึ่งต้องระวังการนำเสนอให้ดีว่าจะเชื่อมโยงยังไงให้ดูแล้วกลมกลืน หรือไม่ใช่การ       
ฉวยโอกาสมากเกินไป เพราะบางเรื่องก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่อ่อนไหวสำหรับบางคน โดยอาจจะนำเอาเรื่องที่กำลัง
เป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นมาปรับใช้ หรือจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้  

2. คอนเทนต์ประเภทเล่าเรื่องย้อนอดีต 
เรื่องราวในอดีต หรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเราสามารถนำจุดนี้มาทำเป็นคอนเทนต์ได้ เช่น  

วันนี้ในอดีต ก็อาจจะเล่าว่าวันนี้เมื่อ 10-20 ปีที่แล้ว เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้น หรือสมัยก่อนวัยเด็กของโปรดที่
คุณแม่ชอบทำให้ทานและประทับใจคืออะไร  หรืออาจจะแชร์คอนเทนต์ที่เราเคยโพสต์ไปแล้ว มารีโพสต์อีกครั้ง 
เมื่อเห็นว่าเป็นชว่งเวลาที่เหมาะสม เพราะคนจะรู้สึกมีส่วนร่วมหากเขาเกิดทันในยุคนั้นหรือได้รับรู้เหตุ การณ์นั้น 
ๆ แบบเรียลไทม์ในอดีต มันจะมีความฟินซ่อนอยู่ เมื่อได้เห็นหรือพูดคุยถึงเรื่องราวที่ตัวเองเคยผ่านมา ซึ่งถ้าเราจะ
นำมาปรับใช้ในการทำคอนเทนต์ของเรา ก็สามารถทำได้แต่ต้องหาวิธีเชื่อมโยงเข้ากับสินค้า/ บริการของเราให้ได้  

3. คอนเทนต์ประเภทนำเสนอความน่ารัก 
คอนเทนต์ประเภทนี้ยังคงได้รับความนิยมอยู่มาก เพราะลองสังเกตดูสิว่า บางเพจแค่ตั้งกล้อง 

ถ่ายสุนัข แมว หรือเด็ก ทิ้งไว้เฉย ๆ ก็ยังมีคนดูอยู่มากมาย เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความน่ารักที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมอยู่มากพอสมควร 

4. คอนเทนต์ประเภทความสนุกสนาน/ เฮฮา ผ่อนคลายขบขัน 
ความสนุกสนานหรือตลกขบขัน แน่นอนว่าใคร ๆ ก็ต้องชอบกันทั้งนั้น ยิ่งถ้านำมาทำเป็นคอนเทนต์ 

ด้วยแล้ว จะทำให้เกิดความสนใจอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าแบรนด์ของเราจะเป็นอะไร แต่ถ้ามีคาแรกเตอร์ที่ดูสนุกสนาน มี
ความตลก ยิงมุกเก่ง ยังไงก็ขายได้ แถมยังช่วยให้จดจำแบรนด์ได้ง่ายด้วย  

5. คอนเทนต์ประเภทเร่ืองลี้ลับ  
คอนเทนต์ประเภทเรื่องลี้ลับ แล้วนำมาเชื่อมโยงเข้ากับสินค้าและบริการของเราให้ได้ ทำให้รู้สึก 
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ว่าแปลกใหม่ ชวนติดตาม ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะชอบ โดยเฉพาะถ้ามีการตั้งคำถามแปลกๆให้ชวนค้นหา ยิ่งเพิ่มอรรถรส 
แต่ต้องไม่เกินจริง 

ประเภทของคอนเทนต์แต่ละด้านขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการนำไปใช้ในแต่ละสินค้า ดังนั้นต้องคำนึงก่อน 
เสมอว่า กลุ่มเป้าหมาย (target) ของเราคือใคร รวมไปถึงภาพลักษณ์ของสินค้าด้วยว่า มีคาแรกเตอร์แบบไหน แล้ว
เลือกใช้คอนเทนต์ให้เหมาะสม ก็จะสามารถดึงดูดใจลูกค้าได้อย่างแน่นอน 
 

 2. รีวิวจากลูกค้า รีวิของลูกค้าเป็นสิ่งที่ทรงพลังกว่าโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านค้า
ที่ได้รับความนิยม หรือติดกระแสนานๆ มีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาสั่งออเดอร์อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญก็คือกลุ่ม
ลูกค้าที่เคยใช้สินค้าหรือบริการกับร้านค้ามาก่อนหน้านี้แล้วไปแนะนำต่อให้คนใกล้ตัวลองไปใช้ต่อนั้นเอง หรือที่
เราเคยได้ยินกันว่า “ปากต่อปาก” นั้นเอง ซึ่งการทำแบบนี้จะเป็นเหมือนการให้ผู้ใช้สินค้าเราจริงๆ ได้ไปโปรโมท
สินค้าแทนเรา ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำโฆษณาเองในแง่ที่ว่า การโฆษณานอกจากจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้ว 
การให้คนรู้จักวางใจได้แนะนำกันสินค้าและแบรนด์ของเราจะยิ่งดูน่าเชื่อถือมากข้ึนด้วย  

 

 
  
 โดยเทคนิคง่ายๆ ที่เราสามารถทำได้ก็คือ การเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น หรือให้
คะแนนสินค้าของเราได้หลายๆ ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า (การมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากก่อนไปทำ
ให้ลูกค้าที่ไม่มีเวลาเยอะไม่อยากรีวิวสินค้าของเราได้) เมื่อมีช่องทางที่พร้อมแล้วหลังการขายเสร็จเราควรบอก
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเราให้ช่วยรีวิวสินค้าให้ด้วย เพียงเท่านี้เราก็จะได้ความเห็นจากลูกค้าที่ใช้สินค้า
ของเราจริงๆ มาเป็นตัวการันตีประสิทธิภาพของสินค้าเราโดยไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาท่ีแสนแพงแล้ว[1]  
 

 3. การทำอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หรือการนำเสนอข้อมูลผ่านรูปภาพที่น่าสนใจ จะช่วยทำให้
สินค้าน่าสนใจ แตะตา มากขึ้น [1]  
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 อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เป็นการย่อยข้อมูลความรู้มาเป็นภาพกราฟิกที่เข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะกับ
คนในสังคมปัจจุบันที่ต้องใช้เวลาในการทำสิ่งต่างๆ ในเวลาเดียวกันหลายๆอย่าง การย่อยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ 
เข้าใจง่าย จะทำให้ผู้เห็นรู้สึกว่าตอบโจทย์ของพวกเขา อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลความรู้เรื่องสินค้าของเราดูน่าสนใจ
มากขึ้น และไม่น่าเบื่ออีกด้วย นอกจากการย่อยข้อมูลของสินค้าแล้ว เรายังสามารถทำอินโฟกราฟิกส์ 
(Infographics) อ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเราได้ด้วย เช่น กรณีท่ีสินค้าท่ีลูกค้าถามบ่อยๆ ขั้นตอนใน
การสั่งซื้อ วิธีใช้งานสินค้า เป็นต้น เพ่ิมข้ึนก็ได้ [1] 

 
4. การสร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้าด้วยการรับประกันสินค้า  

การตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
ที่ลูกค้ากับพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกันผ่านข้อความ 
หรือบางครั้งก็ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อาจทำ
ให้ล ูกค้ารายใหม่ท ี ่พ ึ ่งจะหันมาส ั ่งซ ื ้อของ
ออนไลน์ยังลังเลและไม่แน่ใจ เพราะยังไม่ได้
สัมผัสกับตัวสินค้าด้วยตัวเอง ทำให้กังวลว่าจะ
ได้รับสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ 

 ดังนั้น หากเราต้องการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ลูกค้า โดยการรับประกันสินค้า จึงนับว่า
เป็นตัวช่วยที่ดี เนื่องจากการรับประกันสินค้าว่า 
“หากไม่ดีจริงลูกค้าสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ หรือคืนเงินให้ทันที” ลูกค้าจะเห็นความม่ันใจและจริงใจของเรามากขึ้น 
ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพจริงเราถึงกล้ารับประกันโดยแลกกับการรับผิดชอบค่าเสียหายกับลูกค้า แต่ทั้งนี้เราต้อง
มั่นใจก่อนว่าสินค้าและบริการของเรานั้น มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพจริง ไม่เช่นนั้นเราอาจจะได้รับความเสียหาย
จากการนำเทคนิคนี้ไปใช้แน่นอน [1] 
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5. การสร้างโปรโมชั่นสินค้าให้ดึงดูดใจ การสร้างโปรโมชั่นสินค้าให้ดึงดูดใจ จะช่วยให้มี 
ลูกค้าเข้ามาชมสินค้าจำนวนมากข้ึน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ เมื่อได้ยินคำว่าโปรโมชั่นแล้ว ก็จะมีความคิดว่า สินค้า
นั้นจะมีราคาที่ถูกกว่าราคาปกติ หรือที่มีขายอยู่ทั่วไป ซึ่งเราควรใช้โปรโมชั่นที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย 
และควรมีเทคนิคในการกำหนดโปรโมชั่นที่น่าสนใจด้วย เชน่ เมื่อซื้อครบ 500 บาท จะจัดส่ง สินค้าให้ฟรีถึงบ้าน 
การซื้อสินค้า 2 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น เป็นต้น  [2]  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. การโต้ตอบ ทักทาย พูดคุย และการบริการหลังการขาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การที่ผู้ขายมีอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้า โต้ตอบความคิดเห็นของลูกค้า การตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ของสินค้าและ
ทักทายพูดคุยกับลูกค้าอยู่เสมอ เพราะลูกค้าบางคนอาจตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเพราะความเป็นกันเองและการ
พูดถูกคอ จึงทำให้รู้สึกน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้ การบริการหลังการขายและการส่งสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าได้รับของที่สภาพ
แย่หรือชำรุดจากการขนส่งย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่เสียหายแก่เราแน่นอน การบริการส่งถึงที่ก็เป็นวิธีการหนึ่งท่ี
น่าสนใจในการขายสินค้าที่ไม่เพียงแค่การได้รับสินค้าอย่างปลอดภัย แต่ยังเป็นการสร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้า ด้วย  [2] 

 
-------------------------------- 
1 Fillgoods Technology Co., Ltd .“เทคนิคการขายของออนไลน์” https://fillgoods.co/online-biz/no-shop-

technique-online-selling/ (สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2564). 
2 บริษัท รีไวว่า จำกัด. “เทคนิคการชว่ยเพ่ิมยอดขาย”. เปิดร้านให้ได้เงินลา้นบน Facebook. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท รีไวว่า จำกดั. 
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ใบงานที่ 2 

เร่ือง ปัจจัยที่ผูบ้ริโภคเลือกซื้อสินค้า  
 

คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าแล้ว ให้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  
 

1. บอกเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. บอกปัจจัยที่ทำให้สินค้ามีราคาถูกมา 3 ประการ 
 

 
 
 
 

 
3. บอกเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคมา 1 รูปแบบ พร้อมทั้งบอกปัจจัยประกอบ  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เร่ือง ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า  
 
1. ตอบ เหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน มีดังนี้ 

 1. ซื้อเพราะราคาถูก  ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบซื้อของราคาถูก ของลดราคา 
  2. ซื้อเพราะความเชื่อมั่นในตัวสินค้า การที่ผู้บริโภคมีความสนใจในการซื้อสินค้าหรืออาหารที่ 
ร้านค้าแห่งหนึ่งเป็นประจำ เพราะมีความเชื่อมั่นในสินค้าในร้านนั้น ๆ หรือซื้อเพราะความเชื่อมั่นผู้ขายสินค้า 
เจ้าของสินค้า 
  3. ซื ้อเพราะประสบการณ์ การไปใช้บริการหรือซื ้อสินค้าที ่แปลกใหม่ เพราะต้องการได้
ประสบการณ์ใหม่ แตกต่างไปจากที่เคยได้รับ เช่น ไปรับประทานอาหารที่ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ อยากรู้ว่า
เป็นอย่างไร เพราะอยากได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ 
  4. ซื้อสินค้าท่ีแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ผู้บริโภคซื้อของเท่าท่ีจำเป็นไปไม่อยากให้มีของเหลือ
เป็นแนวประเภทรักษ์โลก ชอบซื้อร้านนี้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองไม่อยากให้มีขยะหรือของเสียมาก เช่น 
ซื้อถั่วหลายอย่างในปริมาณน้อย ๆ 
 
2. ตอบ การที่สินค้ามีราคาถูกมาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 
  1) การผลิตสินค้าในปริมาณมาก จะทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ เนื่องจากการสั่งซื ้อวัตถุดิบ 
อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิตในปริมาณมาก ๆ จะทำให้มีราคาถูก แต่ได้ผลผลิตปริมาณมาก จึงทำให้สามารถ
ขายสินค้าในราคาถูกได้ 
  2) การมีสาขาในการขายสินค้าเป็นจำนวนมาก จะทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูง ทำให้สามารถ
จำหน่ายสินค้าในราคาถูกได้ เพราะสามารถลดราคาได้ตลอดเวลา 
  3) การมีแพลตฟอร์มที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูง เพราะ
มีลูกค้าเข้ามาในร้านจำนวนมาก ทำให้สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ราคาสินค้าถูกเป็นแรงจูงใจให้
คนมาซ้ือสินค้าได้มากขึ้น 
 
3. ตอบ เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า มีดังนี้ 

1. ซ้ือเพราะราคาถูก  การที่สินค้ามีราคาถูกมาจากปัจจัย 3 ประการ 
1) การผลิตสินค้าในปริมาณมาก จะทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบ  

อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิตในปริมาณมาก ๆ จะทำให้มีราคาถูก แต่ได้ผลผลิตปริมาณมาก จึงทำให้สามารถ
ขายสินค้าในราคาถูกได้ 
   2) การมีสาขาในการขายสินค้าเป็นจำนวนมาก จะทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูง ทำให้
สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาถูกได้ เพราะสามารถลดราคาได้ตลอดเวลา 
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3) การมีแพลตฟอร์มที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูง เพราะ
มีลูกค้าเข้ามาในร้านจำนวนมาก ทำให้สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ราคาสินค้าถูก เป็นแรงจูงใจให้
คนมาซ้ือสินค้าได้มากขึ้น 
 2. ซื้อเพราะความเชื่อม่ันในตัวสินค้าหรือบริการ และความเชื่อม่ันในตัวเจ้าของสินค้า 

ผู ้บริโภคมีความเชื ่อมั ่นในการที ่จะซื ้อสินค้า เพราะมีความเชื ่อมั ่นใน 2 ประการ ได้แก่  
1) ความเชื่อม่ันในตัวสินค้าหรือบริการ ปัจจัยความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือบริการ  

แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้   
   1.1) สินค้าหรือบริการเปิดมานาน 20-30 ปี มีการขายสินค้ามาตั้งแต่ร้านปู่ย่าตายาย 
ส่งต่อมาถึงลูกหลาน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 
   1.2) ร้านค้าของเราได้รับรางวัล ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อเราทำคลิปแล้วจะได้รับ
ความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค 
   1.3) คนมีชื่อเสียงหรือดารามาให้บริการ ก็ขอถ่ายคลิปไว้เผยแพร่เมื่อมีคนดูแล้วจะเกิด
ความเชื่อมั่น 
   1.4) สินค้าบริการที่ผลิตได้ยากหรือหาซื้อยาก มีการสั่งจองยิ่งมีจำนวนคนสนใจหาซื้อ
ได้ยาก ก็จะเกิดความเสียดาย อยากได้สินค้า 
   1.5) สินค้าท่ีทำได้ยาก ควรมีการทำคลิปถ่ายทำทุกข้ันตอนการผลิตสินค้า ให้เห็นความ
ยุ่งกว่าจะได้มา จะทำให้เกิดความเชื่อม่ันในตัวสินค้านั้น เกิดความประทับใจถ้าได้ใช้สินค้านั้น 
   1.6) การรีวิวจากลูกค้า เมื่อลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจนำมารีวิวคุณภาพสินค้าจะทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคถ้าสินค้ายังไม่มีรีวิวสินค้า เร าอาจส่ง
สินค้าไปให้คนรู้จักทดลองใช้ 

 2) ความเชื่อมั่นในตัวเจ้าของสินค้า สำหรับความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าเพราะ
เชื่อมั่นในเจ้าของสินค้านั้น เมื่อมีการเปิดร้านขายสินค้ามานาน จะมีวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเจ้าของสินค้า
โดยแบ่งปันความรู้เรื่องนั้น ๆ โดยการจัดทำคลิปสอนเผยแพร่ไว้  ในอนาคตเมื่อมีผู้อยากซื้อสินค้าตัวนั้น เขาก็มี
โอกาสมาซื้อสินค้านั้นจากเรา เพราะคนที่มีปัญหา จะหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยเข้าไปค้นหาใน google ก็
จะพบคลิปที่เป็นความรู้ที่เราจัดทำไว้ ทำให้มีคนรู้จักแบรนด์ของเราและรู้จักตัวตนของเรา  ในการจัดทำคลิปให้
ความรู้ต้องพยายามอธิบายออกมาให้ชัดเจน ตรงประเด็นเข้าใจง่าย ถ่ายออกมาให้หมด คนดูจะได้เข้าใจ สัมผัสได้
ถึงความจริงใจ ควรมีตัวหนังสืออธิบายด้วย เพื่อให้คนดูสามารถติดตามได้ทัน  โดยมีหลักการทำคลิป 3 ข้อให้
เข้าใจง่าย คือ 1)  มีตัวหนังสืออธิบาย  2) เสียงดังฟังชัด 3) ความยาวโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 5 นาที ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่
กับกลุ่มเป้าหมายผู้ชม  การทำให้สินค้าของเราแตกต่างจากคนอ่ืน คือ การมีรีวิวสินค้าจากลูกค้าท่ีซื้อสินค้า 

หลักคิดคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์  ควรทำคลิปให้ความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเรา 
เมื่อคนดูคลิปของเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ของเรา บางคนมีปัญหาว่าจะทำคลิปให้ความรู้เรื่องอะไร 
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ในที่นี้ขอนำเสนอแหล่งคลิปเนื้อหาสำหรับให้ความรู้ ซึ่งการทำคลิปเนื้อหาให้ความรู้ จะเริ่มจากปัญหาขอ งคน 
หรือเกี่ยวข้องกับตัวเอง โดยการเข้าไปค้นหาปัญหาต่าง ๆ ได้จาก Google พิมพ์ค้นหาเรื่องที่เราต้องการในช่อง 
Search เช่น เราต้องการรู้เรื่องปลากัด ก็พิมพ์คำว่า “ปลากัด” เว้นวรรค pantip หลังจากนั้นก็จะมีกระทู้ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับปลากัด เช่น คำถาม คอมเมนต์ถามตอบ เราก็นำไอเดียนี้มาทำคลิปวิดีโอตอบคำถามเหล่านั้น ก็จะ
ทำให้คลิปของเรามีโอกาสที่จะตรงใจคนดูได้ 
 3. ซื้อเพราะประสบการณ์ 
  ถ้าสินค้าเรามีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นมีเกิดจากตัวเราหรือจากการสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อลูกค้า
ได้รับสินค้านั้นแล้วก็จะถือเป็นประสบการณ์ ๆ เกิดขึ้น  การซื้อสิ่งของที่มีประสบการณ์ใหม่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 
ประการ คือ 1) เกิดจากตัวเราเอง และ 2) เกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น การแต่งชุดลิเกขายส้มตำ การ
ขายของแบบมีลูกเล่นในการพูด ซึ่งเป็นการสร้างจุดเด่นทำให้คนดูได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
  1) การสร้างจุดเด่นของตัวเราขึ้นมาจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่หลายรูปแบบ  
ทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อสินค้าเนื่องจากอยากได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ แล้วลูกค้าถาม
รายละเอียดทางข้อความ เราต้องมีจุดเด่นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ คือ ต้องตอบให้เร็ว ถามแล้วตอบทันที 
และที่สำคัญลูกค้าต้องการคำถามโดยบุคคลไม่ใช่ระบบตอบอัตโนมัติ  ถ้าหากการขายสินค้าของเราเป็นเว็บไชต์
หรือขายของ การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการขายของ คือ เว็บไซต์ต้องโหลดเร็วและถ้าหากกลุ่มเป้าหมายเป็น
คนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติควรตั้งค่าเว็บไซต์เป็นภาษาไทย นอกจากนี้ต้องมีรูปแบบและเมนูที่หลากหลาย น่าสนใจ
หมุนเวียนเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และสร้างมุมมองที่ประทับใจเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการของเรามากขึ้น 
  2) การสร้างจุดเด่นจากการสร้างประสบการณ์ขึ ้นมาใหม่ คือ การใช้การค้นคว้า วิจัย ใช้
นวัตกรรมช่วยเหลือในการผลิตสินค้า เช่น เราต้องการขายบล็อคโคลี ถ้าหากเราขายสด 1 กิโลกรัม ราคาประมาณ 
70 บาท แต่ถ้าเรานำบล็อกโคลีไปทำแบบอบแห้งขาย ขนาด 0.002 กรัม รายคาประมาณ 55 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบการขายบล็อคโคลี ทั้ง 2 แบบ จะให้ราคาที่แตกต่างกันมาก หรือ การทำร้านกาแฟ การทำให้ร้าน
กาแฟแตกต่างจากร้านอื่น ๆ เช่น มีสวนกระต่ายอยู่ในร้าน ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาเล่น เข้ามาเลี้ยงกระต่ายได้ มี
มุมวาดรูป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากร้านอื่นทำให้มีคนอยากมาเที่ยวที่ร้านเรา
เพ่ิมข้ึน 
  ดังนั้น การสร้างจุดเด่นในตัวสินค้าหรือบริการลงไปจะทำให้คนได้รับประสบการณ์แตกต่างมากขึ้น 
ก็จะทำให้เรามีโอกาสในการขายสินค้าได้มากข้ึน 
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 4. ซื้อเพราะแสดงความเป็นตัวเอง 
  การซื้อสินค้าที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง เช่น ความสนใจที่จะซื้อ รสนิยมที่ชอบ เช่น ยี่ห้อ
รองเท้าแตะ คู่แรกยี่ห้อช้างดาว ราคา 199 บาท อีกคู่ ยี่ห้อ Flip Flops คู่ละ 1,600 บาท ซึ่งราคาถูกหรือแพง
ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ซึ่งจะแสดงความเป็นตัวเองของผู้ที่เลือกซื้อรองเท้าแต่ละยี่ห้อ 
  การซื้อสินค้าที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง การกำหนดการซื้อสินค้าที่แสดงความเป็นตัวของ
ตัวเองอย่างไร หลักการนี้จะขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอายุ 2) กลุ่มที่เกิดจาก
พฤติกรรมและ 3) กลุ่มความเชื่อ 
  1) กลุ่มอายุ ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความชอบที่แตกต่างกัน เราจะเน้นขายทุกคนเป็นไปได้อยาก
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุจะมีความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การขายสินค้าแต่ละชนิดควรเลือกขายให้
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
  2) กลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น ร้านอาหารชื่อ “the cassette music bar” ร้านนี้จะเน้นคน
ที่ชอบเพลงยุค ninety ซึ่งร้านนี้ก็จะเปิดเพลงใน ยุค ninety  
  3) กลุ่มความเชื่อ เช่น การขายของของร้าน happy family กลุ่มลูกค้าร้านนี้จะเชื่อว่าการ
รับประทานอาหารผักผลไม้ท่ีปลอดสารพิษจะดีต่อสุขภาพ ก็จะขายผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพ่ือการเพ่ิมช่องทางการขายและการตลาด 

 

เหตุผลที่ควรใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและการตลาด 

 
 ยูทูบ (YouTube) เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจ เหมาะแก่การทำการตลาดออนไลน์ผ่านการสร้างสรรค์
วิดีโอ เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ เพิ่มโอกาสในการรับรู้แบรนด์ และช่วยกระตุ้น
ยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น  [1] 

ยูทูบ (YouTube) สามารถช่วยเพ่ิมช่องทางการขายและการตลาด เนื่องจากยูทูบ (YouTube)  สามารถ
เข้าถึงคนจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ทันที เพียงแค่กดปุ่ม Like หรือ Share ก็
สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่อไปได้ ไม่สิ ้นสุด นับเป็นเครื่องมือที่คุ้มค่า และช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก เพราะมี
ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากและเพิ่มมีจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การลงโฆษณาผ่านสื่อประเภทนี้ จะช่วยให้สามารถ
ผ่านสายตาผู้ใช้หรือผู้บริโภคได้มาก เมื่อมีการกด Like หรือ Share ก็จะช่วยทำให้มียอดขายทีเ่พ่ิมมากขึ้นได้ [2] 
 
ตัวอย่างการใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อการเพิ่มช่องทางการขายและการตลาด 
 สำหรับการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) ปัจจุบัน นั้น มีเป็นจำนวนมากและหลายหลาย 
แต่หัวใจสำคัญของการทำคลิปวิดีโอเพื่ออัปโหลดลงช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อการเพิ่มยอดขายหรือยอด นั้น 
หัวใจสำคัญ ก็คือ การทำคลิปวิดีโอที่ให้ความสำคัญกับ “การสร้างความเชื่อมั่น” ให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค นั้นเอง  
ซึ่งการสร้างความเชื่อมม่ัน นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน ประการ คือ 1) การสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคลหรือ
ผู้จำหน่ายสินค้า  และ 2) การสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อตัวสินค้าและบริการ 
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 ทั้งนี้ เมื่อเราสามารถทำคลิปวิดีโอเพื่ออัปโหลดลงช่องยูทูบ (YouTube) แล้วส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภค
เกิดความเชื่อม่ันในประการใด ประการหนึ่งจาก 2 ประการหรือทั้ง 2 ประการ ก็จะส่งผลทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภค
มีความต้องการในสินค้านั้น ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
 

 
 

 ซึ่งในท่ีนี้ จะขอยกตัวอย่างการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) ที่ประสบความสำเร็จโดยใช้
เทคนิคการทำคลิปวิดีโอ โดยการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ไว้จำนวน 5 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 

1. การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายกาแฟ   
  ผู้ผลิตหรือเจ้าของร้านกาแฟ มีการจัดทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ และการชงกาแฟอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน โดยใช้วิธีการบันทึกวิดีโอสด จากสถานที่จริงของร้านกาแฟ ลงช่องยูทูบ (YouTube) อย่างต่อเนื่อง 
เช่น คลิปวิดีโอแสดงขั้นตอนและวิธีการชงกาแฟ แต่ละสูตร คลิปวิดีโอนำเสนอบรรยากาศร้านกาแฟ เป็นต้น ซึ่ง
เมื่อผู้ผลิตหรือเจ้าของร้านกาแฟ มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอที่เก่ียวข้องกับกาแฟ และการชงกาแฟอย่างต่อเนื่อง จึง
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีต่อผู้ผลิตหรือเจ้าของร้านกาแฟ ส่งผลให้เกิดความสนใจในการ
เข้ามาเป็นลูกค้า และสั่งซื่อสินค้าเป็นจำนวนมาก 
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2. การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายอสังหาริมทรัพย์ พนักงานขายคอนโดมิเนียมราย
หนึ่ง ได้สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยเริ่มต้นจากการที่พนักงานขายได้ทำการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าว่า โดยใช้โจทย์ว่า “คนที่สนใจจะมาซื้อคอนโดมิเนียม นั้น เขาต้องการรู้เรื่องอะไรบ้าง” 
ซึ่งพนักงานขายได้มีการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จนได้ข้อมูลว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คอนโด ดังต่อไปนี้ 1) ชื่อโครงการ 2) ทำเลที่ตั้ง 3) การเดินทาง 4) ตำแหน่งของห้อง 5) องค์ประกอบ/บรรยากาศ
ภายในห้อง 6) ฮวงจุ้ย 7) การเข้าพักอาศัย (เข้าอยู่ได้หรือไม่) เป็นต้น 

    
 

 

เมื่อพนักงานขายทราบข้อมูลความต้องการดังกล่าว จึงได้พยายามจัดทำคลิปวิดีโอที่มีการนำเสนอ
ข้อมูลที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้สนใจเป็นสำคัญ แล้วจึงนำคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นไปอัปโหลดไว้
ในช่องยูทูบ (YouTube) ส่งผลให้พนักงานขายคนดังกล่าว สามารถปิดยอดขายคอนโดมิเนียม ได้อย่างรวดเร็ว 

 

3. การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายงานประดิษฐ์ เจ้าของสินค้าเรือไม้ประดิษฐ์คนหนึ่ง 
ได้ให้ความสำคัญกับการทำคลิปวิดีโอที่เน้นการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด และความยากในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
ในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การทำชิ้นส่วนของเรือแต่ละส่วน และการประกอบเรือ เช่น  คลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไม้ การแกะสลักลวดลายชิ้นส่วนเรืออย่างละเอียด การประกอบชิ้นส่วนที่ต้องอาศัยความ
ประณีตสูง เป็นต้น ซึ่งเมื่อทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้ว จึงนำคลิปวิดีโอที่จัดทำข้ึนไปอัปโหลดไว้ในช่องยูทูบ (YouTube) 
ส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเห็นคุณค่าของชิ้นงานเรือไม้ประดิษฐ์ และเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และส่งผลไปยัง
ยอดขายเรือไม้ประดิษฐ์อย่างรวดเร็ว โดยมียอดสูงมากกว่าหนึ่งล้านบาท 
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4. การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายผลผลิตทางการเกษตร มีเกษตรกรรายหนึ่ง ที่ต้องการ 
เพ่ิมยอดขายทุเรียนและส้ม ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) จึงได้ให้ความสำคัญกับการทำคลิปวิดีโอที่เน้นการแสดงให้
เห็นถึงรายละเอียดตั้งแต่การปลูก การดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบ จนถึงการออกผลผลิต ที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี 
เนื่องด้วย ต้องการแสดงให้เห็นว่า ผลไม้ที่เป็นสินค้าจากเกษตรกรรายนี้ เป็นผลไม้ที่ได้รับการดูแลจากเกษตรกร
เป็นอย่างดี ตั้งแต่การปลูกจนถึงการมีผลผลิต โดยปราศจากสารเคมี เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค จากการ
อัปโหลดคลิปวิดิโออย่างต่อเนื่องลงในช่องยูทูบ (YouTube) จึงส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นใน  
ตัวสินค้า คือ “ผลไม้ ส้มและทุเรียน” ส่งผลให้ลูกค้าให้ความสนใจสั่งซื้อผลไม้จา กเกษตรกรคนดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก 
 

  
 
จากตัวอย่าง การขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) จะเห็นได้ว่า ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า  

แต่ละกรณีตัวอย่างล้วนมีเทคนิคที่คล้ายกันในการทำคลิปวิดีโอเพื่ออัปโหลดลงยูทูบ (YouTube) คือ การทำคลิป
วิดีโอให้มีเนื้อหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า และการสื่อสารเนื้อหาให้ผู้บริโภคหรือลูกค้า
เกิดความเชื่อม่ันในตัวสินค้าและ/หรือตัวผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
1 “การตลาดออนไลน์ YouTube” https://mandalasystem.com/blog/th/95/digital-marketing-26102020 

(สืบค้นข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2564) 
2 กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ “คู่มือลดัเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคณุ”

https://www.dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/Easy_Online_Shop_570526.pdf (สืบค้นข้อมูล
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564) 
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ใบงานที่ 3 

เร่ือง ตัวอย่างของการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 
 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างของการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 

แล้ว ให้ผู้เรียนตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  
 
1. จงยกตัวอย่าง การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพ่ือเพ่ิมยอดขายที่ประสบความสำเร็จ พร้อมระบุเหตุผลปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ มา 1 กรณีตัวอย่าง  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 3 เร่ือง ตัวอย่างของการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 
 
1. ตอบ 

1) การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายกาแฟ ผู้ผลิตหรือเจ้าของร้านกาแฟ มีการจัดทำคลิป
วิดีโอที่เก่ียวข้องกับกาแฟ และการชงกาแฟอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยใช้วิธีการบันทึกวิดีโอสด จากสถานที่จริงของ
ร้านกาแฟ ลงช่องยูทูบ (YouTube) อย่างต่อเนื่อง เช่น คลิปวิดีโอแสดงขั้นตอนและวิธีการชงกาแฟแต่ละสูตร 
คลิปวิดีโอนำเสนอบรรยากาศร้านกาแฟ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ผลิตหรือเจ้าของร้านกาแฟ มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอที่
เกี่ยวข้องกับกาแฟ และการชงกาแฟอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีต่อผู้ผลิต
หรือเจ้าของร้านกาแฟ ส่งผลให้เกิดความสนใจในการเข้ามาเป็นลูกค้า และสั่งซื่อสินค้าเป็นจำนวนมาก 

2) การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายอสังหาริมทรัพย์ พนักงานขายคอนโดมิเนียมราย
หนึ่ง ได้สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยเริ่มต้นจากการที่พนักงานขายได้ทำการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าว่า โดยใช้โจทย์ว่า “คนที่สนใจจะมาซื้อคอนโดมิเนียม นั้น เขาต้องการรู้เรื่องอะไรบ้าง” 
ซึ่งพนักงานขายได้มีการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จนได้ข้อมูลว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คอนโด ดังต่อไปนี้ 1) ชื่อโครงการ 2) ทำเลที่ตั้ง 3) การเดินทาง 4) ตำแหน่งของห้อง 5) องค์ประกอบ/บรรยากาศ
ภายในห้อง 6) ฮวงจุ้ย 7) การเข้าพักอาศัย (เข้าอยู่ได้หรือไม่) เป็นต้น 

เมื่อพนักงานขาย ทราบข้อมูลความต้องการดังกล่าว จึงได้พยายามจัดทำคลิปวิดีโอที่มีการนำเสนอข้อมูลที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้สนใจเป็นสำคัญ แล้วจึงนำคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นไปอัปโหลดไว้ในช่องยูทูบ 
(YouTube) ส่งผลให้พนักงานขายคนดังกล่าว สามารถปิดยอดขายคอนโดมิเนียม ได้อย่างรวดเร็ว  

3) การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายงานประดิษฐ์ เจ้าของสินค้าเรือไม้ประดิษฐ์คนหนึ่ง 
ได้ให้ความสำคัญกับการทำคลิปวิดีโอที่เน้นการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด และความยากในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
ในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การทำชิ้นส่วนของเรือแต่ละส่วน และการประกอบเรือ เช่น  คลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไม้ การแกะสลักลวดลายชิ้นส่วนเรืออย่างละเอียด การประกอบชิ้นส่วนที่ต้องอาศัยความ
ประณีตสูง เป็นต้น ซึ่งเมื่อทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้ว จึงนำคลิปวิดีโอที่จัดทำข้ึนไปอัปโหลดไว้ในช่องยูทูบ (YouTube) 
ส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเห็นคุณค่าของชิ้นงานเรือไม้ประดิษฐ์ และเกิดความเชื่อม่ันในตัวสินค้า และส่งผลไปยัง
ยอดขายเรือไม้ประดิษฐ์อย่างรวดเร็ว โดยมียอดสูงมากกว่าหนึ่งล้านบาท 

4) การใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพื่อเพิ่มยอดขายผลผลิตทางการเกษตร มีเกษตรกรรายหนึ่งที่
ต้องการเพิ่มยอดขายทุเรียนและส้ม ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) จึงได้ให้ความสำคัญกับการทำคลิปวิดีโอที่เน้นการ
แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดตั้งแต่การปลูก การดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบ จนถึงการออกผลผลิตที่ปลอดภัยปราศจาก
สารเคมี เนื่องด้วย ต้องการแสดงให้เห็นว่า ผลไม้ที่เป็นสินค้าจากเกษตรกรรายนี้ เป็นผลไม้ที่ได้รับการดูแลจาก
เกษตรกรเป็นอย่างดี ตั้งแต่การปลูกจนถึงการมีผลผลิต โดยปราศจากสารเคมี เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค 
จากการอัปโหลดคลิปวิดิโออย่างต่อเนื่องลงในช่องยูทูบ (YouTube) จึงส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวสินค้า คือ “ผลไม้ ส้มและทุเรียน” ส่งผลให้ลูกค้าให้ความสนใจสั่งซื้อผลไม้จากเกษตรกรคนดังกลา่ว
อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก 
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ใบความรู้ที่ 4 
เร่ือง การจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ (YouTube) 

 

 
 

1. อุปกรณ์เบื้องต้นการทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ (YouTube)  
  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำคลิปวีดิโอ  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะนำเสนออุปกรณ์การทำคลิปในสไตล์มินิมอล 
คือลงทุนน้อย ใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็น มีดังนี้ [1] 
  1.  สมาร์ทโฟน สำหรับใช้ถ่ายวีดิโอ ซึ่งสมาร์ทโฟนมีข้อดีคือไม่ต้องลงทุน เพราะทุกคนมีสมาร์ทโฟน
ที่มีความคมชัด และสามารถถ่ายคลิปได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงคนอ่ืน และข้อดีอีกข้อคือ ใช้สมาร์ทโฟนสามารถ ตัด
ต่อคลิปได้ทันทีโดยใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนได้เลย 
 

 
รูปสมาร์ทโฟน 
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  2. ไมโครโฟน ซึ่งการใช้ไมโครโฟน เช่น การพูดคนเดียว ควรใช้ไมโครโฟนแบบติดปกเสื้อ เพราะ
จะมีความชัด มีเสียงรบกวนน้อย  กรณี มีผู้พูด 2 คน ควรใช้ไมโครโฟนแบบ 2 หัว คือ ไมโครโฟนที่สามารถเสียบ
เข้าไปที่สมาร์ทโฟนอันเดียวซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ตัว แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วย และถ้าหากมีคนมากกว่า 2 คน 
ควรใช้ไมโครโฟนแบบ shotgun mic 

 
รูปไมโครโฟน 

 

  3.  ขาตั้งกล้อง  ขาตั้งกล้องมีความจำเป็นมากในการถ่ายคลิป ซี่งการใช้ขาตั้งกล้องจะทำให้เรา
ได้มุมที่สวย ๆ ในการทำคลิป รายละเอียดของขาตั้งกล้อง ประกอบด้วย 
   3.1  ขาตั้งกล้องตัวเล็ก สำหรับตั้งบนโต๊ะ ซึ่งใช้สำหรับตอนนั่งถ่ายคลิป 
 

 
 รูปขาตั้งกล้องตัวเล็ก  สำหรับตั้งบนโต๊ะ 

 

   3.2 ขาตั้งกล้องตัวใหญ่  สำหรับใช้ถ่ายนอกสถานที่ ใช้สำหรับยืนถ่ายข้างนอก ซึ่ง
จะต้องสูงระดับสายตาเรา 
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รูปขาตั้งกล้องตัวใหญ่  สำหรับถ่ายนอกสถานที่ 

 

  ทั้งนี้ ขาตั้งกล้องทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก จะต้องมีตัวหนีบสำหรับหนีบสมาร์ทโฟนซึ่งวางไว้บน    
ขาตั้งกล้อง ซึ่งจะช่วยยึดสมาร์ทโฟนให้ตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องได้แน่น 
 

 
รูปตัวหนีบสำหรับหนีบสมาร์ทโฟน 

 

  4. หลอดไฟ LED สิ่งที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะทำให้เวลาถ่ายคลิปจะทำให้เราหน้าใส ซึ่งถ้า
หากจะใช้หลอดไฟช่วยในการถ่ายคลิป ควรใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว  ก็พอ 

 
รูปหลอดไฟ LED 
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2. ข้ันตอนการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ [2] 

  ขั้นตอนการถ่ายวีดิโอด้วยมือถือ ด้วยวิธีง่าย ๆ มีดังนี้ 
  1. เตรียมเนื้อหาที่จะพูด ฝึกซ้อมพูดให้คล่อง 
  2. เลือกพ้ืนหลัง (background) ต้องโล่ง สบายตา  
  3. ตั้งกล้องให้อยู่ในระดับสายตา  ไม่ตั้งมุมต่ำหรือมุมสูงกว่าระดับสายตา 
  4. กรณีท่ีเริ่มถ่ายคลิปวีดิโอให้เปิดมือถือให้อยู่ในโหมดเครื่องบิน เพราะถ้าหากกำลังถ่ายวีดิโออยู่
แล้วมีสายเข้ามาจะทำให้ถูกตัดไปที่สายโทรศัพท์ทันที ทำให้ไม่สามารถถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้ แต่ถ้ามือถืออยู่ใน
โหมดเครื่องบินแล้วมีสายโทรเข้ามา จะกลายเป็นสายไม่ว่าง ทำให้ถ่ายวิดีโอได้ต่อเนื่องจนเสร็จ 
  5. ให้ตั้งถ่ายวีดิโอในแนวนอน เพราะจะได้เห็นองค์ประกอบภาพได้ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ควรตั้ง
ในแนวตั้งแบบถ่ายเซลฟี่ เพราะจะทำให้เห็นเป็นขอบดำด้านข้างในคลิปวีดิโอ 
  6. การติดไมโครโฟน ควรติดไมโครโฟนให้มีระยะห่างจากปากประมาณ 1 คืบ ไม่ควรติด
ไมโครโฟนใกล้ปากเกินไป เพราะจะทำให้เสียงแตก แต่ถ้าหากติดห่างไปก็จะทำให้เสียงเบา การติดไมโครโฟนสาย
ของไมโครโฟนควรสอดเข้าไปในเสื้อ จะทำให้สวยงาม ดูดี 
  7.  การจัดองค์ประกอบภาพก่อนถ่ายคลิปวิดีโอ ควรจัดให้ตรงกลาง หรือจะจัดอยู่ในมุม  
  8.  ต้องจัดแสงช่วย ถ้ามีแสงเพียงพอจะทำให้ผู้พูดหน้าใส  
  9.  การเลือกโฟกัส ปรับแสงเป็นแบบ manual  
  10.  ต้องมีการทดสอบเสียงไมโครโฟนก่อนจะเริ่มอัดคลิปว่ามีเสียงอยู่ในคลิปหรือไม่ 
 

3. เทคนิคการทำคลิปวีดิโอให้น่าสนใจ [3] 
  เทคนิคการทำคลิปให้ดูน่าสนใจ ต้องมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นตอน ๆ และมีการเปลี่ยนมุมกล้อง
หลาย ๆ ที่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อของผู้ชม เทคนิคดังกล่าวมีดังนี้ 
  1. ตอนแรกของการทำคลิป ต้องมีการเกริ่นนำก่อน 
  2. การใส่ข้อความหรือสติ๊กเกอร์หรือรูปภาพประกอบคลิป โดยใช้วิธีการตัดต่อช่วยให้คลิปมี
ความน่าสนใจ ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาชมคลิปมากข้ึน โดยใช้แอพลิเคชันสำหรับการตัดต่อดังกล่าว 
  3. การมีส่วนประกอบเสริม เช่น เสียง การใช้ Sound effect  ต่าง ๆ ประกอบในคลิป ซึ่งเป็น
การดึงดูดความสนใจได้ 
 

4. เทคนิคการพูดหน้ากล้อง  [4] 
  เทคนิคการพูดหน้ากล้องให้ดูดี มีคนชอบ ควรมีดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องมองไปที่กล้องตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการเปรียบเสมือนว่าเรามองที่คนดูตลอดเวลา ซึ่งจะ
ทำให้วิดีโอของเราเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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  2. ต้องแม่นเนื้อหา ควรนำเอาเนื้อหามาทำการซ้อมบทพูดให้เป็นประจำ ถ้าเนื้อหามีความยาวมาก 
ควรจำเนื้อหาหลัก ๆ หรือคำสำคัญ ไม่ควรท่องเป็นแบบนกแก้วนกขุนทอง 
  3. พูดให้เป็นธรรมชาติ ควรมีเสียงสูงเสียงต่ำ พูดให้มีจังหวะจะโคน ซึ่งจะทำให้คนดูแล้วไม่ง่วง ไม่น่าเบื่อ 
  4. เวลาพูดควรพูดไปยิ้มไป ซึ่งรอยยิ้มจะทำให้เราดูดี มีเสน่ห์ 
  5. เวลาพูดหน้ากล้องอย่าทำตัวแข็ง ควรแสดงออกถึง Body language ซ่ึงจะทำให้ดูเป็น
ธรรมชาติ 
5. การตัดต่อคลิปวีดิโอด้วยแอปพลิเคชัน  [5] 

การตัดต่อคลิปวีดิโออย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน inshot 

 
 

  การตัดต่อคลิปวิดีโอง่าย ๆ ด้วย แอปพลิเคชัน InShot สามารถใช้สมาร์ทโฟนทั้งระบบ 
Android และระบบ iOS ซึ่งในการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน ระบบ Android เข้าไปที่ google play 
store สว่นระบบ iOS เข้าไปที่ App Store ในการยกตัวอย่างครั้งนี้ เป็นการใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android 
  การตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ ด้วย แอปพลิเคชัน InShot เริ่มดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 

1. เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InShot เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “OPEN” จะได้ดังรูป 
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2. เริ่มต้นการตัดต่อคลิปวิดีโอ โดยเลือก VIDEO ดังรูป 
 

 
 

3.  เสร็จแล้ว เลือกคลิปวิดีโอที่เรามีอยู่สำหรับการตัดต่อให้มีเครื่องหมาย ✓ เสร็จแล้วกด
เครื่องหมาย ✓ มุมด้านล่าวขวา ดังรูป 
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4.  จะได้ดังรูป 
 

 
 

5. ขั้นตอนการตัดต่อสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะตัดต่อได้ ดังรูป 
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6. หาตำแหน่งที่ต้องการตัดคลิป ซึ่งเมื่อกำหนดตำแหน่งแล้วจะมีสัญลักษณ์บอก ดังรูป 
 

 
 
7. การตัดคลิปวิดีโอ โดยใช้คำสั่ง Split   

7.1 ไปที่เมนู Split ดังรูป 
 

 
 

7.2 คลิปจากแบ่งออกเป็นไฟล์ 1 และไฟล์ 2 
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7.3 หากต้องการตัดคลิปวิดีโอบางช่วงของไฟล์ 2 เราสามารถทำได้โดยเลื่อนไปจนถึงคลิปที่

เราต้องการตัด เสร็จแล้วเลือก Split แล้วก็เกิดช่วงที่เราต้องการตัด ดังรูป 
 

 
 

7.4 เสร็จแล้วเลือกรูปถังขยะ “Delete”   
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7.5  จะได้ดังรูปภาพ โดยมีตัวหนังสือสีเหลือง 
 

7.6  การเพ่ิมไฟล์คลิปวิดีโอเพ่ิม 
1)  เลื่อนหาปุ่ม + แลว้กดเลือก ซึ่งสามารถนำคลปิวิดโีอและรปูภาพมาเพ่ิมในไฟล์คลิปได้ 

 
 
2) ถ้าต้องการเพ่ิมคลิปวิดีโอ ให้เลือก “VIDEO” และถ้าหากต้องการเพ่ิมรูปภาพ ให้

เลือก “PHOTO” ดังรูป 
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2.1 เพ่ิมคลิปวิดีโอ เลือกคลิปวิดีโอที่เรามีอยู่ที่ต้องการเพ่ิมให้มีเครื่องหมาย ✓ 

เสร็จแล้วกดเครื่องหมาย ✓ มุมด้านล่างขวา ดังรูป 
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2.2 จะมีไฟล์ใหม่เพ่ิมมา ดังรูป 

 
3) การเรียงไฟล์วิดีโอใหม่ โดยการสลับที่ของคลิปวิดีโอที่มีอยู่ เช่น  

3.1 ต้องการเอาไฟล์ที่เราเพ่ิมไปล่าสุดสีฟ้าให้ไปอยู่ด้านหน้าไฟล์แรกโดยการกดค้าง
ไว้ประมาณ 2 วินาที จะได้ดังรูป 
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3.2 กดคลิปที่ค้างไว้ แล้วลากสลับตำแหน่งได้ตามรูป 

 
3.3  เสร็จแล้วกดเลือกตรงพ้ืนที่ว่างสีดำ 1 ครั้ง ก็จะได้ตามรูป 
 

 
 

4)  การทำรอยต่อคลิปให้สวยงาม  
4.1 เลือกตรงบริเวณรอยต่อ ตามรูป 
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4.2 ในกรณีที่เราใช้แอปพลิเคชันฟรี จะใช้การทำรอยต่อแบบเบสิก (BASIC) ซึ่งจะมี
รูปแบบของรอยต่อให้เราเลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น แบบวงกลม แบบสี่เหลี่ยม แบบเลื่อนเข้า ดังรูป 

 
4.3  เมื่อเลือกรอยต่อที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้เลือก ✓ ดังรูป 

 
 

4.4  หากเรามีรอยต่อของคลิปวิดีโอหลายจุด ก็ทำรอยต่อไปทีละรอยต่อให้ครบทุกจุด 
 

5)  การใส่เสียงเพลง จาก Google Drive หรือ iClound 
5.1 เลือกคำว่า “MUSIC”  เสร็จแล้วเลือก TRACK+ ดังรูป 
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5.2 หากเรามีไฟล์เสียงเพลงของตัวเอง สามารถนำเข้าโดยเลือก “Imported Music” 
แล้วสามารถเลือกเพลงที่มีอยู่ได้เลย 

 
 

5.3 เลือก “Imported Music” แล้วสามารถเลือกเพลงที่มีอยู่ใน iCloud หรือ google 
Drive มาใช้ โดยเลือกปุ่ม “Import” ดังรูป 

 
 

5.4  แล้วเลือก Files จะปรากฏรายชื่อเพลง  ดังรูป 
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5.5  กรณีต้องการเลือกจากแหล่งอ่ืน ให้เลือก Browse ก็จะแสดงแหล่งที่มาของเพลง

จากแหล่งที่เรามีอยู่ ในกรณีนี้เราจะเลือกเพลงที่อยู่ใน Google Drive  ดังรูป 
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5.6  จากหน้ารายการเพลง เราสามารถเลือกเพลงที่จะใส่ลงไปในคลิปวิดีโอ โดยเลือก
เพลงที่เราต้องการ ซึ่งจะเล่นเพลงให้เราแบบอัตโนมัติ เสร็จแล้วเลือก “USE” ดังภาพ 

 

 
 

5.7  หลังจากนั้นเพลงก็จะเข้ามาในคลิปวิดีโอ ซึ่งจะแสดงแถบสีม่วง  ดังภาพ 
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5.8  หากเสียงเพลงที่เพ่ิมลงไปมีเสียงดังเกินไป สามารถปรับลดเสียงได้ที่ปุ่ม Volume   
1) เลือกปุ่ม Volume ดังภาพ 

 
 

2) เลื่อนปรับ เพิ่ม-ลด เสียงได้ เช่น ปรับเสียงให้เบาลง เนื่องจากเสียงเพลงไม่ควร
ดังกว่าเสียงของผู้พูด ดังภาพ 

 

 
 

3) เมื่อปรับเสียงให้เบาลง ตามที่ต้องการแล้ว ให้เลือก ✓ ดังภาพ 
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4) เมื่อใส่เพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ✓ ดังรูป 

 
6)  ข้อควรระวัง การใส่เสียงเพลง จากแอปพลิเคชัน InShot อาจจะมีความเสี่ยงใน

เรื่องของการติดลิขสิทธิ์เพลงได้ ควรเลือกใช้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ดีกว่า 
7)  การใส่ตัวหนังสือในคลิปวิดีโอ 

7.1 เลือกคำว่า “TEXT”  ดังรูป 

 
 
7.2 จะข้ึนหน้าจอสำหรับพิมพ์ตัวอักษร เช่นพิมพ์คำว่า “สุนัข แมว” พิมพ์เสร็จแล้ว

เลือก ✓  ดังรูป 
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7.3 การแก้ไขขนาดตัวหนังสือ สามารถใช้นิ้วมือขยายขนาดได้จากหน้าจอสมาร์ท

โฟนได้ตรง รูป      ดังรูป 

 
 

7.4 หากต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร ให้เลือกปุ่ม “EDIT”  ดังรูป 
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7.5 สามารถเลือกสีของตัวอักษร ได้จากจานสี ดังรูป 

       
 

7.6 สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ ดังรูป 

 
 

7.7 ตรงเมนู Aa เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือได้เอง โดยมีฟอนต์ให้เลือก
มากมาย หรือสามารถดาวน์โหลดฟอนต์เพ่ิมเติมได้โดยเลือกเมนู IMPORT เมื่อปรับแต่งสีของข้อความเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเครื่องหมาย ✓ ดังรูป 
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7.8 เสร็จแล้วให้เลือกเครื่องหมาย ✓ อีกครั้ง ดังรูป 

 
 

7.9  หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวหนังสือ สามารถทำได้โดยการกดค้างไว้
ประมาณ 2 วินาที จะได้ดังรูป 
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7.10  เมื่อกดค้างเพ่ือทำการย้ายตำแหน่งของตัวหนังสือแล้ว ตำแหน่งของ
ตัวหนังสือก็เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมเป็นตำแหน่งใหม่ เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว เลือกเครื่องหมาย ✓ดังรูป 

 

 
 

 
 

8)  การนำรูปภาพมาใส่ในคลิปวิดีโอ 
8.1 เลือกคำว่า “STICKER”  ดังรูป 
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8.2 สามารถเลือก “STICKER” ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันมาใช้ได้ ดังรูป 

 
 

8.3 การเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนมาใช้ในคลิปวิดีโอ สามารถเลือกรูปภาพ
ได้  ดังรูป โดยเลือก “CHOOSE FROM CAMERAROLL”  
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8.4 เลือก รูปภาพที่เราต้องการ ดังรูป 

 
 

8.5 จะมีรูปภาพที่เราเลือกมาอยู่ในคลิปวิดีโอ ซึ่งเราสามารถขยายรูปภาพ จาก
หน้าจอสมาร์ทโฟนได้ตรงรูป      ปรับตำแหน่งรูปภาพได้โดยใช้นิ้วลากรูปภาพไปตำแหน่งที่ต้องการได้ เสร็จแล้ว
เลือกเครื่องหมาย ✓ ดังรูป 
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8.6 จะมีรูปภาพแทรกอยู่ในคลิปวิดีโอ ดังรูป 

 
 

9)  เมื่อทำการตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ต่อไปเป็นการแปลง
คลิปวิดีโอสำหรับอัปโหลดลงบนยูทูบ 

9.1 เลือกเมนูมุมบนขวา  ดังรูป 
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9.2 เลือก SAVE  ดังรูป 

 
9.3 ห้ามปิดหน้าจอ จนกว่าจะครบ 100%  ดังรูป 

 
 

6. การออกแบบปกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  [6] 
  ปกคลิปวิดีโอ เป็นปจัจัยที่สำคญัในการที่จะทำให้มีคนติดตามและดูคลิป ซี่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  รูปภาพประกอบที่มีอยู่ในเนื้อหา  
2.  ข้อความที่จะสื่อถึงคลิปนั้น ซึ่งออาจะเป็นข้อความหลักๆ และจะต้องเป็นตัวหนังสือที่อ่านง่าย 
3.  นำรปูเจ้าของช่องไปใส่ไว้ที่หน้าปกคลิป เพ่ือที่จะทำให้คนจำได้ และสนใจเข้ามาดูในคลิปต่อ ๆ ไป 

 
7. การจัดทำปกคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน  [7] 

การจัดทำปกคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน KineMaster  ซึ่งสามารถใช้สมาร์ทโฟนทั้งระบบ 
Android และระบบ iOS มีวิธีการดังนี้ 

 1.  ต้องมีถ่ายรูปของตัวเองที่กำลังทำคลิปวิดีโอไว้ โดยถ่ายรูปให้ชิดมุมใดมุมหนึ่ง โดยต้อง
ถ่ายรูปเป็นแนวนอน เนื่องจากเราจะใช้พ้ืนที่ว่างในการทำหน้าปกคลิป เช่น  
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 2.  ติดตั้งแอปพลิเคชัน KineMaster  สามารถใช้สมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และระบบ iOS 
ซึ่งในการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน ระบบ Android เข้าไปที่ google play store ส่วนระบบ iOS เข้าไปที่ 
App Store (สามารถทบทวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน KINEMASTER  ได้จากหัวข้อ 7. พื้นฐานการตัดต่อ
คลิปวิดีโอ) 

 
 

3.  วิธีการทำหน้าปกคลิปวิดีโอ 
1) เริ่มต้นโดยการเลือกปุ่มตรงกลาง 
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2)  กำหนดขนาดหน้าปกคลิป ขนาด 16:9 

 
 

3)  เลือกรูปที่เราได้ถ่ายไว้ในสมาร์ทโฟน 

 
 

 4)  เลือกเครื่องหมาย  ตรงมุมขวา 
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  5)  สามารถจัดมุมใหม่ได้ โดยกดท่ีรูปภาพ แล้วจะขึ้นแถบเครื่องมือด้านขวามือ ให้
เลือกเครื่องมือแพนแอนด์ซูม: ปุ่มตรงกลาง   ดังรูป 

 

 
 

 
 

  6)  การย่อขยายรูปภาพ กดเครื่องหมาย = ก่อนย่อขยายรูปภาพ เพ่ือไม่ให้รูปภาพ
เคลื่อนที่ 
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  7)  ทำการย่อขยายรูปภาพ โดยการใช้นิ้วย่อขยายรูปภาพตามต้องการ โดยควร
ระมัดระวังไม่ให้มีขอบดำด้านข้างของรูป ควรย่อขยายรูปให้เต็มหน้าจอ 

 
 

  8)  ย่อขยายเสร็จแล้ว กด  มุมขวา ดังรูป 

 
 

  9)  การตกแต่งตัวหนังสือ กดเลือกเลเยอร์ 
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  10)  เลือก ตัวอักษร รูป T สำหรับพิมพ์ชื่อหน้าปกคลิปวิดีโอ 

 
 

  11)  พิมพ์ตัวหนังสือที่เป็นคีย์เวิร์ด หรือคำหลัก ๆ สำหรับใช้บนหน้าปกคลิป เสร็จแล้ว
เลือก “ตกลง” ดังรูป 

 

 
 

  12)  พิมพ์ตัวอักษร แล้วเลือก ตกลง จะปรากฏดังภาพ 
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13)  หาต้องการแก้ไขชื่อคลิปที่เราพิมพ์ไว้ สามารถแก้ไขได้โดยเลือกปุ่มคีย์บอร์ด 

    

14) การขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ ขึ้นสามารถขยายได้จากลูกศรมุมล่างขวา ดังรูป 

 
 

  15)  เมื่อขยายตัวอักษรและจัดตำแหน่งตามที่ต้องการแล้ว แต่ตัวอักษรไม่ชัดเจน  ดังรูป  
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16)  สามารถตกแต่งตัวอักษรได้ โดยการเลื่อนคำสั่งทางขวามือลง เลือก  
“สีพื้นหลัง” 

 
 

17)  การเลือกสีพื้นหลัง เลือก Enable ให้เป็นสีแดง แล้วเลือกสีพื้นหลัง ดังรูป 

 
 

17.1  เลือกสีพื้นหลังตามท่ีเราต้องการ โดยสีที่เลือกคือ “สีแดง” ดังรูป 
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17.2  หลังจากนั้น เลือกปรับความโปร่งใส เป็น 100 ดังรูป 

 
 

17.3 เสร็จแล้วกดเครื่องหมาย  ✓  ดังรูป 

 
 

17.4 จะได้ดังรูปภาพ 
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18)  เมื่อเสร็จแลว้ สามารถกดยอ้นหลัง เพ่ือปรับแต่งรูปภาพต่อไปได้โดย เลือก ปุ่ม < ดังรปู 

 
 

19) การเปลี่ยนฟอนต์หัวหนังสือ สามารถเลือกฟอนต์ตัวหนังสือ โดยกดที่ปุ่ม Aa ดังรูป 

 
 

20)  เลือกฟอนต์ Thai (ไทย) แต่ถ้ายังไม่มีฟอนต์ไทย ให้ไปที่ร้านค้า เพื่อดาวน์โหลด
ฟอนต์ไทย  ดังรูป 
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21) วิธีการดาวน์โหลดฟอนต์ไทย สำหรับฟอนต์ที่มีคำว่า PREMUIM ต้องเป็นสมาชิก
ก่อนถึงจะดาวน์โหลดได้  ในที่นี้จะยกตัวอย่างการดาวน์โหลดฟอนต์ ธนมาศ 

21.1 เลือกฟอนต์ ธนมาศ 

 
 
21.2 เลือก “ดาวน์โหลด”  เสร็จแล้ว  เลือก x ดังรูป 
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21.3 หลังจากนั้นกลับมาหน้าฟอนต์ Thai เลือกฟอนต์ที่เราต้องการ เช่น เลือก
ฟอนต์ Sarabun Light เสร็จแล้วเลือก ✓ ดังรูป 

 
 

 
 

21.4  จะได้รูปแบบอักษรดังรูป 
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22)  การเพ่ิมชื่อปกคลิปวิดีโอ อีก 1 บรรทัด สามารถทำได้ดังนี้ 
22.1 เลือกปุ่ม  จุด 3 จุด แล้วเลือก “คัดลอก”  ดังรูป 

 
 

 
 

22.2  จะมีเลเยอร์ตัวอักษร เกิดข้ึนมาอีก 1 รูปด้านล่าง จากนั้นลากตัวอักษรสีพ้ืน
สีแดงลงมาอีก 1 รูป ดังรูป 
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22.3  การแก้ไขตัวอักษร บรรทัดที่ 2  
1) เริ่มจาก กดเลือก คีย์บอร์ด แล้วจะเปลี่ยนเป็นหน้าสำหรับแก้ไขตัวอักษร 

เช่น แก้ไขเป็น “ไปเรียน” แล้วเลือก “ตกลง” ดังรูป 

 
 

2) จะเปลี่ยนเป็นหน้าสำหรับแก้ไขตัวอักษร เช่น แก้ไขจาก “ออกแว้น” 
เป็น “ไปเรียน” แล้วเลือก “ตกลง” ดังรูป 
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3) แล้วเลือก “ตกลง” เสร็จแล้วข้อความจะเป็นเป็น “ไปเรียน” ดังรูป 

 
 

 
 

22.4 เนื่องจากบรรทัดที่ 2 มีสีพื้นหลังเหมือนบรรทัดที่ 1 เพ่ือความแตกต่าง เรา
ต้องเปลี่ยนสีพ้ืนหลัง ซึ่งบรรทัดที่ 2 จะเปลี่ยนสีพ้ืนหลังเป็นสีดำ โดยสามารถทำตามขั้นตอนที่ 17.1 – 17.4 เมื่อ
เปลี่ยนสีพ้ืนหลังบรรทัดที่ 2 แล้ว จะได้ดังรูป 
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23)  การนำปกคลิปไปใช้ สามามารถเลือกเมนูทางซ้ายมือได้ แล้วเลือกเมนู “จับภาพ
และบันทึก” ซึ่งจะปรากฏข้อความบอกว่ารูปภาพที่บันทึกอยู่ที่ไหน ดังรูป 
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24)  สามารถกลับไปดูหน้าปกคลิปวิดีโอได้ ในคลังรูปภาพที่บันทึกไว้ในสมาร์ทโฟน    
ได้เลย ดังรูป 

 
 

25) หน้าปกคลิปวิดีโอที่ทำเสร็จแล้ว ด้วยแอปพลิเคชัน KineMaster 

 
 

----------------------------- 
1 เสกสรร เทิดสิรภิัทร. (2564) “3 อุปกรณ์ทำวิดีโอ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564). จาก 

https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873903245988692/  
2                    .(2564) “ถ่ายแบบเซียนเหมือนเรียนมา 10 ขั้นตอนถ่ายวีดีโอด้วยมือถือ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน 2564). จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541608049218215/ 
3                    . (2564) “3 เทคนิค ทำคลิปยังไงให้น่าสนใจ” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564).  จาก 

https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541611465884540/ 
4                    . (2564) “เทคนิค 5 ข้อ พูดหน้ากล้องยังไง ให้ดูดี มีแต่คนชอบ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 

2564).  จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541615399217480/ 
5                   . (2564) “ตัดต่อคลิปง่ายๆใน 5 นาที แอปฟรีไม่มีลายน้ำ” [ถอดคลิปวดิีโอ]. (เมือ่วันท่ี 23 มิถุนายน 2564).  

จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873912279321122/ 
6                    . (2564) “การออกแบบปกคลิปยังไง ให้คนอยากคลิกดู” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564).  

จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541655002546853/ 
7                    . (2564) “ทำหน้าปกคลิปง่ายๆ ด้วย Kinemaster” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564).  จาก 

https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541664515879235/ 
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ใบงานที่ 4 

เร่ือง การจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ (YouTube)  
 
คำชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ (YouTube) แล้ว ให้ผู้เรียนตอบ

คำถาม หรือฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการทำคลิปวิดีโอลงยูทูบมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 

 
2. จงบอกขั้นตอนการถ่ายวิดีโอด้วยมือ มาโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. จงบอกเทคนิคการจัดทำคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ มา 3 ข้อ 
1) 
2) 
3) 

4. จงบอกเทคนิคการพูดหน้ากล้องสำหรับถ่ายคลิปวิดีโอ มา 5 ข้อ 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
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5. จงบอกวิธีการออกแบบปกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน แล้วทดลองฝึกปฏิบัติ 
 
7. ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง การจัดทำปกคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน แล้วทดลองฝึกปฏิบัติ 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 4 เร่ือง การจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ (YouTube)  
 
1. ตอบ  1. สมาร์ทโฟน 

2. ไมโครโฟน 
3. ขาตั้งกล้อง มี 2 ประเภทคือ 1) ขาตั้งกล้องตัวเล็ก สำหรับตั้งบนโต๊ะ ซึ่งใช้สำหรับตอนนั่งถ่ายคลิป 

และ 2) ขาตั้งกล้องตัวใหญ่  สำหรับใช้ถ่ายนอกสถานที่ ใช้สำหรับยืนถ่ายข้างนอก ซึ่งจะต้องสูงระดับสายตาเรา  
ซึ่งขาตั้งกล้องทั้ง 2 ประเภทจะต้องมีตัวหนีบสำหรับหนีบสมาร์ทโฟนซึ่งวางไว้บนขาตั้งกล้อง ซึ่งจะช่วยยึดสมาร์ท
โฟนให้ตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องได้แน่น 

4. หลอดไฟ LED ควรใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว  
 
2. ตอบ    1. เตรียมเนื้อหาที่จะพูด เมื่อเตรียมเนื้อหาแล้วควรฝึกซ้อมพูดให้คล่อง 

2. การเลือกพ้ืนหลัง (background) ต้องโล่ง สบายตา  
3. ตั้งกล้องให้อยู่ในระดับสายตา  ไม่ตั้งมุมต่ำหรือมุมสูงกว่าระดับสายตา 
4. กรณีท่ีเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอให้เปิดมือถือให้อยู่ในโหมดเครื่องบิน เพราะถ้าหากกำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วมี

สายเข้ามาจะทำให้ถูกตัดไปที่สายโทรศัพท์ทันที ทำให้ไม่สามารถถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้ แต่ถ้ามือถืออยู่ในโหมด
เครื่องบินแล้วมีสายโทรเข้ามา จะกลายเป็นสายไม่ว่าง ทำให้ถ่ายวิดีโอได้ต่อเนื่องจนเสร็จ 

5.  ให้ตั้งถ่ายวิดีโอในแนวนอน เพราะจะได้เห็นองค์ประกอบภาพได้ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ควรตั้งใน
แนวตั้งแบบถ่ายเซลฟ่ี เพราะจะทำให้เห็นเป็นขอบดำด้านข้างในคลิปวิดีโอ 

6.  การติดไมโครโฟน ควรติดไมโครโฟนให้มีระยะห่างจากปากประมาณ 1 คืบ ไม่ควรติดไมโครโฟน
ใกล้ปากเกินไป เพราะจะทำให้เสียงแตก แต่ถ้าหากติดห่างไปก็จะทำให้เสียงเบา การติดไมโครโฟนสายของ
ไมโครโฟนควรสอดเข้าไปในเสื้อ จะทำให้สวยงาม ดูดี 

7.  การจัดองค์ประกอบภาพก่อนถ่ายคลิปวิดีโอ ควรจัดให้ตรงกลาง หรือจะจัดอยู่ในมุม  
8.  ต้องจัดแสงช่วย ถ้ามีแสงเพียงพอจะทำให้ผู้พูดหน้าใส  
9.  การเลือกโฟกัส ปรับแสงเป็นแบบ manual  
10.  ต้องมีการทดสอบเสียงไมโครโฟนก่อนจะเริ่มอัดคลิปว่ามีเสียงอยู่ในคลิปหรือไม่ 

 
3. ตอบ      1.  ตอนแรกของการทำคลิป ต้องมีการเกริ่นนำก่อน 

2.  การใส่ข้อความหรือสติ๊กเกอร์หรือรูปภาพประกอบคลิป โดยใช้วิธีการตัดต่อช่วยให้คลิปมีความ
น่าสนใจ ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาชมคลิปมากขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อดังกล่าว 

3.  การมีส่วนประกอบเสริม เช่น เสียง การใช้ Sound effect  ต่าง ๆ ประกอบในคลิป ซึ่งเป็นการ
ดึงดูดความสนใจได ้
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4. ตอบ     1.  ต้องมองไปที่กล้องตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการเปรียบเสมือนว่าเรามองที่คนดูตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้
วิดีโอของเราเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

2.  ต้องแม่นเนื้อหา ควรนำเอาเนื้อหามาทำการซ้อมบทพูดให้เป็นประจำ ถ้าเนื้อหามีความยาวมาก 
ควรจำเนื้อหาหลัก ๆ หรือคำสำคัญ ไม่ควรท่องเป็นแบบนกแก้วนกขุนทอง 

3.  พูดให้เป็นธรรมชาติ ควรมีเสียงสูงเสียงต่ำ พูดให้มีจังหวะจะโคน ซึ่งจะทำให้คนดูแล้วไม่ง่วง ไม่น่าเบื่อ 
4.  เวลาพูดควรพูดไปยิ้มไป ซึ่งรอยยิ้มจะทำให้เราดูดี มีเสน่ห์ 
5.  เวลาพูดหน้ากล้องอย่าทำตัวแข็ง ควรแสดงออกถึง Body language ซึ่งจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติ 

 
5. ตอบ     1.  รูปภาพประกอบที่มีอยู่ในเนื้อหา  

2.  ข้อความที่จะสื่อถึงคลิปนั้น ซึ่งออาจะเป็นข้อความหลักๆ และจะต้องเป็นตัวหนังสือที่อ่านง่าย 
3.  นำหน้าของเจ้าของช่องไปใส่ไว้ที่หน้าปกคลิป เพื่อที่จะทำให้คนจำได้ และสนใจเข้ามาดูในคลิป  

ต่อ ๆ ไป 
 
6. ตอบ ให้ผู้จัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จากชิ้นงาน ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถตัดตอ่คลิปวิดีโอด้วย
แอปพลิเคชัน ได้ 
 
7. ตอบ ให้ผู้จัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จากชิ้นงาน ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถจัดทำปกคลิปวิดีโอ
ด้วยแอปพลิเคชัน ได้ 
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ใบความรู้ที่ 5  
เร่ือง การเปิดช่องยูทูบ (Youtube) และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

 

 
 

1. การเปิดช่องยูทูบ (Youtube) มีการดำเนินการ ดังนี้ [1] 
การสมัครยูทูบ จะต้องมีอีเมลเป็นของ G-Mail อยู่แล้ว สามารถล็อคอินการเข้าใช้ระบบในแอปพลิ  

เคชันยูทูบได้เลย แล้วไปที่แอปพลิเคชันยูทูบ จะปรากฏหน้าจอตามนี้ 
 

 
 

ยูทูบจะสมัครให้อัตโนมัติ เพราะเชื่อมตัวกับ G-mail จึงทำให้เรามีช่องยูทูบแล้ว 
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1.1 การเปลี่ยนชื่อช่องยูทูบ 

การตั้งชื่อช่องยูทูบต้องตั้งให้น่าสนใจและจดจำได้ง่าย สั้นกระชับ และมีความคล้องจอง ซึ่งการ 

เปลี่ยนชื่อช่องสามารถเปลี่ยนได้ 3 ครั้งใน 90 วัน 

1)  กดเข้าแอปยูทูบ และลงชื่อเข้าใช้งาน 

 
 

2)  กดรูปวงกลมที่มุมบนด้านขวามือเพ่ือเข้าใช้งาน 

 
 

3) จากนั้นกดคำว่า ช่องของคุณ 

 
 

4) จากนั้นกดคำว่า แก้ไขช่อง หรือ EDIT CHANNEL 
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5) กดตรง รูปดินสอ ด้านขวามือ เพื่อทำการแก้ไขชื่อ 

 
 

6) แก้ไขชื่อช่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

 
 

7) กดคำว่า ตกลง การแก้ไขชื่อเสร็จเรียบร้อย 
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1.2 อัปโหลดวิดีโอ 
 การอัปโหลดวิดีโอนั้น ต้องเลือกอัปโหลดจากการบันทึกวิดีโอใหม่ หรือเลือกจากวิดีโอเดิมที่มีอยู่แล้ว 

1) กดเข้าแอพยูทูบ และลงชื่อเข้าใช้งาน 

 
 

2) กดตรง ไอคอนวิดีโอ มุมบนด้านขวามือ หรือ ไอคอนบวก ด้านล่าง 

 
 

3) จากนั้นกดคำว่า อัปโหลดวิดีโอ 
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4) กดเลือกวิดีโอที่ต้องการจะอัปโหลด 

 
 

5) จากนั้นตั้งชื่อวิดีโอที่ต้องการ 

 
 

6) กดคำว่า ถัดไป ที่มุมบนด้านขวามือ 

 
 

7) จากนั้นกดอัปโหลดที่มุมบนด้านขวามือ การอัปโหลดเสร็จเรียบร้อย 
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1.3 การลบ แชร์ แก้ไข วิดีโอ 
1) เข้าแอพยูทูบ และลงชื่อเข้าใช้งาน 

 
 

2) กดคำว่า คลังวิดีโอ ด้านล่างขวามือ 

 
 

3) จากนั้นกดคำว่า วิดีโอของคุณ 

 
 

4) กดตรง จุด 3 จุด ที่อยู่ด้านหลังคลิปวิดีโอที่ต้องการแก้ไข  
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5) จากนั้นหน้าจอจะขึ้นคำว่า ลบ แก้ไข แชร์ 

 
 

6) ถ้าต้องการ ลบ กดคำว่า ลบ ดังภาพ  

 
 

7) ถ้าต้องการ แก้ไข กดคำว่า แก้ไข ดังภาพ 

 
 

8)  ถ้าต้องการ แชร์ กดคำว่า แชร์ ดังภาพ 

 
---------------------------------------- 
1 เสกสรร เทิดสิรภิัทร. (2564) “การปรับแต่งช่อง Youtube” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564). จาก 

https://web.facebook.com/groups/468051731119616/posts/468063057785150/ 
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ใบงานที่ 5 

เร่ือง การเปิดช่องยูทูบ (Youtube) และการอัปโหลคลิปวิดีโอ 
 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดช่องยูทูบและการอัปโหลดคลิปวิดีโอ แล้ว ให้ผู้เรียนตอบ

คำถาม หรือฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
 
1. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เปิดช่องยูทูบ และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ ที่ผู้เรียนจัดทำขึ้น  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
แนวคำตอบ ใบงานที่ 5 เร่ือง การเปิดช่องยูทูบ (Youtube) และการอัปโหลคลิปวิดีโอ 
 

1. ตอบ ให้ผู้จัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้จากชิ้นงานของผู้เรียน โดยสามารถเปิดช่องยูทูบ 
และการอัปโหลดคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้น ได้ 

 
 

-------------------------------------------------------- 
 

95



บรรณานุกรม 
 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “คู่มือลัดเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/Easy_Online_Shop_570526.pdf 
(สืบค้นข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2564) 

การตลาดออนไลน์ YouTube” https://mandalasystem.com/blog/th/95/digital-marketing-
26102020 (สืบค้นข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2564) 

วิทยาลัยการอาชีพเถิน “การขายออนไลน์” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://1ab.in/bfpw (สืบค้นข้อมูลเมื่อ 
23 มิถุนายน 2564) 

ศิริขวัญ  กุลบุตร. “องค์ประกอบทางการตลาด” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://1ab.in/HoX (สืบค้นข้อมูล
เมื่อ23 มิถุนายน 2564) 

เสกสรร เทิดสิริภัทร. (2564) “เหตุผลในการเลือกสินค้า” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). 
จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873877675991249/ 

                   . (2564) “ซื้อเพราะราคาถูก” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873879799324370/ 

                   . (2564) “2 ซื้อเพราะความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือบริการ และความเชื่อม่ันในตัวเจ้าของ
สินค้า” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873880832657600/ 

                   . (2564) “ซื้อเพราะประสบการณ์” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873882959324054/ 

                   . (2564) “ซื้อเพราะแสดงความเป็นตัวเอง” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). 
จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873886895990327/ 

                   . (2564) “3 อุปกรณ์ทำวิดีโอ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873903245988692/  

                   . (2564) “ถ่ายแบบเซียนเหมือนเรียนมา 10 ขั้นตอนถ่ายวีดีโอด้วยมือถือ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. 
(เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541608049218215/ 

                   . (2564) “3 เทคนิค ทำคลิปยังไงให้น่าสนใจ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 
2564).  จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541611465884540/ 

                   . (2564) “เทคนิค 5 ข้อ พูดหน้ากล้องยังไง ให้ดูดี มีแต่คนชอบ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 
23 มิถุนายน 2564).  จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541615399217480/ 

                   . (2564) “ตัดต่อคลิปง่ายๆใน 5 นาที แอปฟรีไม่มีลายน้ำ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 
มิถุนายน 2564).  จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3873912279321122/ 

96



97 
 

                   . (2564) “การออกแบบปกคลิปยังไง ให้คนอยากคลิกดู” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 
มิถุนายน 2564).  จาก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541655002546853/ 

                   . (2564) “ทำหน้าปกคลิปง่ายๆ ด้วย Kinemaster” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2564).  จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541664515879235/ 

                   . (2564) “การปรับแต่งช่อง Youtube” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564). จาก 
https://web.facebook.com/groups/468051731119616/posts/468063057785150/ 

 

97



คณะผู้จัดทำ 
 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
คณะพัฒนาหลักสูตร 

1. นายเสกสรร  เทิดสิริภัทร  นักยูทูบเบอร์/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
2. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
3. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
5. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/พัฒนาหลักสูตร 
6. นายจตุรงค์  ทองดารา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/พัฒนาหลักสูตร 
7. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
8. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นายเสกสรร  เทิดสิริภัทร  นักยูทูบเบอร์ 
4. นางสาวเบ็จวรรณ  อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
6. นายจตุรงค์  ทองดารา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
7. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 

 
 
 

98






