










แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 แอปพลิเคชั่น 
(Application) 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านความหมาย 
ประเภท และประโยชน์ของ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) พ้ืนฐาน 

1. ความหมาย
แอปพลิเคชั่น
(Application) 
2. ประเภทของ
แอปพลิเคชั่น
(Application) 
3. ประโยชน์ของ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้เรื่อง 
ความหมาย ประเภท 
และประโยชน์ของ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) พ้ืนฐาน 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง แอปพลิเคชั่น 
(Application) 

2 2 

2 เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) 
เพ่ือการค้า
ออนไลน์ 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
ในการทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ 
 

1. เครื่องมือที่ใช้ใน
การทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์  
2. หลักการเลือกใช้
เครื่องมือในการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 

- การบรรยาย (เอกสาร
และคลิปวีดีโอ) 
1. ใบความรู้เรื่อง 
เครื่องมือที่ใช้ในการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ เช่น 
MIT App Inventor 
Thunkable Eclipse 
เป็นต้น 
2. ใบความรู้เรื่อง 
หลักการเลือกใช้
เครื่องมือในการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 
3. คลิปวีดีโอเรื่อง 
หลักการเลือกใช้

3 4 
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3 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

เครื่องมือที่ในการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ เช่น 
MIT App Inventor 
Thunkable Eclipse 
เป็นต้น   
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน
เรื่อง เครื่องมือที่ใช้    
ในการจัดทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการเลือกใช้
เครื่องมือในการจัดทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 

3 กระบวนการ
จัดทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) 
เพ่ือการค้า
ออนไลน์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ 
องค์ประกอบของการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ 
2. สามารถจัดทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ ตามข้ันตอนได้
อย่างถูกต้อง 

1. องค์ประกอบของ
การทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์  
2. ขั้นตอนของการ
ทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์  
3. ตัวอย่างขั้นตอน
ของการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ

- การบรรยาย (เอกสาร
และคลิปวีดีโอ) 
1. ใบความรู้เรื่อง 
องค์ประกอบของการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 
2. ใบความรู้เรื่อง 
ขั้นตอนของการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 
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4 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

การค้าออนไลน์ 
จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การจัดทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application)  
 

3. คลิปวีดีโอเรื่อง 
องค์ประกอบและ
ขั้นตอนการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 
4. คลิปวีดีโอเรื่อง 
ตัวอย่างขั้นตอนของการ
ทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ จาก
เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เช่น MIT 
App Inventor 
Thunkable Eclipse 
เป็นต้น   
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน
เรื่อง การทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์  

4 กฎหมายและ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการทำ
แอปพลิเคชั่น 

1. กฎหมายทาง
คอมพิวเตอร์ 
2. กฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- การบรรยาย (เอกสาร
และคลิปวีดีโอ) 
1. ใบความรู้เรื่อง 
กฎหมายทาง

2 2 
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5 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ และสามารถ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

3. กฎหมายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

คอมพิวเตอร์ 
2. ใบความรู้เรื่อง 
กฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
3. ใบความรู้เรื่อง 
กฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
4. คลิปวีดีโอเรื่อง การ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ทางคอมพิวเตอร์ 
5. คลิปวีดีโอเรื่อง การ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค 
6. คลิปวีดีโอเรื่อง การ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน
เรื่อง กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการทำ
แอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและ
ระเบียบ 
ที่กำหนด 

5 การเลือก
รูปแบบและ
การตัดสินใจ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับช่องทางการค้า
ออนไลน์ ที่จัดทำขึ้นเอง

1. รูปแบบช่องทาง
การค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
1. ใบความรู้เรื่อง 

3 3 
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6 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ใช้ช่องทางเพ่ือ
การค้า
ออนไลน์ผ่าน
ทาง
แอปพลิเคชั่น 
(Application) 
 

และแบบสำเร็จรูป 
2. สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ช่องทางการค้าออนไลน์ของ
แต่ละแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์สำหรับตนเอง 
และชุมชนได้ 

(Application) ที่
จัดทำขึ้น 
2. รูปแบบช่องทาง
การค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น 
(Application) แบบ
สำเร็จรูป 
3. วิธีการเลือก
รูปแบบและ
ตัดสินใจใช้ช่องทาง
การค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น 
(Application) ที่
จัดทำขึ้น 
และแบบสำเร็จรูป 
สำหรับตนเอง และ
ชุมชน 

รูปแบบช่องทางการค้า
ออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น 
(Application) ที่จัดทำ
ขึ้น 
2. ใบความรู้เรื่อง 
รูปแบบช่องทางการค้า
ออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น 
(Application) แบบ
สำเร็จรูป 
3. ใบความรู้เรื่อง วิธีการ
เลือกรูปแบบและ
ตัดสินใจใช้ช่องทาง
การค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น 
(Application) ที่จัดทำ
ขึ้นและแบบสำเร็จรูป 
สำหรับตนเองและชุมชน 
- การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง วิธีการเลือก
รูปแบบและตัดสินใจใช้
ช่องทางการค้าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชั่น 
(Application) ที่จัดทำ
ขึ้นและแบบสำเร็จรูป 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อวิธีการเลือก
รูปแบบและตัดสินใจใช้
ช่องทางการค้าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชั่น 

6



7 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

(Application) ที่จัดทำ
ขึ้นและแบบสำเร็จรูป 

รวม 14 26 
รวมทั้งสิ้น 40 
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8 
 

ตารางสรุปสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายแอปพลิเคชั่น
(Application)  
1.2  ประเภทของแอปพลิเคชั่น
(Application)  
1.3 ประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น 
(Application) 

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย 
ประเภท และประโยชน์ของ
แอปพลิเคชั่น (Application) 
พ้ืนฐาน 
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง แอปพลิเคชั่น 
(Application) 

11 
 
 
 

22 

2 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทำ
แอปพลิเคชั่น (Application)  
เพ่ือการค้าออนไลน์ 
2.2 หลักการเลือกใช้เครื่องมือในการ
ทำแอปพลิเคชั่น (Application)  
เพ่ือการค้าออนไลน์ 

1. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง เครื่องมือที่
ใช้ในการทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
2. ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง หลักการ
เลือกใช้เครื่องมือในการทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 
3. คลิปวีดีโอเรื่อง หลักการเลือกใช้
เครื่องมือที่ในการทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
4. ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้    
ในการจัดทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

24 
 
 

43 
 
 
 

44 
 
 

45 
 

3 3.1 องค์ประกอบของการทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์  
3.2 ขั้นตอนของการทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์  
3.3 ตัวอย่างขั้นตอนของการทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การจัดทำแอปพลิเคชั่น 

1. ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง 
องค์ประกอบของการทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 
2. ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง ขั้นตอน
ของการทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
3. คลิปวีดีโอเรื่อง องค์ประกอบและ
ขั้นตอนของการทำแอปพลิเคชั่น 

46 
 
 
 

53 
 
 

58 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

(Application)  
 

(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
4. คลิปวีดีโอเรื่อง ตัวอย่างขั้นตอน
ของการทำแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
จากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) 
5. ใบงานที่ 3 เรื่อง เรื่อง การทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือ
การค้าออนไลน์ 

 
58 
 
 
 
 

59 
 
 

4 4.1 กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 
4.2 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
4.3 กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

1. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง กฎหมาย
ทางคอมพิวเตอร์ 
2. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง กฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง กฎหมาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
4. คลิปวีดีโอเรื่อง การปฏิบัติตน
ตามกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 
5. คลิปวีดีโอเรื่อง การปฏิบัติตน
ตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
6. คลิปวีดีโอเรื่อง การปฏิบัติตน
ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
7. ใบงานที่ 4 เรื่อง กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ช่องทางการค้าออนไลน์ผ่าน
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รูปแบบและตัดสินใจใช้ช่องทาง
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอปพลเิคชั่น (Application) พื้นฐาน 

 

 
        ความหมายของแอปพลิเคชั่น 
                แอปพลิเคชั่น (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชั่น 
(Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพ่ือเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ 
หรือซอฟแวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกระทำการบางอย่างได้ตามความต้องการของเรา โดยแอปพลิเคชั่น
สำหรับใช้งานบนเครื ่องคอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะและโน๊ตบุ ๊คนั ้น เรียกว่า เดสก์ทอป แอปพลิเคชั ่น (Desktop 
Applications) ส่วนแอปพลิเคชั่นที ่ทำงานบนเครื่องอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย เรียกว่า โมบายล์แอปพลิเคชั่น 
(Mobile Applications) เมื่อรันแอปพลิเคชั่น มันจะทำงานอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการตลอดเวลาจนกว่าจะทำ
การปิดมันไป ภายในเวลาเดียวกัน อาจมีหลายแอปพลิเคชั่นที่กำลังทำงานพร้อมกันในระบบปฏิบัติการ โดยเรียก
กระบวนการนี้ว่า มัลติแทสกิ้ง (Multitasking) [1] 

 

 

 

--------------------- 
1 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2564 
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แอพ หรือ App” เป็นคำสั้น ๆ ที่ใช้แทนคำว่า “แอปพลิเคชั่น” โดยเฉพาะแอปพลิเคชั่นเล็ก ๆ  
ที่เราสามารถโหลดมาใช้งานได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย แอปพลิเคชั่นจำนวนหนึ่ง
ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพาและแม้กระทั่งทีวีบางรุ่น  มีการถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น 
โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) โปรแกรมตกแต่งภาพ ( Image Processing) เครื ่องคำนวณ 
(Calculator) เป็นต้น [2] 

ประเภทของแอปพลิเคชั่น 
แอปพลิเคชั่นสามารถแบ่งประเภทได้หลากหลาย สามารถจำแนกตามลักษณะการใช้งาน เช่น 
1. ตามลักษณะการทำงาน มีจำนวน 2 ประเภท [3] 

1.1 แอปพลิเคชั่นระบบ เป็นส่วนซอฟต์แวร์ระบบหรือระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่
ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่
ภายในคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Computer/Cloud Server โดยในปัจจุบันระบบปฏิบัติการที่ได้รับ
ความนิยม เช่น IOS Android Windows หรือ Mac 

1.2 แอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือโปรแกรม
ประยุกต์ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้แอปพลิเคชั่น
ที่แตกต่างกัน จำนวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มีหลากหลายชนิด ขนาดหน้าจอที่แตกต่างจึงมีผู้ผลิตและ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมากเพ่ือรองรับการใช้งานในทุก ๆ ด้าน โดยกลุ่มผู้สร้างนั้นจะแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ  

1) พัฒนาเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างความคล่องตัว เพื่อเพิ ่มช่องทางใน  
การขายและบริการในองค์กร มีการใช้งานขายหรือบริการในรูปแบบบริษัทเดียว  ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่น
ขนส่งของไปรษณีย์ไทย Kerry Express แอปพลิเคชั่นการบริการของตน AIS, DTAC, True เป็นต้น 

2) พัฒนาขึ้นมาเป็น Platform โดยเป็นคนกลางและทำตลาดให้ผู้ที่กำลังสนใจหาสินค้าหรือ
บริการที่ต้องการอยู่มาใช้ เช่น E commerce Ebay Shoppee  Lazada หรือ แอปพลิเคชั่นในการหาที่พักหรือ
โรงแรม Agoda  Booking Airbnb หรือบางกลุ่มอาจจะเรียกว่าการทำธุรกิจ Startup 

2. ตามสภาพแวดล้อมการทำงาน (Environment หรือ Platform) มีจำนวน 3 ประเภท [4] 
2.1 เดสก์ทอปแอปพลิเคชั่น (Desktop Applications) คือ Application ที่ทำงานบนเครื่อง 

Desktop Computer เช่น PC หรือ Mac เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชั่นอยู่มากมายเกินกว่าจะนับได้ 
 

--------------------- 
2 วรวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการ

คำนวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. 
3 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2564 
4 วรวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการ

คำนวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. 
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และแอปพลิเคชั่นมากมายนั้นก็บางแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย บางแอปพลิเคชั่นเป็นแบบเต็ม
ประสิทธิภาพอย่าง Microsoft Word ที่มีความสามารถในการจัดการด้านเอกสารครบครัน ในขณะที ่บาง
แอปพลิเคชั่นอาจมีความสามารถเพียงหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั ้น เช่น Gadgets ต่าง ๆ ตัวอย่างเดสก์ทอป
แอปพลิเคชั่น ได้แก่  

โปรแกรมประมวลผลคำ – เป็นแอปพลิเคชั ่นที ่ช่วยให้เราเขียนตัวอักษรขึ้นมาและจัดการ
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ มันเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถพบได้ทั่วไปในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำที่เป็น 
ที่รู้จักมากที่สุด คือ Microsoft Word 

บัญชีส่วนตัว – โปรแกรมจัดการด้านบัญชี เช่น Quicken ช่วยให้เราสามารถติดตามรายรับ
รายจ่ายภายในบัญชีธนาคารของเราได ้ โปรแกรมจัดการด้านบัญชีส ่วนตัวโดยทั ่วไปแล้วจะเช ื ่อมต่อ  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางธนาคารตลอดเวลา ทำให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร  
ได้ตลอดเวลา 

เว็บบราวเซอร์ – โปแกรมท่องเน็ตเป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้เราติดต่อกับข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์นี้ติดตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว แต่เราสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรมท่องเน็ตตัวที่เราต้องการมาใช้งานได้ ตัวอย่างโปรแกรมท่องเน็ต ได้แก่ Internet Explorer, Firefox 
และ Chrome 

เกมส์ – เกมมากมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชั่น มันมีมากมายหลายรูปแบบตั้งแต่เกม
การ์ดเล็ก ๆ อย่าง Solitaire ไปจนถึงเกมขนาดใหญ่ที่ใช้สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์สูง ๆ เช่น Crysis 2, Call of Duty ฯลฯ 

มีเดีย เพลเยอร์ – โปรแกรมสำหรับใช้เล่นมัลติมีเดีย ดูหนัง ฟังเพลง แอปพลิเคชั่นที่มีให้เห็น 
ในชีวิตประจำวันมากมาย มีทั้ง Windows Media Player, Winamp, iTunes ฯลฯ 

Gadgets – บางครั้งอาจเรียกว่า “Widgets” มันเป็นเพียงแอปพลิเคชั่นเรียบง่ายธรรมดาที่ 
คนส่วนใหญ่นิยมนำมาวางไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

2.2 โมบายล์แอปพลิเคชั่น (Mobile Applications) Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยคำ
สองคำ คือ Mobile กับ Application มีความหมาย คือ [5] 

Mobile คืออุปกรณ์ส ื ่อสารที ่ ใช ้ในการพกพา ซ ึ ่งนอกจากจะใช ้งานได ้ตามพื ้นฐาน 
ของโทรศัพท์แล้ว ยังทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น 
คือ ขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ สำหรับ Application หมายถึง ซอฟต์แวร์ที ่ใช้เพื ่อช่วยการทำงานของผู ้ใช้  (User)  
โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพ่ือเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ 

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

5 ความหมายของ Mobile Application. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobile-application 

(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 มิถุนายน 2564) 
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Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้
โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้
ผู ้บริโภคใช้ ส่วนที ่มีคนใช้และเป็นที ่นิยมมากก็คือ ios และ Android จึงทำให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา 
Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ เกมส์  โปรแกรมคุยต่าง ๆ และหลายธุรกิจก็เข้า
ไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากข้ึน ตัวอย่าง Application 
ที่ติดมากับโทรศัพท์ อย่างแอปพลิเคชั่นเกมส์ชื่อดังทีช่ื่อว่า Angry Birds หรือ facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราว
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ 

Mobile Application เหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ ่นใหม่ 
รวมถึงขยายการให้บริการผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เช่น 

1. Mobile Application for Real Estate : โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับอสังหาริมทรัพย์  
ใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า การจอง การขายบ้าน คอนโด ที่ดิน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา : https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobile-application) 

2. Mobile Application for Tourism : โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยว 
โรงแรม บริษัททัวร์ สามารถดูข้อมูล จองที่พักได้ รวมถึงกลุ่ม MICE ที่สามารถจัดทำระบบการลงทะเบียน  
การชำระเงิน ข้อมูลการประชุม สัมมนา นิทรรศการ 
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(ท่ีมา : https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobile-application) 

 
3. Mobile Application for Restaurant : โมบายแอปพลิ เคช ั ่ น สำหร ับภ ั ตตาคาร 

ร้านอาหาร ร้านไวน์ นำเสนอเมนูอาหารรูปแบบใหม่สร้างความแตกต่างและทันสมัย 
4. Mobile Application for Retail or Wholesale : โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับการขาย

สินค้า หรือ บริการ ทั้งแบบค้าปลีก ค้าส่ง ตัวแทนจำหน่าย หรือขายผ่านพนักงานขาย 
5. Mobile Application for Education : โมบายแอปพลิ เ คช ั ่ นส ำหร ับการศ ึ กษา 

สถาบันการศึกษา ห้องสมุด  ศูนย์ฝึกอบรม สามารถจัดทำ สื่อการสอน การจัดทำบทเรียน 
หรือระบบ Learning Management System Mobile Application for Healthcare : 

สำหรับบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข ในการให้ คำปรึกษาทางไกล 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา : https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/khwam-hmay-khxng-mobile-application) 
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6. ระบบ Mobile Application for Logistics, Mobile Application for Government :
สำหรับหน่วยงานราชการในการนำเสนอฐานข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม บริการต่างๆของหน่วยงานในรูปแบบ
ทันสมัยมากข้ึน เป็นต้น 

รูปแบบของ Mobile Application มี 4 แบบ คือ [6] 
1. Windows Mobile พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ที ่ผลิตระบบปฏิบัติการที ่รองรับ 

การทำงานของคอมพิวเตอร์มากมายได้แก่ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 เป็นต้น ลักษณะ
การใช้งานของ Windows Mobile คล้ายคลึงกับ Windows ในเครื ่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสมาร์ทโฟนท่ี
ใช้Windows Mobileได้แก่ HTC, Acer เป็นต้น 

2. BlackBerry OS พัฒนาโดยบริษัท RIM เพื่อรองรับการทำงานของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
ของBlackBerry โดยตรง จะเน้นการใช้งานทางด้านอีเมล์เป็นหลัก ซึ่งเมื่อมีอีเมล์เข้ามาสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จะทำ
การส่งต่อมายัง BlackBerry โดยจะมีการเตือนสถานะที่หน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที ซึ่งระบบ
อีเมล์ของ BlackBerry จะมีความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสข้อมูล ส่วนจุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือระบบการ
สนทนาผ่านแบล็คเบอร์รี่ แมสเซนเจอร์ ซึ่งจะทำให้สามารถพิมพ์ข้อความสนทนากับเพื่อนๆ ที่มีแบล็คเบอร์ร่ี
เช่นกันเป็นแบบเรียลไทม์ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีการเปิดให้รับ-ส่งข้อมูลกับเครือข่าย
มือถืออยู่ตลอดเวลา เหมาะสำหรับผู ้ที ่ต้องติดต่องานต่างๆ ผ่านอีเมล์และกลุ ่มวัยรุ ่นที ่รักการสนทนาผ่าน
คอมพิวเตอร์ 

3. iPhone OS พัฒนาโดยบริษัท Apple เพื่อรองรับการทำงานของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  
ของ iPhoneโดยตรง โดยกลุ่มที่นิยมใช้ iPhone มัก จะเป็นผู้ที่ชอบด้านมัลติมิเดีย เช่น การฟังเพลงดูหนัง หรือ
การเล่นเกม เป็นต้น บริษัทเกมหลายแห่งจึงผลิตเกมขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานบน iPhone โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้
สามารถซื้อขายแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต แล้วชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ซึ่งเป็นธุรกิจอีกหนึ่ง
ประเภทที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟน 

4. Android พัฒนาโดยบริษัท Google เป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดที่กำลังเป็นที่นิยม รองรับ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้บริการจากกูเกิ ้ลได้อย่างเต็มที่ ทั ้ง Search Engine, Gmail, 
Google Calendar, Google Docs และ Google Maps มีจุดเด่นคือเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Soure ซ่ึง
ทำให้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้มีโปรแกรมต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานมากมาย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้
งานบริการต่าง ๆ จากทางกูเกิ้ล รวมทั้งต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา 

2.3 เว็บแอปพลิเคชั ่น (Web Application) คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ ่งมีข้อดี  คือ  
ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online ทั้งแบบ Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยัง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิทธิภาพ และ 
ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านทำกำลังท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน หรือ 
--------------------- 

6 รูปแบบของ Mobile Application. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/a/bumail.net/mobileapplication/rup-baeb-khxng-mobile-application (วันที่สืบค้นข้อมูล 
23 มิถุนายน 2564) 
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ห้างร้านมากที่สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดทำระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่งมักจะไม่ตรงกับ 
ความต้องการที่แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแบบ Real Time ทำให้เกิดความประทับใจ 
เครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น  ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บแอปพลิเคชั่น 
เช่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น การจองที่พัก การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ 
ระบบงานบุคลากร ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรียน เช่น ระบบงานวัด
และประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงานอื่น ๆ  
ที่ต้องการนำข้อมูลมา Online ค่าใช้จ่ายในการทำเว็บแอปพลิเคชั่น ปกติจะใช้วิธีการคำนวณจากขอบเขต 
ของระบบงาน และปริมาณของข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบ รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ซึ่งทางเว็บ โปรแกรมเมอร์จะ
คำนวณราคาออกเป็นงาน ๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้รวมกัน ค่าจัดทำระบบงาน ค่าชื่อโดเมน 
และ Web Hosting (ในกรณีจะนำระบบออกทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ค่าบริการหลังการขาย ค่า Hardware 
และอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพ่ิมเติม อ่ืน ๆ 
 

 
 

  (ท่ีมา : http://wg-soft.net/webapp/) 
ล ักษณะการทำงานของ Web Application น ั ้น  โปรแกรมส ่วนหน ึ ่ งจะวางต ัวอยู่  

บน Rendering Engine  ซึ ่งต ัว Rendering Engine จะทำหน้าที ่หลัก ๆ คือนำเอาชุดคำสั ่ง หรือร ูปแบบ
โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล นำมาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพ โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน 
Rendering Engine จะทำหน้าที่หลัก ๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับ 
เข้ามาเบื ้องต้น และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการทำงานหลัก ๆ จะวางตัวอยู ่บนเซิร์ฟเวอร์ (Server)  
ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้น  

เซิร์ฟเวอร์ (Server) จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ ่งทำหน้าที่เชื ่อมต่อกับไคลเอนต์ 
ตามโปรโตคอล  HTTP/HTTPS  โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี ่ยวเนื่องกับการแสดงผล 
ตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั่วไปแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซึ่งอาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น 
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Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซึ่งมีส่วนแปลภาษา CLR (Common 
Language Runtime) ที่ใช้แปลภาษา intermediate จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NETหรือ C#.NET หรืออาจจะเป็น 
J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นต้น 

Search Engine คือ เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหา
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้ โดย กรอก ข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือ Keyword (คีเวิร์ด) เข้าไปที่ช่อง Search Box
แล้วกด Enter แค่นี้ข้อมูลที่เราค้นหาก็จะถูกแสดงออกมาอย่างมากมายก่ายกอง เพ่ือให้เราเลือกข้อมูลที่เราโดนใจ
ที่สุดเอามาใช้ งาน โดยลักษณะการแสดงผลของ Search Engine นั้นจะทำการแสดงผลแบบ เรียงอันดับ Search 
Results ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Search Engine มี 3 ประเภท [7] 
ประเภทที่ 1 Crawler Based Search Engines  คือ เครื ่องมือการค้นหาบนอินเตอร์เน็ต 

แบบอาศัยการบันทึกข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นจำพวก Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
เนื่องจากให้ผลการค้นหาแม่นยำที่สุด และการประมวลผลการค้นหาสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีบทบาท
ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุดในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบหลักเพียง 2 ส่วนด้วยกันคือ 

1. ฐานข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้ว Crawler Based Search Engine เหล่านี้จะมีฐานข้อมูลเป็น
ของตัวเอง ที่มีระบบการประมวลผล และการจัดอันดับที่เฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างมาก 

2. ซอฟแวร์ คือ เครื่องมือหลักสำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งสำหรับ Search Engine ประเภทนี้ 
เนื่องจากต้องอาศัยโปรแกรมเล็ก ๆ ทำหน้าที่ในการตรวจหาและทำการจัดเก็บข้อมูล หน้าเพจหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 
ในรูปแบบของการทำสำเนาข้อมูลเหมือนกับต้นฉบับทุกอย่าง ซึ ่งเราจะรู ้จักกันในนาม Spider หรือ Web 
Crawler หรือ Search Engine Robots เช่น www.google.com 
--------------------- 

7 Search Engine. [ออนไลน]์. เขา้ถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/watcharapol2044/search-engine (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 มิถุนายน 2564) 
 

ภาพประกอบ ที่มา : https://sites.google.com/site/give2540/se-rirch-xen-ci-nmi-prayochn-
tx-nakreiyn-xyang 
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(ท่ีมา : www.google.com) 

ประเภทที่ 2 Web Directory หรือ Blog Directory คือ สารบัญเว็บไซต์ที่ให้สามารถค้นหา
ข่าวสารข้อมูลด้วยหมวดหมู่ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในปริมาณมาก ๆ คล้าย ๆ กับสมุดหน้าเหลือง ซึ่งจะมี
การสร้างดรรชนีมีการระบุหมวดหมู่อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ตามหมวดหมู่นั้น ๆ ได้รับ
การเปรียบเทียบอ้างอิง เพื่อหาข้อเท็จจริงได้ในขณะที่เราค้นหาข้อมูล เพราะว่าจะมีเว็บไซต์มากมาย หรือ Blog 
มากมายที่มีเนื ้อหาคล้าย ๆ กันในหมวดหมู่เดียวกัน ให้เราเลือกที ่จะหาข้อมูลไ ด้อย่างตรงประเด็นที ่สุด  
(ลดระยะเวลาได้มากในการค้นหา) ตัวอย่างเช่น 

1. ODP หรือ Dmoz ที่หลาย ๆ คนรู้จัก ซึ่งเป็น Web Directory ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Search 
Engine หลาย ๆ แห่งก ็ใช ้ข ้อม ูลจากที ่แห ่งน ี ้ เก ือบทั ้งส ิ ้น เช ่น Google, AOL, Yahoo, Netscape และอื ่น ๆ  
อีกมากมาย ODP มีการบันทึกข้อมูลประมาณ 80 ภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาไทยด้วย (URL : http://www.dmoz.org ) 

 2. สารบัญเว็บไทย SANOOK ก็เป็น Web Directory ที่มีชื่อเสียงอีกเช่นกันและเป็นที่รู ้จัก
มากที่สุดในเมืองไทย (URL : http://webindex.sanook.com ) 

 
 

(ที่มา : URL : http://webindex.sanook.com ) 
ประเภทที่ 3 Meta Search Engine คือ Search Engine ที่ใช้หลักการในการค้นหา โดยอาศัย 

Meta Tag ในภาษาHTML ซึ่งมีการประกาศชุดคำสั ่งต่าง ๆ เป็นรูปแบบของ Tex Editor ด้วยภาษา HTML 
นั่นเองเช่น ชื่อผู้พัฒนา คำค้นหา เจ้าของเว็บ หรือ บล็อก คำอธิบายเว็บหรือบล็อกอย่างย่อ ผลการค้นหาของ  
Meta Search Engine นี้มักไม่แม่นยำอย่างที่คิด เนื่องจากบางครั้งผู้ให้บริการหรือ ผู้ออกแบบเว็บสามารถใส่
อะไรเข้าไปก็ได้มากมายเพื ่อให้เกิดการค้นหาและพบเว็บ หรือ บล็อกของตนเองและอีกประการหนึ่งก็คือ  
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มีการอาศัย Search Engine Index Server หลาย ๆ แห่งมาประมวลผลรวมกัน จึงทำให้ผลการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ไม่
เที่ยงตรงเท่าท่ีควร 

3. แบ่งตามประเภทของการพัฒนา Application สามารถแบ่งรูปแบบของการพัฒนาได้ 3 รูปแบบ [8]    
3.1 Native Application คือ แอปพลิเคชั ่นที ่ถูกพัฒนาขึ ้นโดยอาศัย Library หรือ SDK ของ

แพลตฟอร์ม (Platform) นั้น ๆ และจะต้องพัฒนาด้วยภาษาของแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น แอนดรอยด์ (Android) 
ใช้ภาษาจาวา (Java) วินโดวส์โฟน (Windows Phone) ใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) และไอโอเอส (iOS) ใช้ภาษาอ็อป
เจ็คซี (Object-C) เป็นต้น ทั้งนี้ข้อดีของการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Native คือ สามารถดึงทรัพยากรของระบบ
มาใช้งานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็ยังมีข้อเสียก็คือ เมื่อต้องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้
งานกับแพลตฟอร์มอ่ืนได้ จะต้องเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ ซึ่งทำให้ต้นทุนในการพัฒนาสูงและใช้เวลานาน 

3.2 Hybrid Application หรือ Cross-platform Application คือ แอปพลิเคชั ่นที ่พัฒนาโดย
อาศัยเฟรมเวิร์ค (Framework) ซึ่งจะใช้ภาษาใดภาษาดึงเป็นตัวกลางสำหรับการพัฒนา แล้วเฟรมเวิร์คก็จะทำ
การแปลงภาษานั้น ๆ ให้แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ข้อดีของการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบนี้ 
ก็คือ สามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาให้สั้นลงและแอปพลิเคชั่นยังสามารถใช้งานทรัพยากรได้ดีอีกด้วย 

3.3 Web Application คือ แอปพลิเคชั ่นที ่แสดงหน้าเว็บผ่านตัว Application แทนการเข้า
เบราว์เซอร์ Browser ซึ่งการใช้งานแอปพลิเคชั่นจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และอาจจะไม่สามารถใช้
ทรัพยากรบางอย่างของระบบได้ ทั้งนี้ข้องดีของการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบนี้ก็คือใช้เวลาในการพัฒนาได้รวดเร็ว 

 

  
 

ประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น (Application) [9] 
1. ด้านผู้ให้บริการ 

1.1 กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของ
ตนเอง ทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1.2 ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 
--------------------- 

9  ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง  MOBILE APPLICATION. [ อ อ น ไ ล น ์ ] .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก  https://www.wynnsoft-
solution.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/Benefits_of_Mo
bile_Application (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 มิถุนายน 2564)  
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1.3 เพ่ิมภาพพจน์ร้านให้ดูดี มีจุดเด่น มีจุดขายที่ชัดเจน ส่งผลให้ ธุรกิจมียอดขายที่เพ่ิมข้ึน 
1.4 มีการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 
1.5 ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้การติดต่องานต่าง ๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น 

2. ด้านผู้บริโภค 
2.1 ลดขั้นตอน และประหยัดเวลา ในการติดต่อธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ต้องการโอนเงินค่าสินค้าก็

สามารถใช้ Mobile App ทำธุรกรรมทางการเงินได้เลย เป็นต้น 
2.2 มีตัวเลือกที่หลากหลาย สามารถเปรียบเทียบ คุณภาพ และราคาได้ โดยที่ไม่ต้องออกไป

สำรวจราคาสินค้าท่ีเราต้องการให้เสียเวลา 
2.3 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกไปเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ 
2.4 ช่วยลดเวลาในการเดินทาง คำนวณเวลาได้ ค้นหาเส้นทางหรือแนะนำเลี่ยงเส้นทางที ่มี

การจราจรติดขัดได้ 
และในปัจจุบันนี้ผู้ที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กได้ให้ความสนใจในการ 

ที่จะพัฒนา Mobile Application เพ่ือที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ หรือ ทำการติดต่อลูกค้าได้ เช่น 
- กลุ ่มธุรกิจการการท่องเที ่ยวและการเดินทาง มีการจัด  Mobile Application ระบบแนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์โรงแรมและการจองห้องพัก 
- กลุ ่มธ ุรกิจเพื ่อการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การซื ้อขายสื ่อการเรียนการสอน  

การแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ  
หรือประโยชน์ของประเภทเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ดังนี้ 
- Web Application เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำ และคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวน

การใช้งานจริง 
- การใช้งานในองค์กรทำได้ง่าย เพียงแค่มี Web Browser ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

แทบทุกเครื่องก็ใช้งานได้ 
- ข้อมูลจัดเก็บที่เดียว ง่ายต่อการจัดการ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน 
- ไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซึ่งมีราคาแพง 
- อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เพราะสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 
- ไม่ต้องมีบุคลากรด้านเทคนิคเป็นของตัวเอง เพราะผู้ให้บริการดูแลเซิร์ฟเวอร์ (Server) และ 

การบำรุงรักษาเองทั้งหมด 
- ส่วนมากใช้ได้หลากหลาย Platform ทั้ง Windows, Linux และ Mac ทำให้องค์กรสามารถ

เลือกใช้บางเครื่องเป็น Linux ได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ 
- เชื่อมต่อกับ Web App หรือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ได้ง่าย 
3. ด้านการศึกษา เพื่อใช้ในการอ่านและการเรียนรู้ เช่น  กลุ่ม education เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้

รูปแบบต่าง ๆ เช่น Book & Reference เป็นแหล่งรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊คที่สามารถนำมา
ประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา กำลังมีบทบาทและความสำคัญในการเรียน
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การสอนนักเรียน อีกทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่ (New Media) ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนและนักศึกษา จึงมีการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาข้ึนมามากมาย 

4. ด้านกลุ่มเกม เนื่องจากมีผู้นิยมเล่นเกมบนโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตเกมจึงคิดค้นเกมใหม่ ๆ 
ออกสู่ตลาดมากขึ้นซึ่งผู้เล่นมักนิยมเล่นเกมออนไลน์ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกันในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Networking) เช่น เกมที่อยู่ใน Twitter หรือ Facebook เป็นต้น 

5. ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถปรับข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา ทั้งข้อมูลของ
ตนเอง หรือของกลุ่มเพื่อน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างสูง เช่น ใน Facebook, MySpace หรือ Hi5 
เป็นต้น และแม้แต่ Blackberry ก็มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้สนทนากันผ่านทาง Blackberry Messenger โดย 
การแลก PIN กับเพ่ือนๆ ในกลุ่ม 

6. ด้านกลุ่มมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เสียงที่เป็นไฟล์
ในแบบ mp3, wav หรือ midi เป็นต้น ภาพนิ่งในรูปแบบ gif, jpg หรือ bmp เป็นต้น หรือภาพเคลื่อนไหว คลิป
วิดีโอในรูปแบบ mp4 หรือ avi เป็นต้น 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง แอปพลเิคชั่น (Application) 

 
คำชี ้แจง หลังจากที ่ผ ู ้เร ียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับด้านความหมาย ประเภท และประโยชน์ของ

แอปพลิเคชั่น (Application) พ้ืนฐานแล้ว จงตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายความหมายของแอปพลิเคชั่น (Application) มาพอสังเขป 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................... .....................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 
2. จงอธิบายประเภทของแอปพลิเคชั่น (Application) พร้อมยกตัวอย่างประกอบ มาพอสังเขป 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................................ .. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................... ............... 

3. จงยกตัวอย่างประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น (Application) จำนวน 3 ด้าน ตามประเภทต่าง ๆ มาพอสังเขป 

................................................................................................................................................... ........................... 

....................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................................................................................... ........................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เร่ือง แอปพลเิคชั่น (Application) 
 

1. ตอบ แอปพลิเคชั่น (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
เคล ื ่อนที ่และอุปกรณ์ต ่อพวงต่าง  ๆ เพื ่อให ้ทำงานตามคำสั ่ง และตอบสนองความต้องการของผ ู ้ใช้  
โดยแอปพลิเคชั่น (Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็น
ตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ 

2. ตอบ แบ่งประเภทของแอปพลิเคชั่น (Application) ตามลักษณะการทำงาน มีจำนวน 2 ประเภท 
1. แอปพลิเคชั่นระบบ เป็นส่วนซอฟต์แวร์ระบบหรือระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ทำหน้าที่

ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2. แอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือโปรแกรมประยุกต์ ที่
ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นที่แตกต่าง
กันจำนวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มีหลากหลายชนิด ขนาดหน้าจอที่แตกต่างจึงมีผู ้ผลิตและพัฒนา
แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพ่ือรองรับการใช้งานในทุกๆ ด้าน 

 

3. ตอบ ตัวอย่างประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น (Application) จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านผู้ให้บริการ 
2. ด้านผู้บริโภค 
3. ผู้ที่ประกอบกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กได้ให้ความสนใจในการที่จะพัฒนา 

Mobile Application เพ่ือที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ หรือ ทำการติดต่อลูกค้าได้ 
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ใบความรูท้ี่ 2.1 
เร่ือง เครื่องมือที่ใช้ในการทำแอปพลเิคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

 
ในการพัฒนาแอปพลิ เคชั่นม ี เคร ื ่องม ือที่ เหมาะสมและใช ้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และประเภทของแอปพลิเคชั่นนั้น ๆ เช่น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
สามารถพัฒนาได้โดยใช้ภาษา HTML ร่วมกับภาษาสคริปต์ (PHP, ASP, Python ฯลฯ) หรือการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถใช้เครื่องมือพัฒนาที่หลากหลาย เช่น Android Studio, HTML5, Java 
หรือแม้กระทั่งเครื่องมือหรือภาษาที่อยู่ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง เช่น App Inventor หรือ Thunkable  
ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือจำนวนมากที่ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาจะมีทักษะในการเขียน
โปรแกรม หรือต้องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในระดับขั้นที่สูงหรือเพ่ือใช้งานทั่วไป เช่น 

1. พัฒนาโปรแกรมด้วย Eclipse ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ภาษาจาวา ผู้ที่จะ
ใช้โปรแกรมนี้ก็ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมอยู่ในระดับดี เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมทั้งหลาย  
และจำเป็นต้องติดตั้ง JDK (Java Development Kit), Android SDK (Android Software Development Kit) , 
ADT (Android Development Tool) และ AVD (Android Visual Device) ต้องติดตั้งทั้งหมดในเครื่อง 

2. พัฒนาโปรแกรมด้วย App Inventor เป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถพัฒนา
แอปพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอยด์ (Android Phone) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาโปรแกรมก็สามารถ
สร้างแอปพลิเคชั่นได้ คุณสมบัติของ Android Dev Tool เป็นแบบ Visually Design คือทำให้เราสามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ได้โดยไม่ต้อง coding นั้นเอง หลักการของ Google App Inventor คือจะ
มาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ หรือ blocks ของการทำงานเข้าด้วยกัน 
ผู้ใช้เพียงแค่คลิกเลือกส่วนการทำงานที่ต้องการ และกำหนดขอบเขตของการทำงานเท่านั้น โดยสามารถสร้าง
แอปพลิเคชั่น ได้ด้วยการกรอก และคลิกเลือกรายการ และข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของฟอร์ม (Form) 
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3. พัฒนาด้วย iBuildApp และ AppsBuilder หรือ TheappBuilder ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่มี
วิธีที่ง่ายและราคาไม่แพงในการสร้างการทดสอบ ติดตามและปรับปรุงแอปพลิเคชั่นบน Android มีลักษณะ
เป็น Web App สนับสนุนรูปแบบข้อความ, RSS feeds, ภาพ, เสียงและวิดีโอและอ่ืน ๆ อีกมาก สามารถสร้าง
แอปพลิเคชั่นฟรีสำหรับ องค์กร บริษัท สถาบันการศึกษา หรือส่วนบุคคลได้ภายในไม่กี่ นาที มีเครื่องมือที่ใช้
งานง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกเมื่อมีการสร้างหรือปรับปรุงแอปพลิเคชั่น มีความเรียบง่ายและเวลาในการ
ดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว 

แต่ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างเครือ่งมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างง่าย สามารถพัฒนาได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น และเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว คือ App Inventor และ Thunkable   

1. MIT App Inventor [1] 
เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชั่นที ่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

(Android) โดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นไม่ต้องเขียนภาษาโปรแกรมใด ๆ ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถพัฒนา
แอปพลิเคชั่นด้วยตนเองได้ รูปแบบของเครื่องมอืจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนของการออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ซึ่งสามารถออกแบบได้โดยการลากสิ่งที่ต้องการแสดงผลมาไว้บนหน้าจอแอปพลิเคชั่น
และตกแต่งได้ตามต้องการ และส่วนของการเขียนชุดคำสั่ง (Blocks) คือ คำสั่งที่ผู้พัฒนาสามารถเขียนคำสั่งให้ 
แอปพลิเคชั่นทำงาน โดยคำสั่งที่ใช้อยู่ในรูปของบล็อกคำสั่งที่เชื่อมต่อกันไว้อย่างเป็นลำดับและมีระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าจอเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชั่น MIT App Inventor 

(ท่ีมา : หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.) 

--------------------- 
1 วรวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 

(วิทยาการคำนวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. 
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วิธีการการพัฒนาแอปพลเิคชัน่ด้วยเครื่องมือ MIT App Inventor 
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(ท่ีมา: วิธีการการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยเครื่องมือ MIT App Inventor : หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.                        
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.) 

2. Thunkable [2] 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีรูปแบบเดียวกันกับ MIT App Inventor  คือ 

มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) และส่วนของการเขียน
ชุดคำสั่ง (Blocks) ซึ่งโดยพื้นฐานการทำงานทั้ง 2 เครื่องมือนี้มีความแตกต่างกันไม่มาก สามารถพัฒนา 
แอปพลิเคชั่นพ้ืนฐานที่ไม่มีความซับซ้อนได้ 

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

2 วิธีการใช้งาน Thunkable x เบื้องต้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  https://x.thunkable.com (วันที่สืบค้นข้อมูล 
23 มิถุนายน 2564) 
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หน้าจอเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Thunkable 

(ท่ีมา : URL : https://x.thunkable.com) 
 

วิธีการการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยเครื่องมือ Thunkable 
Thunkable เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้างโมบายแอปพลิเคชั่นเป็นของตัวเองใน

รูปแบบเนทีฟแอพ (Native App) โดยปัจจุบันใช้ชื่อเป็น Thunkable X 
การสร้างแอปพลิเคชั่นแค่ได้ฟังก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าต้องศึกษาหาความรู้และใช้ทักษะเยอะมาก ๆ 

ถึงจะสร้างแอปพลิเคชั่นสักอันขึ้นมาได้ แต่ในปัจจุบันมีนักพัฒนามากมายที่สร้างเครื่องมือช่วยในการสร้าง
แอปพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลย Thunkable x เป็นอีกตัวเลือกสำหรับสร้างแอปพลิเคชั่นที่ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจแม้ไม่มีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนเพียงแค่ลากวางบล็อก 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : URL : https://x.thunkable.com) 
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Thunkable x คือ เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับสร้างแอปพลิเคชั่นได้ง่าย ๆ แบบลากวางบล็อก 
มาต่อกัน บล็อกแต่ละบล็อกจะแทนคำสั่ง เราสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android 
และ iOS เมื ่อสร้างแอปพลิเคชั่นตามที ่ต ้องการ สามารถทดลองใช้แอปพลิเคชั่นได้ผ ่านแอปพลิเคชั่น
Thunkable Live บนมือถือได้เลย 
 

ส่วนประกอบของ Thunkable x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : URL : https://x.thunkable.com) 
 

1. Menu เป็นแหล่งรวมคำสั่งที่เอาไว้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่นนั้น ดังนี้ 
- Live Test ใช้แสดงผลการทำงานเมื่อจำลองผ่านมือถือจริง ๆ  
- Share สามารถแชร์แอปพลิเคชั่นที่กำลังสร้างอยู่ให้ผู้อ่ืนได้ 
- Make copy คัดลอกแอปพลิเคชั่นที่เราสร้างอยู่อีกอัน 
- Download เป็นเมนูแนะนำให้เราดาวน์โหลด Thunkable live บนมือถือ เพื ่อทดลอง

แอปพลิเคชั่นของเรา 
- Publish ไว้เผยแพร่แอปพลิเคชั่น 
- Help รวบรวมแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษา (Video, Docs)  
- Community แหล่งพูดคุยแลกเปลี่ยน ถามปัญหาเกี่ยวกับ Thunkable x 

2. Tutorials รวบรวม Video สอนเบื้องต้นการสร้างใช้งาน Component เบื้องต้น 
3. Component ใช้เพื่อดูว่าแต่ละหน้ามี Component ใดบ้าง เมื่อคลิกเข้าไปที่ Component 

จะสามารถออกแบบ Property ของ Component นั้นๆ ได้ 
4. Add Component รายชื่อ Component ที่ม ี
5. Screen ใช้ลากวาง Component เพ่ือออกแบบและจำลองการแสดงผลการออกแบบแอปพลิเคชั่น 
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6. Property กำหนดคุณสมบัติของ Component ต่างๆ  
7. Blocks สร้างการทำงาน โดยลากวางบล็อกการทำงาน ที่เปรียบเสมือนการเขียนโปรแกรม 
วิธีการใช้งาน Thunkable x เบื้องต้น 

 

 
 

(ท่ีมา : URL : https://x.thunkable.com) 
ขั้นตอน 1 เข้าใช้งานที่ Thunkable x (URL : https://x.thunkable.com/login) และทำการ

ลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อน 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Project คลิกที่ Create New Project และทำการตั้งชื่อ Project และเลือก
หมวดหมู่ (Category) สามารถเลือกหมวดหมู่ได้หลายข้อ ในตัวอย่างจะตั้งชื่อเป็น Log in และเลือกหมวดหมู่ 
(Category) เป็น community, events, entertainment 
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ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบแอปพลิเคชั่นสวย ๆ ได้ตามที่เราต้องการ โดยลากวาง Component  
ตรง Add Component จากนั้นกำหนด Property ของ Component นั้นๆ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบการทำงานของแอปพลิเคชั่น คลิกที่ Blocks จะมีหน้าจอ Blocks คำสั่งสี ๆ 
คล้ายจิ๊กซอว์ ถ้าเราต้องการให้แอปพลิเคชั่นเราทำงานเป็นไปอย่างที่เราต้องการ เราจะต้องลากบล็อกต่าง ๆ 
มาต่อกันที่หน้าจอสีขาวโล่ง ๆ ด้านขวามือ ซึ่งผู้พัฒนา Thunkable x มี Docs และ Video เป็นภาษาอังกฤษ 
ที่อธิบายการทำงานและการใช้งานบล็อกแต่ละบล็อกเอาไว้ 
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ขั ้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลด Thunkable Live เพื ่อทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชั่นลงใน
โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Play Store และระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน
ทาง App Store 
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ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต โดยเข้าสู่ระบบเดียวกับที่
ลงทะเบียนใน Thunkable x ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นเลือก Project ที่เราต้องการ เพ่ือทดสอบการทำงาน 
 

(ท่ีมาวิธีการใช้งาน Thunkable x เบื้องต้น : URL : https://x.thunkable.com) 
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ข้อดีของ Thunkable x 
1. Thunkable x เปิดให้ใช้งานฟรี  
2. งานแอปพลิเคชั่นได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  
3. ทำความเข้าใจการใช้งานบล็อกของ Thunkable x ได้ไม่ยาก 
4. เมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจสามารถถามได้ตลอดเวลาที่ Thunkable community 
 

เครื่องมือในการสร้างแอปพลิเคชั่นทั้ง MIT App Inventor หรือ Thunkable มีหลักการสร้าง
และการเขียนคำสั่งที่คล้ายคลึงกัน การใช้เครื่องมือใดในการสร้างแอปพลิเคชั่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
หรือความสะดวกในการทำงาน 
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ใบความรูท้ี่ 2.2 
เร่ือง หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือในการทำแอปพลเิคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

 
 

เนื ่องจากปัจจุบ ันมีเครื ่องม ือสำหรับทำ Application มากมาย ที ่ช ่วยให้สามารถสร ้าง 
Application ได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม และไม่มีค่าใช้จ่าย การจะเลือกใช้
เครื่องมือตัวไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ใช้ รวมถึงลักษณะงานของ Application ที่ต้องการเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้เครื่องมือ อาจพิจารณาจากหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาทำความเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของเครื่องมือแต่ละตัว 
ก่อนจะเลือกเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนา Application เราควรศึกษาเครื่องมือแต่ละตัว  

แยกข้อดีข้อเสียของแต่ละตัว เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด อย่างเช่น ถ้าต้องการพัฒนา 
Application ที ่ใช ้งานได้ทั ้งระบบ Android และ ISO ก็ต ้องเล ือกใช้ Thunkable แทน App Inventor 
เนื่องจาก Application ที่พัฒนาจาก App Inventor ใช้งานได้เฉพาะบน Android เท่านั้น หรือ App Inventor 
สามารถติดตั้งบนเครื่องได้ ก็เหมาะที่จะใช้งานกรณีที่ไม่ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ทมากกว่า Thunkable ที่ทำงาน
บนเว็บซึ่งต้องใช้งานอินเตอร์เน็ทตลอดเวลา แต่ก็เป็นข้อดีที่สามารถเปิดใช้งานจากที่ไหน ๆ ก็ได้ เป็นต้น 
การศึกษาข้อมูลของเครื่องมือแต่ละตัวจะช่วยให้เราสามารถเลือกเครื่องมือมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2. พิจารณาเครื่องมือแต่ละตัวมีคอมโพแนนซ์ (Components) อะไรบ้าง 
คอมโพแนนซ์ (Components) คือ ส ่วนย่อยที ่พ ัฒนาเพื ่อนำมาใช้ประกอบในการทำ 

Application ของเครื่องมือแต่ละตัว เช่น  
User Interface components เป็นกลุ่มของคอมโพแนต์ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้  เช่น ส่วนรับ

ข้อความ หรือ ปุ่มคำสั่งในการใช้งาน เป็นต้น  
Layout components เป็นกลุ่มของคอมโพเนนต์ที่ควบคุมการวางตำแหน่งของคอมโพเนนต์

ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้บนหน้าจอ 
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Media components เป็นกลุ่มของคอมโพแนต์ ที่ใช้แสดงสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ 
วิดีโอ เสียง  

Social components เป็นกลุ่มของคอมโพแนต์ ที่ใช้สื่อสารกับสังคมออนไลน์ เช่น การส่ง
เอสเอ็มเอส (SMS) การเรียกดูสมุดโทรศัพท์ หรือ การแชร์กับสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ข้างต้นเป็นตัวอย่างบางส่วนของคอมโพแนนซ์ ซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวก็จะมีคอมโพแนนซ์ ต่าง ๆ 
กันไป การศึกษาดูว่าเครื่องมือต่าง ๆ มีคอมโพแนนซ์ที่เหมาะกับ Application ที่จะพัฒนาหรือไม่ก็จะช่วยให้
สามารถเลือกเครื่องมือมาใช้งานได้ตรงกับความต้องการมากข้ึน 

มีการสรุปเปรียบเทียบรายการคอมโพแนนซ์ของ App Inventor, Appy Builder, Kodular 
และ Thunkable Classic เอาไว้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDgfFzRt42dJXeoHKI 
WWdSlMczZkefqDOoDBAFM7v14/edit#gid=0 

3. พิจารณาถึงชุมชนของผู้ใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
ชุมชนในที่นี้คือ กลุ่มคนที่ใช้เครื่องมือนั้นในการพัฒนา Application ยิ่งมีชุมชนที่ใหญ่หรือ 

มีคนสนใจใช้งานมาก ก็จะสามารถหาความรู้ ตัวอย่าง รวมถึงความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนในการพัฒนาได้ง่ายตามไปด้วย 

4. แนวทางการพัฒนาและความเป็นไปในอนาคต 
ข้อนี้คือพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาของเครื่องมือแต่ละตัวในอนาคต ถ้าเครื่องมือที่มี

แนวโน้มว่าจะไม่พัฒนา หรือไม่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะเลือกเครื่องมือนั้น ๆ
มาใช้งาน 
 
 
คลิปวีดีโอ เรื่อง หลักการเลือกใช้เครื่องมือที่ในการทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

ลิงค์  http://pattana.nfe.go.th/quick-win/clip/1 
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ใบงานที่ 2  

เร่ือง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแอปพลเิคชั่น(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

คำชี้แจง หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับเครื่องมือและวิธีเลือกใช้เครื่องมือในการจัดทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์แล้ว จงตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายขั ้นตอนการใช้เครื่องมือในการจัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ด้วยเครื ่องมือ MIT App 

Inventor หรือ Thunkable มาพอสังเขป 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

 
2. จงอธิบายวิธีการเลือกวิธีเลือกใช้เครื่องมือในการจัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ในรูปแบบแผนผัง

ความคิด Mind mapping 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................ .................. 

................................................................................................................ .............................................................. 
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ใบความรู้ที่ 3.1 
เร่ือง องค์ประกอบของการทำแอปพลเิคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

องค์ประกอบของการทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ ประกอบด้วยดังนี้ 
1. หน้าแรก โดยปกติจะต้องออกแบบให้สะดุดตา เมื่อเห็นครั้งแรกจะทราบได้ทันทีว่าต้องการจะ

สื่ออะไร โดยในหน้าแรกปัจจุบันนอกจากข้อมูลข่าวสารแล้ว จะต้องมีเรื่อง  
• Consent form “ความยินยอม” ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่เจ้าของ

แอปพลิเคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์จะต้องแสดงรายละเอียดและแสดงความจริงใจในการบอก
ข้อมูลถึงการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้บริโภคกรอกนั้นไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือ
การกรอกเพื่อทำการชำระเงิน จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อะไรต่อบ้าง อย่างไร จะ
ยินยอมหรือไม่ยินยอม และสามารถนำข้อมูลออกจากระบบได้เมื่อผู้กรอกข้อมูลต้องการ 

• นโยบายเกี่ยวกับคุกกี ้ (Cookies Policy) Cookie คือ ไฟล์หรือส่วนของข้อมูลที ่อาจเก็บ
บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือบนอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต) โดยปกติ cookie จะประกอบไปด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่ cookie มา Cookie มี
ไว้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานจากประวัติ ความสนใจและความต้องการของ และใช้
ข้อมูล Cookie ในการประมวลข้อมูลรวมทางสถิติเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งาน
เว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา 
ตัวอย่าง : องค์ประกอบของการทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ จาก   
             https://www. loveyouflower.com 
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2. ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่ เนื้อหาข่าวสารที่ต้อง
สามารถแชร์ใน Social Network ได้  
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3. รายการสินค้า รายละเอียด พร้อมราคาขาย (ราคาส่วนลด) สินค้าขายดี 
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4. ตัวกรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นช่วงราคา ประเภทสินค้า หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นรายละเอียด
ของกลุ่มสินค้านั้น ๆ 

 
 
 

5. ตะกร้าสินค้า แสดงรายการสินค้าที่ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อ พร้อมจะจ่ายเงิน 
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6. ช่องทางการชำระเงิน  
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7. Review เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนมากไม่ต้องการเป็นเหยื่อของ
เจ้าของร้าน ฉะนั้นการที่มีผู้บริโภค Review เป็นจำนวนมากจะยิ่งทำให้คนที่เข้ามาดูเกิดความมั่นใจเมื่อเทียบ
กับแอปพลิเคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์ที่ไม่มี Review 
 

 
 
 

8. ช่องทางในการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

 
 

(ท่ีมาของภาพทุกภาพที่ใช้ในการอธิบาย : https://www. loveyouflower.com) 
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ใบความรู้ที่ 3.2 
เร่ือง ขั้นตอนของการทำแอปพลเิคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

การจัดทำแอปพลิเคชั่น หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น อาจทำได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเดียว ทำให้สามารถเริ่มต้นได้ง่ายแตกต่างจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมอื่น  ๆ ที่ต้องการ
แรงงานและเครื่องจักรจำนวนมาก เช่น การผลิตรถยนต์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม 
แอปพลิเคชั่นนั้นอาจมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการจัดทำแอปพลิเคชั่นที่ดีต้องมีการวางแผนการดำเนินการ  อย่าง
เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีผู้ร่วมพัฒนาหลายคน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความ
ล้มเหลวได ้ เช ่น การผลิตแอปพลิเคช ั ่นที ่ ไม ่ตรงกับความต ้องการของล ูกค ้าหร ือผ ู ้ ใช ้งาน  ผลิตภ ัณฑ์ 
มีองค์ประกอบไม่ครบตามความต้องการที ่กำหนดไว้  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที ่กำหนดไว้   
มีความผิดพลาดระหว่างทำงาน รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายและปริมาณทรัพยากรที ่ต ้องใช้คลาดเคลื ่อน 
จากความจริงไปเป็นอย่างมาก การจัดทำแอปพลิเคชั่นหรือผลิตภัณฑ์ทางซอฟต์แวร์ สามารถนำกระบวนการทาง
วิศวกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนมาประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งมีข้ันตอนทั่วไปดังนี้ [1] 

1. การศึกษาความต้องการ 
แอปพลิเคชั ่นถูกสร้างขึ ้นเพื ่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้ผู ้ใช้ ผู ้พัฒนาจึง

จำเป็นต้องทราบถึงความต้องการและปัญหาก่อนจะเริ่มออกแบบ ซึ่งจะได้ข้อกำหนดที่เป็นคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
แอปพลิเคชั่น เพ่ือให้ได้ความต้องการอย่างแท้จริง เพราะอาจมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา 

2. การออกแบบ  
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพราะแอปพลิเคชั่นที่พร้อมใช้งานส่วนใหญ่ 

มักมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดปลีกย่อยเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นในการนำแนวคิดเชิงคำนวณมา
ประยุกต์ในการออกแบบอย่างเป็นระบบ การออกแบบที่ดีนำมาซึ่งองค์ประกอบที่สามารถตรวจสอบและ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ง่ายในภายหลัง 

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

1 สสวท. หน ังส ือเร ียนรายว ิชาพ ื ้นฐานว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี เทคโนโลย ี (ว ิทยาการคำนวณ)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

54



54 
 

3. การสร้างแอปพลเิคชั่น 
เป็นการเริ ่มจัดทำแอปพลิเคชั ่นในส่วนต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ผู ้พัฒนาจะเริ ่มพบ

ข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดที่มองข้ามไปในขั้นก่อนหน้านี้  จึงเป็นเรื ่องปกติหากต้องย้อนกลับไปคิดทบทวน
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ขั้นตอนเหล่านั้นอีกครั้ง 

4. การทดสอบ 
ตัวอย่าง เช่น สถานการณ์ : ต้องการวางแผนการนำเสนอสินค้าทางการเกษตรประเภทผลไม้

ออแกนิกส์จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง” และดำเนินการตามองค์ประกอบของการจัดทำแอปพลิเคชั่นได้หรือไม่ 
อย่างไร 

 
 

ในแต่ละขั้นตอนนั้น สามารถย้อนกลับไปปรับแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนก่อนหน้า โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน  จะทำให้กำหนดความต้องการของ
แอปพลิเคชั่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถตรงกับต้องการโดยแท้จริง และ
ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดที่ต้องจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรคนและเวลา 
เป ็นไปอย ่างเหมาะสม รวมถ ึงต ้องกำหนดบทบาทหน้าท ี ่ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบและต ิดตามความก ้าวหน ้าของ 
การดำเนินงาน หากละเลยขั้นตอนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเสร็จไม่ทันเวลา หรือมีการ
ทำงานบางอย่างไม่ตรงตามท่ีออกแบบไว้ สำหรับการจัดทำแอปพลิเคชั่นที่ไม่ซับซ้อนมาก อาจแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

To do – ช่วงระยะท่ีจะทำ 
Doing – ช่วงระยะท่ีกำลังทำ 
Done – ช่วงระยะท่ีทำเสร็จแล้ว 
 

 

55



55 
 

หากแอปพลิเคชั่นมีความซับซ้อนมาก อาจแยกกระดานออกเป็นหลายกระดานย่อย เพื่อจัดการ
แต่ละเรื ่องได้อย่างละเอียดยิ่งขึ ้น เช่น กระดานสำหรับการสำรวจความต้องการผู้ใช้ กระดานสำหรับการ
ออกแบบแอปพลิเคชั่น กระดานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และกระดานสำหรับการทดสอบ 

 
 

นอกจากนี้ ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ผู้พัฒนาบางท่านอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากที่
นำเสนอข้างตอน แต่ทั้งนี้ก็จะมีกระบวนการคล้าย ๆ กัน จึงขอนำเสนอขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอีก
รูปแบบหนึ่ง เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจในขั ้นตอนเพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อให้การพัฒนา แอปพลิเคชั ่นนั้น 
มีความสมบูรณ์และสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นสามารถใช้หลักการออกแบบ
โปรแกรม เร ียกว ่า ว ัฏจ ักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ ่ งมี 
การทำงานเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาจนไปถึงการนำโปรแกรมไปใช้งานและปรับปรุงพัฒนาระบบใหด้ีขึ้น 
มีข้ันตอนของวัฏจักรการพัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้ [2] 

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

2 วรวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. 
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ขั้นตอนที่ 1 
การวิเคราะห์ปัญหา (System Analysis) หรืออาจเรียกว่าขั้นตอนการค้นหาและเลือกสรร

โครงการ เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน และมองหาวิธีการหรือระบบ  
ที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น องค์กรที่มีปัญหาด้านการคำนวณและประมวลผล
ยอดขาย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบัญชีและการขายสินค้ า หรือโรงเรียนมีปัญหาด้าน
การเช็คชื่อนักเรียนในตอนเช้า จึงต้องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับเช็คชื่อนักเรียน 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การออกแบบโปรแกรม (Program Design) หรือขั ้นตอนของการวางแผนในการพัฒนา

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนาและเจ้าของโครงการพูดคุยหาข้อสรุปและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของเจ้าของโครงการ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น
ให้มีความสามารถตามที่เจ้าของโครงการต้องการ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน 
ต้องมีการพูดคุยกันระหว่างครูผู้ใช้งานกับผู้พัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และได้ข้อมูลที่สำคัญไปใช้ใน
การออกแบบโปรแกรม หรือการออกแบบ Flow Chart ของระบบการสั่งซื้อสินค้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ 

เลือกสินค้า 

ต้องการสินค้าเพิ่มหรือไม ่

ยืนยันการสั่งซื้อ 

ยืนยันการสั่งซื้อ 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบการชำระเงิน 

ตรวจสอบสถานะการ
จัดส่ง 
สิ้นสุด 

ฐานข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 
การเขียนโปรแกรม (Program Coding) เป็นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น

โดยการนำโปรแกรมท่ีได้ออกแบบไว้แล้วมาเขียนเป็นรหัสต้นฉบับ ผู้พัฒนาควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาโปรแกรมให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ สามารถทำงานได้ตามรูปแบบและบริบทที่ผู้ใช้ต้องการ 
เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน ควรอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน
ที ่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที ่หลากหลายทั้ง IOS และ Android หรืออื ่น ๆ ในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นในขั้นตอนนี้ สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในรูปแบบ Drag and Drop และ 
Block Programming ได้ เช่น App Inventor หรือ Thunkable 

                
(ที่มา : http://programmingappinventor.wordpress.com) / https://thunkable.com) 

 

ขั้นตอนที่ 4 
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program Testing & Verification) เมื่อเขียนโปรแกรม

หรือแอปพลิเคชั่นให้มีการทานตามคุณสมบัติที่กำหนดแล้ว ก่อนที่จะนำแอปพลิเคชั่นนี้ไปใช้งานจริง ควรมี 
การทดสอบการทำงานของระบบในทุกมิติเสียก่อน เพ่ือหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่อาจจะไม่ถูกต้อง และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้สมบูรณ์ หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่การทำงานที่ผิดพลาด แต่อาจมีการลำดับ
การทำงานของกระบวนการทำงานของระบบที ่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สะดวกต่อผู ้ใช้งาน เช่น การพัฒนา
แอปพลิเคชั่นตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน ครูควรสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการตรวจสอบชื่อได้และรายชื่อ
นักเรียนควรเรียงลำดับตามเลขที่ 

 
ขั้นตอนที่ 5 
การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation) เมื่อพัฒนาโปรแกรม

หรือแอปพลิเคชั่นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้พัฒนาควรทำเอกสารประกอบการพัฒนาหรือแอปพลิเคชั่นเพื่อบอก
คุณสมบัติ องค์ประกอบ และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น พร้อมจัดทำคู่มือการใช้
งานเพ่ือให้ผู้ใช้งานใหม่ทำความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว 
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ขั้นตอนที่ 6 
การใช้งานจริง (Program Implement) บริบทของการทดสอบโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น

กับการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกัน การนำระบบไปใช้งานจริงจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู ้พัฒนาและ
เจ้าของโครงงานต้องติดตามตรวจสอบและให้ความสำคัญในระยะแรก ๆ เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดบาง
ประการที่ตรวจสอบไม่พบในขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เมื่อมีการใช้งานจริงไปสักระยะหนึ่ง  
โดยเกิดปัญหาใด ๆ จึงอาจสรุปได้ว่าโปรแกรมนั้นมีความสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนที่ 7 
การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ได้

พัฒนาขึ้นนั้นไม่สามารถใช้งานได้ตลอดไป เนื่องด้วยโครงสร้างของระบบหรือซอฟต์แวร์ระบบมีการปรับเปลี่ยน 
ทำให้โปรแกรมท่ีใช้งานอยู่ทำงานไม่สมบูรณ์หรือมีข้อผิดพลาด ดังนั้น การปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชั่นให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นการทำให้
ระบบมีความสมบูรณ์และทำงานได้อย่าปกติแล้ว ยังเป็นการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การถูกโจมตี
จากมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ 
 
 
คลิปวีดีโอ เรื่อง องค์ประกอบและข้ันตอนการทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

ลิงค์ http://pattana.nfe.go.th/quick-win/clip/2 
คลิปว ีด ีโอ  เร ื ่อง ต ัวอย ่างข ั ้นตอนของการทำแอปพลิ เคช ั ่น (Application) เพ ื ่อการค ้าออนไลน์   
จากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแอปพลิเคชั่น (Application)  

ลิงค์ http://pattana.nfe.go.th/quick-win/clip/3 
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ใบงานที่ 3  
เร่ือง การทำแอปพลเิคช่ัน (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

คำชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ขั้นตอน และคลิปวิดีโอตัวอย่างขั้นตอน
ของการทำแอปพลิเคชั ่น (Application) เพื ่อการค้าออนไลน์ จากเครื ่องมือที ่ใช้ในการจัดทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) แล้ว ให้ผู้เรียนดำเนินการ ดังนี้ 

 
1. จัดทำแอปพลิเคชั ่น (Application) เพื ่อการค้าออนไลน์อย่างง่าย โดยจัดทำจากเครื ่องมือที ่ใช ้ใน 

การจัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) จำนวน 1 แอปพลิเคชั่น (Application) 

................................................................................................................................ .............................................. 

.................................................................................... ..........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

....................................................................... .......................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

2. แสดงผลการจัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการ
จัดทำ อย่างละเอียด 

......................................................................................................................... ..................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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ใบความรูท้ี่ 4.1  
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องท่ีควรทราบในการทำแอปพลเิคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์[1] 

การทำแอปพลิเคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์ ผู้พัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายต่าง ๆ เช่น 
พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล หรือ PDPA พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พัฒนาจะต้องทราบถึงการกระทำใดได้ กระทำใดไม่ได้ ดังเช่น 
PDPA เป็นสิ ่งที ่ต ้องคำนึงถึงในการเก็บข้อมูลลูกค้าของระบบในปัจจุบัน  เนื ่องจากมีโทษรุนแรงใน 
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

เหตุผลในการประกาศใช้ PDPA เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็
นำมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศได้ด้วย จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ 
กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวมใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ได้แก่ ชื ่อ - นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน , ที่อยู่,  
เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล, การศึกษา, เพศ, อาชีพ, รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ยังรวมถึง ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ด้วย เช่น ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ , 
ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์, เชื้อชาติ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา, 
พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้แก่ 
- สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)  
- สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 
- สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 
- สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) 
- สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล 

(Right to erasure (also known as right to be forgotten)  
 
 
-------------------- 

1 ข้อมูล PDPA . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/pdpa-about-us.html (ว ั น ท ี ่ ส ื บ ค้ น

ข้อมูล 23 มิถุนายน 2564) 
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- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing) 
- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification)  
  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ บุคคลที่ข้อมูลระบุไปถึง 
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งมีอำนาจหน้าที่ 

“ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งดำเนินการ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 
- ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
- จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจัยหรือการ

จัดทำสถิติ 
- ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
- จำเป็นเพื่อปฏิบัติกฎหมาย หรือสัญญา 
- จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอ่ืน 
- จำเป็นเพือ่ประโยชน์สาธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ 
บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม PDPA 
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ การให้

ข้อมูลแต่ละครั้งจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนให้ข้อมูล เช่นการให้ข้อมูลเพื่อจัดส่งสินค้า หากมีการขอ
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการจัดส่ง เจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิปฏิเสธการให้ข้อมูลนั้น และในส่วนของผู้เก็บข้อมูล ก็ต้องรู้
ขอบเขตในการเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคล มีระบบในการควบคุม/ยืนยันตัวตนในการเข้าถึงข้อมูล และจำเป็นต้อง
มีการกำหนดนโยบายองค์กรเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม เพราะหากไม่ทำตามอาจได้รับโทษดังนี้ 

- ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึนอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง 

- โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
- โทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท 
จากประเด็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลนี้  เรียกว่า ข่าวสารความเป็นส่วนตัว 

(Information Privacy) ซึ ่งมีความสำคัญมากที่ส ุดของผู ้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  เพราะเป็น 
ตัวกำหนดขอบเขตความลับ ความเป็นส่วนตัว พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และประวัติความเป็นมา ของบุคคลนั้น ๆ 
ด้วย ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อน สภาวะแวดล้อม ที่ตั้ง รวมถึงสภาวะทางการเงิน และอื่น ๆ 
ดังนั้นเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวหากนําไปใช้งานโดยเผยแพร่หรือจัดเก็บไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดผลกระทบอื่น ๆ 
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ตามมา ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในปัจจุบันนักเรียน อาจเคยได้ยินหรือทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อความ ภาพ หรือสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่เรื ่องส่วนตัวของบุคคลในวงการต่างๆ และสร้างความเสียหายแก่
ชื่อเสียงโดยในบางครั้งบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นยังไม่ทราบ บางครั้งข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริง หรือเจ้าของ
ไม่ได้อนุญาตให้เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ และสร้างความรําคาญ เช่น โฆษณา 
อีเมล หรือพวกสแปมต่าง ๆ (Spam) ดังนั้นในหลาย ๆ ประเทศได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล ความเป็นส่วนตัวเพื ่อกำกับและมีบทลงโทษหากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืน 
ที่ทำให้บุคคลหรือองค์กรนั้น ได้รับความเสียหาย โดยประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บังคับใช้เช่นกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  

 

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [2] 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประเทศไทย

ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับแรกใน พ.ศ. 2550 และได้
มีการปรับปรุงบทบัญญัติให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบัน ซึ ่งมีร ูปแบบการกระทำความผิดที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้น  ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งมีภารกิจใน 
การกำหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ จึงสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในส่วนที ่เกี ่ยวกับผู ้ร ักษาการตามกฎหมาย  กำหนดฐานความผิดขึ ้นใหม่และแก้ไขเพิ ่มเติม 
ฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกำหนดโทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ใน 
การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล คอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
ซึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และแก้ไขเพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมสีาระสำคัญ ดังนี้  

 มาตรา 4 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะ  
เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษ ปรับไม่
เกิน 200,000 บาท  

 
 

--------------------- 
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560. (2560,24 มกราคม). ราช

กิจจานุเบกษา. เล่ม 134 (ตอนท่ี 10 ก), หน้า 24 - 35 
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มาตรา 5 การกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี ่ยวกับการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ 
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 -
140,000 บาท  

มาตรา 6 ถ้าการกระทำความผิดเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ถ้าการกระทำความผิดโดยมิได้มีเจตนาฆ่า  
แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื ่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั ้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั ้งแต่ 100,000 - 
400,000 บาท  

มาตรา 7 ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 8 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ  
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน (3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี ่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (4) นำเข้าสู ่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได ้(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์  

มาตรา 9 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิด  
ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด
ตามมาตรา 14  

มาตรา 10 ผู ้ใดนำเข้าส ู ่ระบบคอมพิวเตอร์ที ่ประชาชนทั ่วไปอาจเข้าถึงได้ซ ึ ่งข ้อมูล 
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างข้ึน ตัดต่อ เติม หรือ ดัดแปลง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู ้อื ่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น  
ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ถ้าการ
กระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อภาพของผู้ตาย และการกระทำนั้นน่าจะทำให้ บิดา มารดา คู่สมรส 
หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ผู้กระทำต้องระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง  
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มาตรา 14 ในกรณีที ่มีการทำให้แพร่หลายซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี ้ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
ขอให้มคีำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  

(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที ่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั ่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่  

กำหนดไว้  
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  หรือ

กฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย  

มาตรา 23 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง ผู้ใด 
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของ 
ผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตรา18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 24 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้ 
บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า  90 วัน  
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด  
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้  

1.2 พระราชบัญญัติการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2562 นอกจากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 ข้างต้นแล้ว ใน พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ้น 
โดยมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 
28 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได ้โดยอาศ ัยอำนาจตามบทบัญญัต ิแห ่งกฎหมาย  เพ ื ่อให ้การร ักษาความม ั ่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได ้ดังนี้  

1. กำหนดให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานและ 
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  

2. มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือเพ่ือกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ  
3. มีการร่วมมือและประสานงานกันกับสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อมีภัย

ร้ายแรงทำให้การให้บริการท่ีสำคัญไม่สามารถทำงานได้ จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน โดยการรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์จะมีการพิจารณาเพื่อใช้อำนาจในการป้องกัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทางคณะกรรมการ
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กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะเป็นผู้กำหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้  

3.1 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดบัที่
ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศหรือการให้บริการของรัฐด้อย
ประสิทธิภาพลง  

3.2 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงหมายถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับที่มีการ 
โจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมุ่งหมายเพื่อโจมตีและการโจมตีดังกล่าวมีผลทำให้ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือโครงสร้างสำคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน สำคัญของ
ประเทศเสียหายจนไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้  

   3.3 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
วิกฤตที่มีลักษณะล้มเหลวทั้งระบบจนรัฐไม่สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์
ของได้ หรือทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน   

โดยสรุปแล้วการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ ้นนั้น   
เนื ่องด้วยในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต โครงข่าย
โทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอาจกระทบต่อ 
ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกันหรือรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนจะต้องมีการป้องกัน รับมือและ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าในสถานการณ์
ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความม่ันคงอย่างร้ายแรงก็ตาม  

การแชร์หรือแบ่งปันข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งตรงถึงตัวบุคคลในลักษณะตัวต่อตัวก็ดีหรือส่งใน
กลุ่มสนทนาก็ดี ให้คำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาก่อนที่จะ ส่งต่อหรือแชร์ต่อกัน ในบางครั้งเราอาจ
ละเมิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัว เพราะเราอาจจะแชร์ด้วยความสนุก ความบันเทิง เพื่อการแกล้งกัน  
แต่เมื่อข้อมูลนั้นถูกกระจายไปในวงกว้างขึ้นจะส่งผลเสีย  ต่อบุคคลที่เกี ่ยวข้องตามมา และอาจสร้างความ 
อับอายหรือความไม่พอใจจนเป็นเหตุให้มีการแจ้งความ ร้องเรียนและให้ดำเนินการทางกฎหมายได้ในที่สุด  

แนวทางการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของตัวเราโดยมิชอบจากผู้อ่ืน ข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล 
มีคุณค่าและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคม ด้านทะเบียนประชากร ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการศึกษา 
และประวัติอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลสื่อส่วนบุคคล การที่บุคคลอื่นมาล่วงละเมิดเข้าถึงข้อมูลของเรานั้นเป็นเรื่องที่ 
ไม่อยากให้เกิดข้ึน จึงมีแนวทางในการป้องกัน ดังนี้  

1. การใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะทำให้เกิดความเสี่ยง การใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าสู่บริการต่าง ๆ 
เช่น อีเมล ไดรฟ์ หรือแอปพลิเคชั่นเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Google Drive, Google Slides ซึ่งเมื่อเราต้องการใช้
งานอีเมลเราจำเป็นต้องมีการล็อกอินเข้าใช้งาน ซึ่งจุดเสี่ยงอยู่ที่  

• เมื ่อเราเข้าใช้ระบบ เช่น Gmail หรือ Hotmail ระบบนั ้นจะเชื ่อมข้อมูลกับเว็บไซต์  
แอปพลิเคชั่นหลายตัว  
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• ข้อมูลภาพ สื่อทั้งหมดจะยังคงเปิดได้หากเรายังล็อกอินเข้าใช้งานในเครื่องนั้นอยู่  
• ระบบจะยังคงใช้ชื่อของบัญชีของเราจนกว่าจะล็อกเอาต์ หากลืมออกจากการใช้บริการนั้น ๆ 

ผู้อื่นที่มาใช้เครื่องต่อจากเราจะสามารถเห็นข้อมูลเกือบทุกชนิด เช่น อีเมล เฟซบุ๊ก  
• หลังการใช ้งานอ ีเมลหร ือทุกบร ิการทางเว ็บไซต์  แอปพลิเคชั่นจะต้องล ็อกเอาต์  

ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน  
2. การตั้งรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ ควรมีความซับซ้อนที่สามารถคาดเดาได้ยาก  

• การตั ้งรหัสผ่านไม่ควรใช้ว ัน  เดือน ปีเกิด นามสกุล หรือข้อมูลที ่สามารถคาดเดา 
ได้ง่าย ควรมีตัวอักษรผสมที่หลากหลาย เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิเศษ ตัวเลขผสมเข้าด้วยกัน  

• ควรใช้ระบบช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอื่น  ๆ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ 
สแกนใบหน้า หรือป้อนรหัสในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนที่หลากหลาย ควรจำรหัสผ่านให้ได้เสมอ 
โดยอาจบันทึกลงในแอปพลิเคชั่นหรือระบบบันทึกที่มี รหัสรักษาความปลอดภัยแน่นหนา  

3. ควรเลือกที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวกับกลุ่มหรือห้องที่เชื ่อถือได้ว่าจะไม่ นำข้อมูลของเรา  
ไปแสวงหาประโยชน์ต่อ การโพสต์ข้อความส่วนตัวในบางครั้งอาจมีการแสดงความรู้สึกออกไปในช่วงนั้น ให้พึง
ระวังกับผลที่ตามมาในการโพสต์นั้น ๆ จริงอยู่อาจเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราอยากเปิดเผยอย่างจริงใจ แต่อาจเกิด
ความสุ่มเสี่ยงเมื ่อบุคคลที่ไม่หวังดีนำข้อมูลหรือวิเคราะห์พฤติกรรมจากข้อมูลประวัติการโพสต์ การให้
ความเห็นต่างๆ ในที่สาธารณะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้ เช่น หาประโยชน์ ล่อลวง หรือขายสินค้า ชวนเชื่อ  
ในบางครั้งการเช็คอินก็มีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่าเราอยู่ที่ใดหรืออยู่จุดใดหากมีอะไรเกิดข้ึน จะได้สืบค้นหาตําแหน่ง
ได้สะดวกมากขึ้น แต่ทั้งนี้กข็ึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สมเหตุสมผลด้วย  

4. ห้ามเปิดเผยหรือบอกรหัสผ่านให้บุคคลอื ่นทราบโดยเด็ดขาด  โลกของโซเชียลมีเดียนั้น 
สามารถให้คุณและให้โทษได้ ดังนั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบก่อน
การแชร์ ไม่ว่าจะเป็นความชอบ ความรู้สึก ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนแล้วแต่มีผลตามมาเสมอ เพราะข้อมูล
ดังกล่าวได้ถูกบันทึกและเผยแพร่ทั้งในกลุ่มส่วนตัวหรือบนพื้นที่สาธารณะ  มันคือเหตุการณ์ที่เรียงร้อยเป็น
ประวัติของแต่ละบุคคลได้การกระทำพฤติกรรมทัศนคติมุมมองความชอบ ความไม่ชอบ อารมณ์ความรู้สึกซึ่งได้
ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความ การกดไลน์ การวิจารณ์ จริงอยู่เราสามารถลบข้อความหรือข้อมูลต่าง ๆ ได้ใน
เวลาถัดมา แต่เมื่อข้อมูลเหล่านั้นได้เคยเผยแพร่หรือวิจารณ์ออกไปก็ถือว่าเป็นการจงใจกระทำหรือมีเจตนาที่
ต้องการจะให้ความเห็นหรือแสดงความคิดเห็นจะเป็นทางบวกหรือทางลบ  และผลที่ตามมาทั้งหมดนี้ ขอให้
ขึ้นอยู่ที่การไตร่ตรองที่ดีอย่างรอบคอบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล ความถูกต้อง ความไม่ลำเอียง ความมี
ใจเป็นกลาง ผู้เรียนก็จะสามารถดำรงชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างเข้มแข็ง แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้ แบ่งปันและ
แชร์ข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์  
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ใบความรู้ที่ 4.2 
เร่ือง กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค [1] 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยในปัจจุบันมีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมีอำนาจ
และหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยมีหน่วยงานราชการทำหน้าที่ในการบังคับใช้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าว กระจายอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้  

1. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรง คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการดังนี้ 

-  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า  
หรือบริการ 

-  สิทธิที่จะได้อิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
-  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
-  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 
-  สิทธิที่จะได้การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 
 

--------------------- 
1 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=712 (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 
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หลักท่ัวไปของการบังคับใช้กฎหมาย คือ เมื่อมีกฎหมายฉบับใดให้อำนาจในการคุ้มครองผู้บริโภค
ไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ต้องบังคับตามกฎหมายฉบับนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับ 
เรื่องอาหาร ผู้บริโภคสามารถไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เฉพาะเรื่องสินค้าอาหาร
เท่านั้น แต่ถ้ากรณีไม่มีกฎหมายใดหรือหน่วยงานใดให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะแล้วก็ต้องใช้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งให้ความคุ้มครองในผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป 

2. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค โดยการเข้าไปควบคุมตรวจสอบ และ
กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้า หรือบริการเพื่อให้ผู ้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้สินค้าและการรับบริการ โดยสามารถแบ่งออก เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
        2.1 กฎหมายคุ้มครองเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการรับบริการ เช่น  

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงสาธารณสุข 
      - พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
      - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
      - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
      - พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
      - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
        2.2 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการใช้สิ นค้าและการ 
รับบริการ เช่น 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์ 
      - พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
      - พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงยุติธรรม 
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากการใช้สินค้า 
หรือบริการ ผู้บริโภคย่อมได้ รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายโดยผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ
จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่มี
อำนาจในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค เพื่อฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ 
จากการใช้สินค้าและการรับบริการโดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินคดีแต่อย่างใด  

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 และฉบับที่ 2 แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ที่มีเนื้อหาให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคหลายประการ แต่ตั้งแต่มีกฎหมายฉบับดังกล่าวมาก็สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ ระดับหนึ่ง 
แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคสินค้าหรือบริการ ก็ยังตกเป็นผู้เสียเปรียบแก่บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ตั้งแต่ระดับการขาย
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สินค้าริมฟุตบาทไปจนถึงประเภทสินค้าประเภทไฮเทค เช่น โทรศัพท์ เครื่องเล่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั้ง
สินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า รถยนต์ รวมทั้งสินค้าทุกประเภท หรือประเภทการให้บริการ เช่น โรงพยาบาล 
คลินิกแพทย์ แต่ละครั้ง เมื่อเกิดปัญหาของสินค้าและบริการระหว่างพ่อค้าผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค  
ผู้บริโภคมักตกเป็นผู้เสียเปรียบ หลายประการ บางครั้งแม้รู ้ว่าถูกหลอกถูกเอาเปรียบ ก็ไม่อยากจะพึ่งพา
กฎหมาย เพราะสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

1. ผู ้บริโภคไม่มีความรู ้ทางเทคนิควิธี กระบวนการผลิตสินค้า โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่
เทคโนโลยีก้าวไกลทันสมัย ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้า หรือบริการที่ตัวเองซ้ือหามาใช้มาครอบครอง 
มีกระบวนการวิธีผลิต หรือไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์อย่างไร 

2. แม้ผู้บริโภคจะรู้ว่าตนเองได้สินค้าไม่สมบูรณ์ หรือได้รับการบริการที่ไม่สุภาพ ไม่ซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้า แต่ผู้บริโภคก็ไม่อยาก เป็นความ เพราะการขึ้นโรงขึ้นศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเอง ค่าจ้าง
ทนาย ต้องเสียเวลา บางครั้งสินค้าราคาเล็กน้อย ไม่คุ้มกับ การเป็นความ ฟ้องร้องผู้ประกอบการธุรกิจ 

3. แม้ผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องร้องผู้ประกอบการธุรกิจ แต่มักจะเสียเปรียบในชั้นพิจารณาคดีที่ไม่
มีความรู้ความสามารถเสาะแสวงหาหรือพิสูจน์พยานหลักฐานว่าสินค้าหรือบริการไม่สมบูรณ์อย่างไร เพราะ
กฎหมายเดิมให้ภาระการพิสูจน์เพื่อที่จะเอาผิดกับจำเลยตกอยู่กับผู้ฟ้องคดี 

4. สัญญาที่ผู ้ประกอบการธุรกิจทำกับผู ้บริโภค ผู้บริโภคเสียเปรียบเสมอเพราะเป็นสัญญา
สำเร็จรูป ที่มีข้อความผูกมัดผู้บริโภค  เช่น  สัญญาเช่าซื้อ  สัญญากู้ยืมเงินต่าง ๆ เป็นต้น  

จากการเสียเปรียบของผู้บริโภคดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าที่ไม่สุจริต มักฉกฉวยโอกาส
เพ่ือหวังผลกำไร โดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายของผู้บริโภคท่ีอาจได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย 
หรือทรัพย์สิน เช่น ขายยาที่หมดอายุความแล้ว หรือสินค้าชำรุดด้านในแต่ไม่ยอมบอกผู้บริโภคเพราะเกรงว่าจะ
ขาดทุน ทำให้ผู้ประกอบการค้ากำไรเกินควร ประชาชนในฐานะผู้บริโภคต้องตกเป็นเบี้ยล่างเรื่อยมาแต่ตั้งแต่
วันที่ 24 สิงหาคม 2551 ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สุจริตในการประกอบการค้า ไม่ว่าจะเป็นประเภทให้เช่าซื้อ
รถยนต์ ให้กู้ยืมเงินหรือการขายสินค้าประเภทใดๆ ก็ตามรวมถึงการให้บริการต่าง ๆ  เช่น โรงพยาบาล โรงภาพยนตรฯ์ 
ได้มีกฎหมายฉบับใหม่ที่คุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างง่ายดาย คือ “พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 หรือเรียกง่ายๆว่า ต่อแต่นี้ไปข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจกับ
ผู้บริโภค หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการ บริโภคสินค้าหรือบริการ
จะต้องขึ้น “ศาลผู้บริโภค”ที่มีชื่อตามศาลจังหวัดทุกจังหวัด กฎหมายฉบับนี้มีข้อดีซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
หลายประการ คือ 

1. ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการใดก็ตามสามารถไปฟ้องศาล ผู้บริโภคได้
ด้วยวาจาโดยไม่ต้องจ่ายเงินจ้างทนายความ แต่จะมีเจ้าพนักงานคดีของศาลเป็นผู้ช่วยเขียนเรียบเรียงคำฟ้องไว้
ให้ ทั้งเมื่อฟ้องไปแล้วหากคำฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลอาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องชัดเจนได้  

2. ผู้บริโภคได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ยกเว้นผู้บริโภคฟ้องไม่มีเหตุผลอัน
สมควรหรือเรียกค่าเสียหายเกินสมควร ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลนั้น ชำระค่าฤชาธรรมเนียมได้ 
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3. อายุความในการฟ้องร้องในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย
จากการบริโภคสินค้าหรือบริการ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 3 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัว
ผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย 

4. หากผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคบ้างต้องฟ้องที่ศาลผู้บริโภคที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนา ซึ่งถ้า
ผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบการธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพฯ แต่มีตัวแทนขายสินค้าหรือบริการอยู่
จังหวัดที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ ผู้บริโภคสามารถฟ้องต่อศาลจังหวัดที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนา ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปศาลได้มากอันเป็นการช่วยผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

5. ภาระการพิสูจน์ในศาลเกี่ยวกับการผลิตการประกอบการออกแบบหรือส่วนผสมของสินค้า 
การให้บริการ หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจก็ให้ผู้
ประกอบธุรกิจนำสืบให้ศาลเห็น ทำให้ง่ายต่อผู้บริโภคเพียงแต่พิสูจน์ว่าตนเองได้รับความเสียหายจริงจากการ
ใช้สินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น  

ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาในศาล ซึ่งเป็นประโยชน์และสร้างความเป็นธรรม 
รวมทั้งมีแต้มต่อให้กับผู้บริโภคอีกหลายประเด็น แต่อย่างไรก็ตามเจตนารมณ์เบื้องต้นของศาลผู ้บริโภค  
จะดำเนินการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือ ประนีประนอม ยอมความเป็นสำคัญแต่ขอย้ำต่อจากนี้ไป
ผู้ประกอบการธุรกิจจะถูกผู้บริโภคฟ้องง่ายขึ้นและมากขึ้น ทั้งเป็นเรื่องใหม่ต่อศาลที่จะต้องรับภาระคดีพิพาท
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริโภค อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการธุรกิจมีความรับผิดชอบต่ อสินค้า 
หรือการให้บริการ มีความสุจริตจริงใจไม่ค้ากำไรเกินควร ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องขึ้น “ศาลผู้บริโภค” แต่อย่างใด 
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ใบความรู้ที่ 4.3 
เร่ือง กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 
(ที่มา : https://www.wit.co.th/pdpa-personal-data-protection-act/) 

 

PDPA ( Personal Data Protection Act ) หร ือ พ.ร.บ.ค ุ ้มครองส ่วนบ ุคคล [1]  คือ 
พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เราไม่ยินยอม 

• เพ่ือไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว 
• เพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะเป็น
รูปแบบใดก็ตาม เช่น รูปกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ตัวหนังสือรูปภาพหรือเสียง โดยครอบคลุมตั้งแต่ชื่อ 
นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ นอกจากนี้กฎหมายยังคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลัทธิ 
ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 
Cookies ID EMEI หรือ Device ID ที่สามารถเชื่อมต่อ Server ได้เพื่อระบุตัวอุปกรณ์แม้ไม่เปิดเผยชื่อ – นามสกุล 
ผู้ใช้เลยก็ตาม 

 

 

 

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

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.wit.co.th/pdpa-
personal-data-protection-act/ (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 
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 เอกชนและภาครัฐ (บุคคลหรือนิติบุคคล) รวมไปถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ซึ่งทำการเก็บ   
รวมรวม ใช้เปิดเผยและหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในประเทศไทย 

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มี
ชีวิต ที่สามารถระบุตัวตนได้ บุคคลดังกล่าวเรียกว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ 
“ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งดำเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามคำสั่งหรื อในนามของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล 
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• โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และหรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท 
• โทษทางแพ่ง จ่ายค่าสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมที่แท้จริง 
• โทษทางปกครองปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท 

74



74 
 

 
สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล คือ ทำ Privacy policy 

และบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลโดยต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอำนาจโดยมิชอบ เช่น  

• มีนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policies) 
• มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (Consent  

Management) 
• มีการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Risk Assessment) 

 ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในองค์กรและ
จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
นั้นขึ้นอยู่กับดังต่อไปนี้ 

• การกำกับดูแลของกรรมการและผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร 
• การออกแบบกระบวนการที่มีการสอดแทรกมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน การฝ่าฝืนนโยบาย และ 

มาตรการที่กำหนดไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ค้นหาและตอบสนองต่อภัยคุกคามจากภายนอก 
  

(ที่มาของภาพทุกภาพท่ีใช้การอธิบายกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  : 
https://www.wit.co.th/pdpa-personal-data-protection-act/) 

 

คลิปวีดีโอที่ 3 เรื่อง การปฏิบัติตนตามกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 
 ลิงค์ http://pattana.nfe.go.th/quick-win/clip/4 
คลิปวีดีโอที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ลิงค์ http://pattana.nfe.go.th/quick-win/clip/5 
คลิปวีดีโอที่ 5 เรื่อง การปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ลิงค์ http://pattana.nfe.go.th/quick-win/clip/6 
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ใบงานที่ 4  
เรื่อง กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

คำชี ้แจง หลังจากที ่ผ ู ้เร ียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวข้องในการทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ ทั้งจากใบความรู้และคลิปวิดีโอแล้ว ให้ผู้เรียน
ดำเนินการ ดังนี้ 

 
1. สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการทำแอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการค้า

ออนไลน์ ในรูปแบบแผนผังความคิด Mind mapping 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

2. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
และการปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อการการทำ
แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 

......................................................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................. ................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
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ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง รูปแบบช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคช่ัน (Application) ที่จดัทำข้ึน 

 

หลังจากการทำ Application แล้ว จะเป็นขั้นตอนท่ีต้องเผยแพร่ให้กลุ่มลูกค้าทราบ โดยวิธีการ
ต่าง ๆ โดยอาจใช้ช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook , Line , Instagram เป็นต้น การแนะนำ
รูปแบบช่องทางการคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) ที่จัดทำขึ้นในปัจจุบันมีค่อนข้างหลากหลาย 
และแต่ละช่องทางก็มีความโดดเด่น เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงขึ้นอยู ่กับความถนัด และ
ความชอบในรูปแบบของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือมีความสำคัญในการค้าขายเป็นอย่างยิ่ง โดยกรณีท่ีเป็น Web 
Application จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานได้ จะต้องมีการจดโดเมนเนมกับผู้ให้บริการเสียก่อน ซึ่งโดเมนเนม ก็คือ 
URL ที่เป็นชื่อเว็บของเรานั่นเอง 

สำหรับ Mobile Application นั้นจะสามารถเผยแพร่ให้ลูกค้าใช้งานได้จะต้องให้ลูกค้าเข้ามา 
Download ผ่าน Play Store กรณีที ่เป็น Android Application และ ผ่าน AppStore กรณีที ่เป็น IOS 
Application ซึ่งวิธีการและค่าใช้จ่ายก็จะต่างกันไป 
 
ขั้นตอนการนำ Android Application ที่พัฒนาขึ้นบน Play Store 

ขั้นตอนที่  1 จะต้องสมัครสมาชิกในส่วนของ Developer Console หรือที่เรียกว่า DC ขั้นตอน
การสมัครให้เข้าหน้าเว็บ https://play.google.com/apps/publish 
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ขั้นตอนที่ 2 publish ไฟล์ apk จาก Application ที่พัฒนาขึ้นแล้ว 
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ขั้นตอนที่ 3 การนำไฟล์ apk ขั้น Play Store 
เมื่อเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บ 

https://play.google.com/apps/publish/ เพ่ือดำเนินการอัพโหลดไฟล์ apk ที่พัฒนาขึ้นยัง Play Store 
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(ที่มาของภาพที่ใช้อธิบายขั้นตอนการนำ Android Application ที่พัฒนาขึ้นบน Play Store 
: http://kungtee.com/2019/09/ขั้นตอนการนำ-android-application-ที่พัฒนาขึ้น) 

 

ขั้นตอนการนำ IOS Application ที่พัฒนาขึ้นบน AppStore 
การนำ IOS Application ขึ้น AppStore มีวิธีการและขั้นตอนที่ยุ ่งยากกว่าการนำ Android 

Application ขึ้นบน Play Store มาก โดยมีวิธีคร่าวๆ ดังนี้ 
1. สมัครเป็น Developer apple มีค่าบริการ ปีละ 99 USD 
2. login ที่ www.developer.apple.com 
3. สร้าง certificate ในเครื่องโดยด้วย key chain 
4. ยืนยัน certificate ใน portal ของเรา 
5. สร้าง app ids 
6. สร้าง provisioning profile 

6.1 Development ใช้สำหรับเทส 
6.2 Distribute ใช้สำหรับอัพขึ้น app store หรือ build เป็น file .ipa ให้คนอ่ืนเทส 

7. วิธีการอัพโหลดสามารถทำได้ใน xcode ด้วยการ build archive 
นอกจากนี้อาจใช้บริการจากบริษัทที่รับให้บริการในการนำ App ขึ้น AppStore/Play Store ก็ได้ 

ซึ่งก็จะมีค่าบริการต่างกันไป แต่จะถูกกว่าการนำ App ขึ้นไปเองมาก วิธีนี้เป็นอีกทางเลือกที่ดีกว่าการนำ App 
ขึ้นไปเอง เพราะจุดประสงค์ของบริษัทไม่ใช่การขาย App แต่เป็นการให้บริการลูกค้าในการดาวน์โหลด App ไปใช้
นั่นเอง สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก URL : https://codewithchris.com/submit-your-app-to-the-app-store  
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ใบความรู้ที่ 5.2 
เร่ือง รูปแบบช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคช่ัน (Application) แบบสำเร็จรูป 

 
ตัวอย่าง TOP 5 of the Best eCommerce Platforms ต่อไปนี้ 
1. Shopify  (ท่ีมา : https://www.shopify.com) 

 
(ท่ีมา : https://www.shopify.com) 

2. WooCommerce 
 

 
(ท่ีมา : https://th.wordpress.org) 
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3. BigCommerce 

 
(ท่ีมา : https://www.bigcommerce.com/) 

4. Ecwid 

 
(ท่ีมา : https://www.ecwid.com) 
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5. Salesforce Commerce Cloud 

 
(ท่ีมา : https://www.salesforce.com/th/) 

 
หากแนะนำให้รู้จักแอปพลิเคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์ในประเทศไทยจะมีแอปพลิเคชั่นตัวหนึ่งชื่อ

ว่า “เทพช็อป” โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเป็นภาษาไทยว่า “LnwShop” (L-N-W Shop)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://www.lnwshop.com/) 
  

LnwShop คือ ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์สำเร็จรูป) ซึ่งเจ้าของร้านที่ต้องการเปิดร้านค้า 
เพียง สมัครสมาชิก และเข้าสู่ขั้นตอน เปิดร้านค้าฟรี เท่านั้น คุณก็สามารถมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เป็นของ
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ตนเองได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (Package แรกเริ่ม) ซึ่งหากใช้จนติดใจสามารถที่จะขยายความต้องการ
ในฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ขายได้ดังรูปภาพต่อไปนี้ [1] 
 

 

 
 

(ท่ีมา : https://www.lnwshop.com/) 
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ตัวอย่างรูปแบบช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชั่น (Application) แบบสำเร็จรูป 
การสร้างร้านค้าออนไลน์แบบสำเร็จรูป ผ่านแพลตฟอร์ม Shopify [2] 

 สำหรับข้อมูลจุดรวมของ Shopify คือ การเริ่มต้นใช้งานร้านค้าออนไลน์ภายในไม่กี่นาที ซึ่งสามารถ
ตั้งชื่อธุรกิจของคุณเพ่ิมผลิตภัณฑ์และรวบรวมการชำระเงินได้โดยไม่ต้องพูดคุยกับนักออกแบบเว็บไซต์ หรือใช้
เวลากับธุรกิจมากเกินไป ความสวยงามของ Shopify คุณลักษณะทั้งหมดรวมแนะนำขั้นตอนและองค์ประกอบ
สำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

Shopify คืออะไร 
ถ้าคุณ ไปที่ Shopify หน้าแรกคุณจะเห็นว่าแบรนด์ขายบริการเพ่ือเป็นช่องทางให้“ ทุกคนเริ่มต้น

ธุรกิจได้ทุกที่” 

 
Shopify รูปแบบการเข้าถึงเป็นอย่างไร? มีค่าใช้จ่ายอะไรไหม? คุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่มา

จาก Shopify หรือคุณต้องคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอัจฉริยะขึ้นมา? 
เพ่ือทำความเข้าใจกับคำถามเหล่านี้เราเริ่มต้นด้วยคำจำกัดความพ้ืนฐานสำหรับ Shopify: 
Shopify เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ทำงานออนไลน์และออฟไลน์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่มี

ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ขายเป็นบริการสมัครสมาชิก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรวมองค์ประกอบการพัฒนาเว็บ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเช่น ชื่อโดเมนธีมของบุคคลที่สามและโฮสติ้ง เครื่องมือส่วนใหญ่ที่คุณต้องใช้ในการเปิด
ร้านค้าออนไลน์มาพร้อมกับไฟล์ Shopify การสมัครสมาชิกรวม, Shopify เป็นผู้สร้างเว็บไซต์สำหรับร้านค้า
ออนไลน์โดยเฉพาะ เมื่อเราพูดถึงร้านค้าออนไลน์เราหมายถึงร้านค้าที่ขายสินค้าออนไลน์และประมวลผลการ
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ชำระเงินเหล่านั้นผ่านตะกร้าสินค้าเช่นเดียวกับที่คุณซื้อสินค้าใน Amazon Shopify นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ
ประมวลผลการชำระเงินสำหรับธุรกิจด้วยตนเองดังนั้นคุณสามารถกำหนดค่าระบบจุดขายเพื่อรวบรวมการ
ชำระเงินที่ร้านค้าปลีกท่ีมีหน้าร้านและปูนของคุณ ความต้องการของคุณสำหรับระบบเช่น Shopify ขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่คุณพยายามทำทางออนไลน์ คุณกำลังสร้างบล็อกหรือไม่? จากนั้นอาจไม่มีข้อกำหนดทันทีที่จะมีร้านค้า
ออนไลน์ คุณต้องการเว็บไซต์ธุรกิจง่ายๆที่แสดงรายการบริการของคุณหรือไม่? อีกครั้ง Shopify อาจใช้งานได้
กับการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ 

Shopify เหมาะสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และต้องการขายทาง
ออนไลน์ เรากำลังพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับหรือแม้แต่สินค้าดิจิทัลเช่น eBooks หรือ
แทร็กเพลง ธุรกิจเหล่านี้ทั้งหมดทำงานได้ดี Shopifyโดยมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการขายและประมวลผล
การชำระเงิน ไม่ต้องพูดถึงคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบเว็บไซต์เพ่ือสร้างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ 

การกำหนดราคา Shopify 
เมื่อคุณเข้าใจแล้ว Shopify ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างเว็บไซต์แบบครบวงจรและผู้จัดการร้านค้าออนไลน์

คำถามใหญ่เกี่ยวกับการกำหนดราคาเข้ามามีบทบาท รุ่นยอดนิยมและใช้งานง่ายของ Shopify จะเรียกว่า 
Shopify วางแผน เหตุผลที่ใช้งานได้ดีคือให้ทุกสิ่งที ่คุณต้องการในการดำเนินธุรกิจคุณประหยัดเงินจาก
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและราคาดี (เพียง $ 79 ต่อเดือน) สำหรับจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายจริงหากคุณ
ต้องออกไป และรับโฮสติ้งของคุณเองสำหรับร้านค้าที่กำลังเติบโต 

แพทเทิร์น Shopify แผนรวมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ : 
o ส่วนลดสูงสำหรับบัตรเครดิตออนไลน์และอัตราบัตรเครดิตด้วยตนเองเมื่อเทียบกับขั้นพื้นฐาน 

Shopify แผนและคู่แข่งมากมาย 
o รายงานระดับมืออาชีพเพ่ือขยายธุรกิจของคุณและตัดสินใจได้ดีขึ้นตลอดเส้นทาง 
o ราคาที่ดีเยี่ยมสำหรับแพ็คเกจ USPS Priority Mail Cubic 
o ส่วนลดมากมาย (ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย) สำหรับค่าธรรมเนียมเมื่อใช้ผู้ให้บริการชำระเงิน

ภายนอก Shopify การชำระเงิน 
o คุณสมบัติในการแทรกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยตนเองและควบคุมการกำหนด

ราคาประเภทนี้สำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ 
o การสนับสนุนโดเมนระหว่างประเทศเพ่ือขยายธุรกิจของคุณและเพ่ือให้ บริษัท ต่างๆจากทั่วทุกมุม

โลกสามารถเปิดตัวได้ Shopify 
o มากถึงห้าแห่งหากคุณวางแผนที่จะมีร้านค้าปลีกหรือร้านค้าออนไลน์หลายแห่ง 
o บัญชีพนักงานมากถึงห้าบัญชีช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในทีมของคุณเม่ือ

เทียบกับขีดจำกัดของบัญชีเจ้าหน้าที่สองบัญชีในขั้นพ้ืนฐาน Shopify วางแผน 
o ร้านค้าออนไลน์เต็มรูปแบบสินค้าไม่จำกัดและช่องทางการขายมากเท่าที่คุณต้องการ 
o รองรับบัตรของขวัญการกู้คืนรถเข็นที่ถูกท้ิงรหัสส่วนลดและการสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง 
o การวิเคราะห์การฉ้อโกงเพ่ือป้องกันผู้ไม่หวังดี 
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o ป้ายกำกับการจัดส่งและส่วนลดสูงสุด 74% สำหรับอัตราค่าจัดส่งกับผู้ให้บริการชั้นนำเช่น USPS 
และ UPS 

โดยรวมแล้ว Shopify แผนการ เสียค่าใช้จ่ายคุณ $ 79 ต่อเดือน และรวมคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณ
ต้องการเพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เป็นเรื ่องปกติที่ร้านค้าขนาดเล็กจะ
เลือกใช้ $ 29 ต่อเดือน ขั้นพื้นฐาน Shopify แผนการแต่เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้พิจารณา $ 79 ต่อเดือน 
Shopify วางแผนเนื่องจากมักจะถูกลงอย่างมากเนื่องจากการลดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ไม่ต้องพูดถึงคุณจะ
ได้รับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

แพทเทิร์น Shopify แผนรวมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ : สำหรับทั้งหมด Shopify แผนการกำหนด
ราคานี่คือสิ่งที่คุณคาดหวัง 

o Shopify Lite - เพิ่ม $ 9 ต่อเดือน Shopify ผลิตภัณฑ์ไปยังบลอ็กหรือเว็บไซต์ที่มีอยู่ เราไม่ค่อย
แนะนำ Shopify Lite สำหรับทุกคนเว้นแต่คุณจะมีบล็อกที่เป็นที่ยอมรับแล้วและต้องการทดสอบการขาย
ผลิตภัณฑ์สองหรือสามรายการ แผนทำงานได้ดี แต่คุณไม่ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ Shopify ตะกร้าสินค้าและ
ร้านค้าออนไลน์ 

o ขั้นพื้นฐาน Shopify - $ 29 ต่อเดือนเพื่อรับร้านค้าออนไลน์เต็มรูปแบบพร้อมสินค้าไม่ จำกัด 
เป็นการเริ ่มต้นที่ดีสำหรับบางธุรกิจ แต่คุณมักใช้จ่ายน้อยลงด้วยราคาแพงกว่า Shopify วางแผนโดยดูว่า
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตสำหรับแผนนั้นต่ำกว่ามากเพียงใด ต้องบอกว่าเบสิก Shopify มีเครื่องมือสำหรับการ
สร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเองบัตรของขวัญการกู้คืนรถเข็นที่ถูกทิ้งและใบรับรอง SSL ฟรี อัตราบัตรเครดิตออนไลน์
คือ 2.9% + 30 ¢ USD 

o Shopify - $ 79 ต่อเดือนสำหรับทุกอย่างในแผนก่อนหน้านี้รองรับบัญชีพนักงานห้าบัญชีสถาน
ที่ตั้งสูงสุดห้าแห่งรายงานระดับมืออาชีพส่วนลดในการจัดส่งและการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตการขายทั่วโลก
และอื่น ๆ อีกมากมาย อัตราบัตรเครดิตออนไลน์คือ 2.6% + 30 ¢ USD ซึ่งเป็นส่วนลดที่เหลือเชื่อเมื่อเทียบ
กับแผนก่อนหน้านี้ 

o ระดับสูง Shopify - $ 299 ต่อเดือนสำหรับทุกสิ่งในแผนก่อนหน้าบัญชีพนักงานมากถึง 15 บัญชี
สถานที่แปดแห่งและแม้แต่อัตราบัตรเครดิตที่ลดลง ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่ อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโด ย
บุคคลที่สามเครื่องมือสร้างรายงานขั้นสูงและโดเมนระหว่างประเทศ อัตราบัตรเครดิตออนไลน์ลดลงเหลือ 
2.4% ที่น่าประทับใจ + 30 ¢ USD 

o Shopify Plus - เริ่มต้นที่ 2,000 เหรียญต่อเดือนสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณมากขึ้นโดยเน้นที่การ
ขยายขนาดอย่างรวดเร็วและเพ่ิม Conversion ของคุณ เราชอบสิ่งนี้สำหรับ บริษัท ที่สนใจในการเติบโตอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ระดับองค์กร 

โดยรวมแล้ว Shopify แผนการกำหนดราคา มอบความคุ้มค่าสูงสุด เมื่อคุณเติบโตขั้นสูง Shopify 
แผนในที่สุดก็เหมาะสมสำหรับการประหยัดอัตราบัตรเครดิตง่ายต่อการดูราคารายเดือนและสงสัยว่าทำไมคุณ
ถึงไม่เลือกใช้ตัวเลือกฟรีเช่น WordPress และ WooCommerce. อย่างไรก็ตาม WordPress ทำหน้าที่เป็น
ปริศนามากกว่าทำให้ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ได้ยาก นอกจากนี้โอเพนซอร์ซร้านค้าออนไลน์ฟรีไม่ได้ฟรี
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อย่างแท้จริง คุณจะต้องจ่ายอย่างน้อย $ 30-100 ต่อเดือนสำหรับโฮสต์เพื่อสนับสนุนร้านค้าออนไลน์ จากนั้น
จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธมีปลั๊กอินและตัวช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ Shopify รวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในการกำหนด
ราคารายเดือนทำให้คุณได้ราคาที่ดีข้ึนโดยรวมโดยไม่ต้องบังคับให้คุณต้องคิดถึงเรื่องทางเทคนิคท้ังหมด 
 
การเรียนรู้เริ่มต้นเกี่ยวกับวิธีการเริ่มขาย Shopify ซึ่งจะมี 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนเพื่อรับไฟล์ Shopify ลงช่ือเข้าใช้ 
ส่วนแรกใช้เวลาไม่นาน แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและบอกเล่า Shopify 

เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ของคุณ ทางน้ี , Shopify มีความสามารถในการปรับแต่งอินเทอร์เฟซของคุณและทำให้
ประสบการณ์ของคุณง่ายขึ้นเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้า 

เริ่มต้นด้วยการไปที่ไฟล์ Shopify โฮมเพจ คลิกที่ปุ่มเริ่มทดลองใช้ฟรี สิ่งนี้ขอให้คุณพิมพ์ที่อยู่
อีเมลของคุณ ทั้งหมด Shopify แผนมี ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ซึ่งคุณสามารถทดลองใช้อินเทอร์เฟซได้โดยไม่ต้อง
พิมพ์หมายเลขบัตรเครดิต 

 
 

หน้าถัดไปขอให้คุณพิมพ์ที่อยู่อีเมลรหัสผ่านและชื่อร้านค้าของคุณ ใช้ที่อยู่อีเมลใดก็ได้ที ่คุณ
ต้องการเชื่อมโยงกับร้านค้าจากนั้นสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากเพ่ือเข้าสู่ระบบ แต่ยังป้องกันจากแฮกเกอร์ด้วย 
ชื่อร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง แต่จะถูกเพิ่มลงในชื่อโดเมนชั่วคราวของคุณดังนั้นคุณอาจ
ต้องการให้ใกล้เคียงกับชื่อร้านค้าสุดท้ายมากท่ีสุด 
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คลิกท่ีปุ่มสร้างร้านค้าเพ่ือดำเนินการต่อ 

 
 

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นทางเลือกในการกำหนดค่าร้านค้าของคุณและให้ Shopify เป็นความคิดที ่
ดีเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่คุณวางแผนจะดำเนินการ ตัวอย่างเช่นระบบจะถามถึงสิ่งที่คุณวางแผนจะขาย
และหากคุณต้องการโอนจากแพลตฟอร์มอื่น โดยทั่วไปจะใช้เพื่อให้ Shopify สามารถติดต่อเพื่อช่วยคุณย้าย
จากแพลตฟอร์มอ่ืนและจัดหาอินเทอร์เฟซที่ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
กรอกสิ่งที่คุณต้องการแล้วคลิกปุ่มถัดไป 
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ต้องระบุหน้าที่อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเงิน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในด้านกฎหมายเนื่องจากผู้ประมวลผล
การชำระเงิน (และลูกค้า) จำเป็นต้องทราบว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่ที่ใด กรอกทุกอย่างตั้งแต่ชื่อของคุณไปจนถึง
ที่อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วย คุณยังสามารถระบุได้ว่าเป็นธุรกิจที่จด
ทะเบียนหรือไม่ 
คลิกปุ่มเข้าสู่ร้านค้าของฉันเพ่ือเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเริ่มต้น 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มสร้างไฟล์ Shopify ไซต์ในแดชบอร์ด 
ตอนนี้คุณมาถึงไฟล์ Shopify แผงควบคุม. มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและทันสมัยพร้อมคุณสมบัติ

ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการในเมนูด้านซ้าย รายการเมนูบางรายการ ได้แก่ คำสั่งซื ้อผลิตภัณฑ์ลูกค้าและการ
วิเคราะห์ อย่าลังเลที่จะคลิกที่รายการเหล่านี้เพื่อปรับแต่งร้านค้าของคุณและเปิ ดใช้งานแคมเปญ คุณได้รับ
คุณสมบัติส่วนใหญ่ที่มีให้โดย Shopify ในการทดลองใช้ฟรี อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงิน
หรือปล่อยให้ผู้อื ่นมาที่ไซต์ของคุณโดยไม่มีรหัสผ่านเว้นแต่คุณจะเลือกแผนการชำระเงิน เราขอแนะนำให้
ทดสอบคุณสมบัติการออกแบบและปรับโครงสร้างส่วนใหญ่ของไซต์ของคุณให้พร้อมก่อนชำระเง ินค่า
ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามปุ่มเลือกแผนจะอยู่ที่นั่นเสมอเมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดตัว 
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สำหรับ Shopify จะมีการอธิบายขั้นตอนการตั้งค่าพร้อมคำแนะนำแบบโต้ตอบทีละขั้นตอนในแดชบอร์ด และ
เลือกเส้นทางของคุณเองในการเปิดตัวได้ Shopify ร้านค้ามีดังต่อไปนี้: 

1. เพ่ิมหนังสือ 
2. ปรับแต่งธีม 
3. เพ่ิมโดเมน 
4. ตั้งค่าการชำระเงิน 

มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายในการกำหนดค่าเช่นกัน หลายวิธีเป็นทางเลือกเช่นการเพิ่มช่องทางการขายที่
แตกต่างกันหรือใช้งานแคมเปญการตลาด แต่มีโอกาสดีที่คุณจะต้องสำรวจสิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์อี
คอมเมิร์ซของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับยอดขายเพ่ิมข้ึน 
เริ่มต้นจากคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมสินค้าเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์แรกของคุณและแสดงรายการในร้านของคุณ 
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หน้าผลิตภัณฑ์แต่ละหน้ามีช่องต่างๆให้พิมพ์ข้อมูลเช่นชื่อเรื่องคำอธิบายและราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
แต่ละรายการมีความแตกต่างกันในรายละเอียดที่ต้องเพ่ิม แต่ควรเริ่มจากด้านบนสุดของหน้าและหาทางลงไป 
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพ่ิมชื่อให้กับผลิตภัณฑ์และพิมพ์คำอธิบายที่อธิบายว่าผลิตภัณฑ์นั้นเกี่ยวกับอะไร การ
สาธิตของเรามีข้อมูลง่ายๆ แต่เราขอแนะนำให้ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดที่อาจโน้มน้าวให้ใครบางคนซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ 

 
เลื่อนลงเพื่อดูช่องอื่น ๆ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ าช่องทางการขายของร้านค้าออนไลน์
ได้รับการตรวจสอบแล้วเนื่องจากจะทำให้รายชื่อปรากฏในช่องทางการขายนี้โดยเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มช่อง
ทางการขายอ่ืน ๆ เช่น Amazon และ Facebook และ POS ของคุณได้ในภายหลัง 

 
เพิ่มองค์ประกอบภาพลงในหน้าผลิตภัณฑ์ของคุณโดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มไฟล์ภายใต้สื่อ พื้นที่นี้ยังช่วยให้คุณพิมพ์
ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ผู้ขายและอ่ืน ๆ 
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คุณสามารถสร้างคอลเล็กชันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น คอลเล็กชันยังมีประโยชน์ใน
การลงรายการแกลเลอรีผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นเราสามารถสร้างคอลเลกชันหน้าแรกเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
จำนวนหนึ่งและวางทั้งหมดไว้ในหน้าแรก กล่าวโดยยอ่ Collections มีบทบาททั้งในองค์กรและการออกแบบ
เว็บไซต์ eCommerce ของคุณเนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์และแสดงผลิตภัณฑ์ได้ทุกที่ที่คุณ
ต้องการ 

 
ตามตัวอย่างที่เห็นจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพบางส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงประเภทผลิตภัณฑ์และ
วางรองเท้าไว้ในคอลเลกชันหน้าแรก นอกจากนี้เรายังพิมพ์แท็กสองสามแท็กสำหรับองค์กรเพิ่มเติมพร้อมกับ
ราคาที่เทียบกับราคาลด 
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ดำเนินการต่อในส่วนที่เหลือที่เหมาะสมสำหรับรายการนี้ มีโอกาสดีที่คุณต้องสร้าง SKU สินค้าคงคลังและ
บาร์โค้ด คุณจะต้องระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้หรือดิจิทัลและทำเครื่องหมายสิ่งต่างๆเช่นน้ำหนักการ
จัดส่งและตัวเลือกสินค้า 

ส่วนท้ายสุดของหน้าผลิตภัณฑ์จะแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาสำหรับผลิตภัณฑ์ 
ช่วยให้สามารถแก้ไขหน้าเฉพาะเพ่ือปรับปรุง SEO และสร้างหน้าผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นได้มากข้ึนทางออนไลน์ 

 
สุดท้ายสิ่งสำคัญคือต้องเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้านั้น จะค้นหาแท็บสถานะผลิตภัณฑ์ที่มุมขวาบน ใช้เมนู
แบบเลื่อนลงเพื่อเลือกสถานะใช้งาน สิ่งนี้บอก Shopify ว่าไม่ได้อยู่ในโหมดร่างอีกต่อไปและสามารถวางขาย
บนเว็บไซต์ได้ 
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คลิกท่ีปุ่มบันทึกเพ่ือเสร็จสิ้นขั้นตอนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 

 
 

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งไฟล์ Shopify กระทู ้
สามารถนำเข้าต่อไปหรือเพิ่มสินค้าในร้านค้าตได้เอง อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะปรับแต่ง

รูปลักษณ์ของเว็บไซต์ให้เข้ากับแบรนด์และเพ่ิมโลโก้และย้ายไปรอบ ๆ องค์ประกอบของหน้าแรก 
กลับไปท่ีส่วนหน้าแรกของแดชบอร์ดแล้วคลิกปรับแต่งธีม 
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หน้าธีมมีธีมเริ่มต้นที่ติดตั้งไว้แล้วโดย Shopify. ซึ่งสามารถทำการทดสอบธีมเดบิวต์และดูว่าเหมาะกับธุรกิจ
หรือไม่ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ดูธีมฟรีและพรีเมียมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในไฟล์ Shopify ไลบรารีธีม; ซึ่งอาจพบธีมที่
เหมาะกับแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
สามารถดูลิงก์ร้านค้าธีมที่อยู ่ด้านล่างในหน้า ในหัวข้อ Theme Library คลิกเพื ่อสำรวจธีมฟรีหรือไปที่ 
Theme Store Theme Store มีธีมระดับพรีเมี่ยมเช่นกันซึ่งบางส่วนมีราคาประมาณ $ 50 ถึง $ 150 ฟรี 
Shopify ธีม ทำงานได้ดีสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก ทั้งนี้จะเราจะเริ่มเห็นคุณสมบัติขั้นสูงและการออกแบบที่ดีขึ้น
ในคอลเลกชันระดับพรีเมียม 
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เรียกดูธีมเพื่อดูว่าอันไหนเหมาะกับร้าน โปรดทราบว่าธีมส่วนใหญ่มีรูปแบบทางเลือกสองหรือสามแบบดังนั้น
จึงควรดูรายละเอียดของธีมในกรณีท่ีสไตล์ใดสไตล์หนึ่งตรงกับ บริษัท และอุตสาหกรรมของคุณดีกว่าเล็กน้อย 
 

 
 
ตัวอย่างเช่นการดูธีมเรียบง่ายจะแสดงให้เห็นว่ามีสามสไตล์ ได้แก่ แสงของเล่นและความงาม รูปแบบของเล่น
และความงามดูแตกต่างจากรูปแบบแสงอย่างมาก 
เลือกสไตล์ที่เหมาะสมจากนั้นคลิกที่ปุ่มเพ่ิมในไลบรารีธีม 
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การวางธีมในไลบรารีธีมจะเพิ่มลงในแดชบอร์ด แต่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา รอให้ธีมติดตั้งจากนั้นคลิกที่ปุ่มการ
ดำเนินการถัดจากธีมใหม่เพ่ือคลิกท่ีตัวเลือกเผยแพร่ 
Shopify ใช้เวลาสักครู่เพื่อแทนที่ธีมก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นจะเห็นตัวอย่างของธีมใหม่ในแดชบอร์ด 
 

 
ตามท่ีคาดไว้ธีม Simple เข้ามาแทนท่ีธีม Debut จากเมื่อก่อน 
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อย่างไรก็ตามเราจะไม่เห็นสิ่งนั้นมากนักในแง่ของการออกแบบที่กำหนดเองเนื่องจากชุดรูปแบบยังคงว่างเปล่า
ดังนั้นเราขอแนะนำให้ไปท่ีปุ่มปรับแต่งเพ่ือให้ออกมาเป็นแบบที่คุณต้องการ 

 
 

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ไฟล์ Shopify Customizer 
แพทเทิร์น Shopify Customizer นำเสนอภาพตัวอย่างของเว็บไซต์และโมดูลลากแล้ววาง

ทางด้านซ้ายเพ่ือเปลี่ยนลำดับของส่วนต่าง ๆ ไม่ใช่เครื่องมือสร้างหน้าเว็บแบบลากแล้ววาง แต่ทำงานได้อย่าง
ยอดเยี่ยมในการให้การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนในขณะเดียวกันก็ให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านขวา แต่ละธีมมาพร้อมกับส่วนเริ่มต้นในกรณีนี้คือตัวเลือกเช่นส่วนหัวแถบด้านข้างและ
สไลด์โชว์ คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดก็ได้เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าแบบเต็มสำหรับแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่นส่วน 
Header มีการตั้งค่าท่ีแตกต่างจากส่วน Sidebar หรือ Slideshow นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเพ่ิมส่วนใหม่
ทั้งหมดและเริ่มตั้งแต่ต้น 
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ตัวอย่างเช่น เราสามารถเลือกส่วนส่วนหัวเพื่ออัพโหลดโลโก้สำหรับแบรนด์ของเราและปรับการตั้งค่าต่าง ๆ 
เช่นความกว้างของโลโก้ท่ีกำหนดเองแถบประกาศและอ่ืน ๆ 
 

 
 
ส่วนสไลด์ยังมีพ้ืนที่ในการอัปโหลดภาพ Shopify ให้การเชื่อมต่อกับรูปภาพฟรีเพ่ือใช้งานหรือคุณมีตัวเลือกใน
การอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีในการแทรกรูปภาพที่เกี่ยวข้องในแถบเลื่อน
เปลี่ยนความทึบของภาพซ้อนทับพิมพ์ข้อความซ้อนทับและใส่ปุ่มไปยังร้านค้าของฉัน 
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นอกจากนี้นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นว่าทำไมต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์บางอย่างในคอลเลกชันหน้าแรกของคุณ มี
ส่วนคอลเลกชันที่โดดเด่นใน Shopify ที่ดึงสินค้าที่คุณมีในคอลเลกชันหน้าแรกนั้น สิ่งที่ต้องทำ คือปรับแต่ง
การตั้งค่าในส่วนคอลเล็กชันแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าคอลเล็กชันที่ถูกต้องจะปรากฏบนหน้า อย่างที่เราได้เปิดใช้
งานคอลเลคชันหน้าแรกนั้นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมท่ีเราเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้ 
 

 
 
สามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของไฟล์ Shopify เว็บไซต์ ลากส่วนขึ้นและลงเพ่ือจัดลำดับใหม่และใช้การตั้งค่าส่วน
เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาของคุณเราและทำให้ร้านค้าดูเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ด้าน 
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คลิกปุ่มบันทึกเพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนเว็บไซต์ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มไฟล์ Shopify โดเมน 
ชื่อโดเมนของเราทำหน้าที่เป็นที่อยู่ออนไลน์สำหรับผู้คนที่จะไปที่ร้านของคุณ คุณอาจมีโดเมนอยู่

ในใจหรือแม้แต่โดเมนที่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้ว Shopify ช่วยให้คุณสามารถโอนย้ายผ่านโดเมนที่เราเป็น
เจ้าของหรือซื้อใหม่ทั้งหมดจากไฟล์ Shopify แผงควบคุม. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากโดยปกติคุณต้อง
ไปที่ไซต์จดทะเบียนโดเมนของบุคคลที่สามเพ่ือซื้อโดเมน 
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เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: 

• เชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ 
• ถ่ายโอนโดเมน 
• ซื้อโดเมนใหม ่

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วการซื้อโดเมนจะดำเนินการในแดชบอร์ดโดยคุณพิมพ์ที่อยู่และดูว่ามีอยู่ หรือไม่และมี
ค่าใช้จ่ายเท่าใด Shopify ยังช่วยในการย้ายโดเมนจากผู้ให้บริการรายอ่ืน ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพ้ืนที่โดเมนหลักมี
โดเมนที่กำหนดค่าไว้สำหรับคุณแล้ว นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ แต่จะถูกแทนที่เมื่อมี
เลือกใช้โดเมนที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยไม่มี MyShopify โดเมนย่อย. com 
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ขั้นตอนที่ 6: กำหนดค่า Shopify การตั้งค่าการชำระเงิน 
แม้ว่าจะมีแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมาย Shopify ยังคงต้องพิจารณาการตั้งค่าการชำระเงินถือเป็น

ข้อกำหนดสุดท้าย การเชื่อมโยงผู้ให้บริการชำระเงินช่วยให้คุณสามารถรวบรวมการชำระเงินจากลูกค้าและ
รับคำสั่งซื้อได้ 
กลับไปท่ีหน้าแรกและคลิกที่ตั้งค่าการชำระเงิน> ดูการตั้งค่าการชำระเงิน 

 
 
แพทเทิร์น Shopify ตัวเลือกการชำระเงินเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ 
และคุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดการประมวลผลบัตรเครดิตอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นเกตเวย์การชำระเงิน
ที่ง่ายที่สุดในการรวมเข้ากับร้านค้าของเราโดยดูว่าทั้งหมดนี้สร้างไว้ในระบบได้อย่างไร 
ดังนั้นคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีเพื่อดำเนินการต่อ ข้อมูลนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนในการเชื่อมโยง
บัญชีธนาคารของเราระบุว่าคุณเป็นใครและอนุมัติใบสมัครของคุณเพ่ือประมวลผลการชำระเงิน Shopify. 
 

 

108



108 
 

เราสามารถเชื่อมโยงไปยังเกตเวย์การชำระเงินของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการหากคุณพบว่าตัวเลือกอ่ืน
เสนอราคาที่ดีกว่าหรืออาจไม่รองรับตำแหน่งของคุณ Shopify การชำระเงิน 
 

 
 
แนะนำให้พิจารณาตัวเลือกการชำระเงินอื ่น ๆ เช่น PayPal และ Amazon Pay คุณสามารถเปิดใช้งาน
ตัวเลือกการชำระเงินได้หลายแบบเพื่อให้ลูกค้าของคุณมีอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการ
จ่ายเงินให้คุณอย่างไร ตัวอย่างเช่นบางคนมีบัญชี PayPal ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์อยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ี
สมเหตุสมผลมากกว่าที่จะต้องหาบัตรเครดิตทุกครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 7 : การดูร้านค้าออนไลน์ของคุณและพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
อย่าลืมว่าคุณต้องเลือกแผนการกำหนดราคาและเผยแพร่ร้านค้าจริงจึงจะถือว่าเปิดใช้งาน 

ในระหว่างนี้ให้ดูรายการเมนูอ่ืน ๆ อีกมากมายเพ่ือดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับร้านค้าของคุณ
ได้ เป็นไปได้ที่จะเรียกใช้อีเมลและแคมเปญการตลาดทางสังคมจากแดชบอร์ดในขณะเดียวกันก็กำหนดค่า
ใบเสร็จการขายอัตโนมัติสำหรับลูกค้า 
สามารถเชื่อมโยงแอพสร้างส่วนลดและจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียวกัน 

 
 
หากต้องการดูร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ณ จุดใดก็ได้ให้คลิกที่ไอคอนรูปดวงตาถัดจากช่องทางการขายของร้านค้า
ออนไลน์ 
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ซึ่งจะแสดงเวอร์ชันปัจจุบันของเว็บไซต์ของคุณที่ URL ที่คุณระบุ นั่นอาจจบลงด้วยการเป็นของคุณชั่วคราว 
Shopify URL หรือโดเมนที่คุณสร้าง ลองคลิกไปรอบ ๆ บนเว็บไซต์เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูดีและลิงก์ทำงาน
ได้ถูกต้อง 

 
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพ่ือทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าเห็นเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า คุณสามารถคลิกปุ่มเพ่ิม
ลงในรถเข็นหรือซื้อเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าสู่พ้ืนที่ตะกร้าสินค้า 
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ดังที่คุณเห็นจากภาพหน้าจอไฟล์ Shopify ตะกร้าสินค้ารวบรวมสินค้าทั้งหมดจากรถเข็นและระบุข้อมูลเช่น
ราคาปริมาณและยอดรวมในรถเข็น 
การคลิกปุ่มชำระเงินจะนำผู้ใช้ไปยังพ้ืนที่สำหรับพิมพ์ข้อมูลการชำระเงิน 

 
นั่นคือทั้งหมดที่มีให้! เพียงจำไว้ว่า Shopify ร้านค้าอีคอมเมิร์ซจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะลงชื่อสมัครใช้
แผนการชำระเงินเปิดชื่อโดเมนและเผยแพร่ไซต์ไปยังโดเมนนั้น 
 
การทำงานกับแอปพลเิคชัน 

สำหรับ Shopify ตลาดของมีแอปมากกว่า 1000 แอป สำหรับผู้เริ่มต้นต่อไปนี้เป็นปลั๊กอินฟรี
บางส่วนให้ทดลองใช้ : 

1. การจัดการสินค้าคงคลัง: ShippingEasy, การซิงค์หุ้น, eBay Connect, ShipStation 
2. คำสั่งซื้อและการจัดส่ง: ออร์โดโร, AfterShip, Shopify POS 
3. สนับสนุนลูกค้า: Gorgias, ขายป๊อปอัพ 
4. การผลิต: Kit, ขาย, ฉลากบาร์โค้ดค้าปลีก 
5. รายงาน: รายงานที่ดีขึ้น, ซิงค์ Quickbooks, แข็งแรง, ตรวจสอบเว็บไซต์ SEO 
6. ตลาด: ReConvert เพ่ิมยอดขาย & ขายข้าม, PageFly 
คิดว่า Shopify แอพเช่นแอพ iPhone หรือ Android พวกเขาใช้สิ่งที่รวมอยู่แล้วในระบบและ

ทำให้ดีขึ้นหรือเพ่ิมฟังก์ชันการทำงานเพ่ิมเติม ดังนั้นวิธีการ Shopify ทำงานกับแอพเหล่านี้หรือไม่ 
นักพัฒนาแอปแต่ละคนต้องสมัครกับ Shopify และแสดงรายการภายในไฟล์ Shopify แอพสโตร์ 

หลังจากนั้นกระบวนการผสานรวมจะช่วยให้มั ่นใจได้ว่าแอปทำงานได้ดีกับปัจจุบัน Shopify อินเตอร์เฟซ.
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ดังนั้นคุณสามารถติดตั้งไฟล์ Shopify เชื่อมโยงกับแดชบอร์ดของคุณและโดยทั่วไปจัดการคุณสมบัติทั้งหมด
โดยไม่ต้องออก Shopify. อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่นชุดการตลาดขั้นสูงมักจะมีแดช
บอร์ดของตัวเอง อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเชื่อมโยงไปยังร้านค้าของคุณและดึงข้อมูลเช่นข้อมูลผลิ ตภัณฑ์
และราคารวม, Shopify แอพช่วยคุณปรับปรุงระบบอัตโนมัติและการจัดการร้านค้าจากทุกท่ี การผสานรวมแอ
พช่วยให้คุณปรับขนาดธุรกิจออนไลน์ของคุณและเร่งการดำเนินการต่างๆเช่นการประมวลผลคำสั่งการมองเห็น
ร้านค้าของคุณในเครื่องมือค้นหาและการจัดการผลิตภัณฑ์ 
(แหล่งที่มาของข้อมูล : Information ข้อมูลเพิ่มเติม: สุดยอด 15+ Shopify ปลั๊กอินในปี 2020) 
 
Dropshipping 

Dropshipping เป็นรูปแบบธุรกิจออนไลน์ที่ผ่านการทดสอบแล้วซึ่งไม่ได้บังคับให้คุณต้องถือ
สต็อกใด ๆ เจ้าของร้านค้าจะส่งต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังซัพพลายเออร์ที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดส่ง
สินค้าโดยตรงแทน Shopify dropshipping กลายเป็นเทคนิคการขายที่สะดวกและประหยัดยิ่งขึ้น การโอน
การขายของลูกค้าไปยังซัพพลายเออร์หมายความว่าคุณไม่ต้องแบกรับภาระในการขนส่งหรือเก็บสินค้าจำนวน
มาก ท้ายที ่สุดคุณจะต้องทำเครื่องหมายราคาในร้านค้าของคุณ คุณจะต้องติดตั ้งรายการโปรดของคุณ 
dropshipping เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งมาล่วงหน้า มีหลากหลาย Shopify dropshipping แอพที่ใช้งานได ้

ข้อแนะนำก่อนที่จะมีการตั้งค่าแอปพลิเคชั่นใด ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามข้อมูล
ด้านล่างนี้ 

• 10 Best Shopify Dropshipping แอปพลิ เคชั่ น  ค ้ นหาว ิ ธ ี เ ร ิ ่ มต ้ น ใช ้ งาน  Shopify 
dropshipping. 

• วิธีการ Dropship บน Shopify  คำแนะนำ 6 ขั้นตอนสำหรับ Shopify dropshipping 
• อย่างไรบ้าง Shopify จัดส่งงาน? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นถึง Shopify การส่งสินค้า 
• รีวิว Oberlo - สุดยอด Dropshipping ในแบบที่ควรจะเป็น 

 
ระบบ POS 

แพทเทิร ์น Shopify POS ซิงค์จากทั ้งภายในร้านและยอดขายออนไลน์ของคุณ Shopify
ฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เพ่ือให้ผู้ขายรับชำระเงินในอัตราบัตรเครดิตที่ต่ำมาก 
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แพทเทิร์น Shopify POS ช่วยให้คุณ: 
1. รับชำระเงินบางส่วนขายบัตรของขวัญชำระเงินแยกรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโดยใช้ช่อง

บัตรภายนอก 
2. สร้างประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่น: ผู้ขายสามารถสร้างใบเสร็จรับเงินที่กำหนดเอง

เสนอส่วนลดและสแกนบาร์โค้ดโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 
3. ทำให้กระบวนการจัดการร้านค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามผลงานของพนักงาน

ของคุณสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบหลายบัญชีมีรายละเอียดการขายประจำวันดูประวัติการสั่งซื้อและรวมเข้า กับ
เครื่องมือบัญชีเช่น Quickbooks และ Xero. 

4. จัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ ผู้ใช้สามารถสร้างคอลเลกชันผลิตภัณฑ์ตัวแปรติดตาม
สินค้าคงคลังเข้าถึงรายงานผลิตภัณฑ์ (ขายสูง / ปริมาณ) และทำงานร่วมกับระบบสนับสนุนบาร์โค้ดแบ็กเอนด์
ให้แนวทางแบบไดนามิกในขณะที่จัดการงานทั้งหมด Shopify ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมงทุก
วันสำหรับผู้ใช้ทุกคน คุณจะได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Shopify POS รวบรวม
รายงานทั้งหมดจากทั้งร้านค้าทางกายภาพและร้านค้าออนไลน์ของคุณ ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการ
พยากรณ์สินค้าคงคลังอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเพ่ือจัดการระดับสินค้าคงคลังและหลีกเลี่ยงการขายเกิน 
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การชำระเงิน 

 
- Shopify การชำระเงิน เป็นโหมดรับชำระเงินทันที มันข้ามขั้นตอนที่หนักหน่วงของการตั้ง

ค่า เกตเวย์การชำระเงินของบุคคลที่สาม. เมื่อติดตั้งล่วงหน้าคุณจะต้องเปิดใช้งานและเริ่มจัดการธุรกรรมการ
ชำระเงินจากลูกค้า 

- คุณยังได้รับส่วนลดเมื่อคุณไปด้วย Shopify การชำระเงินผ่านเกตเวย์การชำระเงินของบุคคล
ที่สามอ่ืน ๆ ดังที่คุณเห็นจากการกำหนดราคาข้อเสนอบัตรเครดิตเหล่านั้นจะดียิ่งขึ้นเมื่อคุณอัปเกรดเป็นแผนที่
สูงขึ้น 

 
 

- มอบประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่นเนื่องจากมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 
เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ปลอดภัย Shopify การชำระเงิน ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เข้ากันได้กับ PCI ที่สามารถ
เข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า 

- กับ Shopify การชำระเงินผู้ขาย สามารถรวมการกระทำท้ังหมดไว้ในแผงควบคุมเดียวเพ่ือให้
ติดตามได้ง่าย  

- เปิดตัว Shopify จัดเก็บคุณสามารถทำเครื ่องหมายคำสั ่งซื ้อทั ้งหมดที่ชำระเงินและรับ
รายงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายสำหรับข้อมูล 
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ข้อดีของการขายต่อ Shopify 
ข้อดีของการขายบน Shopify มากกว่าข้อเสีย โดยพื้นฐานแล้วสาเหตุหลักท่ีคุณอาจหลงจาก

แพลตฟอร์มเช่น Shopify คือหากคุณดำเนินธุรกิจในประเทศท่ีไม่มีการสนับสนุนคุณวางแผนที่จะสร้างร้านค้า
อีคอมเมิร์ซที่ซับซ้อนมากหรือคุณไม่ได้เปิดร้านค้าออนไลน์เลย ในกรณีหลังนี้คุณจะเลือกใช้แพลตฟอร์มบล็อก
หรือเครือ่งมือสร้างเว็บไซต์มาตรฐานที่ไม่รองรับตะกร้าสินค้า 
 
ข้อเสียของการขายต่อ Shopify 

- ส่วนเสริมบางอย่างมีราคาแพง 
o โชคดีท่ี Shopify มีคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่คุณต้องการพร้อมการชำระเงินรายเดือน อย่างไร

ก็ตามมีธีมและแอพระดับพรีเมียมที่มักจะเรียกเก็บเงินของคุณหากคุณต้องการขั้นสูงมากขึ้น Shopify แอปสามารถ
เพ่ิมเงินหลายร้อยดอลลาร์ในการเรียกเก็บเงินรายเดือนของคุณ 

o คำแนะนำของเราคือค้นหาแอปและธีมฟรีอยู่เสมอเว้นแต่คุณจะต้องจ่ายเงินซื้อ โดยปกติ
จะมีแอพทางเลือกฟรีหรือราคาถูกพร้อมบทวิจารณ์ท่ีมั่นคงเพ่ือช่วยให้คุณทำงานใด ๆ ได้สำเร็จตั้งแต่การตลาด
ไปจนถึงโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ธีมพรีเมี่ยมมักจะสมเหตุสมผลและต้องการการชำระเงินเพียงครั้งเดียว 

- มันยากท่ีจะโยกย้ายออกไป Shopify 
o แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ SaaS (ซอฟต์แวร์และบริการ) แบบ "all-in-one" จำนวนมาก

เหล่านี้ทำให้การย้ายข้อมูลออกจากระบบเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะหากคุณตัดสินใจว่าอย่างอื่นอาจทำงานได้
ดีกว่า คุณสามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลของคุณได้ แต่การออกแบบเว็บไซต์ของคุณไม่ได้มา
พร้อมกับคุณในแพลตฟอร์มอ่ืน มีโอกาสดีที่คุณจะต้องจ้างมืออาชีพเพ่ือโยกย้ายไฟล์ Shopify จัดเก็บและสร้าง
เว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้น 

- ภาษาการเข้ารหัสไม่ได้เป็นสากล 
o ตั้งแต่ MySQL ถึง PHP ไปจนถึง JavaScript ภาษาเหล่านี ้เป็นภาษาโปรแกรมสากล

ทั้งหมดท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ต หากคุณสร้าง WordPress Magentoหรือไซต์ Joomla สิ่งเหล่านี้จะรวมอยู่ในไฟล์
อย่างแน่นอน เราสามารถพูดเช่นเดียวกันเก่ียวกับ HTML 

o มี MySQL, PHP และ JavaScript เช่นกัน แต่ยังใช้ภาษาเทมเพลตของตัวเองที่เรียกว่า 
Liquid 

o นั่นอาจฟังดูดีสำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีการเขียนโค้ด แต่จริงๆแล้วมันทำให้ยุ่งยากหากคุณต้องการ
จ้างนักพัฒนาแม้จะเป็นงานง่าย ๆ ก็ตาม 

o โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าคุณต้องหานักพัฒนา Liquid และพวกเขาก็ไม่ได้เกือบจะ
เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษา HTML และ CSS มาตรฐานของคุณ ดังนั้นการค้นหา
ไฟล์ Shopify ผู้พัฒนาอาจใช้เวลานานกว่าปกติและเนื่องจากทักษะนี้มีน้อยกว่าทั่วไปจึงอาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น 
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สรุป 
Shopify มอบความคุ้มค่าสูงสุดด้วยเครื่องมือส่วนใหญ่ที่คุณต้องการสำหรับการขายทางออนไลน์

ทั้งหมดรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียว คุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือสินค้าที่จับต้องได้พิจารณาเชื่อมโยงกับ
ระบบจุดขายทั้งหมดของคุณหรือดำเนินการตลาดกับผู้ขายหลายราย พวกเราชอบ Shopify สำหรับธุรกิจทุก
ประเภทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ บริษัท มีแผนการกำหนดราคาสำหรับคุณในการปรับขนาดธุรกิจและย้ายจาก
ธุรกิจเริ่มต้นไปสู่องค์กรที่กำลังเติบโต ไม่สำคัญว่าคุณจะมีสินค้าห้าชิ้นหรือห้าพันชิ้น Shopify รองรับทุกอย่าง 
เหตุผลเดียวที่เราแนะนำให้หลีกเลี่ยง Shopify คือถ้าคุณต้องการใช้แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ซเต็มรูปแบบที่มี
การควบคุมการปรับแต่งและการเข้ารหัสของคุณมากขึ้น คุณควรข้ามไปด้วย Shopify หากคุณไม่ต้องการ
ตะกร้าสินค้าเนื่องจาก WordPress หรือ Drupal เหมาะสมกว่าสำหรับบล็อกหรือเว็บไซต์ธุรกิจทั่วไป 
เราหวังว่าคู่มือนี้จะช่วยตอบคำถามที่ว่า“ คืออะไร Shopify และมันทำงานอย่างไร” หากคุณมีความคิดหรือ
คำถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Shopifyหรือสร้างร้านค้าอีคอมเมิร์ซแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง 

 
 

 (ที่มาของภาพทุกภาพในการอธิบายการสร้างร้านค้าออนไลน์แบบสำเร็จรูป ผ่านแพลตฟอร์ม Shopify : 
https://ecommerce-platforms.com) 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 
1 การสร้างรา้นค้าออนไลน์แบบสำเร็จรูป ผ่านแพลตฟอร์ม Shopify.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 

https://ecommerce-platforms.com). (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 28 มิถุนายน 2564) 
2 ขายได้ทุกช่องทางจัดการง่ายผ่านเทพช็อป . [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://ecommerce-platforms.com 

(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 28 มิถุนายน 2564) 
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ใบความรู้ที่ 5.3 
เร่ือง วิธีการเลือกรูปแบบและตัดสินใจใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น 

(Application) ทีจ่ัดทำข้ึนและแบบสำเร็จรูป สำหรับตนเองและชุมชน 
 

จากประโยชน์ของการทำแอปพลิเคชั่น สามารถทำให้ทราบได้ว่าธุรกิจเราเมื่อไรควรหรือไม่ควร
จะค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นเอง หรือแอปพลิเคชั่นที่สำเร็จรูปแล้ว เพราะเมื่อเราทราบถึง
ประโยชน์เหล่านี้อาจจะเป็นส่วนช่วยทำให้เราตัดสินใจว่าเราควรที่จะลงทุนหรือลงมือใช้ แอปพลิเคชั่นเพ่ือ
การค้าออนไลน์มาธุรกิจของเรา โดยพิจารณา ดังนี้ 

1. หากมีลูกค้าสนใจเยอะ ทำงานไม่ทัน การสร้างช่องทางในการขายและบริการให้กับลูกค้าถือ
เป็นการตัดสินใจที่ดี เพราะสร้างรายได้ให้มากขึ้น  

2. สามารถสร้างระบบเพื่อให้การซื้อและการรับการบริการมีความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว 
ดำเนินการตามวิธีและระบบที่วางแผนไว้ในแอปพลิเคชั่นเป็นขั้นตอน รวมถึงความสะดวกในการค้นหา และ
ติดต่อ 

3. ต้องการสร้างความจงรักภักดี (Loyalty Program) หากมีการออกแบบระบบด้วย CRM และ 
Loyalty Program ที่ดีด้วยแนวคิดท่ีว่า ยิ่งลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจและสินค้าของคุณมากเท่าไหร่ พวกเขาก็
ยิ่งได้รับคะแนนสะสมที่มากขึ้น และนำคะแนนไปแลกสินค้าตามที่พวกเขาต้องการ  ทำให้หากมีคู่แข่งเกิดใหม่
ขึ้นมาลูกค้าเราจะเกิดความเสียดายคะแนนที่สะสมมา ซึ่งหากราคาไม่แตกต่างหรือบริการไม่ตกลงลูกค้าก็จะ
ยังคงเป็นลูกค้าอยู่ไม่ไปไหน 

4. การสร้างแอปพลิเคชั่นมีส่วนช่วยในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และเกิดความมั่นใจแก่ลูกค้า
หรือผู้บริโภค   

5. พนักงานและเจ้าของกิจการสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ในบางครั้ง ให้อิสรภาพในการ
ทำงาน 

6. เพิ่มผลกำไร โดยระบบบางระบบอาจจะสร้างโดยการดูจากฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละคน (Big 
Data) เพื ่อนำเสนอสินค้าที ่เหมาะสมกับลูกค้าในลักษณะ Cross selling/ Up Selling ได้ เช่น ซื ้อสินค้า
ประเภทที่ต้องซื้อซ้ำ รับประทานซ้ำ จะมีระบบเตือนเมื่อถือเวลาที่คาดเดาว่าของกำลังใกล้จะหมด พร้อมทั้ง
นำเสนอส่วนลดให้เมื่อซื้อเป็นชุด ทำให้เกิดการเพิ่มยอดขาย การรู้จักในตัวลูกค้ามากขึ้น 

แต่ทั้งนี้โทษของการนำแอปพลเิคชั่นมาใช้ก็มีเหมือนกัน ซึ่งได้แก่ 
1. หากทำระบบไม่ดีจะเกิดความไม่น่าเชื่อถือกับลูกค้า ซึ่งลูกค้าบางรายอาจจะไม่ให้โอกาสเป็น

ครั้งที่ สองในการเลือกซื้อสินค้า หากพบว่าระบบบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคู่แข่งมีเยอะ 
2. หากระบบรวน Server พัง จะทำให้รายการสั่งสินค้ากอง และเกิดความไม่น่าเชื่อถือ 
3. หากออกแบบระบบไม่ดีและมีผู้ไม่หวังดีในการเจาะเข้าระบบ (Hacker) ทำการซื้อขายโดย

ไม่ได้มีการชำระเงินจริง อาจจะทำให้เกิดความสับสนและความผิดพลาดในระบบเกิดข้ึนได้ 
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4. หากพัฒนาแอปพลิเคชั่นเองราคาในการดูแลระบบจะค่อนข้างสูงและมีความต่อเนื่อง ต้อง
สำรวจตัวเองว่าธุรกิจเราเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการจะทำหรือไม่ 
 

การตรวจสอบดูว่าธุรกิจเราเหมาะในการสร้างแอปพลเิคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์หรือไม่ 
บางธุรกิจอาจจะไม่เหมาะสมในการแอปพลิเคชั่นขึ้นมาเองในองค์กร ซึ่งบางธุรกิจอาจจะเหมาะ

กับการที่ลงสินค้าไว้ตาม Page ของ E Commerce หรือทาง Social มากกว่าการทำแอปพลิเคชั่น เพราะ
เนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจจะไม่มีการซื้อซ้ำบ่อยๆ การขายผ่าน Social หรือตาม Page ของ E Commerce 
ลูกค้าสามารถที่จะค้นหาจาก SEO (Search Engine Optimization) และโทรติดต่อได้ดีกว่า เช่น รถเข็นเด็ก 
โดยลูกค้าอาจจะมีโอกาสมีลูกเพียงไม่กี่คน การซื้อซ้ำด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นในการช่วยขายในองค์กรตนเอง
อาจจะไม่เหมาะเท่า สู ้เอาไปฝากไว้กับ E Commerce ที ่เค้าทำการตลาดแรงๆ ไว้อยู ่แล้ว โดยจ่าย GP  
ส่วนหนึ่งไปให้ Platform นั้นอาจจะดูคุ้มกว่า และควรตรวจสอบคู่แข่งจากคำค้นของ Google เพ่ือที่จะได้รู้ว่า
สิ่งที่เราขายนั้นมีคนพูดถึงหรือคู่แข่งเยอะเพียงใด และหากจะต้องทำแอปพลิเคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์จะต้อง
ทำแนวไหน และจะจ่ายค่าบริหารจัดการ SEO หรือจ่ายค่า Keyword ใน SEM (Search Engine Marketing) 
จะคุ้มกับการลงทุนไหม 

 

 
 
 

 
(ท่ีมา : https://www.google.co.th) 
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เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและข้อดีข้อเสียในการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ และ
การคิดความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุน (Feasibility) 
 
 การสร้างแอปพลิเคชั ่นเพื ่อการค้า

ออนไลน์ใช้เอง 
การสร้างแอปพลิเคชั ่นเพื ่อการค้า
ออนไลน์ที่ใช้ Template 

ข้อดี 1. มีความน่าเชื่อถือทั้งองค์กร
และตัวสินค้า 

2. สามารถออกแบบได้ตามท่ี
ต้องการ ทั้งกระบวนการและ 
Promotion 

3. ไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหล 
เนื่องจากมีการพัฒนาขึ้นมาใช้
เองบน Private Server  

4. การเชื่อมโยงกับข้อมูลองค์กร
ทำได้ง่าย 

1. ราคาถูกหรือฟรี 
2. มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากใน

การสร้าง 
4. มีระบบที่ครอบคลุมและครบ

ในทุกความต้องการ 

ข้อเสีย 1. ราคาแพง 
2. ใช้เวลาในการพัฒนา 
3. ต้องมีทีมงานคอยดูแลและ 

Update อยู่เสมอ 

1. มีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้น 
2. ไม่น่าเชื่อถือ 
3. ข้อมูลรั่วไหล หรือถูกขายไป

ให้หน่วยงานอื่น 
4. บางระบบไม่สามารถท่ีจะ

เชื่อมโยงข้อมูลองค์กรได้ 
ค่าพัฒนาระบบ 50,000+ ขึ้นไป/ โครงการ ส่วนมากฟรี หรืออาจจะรวมอยู่ใน

ค่าบริการรายเดือนหลักพัน 
ค่าดูแลระบบ (MA) 10-15% ต่อปี ส่วนมากฟรี หรืออาจจะรวมอยู่ใน

ค่าบริการรายเดือนหลักพัน 
ค่าเช่า Cloud Server + 
Storage Server 

5,000+ ขึ้นไป/ เดือน ส่วนมากฟรี หรืออาจจะรวมอยู่ใน
ค่าบริการรายเดือนหลักพัน 

การทำ SEO หาผู้พัฒนามาดำเนินการเอง ใช้บริการพ่วงกับ Platform 
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(ที่มา https://www.thebangkokinsight.com/news/business/11334/) 

การออกแบบวิธีการจัดจำหน่ายสินค้าแต่ละชนิดควรจะต้องออกแบบวิธีการจัดจำหน่ายให้
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของสินค้า วัตถุประสงค์การตลาดของบริษัท โดยผู้บริหารต้องเข้าใจความต้องการ
ของผู้บริโภคต่อสินค้านั้น วัตถุประสงค์และข้อจำกัดของการจัดจำหน่าย จึงจะสามารถกำหนดทางเลือกท่ีเป็น ไป
ได้และประเมินผลเพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค 

การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายควรน่าจะได้คำนึงถึงเงื่อนไขในการสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการ
คิดจะซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ ประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาพิจารณา ได้แก่ 

1. ขนาดการซื้อ (Lot Size) ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการในการซื้อ 1 ครั้ง ยิ่งซื้อน้อยช่องทาง
การจัดจำหน่ายต้องเน้นความใกล้ชิดกับผู้บริโภคสามารถตอบสนองความสะดวกด้านเวลา เพราะผู้บริโภคจะ
ซื้อบ่อย ๆ แต่ปริมาณต่อครั้งไม่มาก 

2. ระยะเวลาการรอ (Waiting Time) ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ผู ้บริโภคนานเท่าใด ซึ่ง
แน่นอนว่าผู้บริโภคต้องการเลือกใช้ช่องทางที่ใช้เวลาเร็วที่สุด สินค้าบางชนิดผู้บริโภครอได้ แต่บางชนิดเมื่อ
ตัดสินใจซื้อต้องได้สินค้าทันที 

3. ความสะดวกในการหาซื้อ (Spatial Convenience) การอำนวยความสะดวกในการหาซื้อ
สินค้าแก่ผู้บริโภค เช่น จำนวนร้านค้าที่มากเพียงพอ การกำหนดจำนวน Showroom หรือความสะดวกจาก
การสั่งซื้อสินค้าท่ีบ้านผ่านทาง Catalog Sales 

4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Variety) ช่องทางการจัดจำหน่ายจะนำเสนอต่อผู้บริโภค
โดยทั่วไปผู้บริโภคอยากให้มีความหลากหลาย เพ่ือจะได้มีโอกาสเลือกสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

5. บริการ (Service Backup) บริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น การให้สินเชื่อ การรับประกัน
การจัดส่งการติดตั้ง การซ่อมแซมบำรุงรักษา ฯลฯ ยิ่งบริการมีมากเท่าใดก็เป็นภาระแก่ช่องทางการจัดจำหน่าย
มากเท่านั้น แต่ถ้าผู้บริโภคต้องการบริการที่ติดไปกับสินค้า  การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็ต้องจัดให้มี
ศูนย์บริการอำนวยความสะดวกให้ด้วย 
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(ท่ีมา : https://www.thebangkokinsight.com/news/business/11334/) 
 
การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของการจัดจำหน่าย 

ความเข้าใจโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายน่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย  ยอดขาย
ในรูปตัวเงินหรือจำนวนหน่วยของสินค้าที่ขาย แต่ในหลายกรณีการกำหนดวัตถุประสงค์เพียงเท่านี้ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายยังเกี่ยวข้องกับอีกหลายวัตถุประสงค์ เช่น ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่าย  การใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายของคู่แข่งขัน เป็นต้น   
วัตถุประสงค์ของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดี  

-  สะท้อนภาพรวมของกลยุทธ์การตลาด 
-  นำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า 
-  เน้นการวัดผลการขายและกิจกรรมการขายได้อย่างชัดเจน 
-  แสดงให้เห็นอนาคตว่ายอดขายของบริษัทควรจะมาจากท่ีใด 
-  ใช้ในการประเมินผลการขายและการให้ทรัพยากรทางการตลาด 
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่าย กำหนดออกมาได้เป็น 4 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องจะต้อง

ระบุเป็นจำนวนตัวเลขที่ชัดเจน ได้แก่ 
1. วัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ (Account-Development Objective) 

เน้นไปที่การแสวงหาผู้จัดจำหน่ายใหม่หรือบริโภครายใหม่ ซึ่ งต้องระบุกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัท เช่น ต้องการขยายการวางจำหน่ายสินค้าในร้านคอนวีเนี่ยนส
โตร์ให้ได้ 1,000 แห่ง เพื่อจับกลุ่มตลาดผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่น 
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2. วัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนผู้จัดจำหน่าย (Distributor-Support Objectives) 
เน้นไปที่การสร้างความร่วมมือกับช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก เพ่ือ

ดำเนินกลยุทธ์การตลาดร่วมกัน เช่น ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการขาย ความร่วมมือกันให้บริการแก่ลูกค้า
เพ่ือกระตุ้นการขาย 

3. วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาลูกค้าเดิม (Account-Maintenance Objectives)  
เน้นไปที่การบริหารประสิทธิภาพของการดูแลลูกค้าเดิมของบริษัทให้คงอยู่นานที่สุด เช่น   

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่กลุ่มลูกค้าเดิม 
4. วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมยอดขายและผลกำไร (Account-Penetrative Objectives) 

เน้นที่การเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมกำไรในสินค้าที่ขายในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าเดิมในกรณีที่มี
ศักยภาพที่จะเพ่ิมสูงขึ้นไป 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายควรจะได้พิจารณาข้อจำกัดและนำสภาพแวดล้อม
ภายนอกเข้ามาพิจารณาด้วย เช่น ในกรณีสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การจัดจำหน่ายอาจต้องการความรวดเร็วตัด
ช่องทางการจำหน่ายบางช่วงให้เหลือสั้นที่สุด เพื่อให้สินค้าสู่การบริโภคเร็วที่สุด เช่น กรณีการระบายสต็อก
สินค้าจากโรงงานสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

 
การกำหนดทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่าย 

 
การกำหนดทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่ายพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ  

ประเภทของคนกลาง จำนวนของคนกลาง และเงื่อนไข และภาระความรับผิดชอบของคนกลางในช่องทางการ
จัดจำหน่าย 

1. ประเภทของคนกลาง บริษัทสามารถจะเลือกใช้ประเภทคนกลางที่เหมาะสม เพื่อการจัด
จำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ เช่น จะใช้พนักงานขายของ
บริษัทหรือจะผ่านร้านค้าส่งแบบเดิม  ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  เป็นต้น 

2. จำนวนคนกลาง เป็นการกำหนดจำนวนคนกลางในแต่ละระดับของการจัดจำหน่าย ซึ่งกลยุทธ์
ที่นิยมใช้ ได้แก่ 
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-   Exclusive Distribution จำกัดจำนวนคนกลางเพื ่อควบคุมคุณภาพการจัดจำหน่ายได้   
บริษัทผลิตน้ำดื่มเนปจูน แต่งตั้งให้บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว 

-   Selective Distribution คัดเลือกคนกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนหนึ่งที่จะสามารถ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สินค้าวางจำหน่ายได้ครอบคลุมพื้นที่ เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ 
คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย (Showroom) ในแต่ละพ้ืนที่ มอบความรับผิดชอบทั้งยอดขายรถยนต์และการบริการ 

-   Intensive Distribution ให้มีคนกลางจำนวนมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง อำนวย
ความสะดวกด้านสถานที่ต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทผู้ผลิตมีพนักงานขายทั้งขายเงิน
เชื่อและหน่วยลดเงินสดวางตลาดผ่านร้านค้าปลีก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. เงื่อนไขและภาระความรับผิดชอบของคนกลาง สิ่งที่ควรพิจารณาในประเด็นนี้ ได้แก่ 
-   นโยบายราคา ได้แก่ การกำหนดราคาขาย เงื่อนไขการให้ส่วนลดและการจูงใจลูกค้าให้แก่

คนกลางเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและไม่สร้างปัญหาการขายในภายหลัง 
-   เงื ่อนไขการขายอื่นๆ เช่น ระยะเวลาชำระเงิน การรับคืน การรับประกันสินค้า  การให้

ส่วนลดปริมาณแก่คนกลาง การร่วมรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากสินค้า หรือจากการแข่งขันในตลาด 
-   สิทธิประโยชน์ของคนกลางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นข้อตกลงว่าด้วยการให้สิทธิการขาย การ

ดูแลสินค้าจำนวนลูกค้า พ้ืนที่ครอบคลุม ซึ่งต้องกำหนดอย่างชัดเจนมิฉะนั้นจะเกิดความขัดแย้งกับคนกลางรายอ่ืน 
-   ภาระความรับผิดชอบอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมการขาย การให้บริการหลังการขาย 

4. การประเมินผลทางเลือก เกณฑ์ในการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจใช้ช่องทางการจัด
จำหน่ายแบบต่าง ๆ พิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

4.1  ยอดขายและค่าใช้จ่าย คำถามแรกก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการจัดจำหน่ายแบบใดก็คือ
ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือคนกลางที่เลือกจะทำยอดขายได้เท่า ใด  บริษัทจะบรรลุเป้าหมายการขายตาม
แผนการตลาดหรือไม่  ตัวอย่างเช่น  เรากำลังพิจารณาการเลือกใช้พนักงานขายของบริษัททำหน้าที่ขาย
ทั้งหมด หรือจะพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้ดูแลลูกค้าแทนพนักงานขายของบริษัท ผลดี ผลเสียของการ
ตัดสินใจ 2 ทางเลือกนี้อาจมองได้ว่าบริษัทสามารถใช้กลยุทธ์บริหารพนักงานขายของบริษัทให้ทำยอดขายได้
ดีกว่าแต่ในมุมกลับกันถ้าแบ่งความรับผิดชอบให้ตัวแทนจำหน่ายหลาย ๆ ราย แต่ละรายมีเขตความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน  บริษัทมีการจูงใจให้ตัวแทนจำหน่ายเหล่านั้นทุ่มเทสรรพกำลังลงไปในพื้นที่อย่างเต็มที่ก็น่าจะ
กระจายกำลังกันเพิ่มยอดขายได้สูงกว่าใช้พนักงานขายของบริษัทเพียงอย่างเดียว   นอกจากจะพิจารณาด้าน
ยอดขายแล้วยังต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายขายที่เกิดขึ้นจากการเลือกวิธีการจัดจำหน่ายแบบต่างๆ ด้วย 
ค่าใช้จ่ายจะสัมพันธ์กับยอดขายที่ระดับต่างกัน ผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจว่าต้องการยอดขายที่ระดับใด และมี
ค่าใช้จ่ายในการขายเท่าใดจากแต่ละทางเลือกของการจัดจำหน่าย 

4.2  การควบคุมตัวแทนจำหน่าย  คือ บุคคลภายนอกซึ่งมุ่งแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดจากการ
เข้ามาทำธุรกิจจัดจำหน่ายกับบริษัท การฝากอนาคตของบริษัทในการบริหารลูกค้าจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบมีหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอย่างชัดเจน  เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายดำเนินกิจกรรมไปในแนวทางที่
บริษัทกำหนด สามารถทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวได้ 
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4.3  ความร่วมมือ บริษัทและผู้แทนจำหน่ายถือเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตร ธุรกิจที่จะต้องมีแผนการ
ทำงานร่วมกัน ต้องมีคำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันอย่างน้อยก็ในระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อต้องเข้าไปแข่งขันใน
ตลาดร่วมกัน ควรจะต้องเลือกวิธีการจัดจำหน่ายที่พร้อมจะมีความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์การ
แข่งขันให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันในตลาดได้  พูดง่าย ๆ ก็คือ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะเลือกต้องเป็นช่องทางที่
ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายประสานความร่วมมือกันได้อย่างชัดเจน 
 
เคล็ด(ไม่)ลับ ที่ “ต้องมี ต้องทำ”สำหรับการค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชั่น (Application) 
 

 
 

การค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นในโลกดิจิทัลปัจจุบัน เข้ามาช่วยให้การขายของบนไลน์ของ 
เราง่ายขึ้นไปอีกขั้น หากเป็นเมื่อก่อนการใช้บริการซื้อขายสินค้านั้นจะสะดวกใช้งานผ่านบนคอมพิวเตอร์เป็น
หลักเท่านั้น  แต่ทุกวันนี้แอปพลิเคชั่นเข้ามาจะช่วยติดสปีดให้ธุรกิจโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยการช่วยให้
ร้านค้าจัดการทุกออเดอร์ผ่านมือถือได้ทันที สะดวกทุกที่ ขายดีได้ทุกเวลา ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใช้
เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์เป็นหลัก ดังนั้นแอปพลิเคชั่นบนมือถือ จึงเข้าใจหัวอกของพ่อค้าแม่ค้า
ออนไลน์เป็นอย่างดี “เพราะทุกออเดอร์นั้นสำคัญ” ดังนั้นการสามารถจัดการร้านค้าและออเดอร์ ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วนั้นจะทำให้ลูกค้านั้นเกิดความประทับใจและตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ ้น  แต่เมื่อได้เปิด
แอปพลิเคชั่นเพื่อขายของแล้ว ก็ถึงเวลาต้องเริ่มดึงคนมาติดตาม ที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะอย่างแรกเลยมัน
ทำให้ร้านค้าของเราดูน่าเชื่อถือมากขึ้น แถมคนที่มากดติ ดตามเราก็มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเราใน
อนาคตด้วย เพราะเขาจะเป็นคนที่เห็นรูปสินค้าที่เราจะอัพขึ้นบนหน้าแอปพลิเคชั่น แล้วจะทำยังไงให้มีคน
หันมาสนใจและเป็นสาวกของเราแบบถาวรและยั่งยืน มีทริคเล็กๆมาฝากกัน  
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ต้องรู้จัก รู้ใจลูกค้า  
 

 
 

ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่ว่าวัยใดก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการซื้อ
ขายออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้งาน การบริโภค ความต้องการในสิ่งของสินค้าของคนในสังคม
ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพ่ิมมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้ว่าสินค้าที่เราจะขายนั้น เราขายให้ใคร ? 
หรือลูกค้าคือใคร ในยุคนี้ใครที่มองลูกค้าขาด และเข้าใจลูกค้า รู้จักลูกค้ามากที่สุด เราจะเป็นผู้ชนะ ที่บอกว่าข้อนี้
สำคัญเพราะว่า หากเราไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร เอาแต่โพสต์ขายโปรยหว่านไปเรื่อย ยิ่งจะทำให้เราเสียเวลาเปล่า 
เหมือนพูดในสิ่งที่คนไม่อยากฟัง เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปขั้นตอนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราเป็นใคร เพ่ือ
วางแผน วิเคราะห์และนำมาปรับใช้กับรูปแบบสินค้าของเราให้ได้มากที่สุด  ซึ่งแน่นอนที่สุดเมื่อได้ทำความรู้จัก
กลุ่มลูกค้าก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถทราบถึงกลุ่ม
ลูกค้าในยุคออนไลน์ในปัจจุบัน ยิ่งเรามองลูกค้าให้ออก เห็นกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนของตัวเอง ก็จะทำให้เรารู้ว่า
จะต้องขายของให้เขาอย่างไร  แต่ยังไงก็ตามเราอาจจะต้องมองรวมไปถึงธุรกิจของเราด้วยว่ามีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเหล่านี้ด้วยหรือไม่ เพ่ือให้การนำกลับไปพัฒนามีประโยชน์และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

ต้องติดตามได้ 

 

เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าของเราได้ จะทำให้ลูกค้ามั่นใจ 

มากขึ้นว่าสินค้าจะได้รับถึงมือลูกค้าแน่นอน 
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ต้องมีชีวิต 

 

 

 

 

 

ควรมีการส่งข่าวสารให้ลูกค้า เมื่อมีสินค้าใหม่ หรือข่าวใหม่ๆของสินค้า แม้กระทั่งข่าวสาร
การจัดดีล จัดโปรโมชั่น ก็ควรส่งข่าวสารให้ลูกค้าทราบ หรือเล่าเรื่องราวต่างๆ เพ่ือให้แอปพลิเคชั่นของเรามี
การเคลื่อนไหวตลอด หนึ่งหนทางท่ีจะ Check list ข้อนี้ได้ คือมี Deal ประจำวัน , อาทิตย์ หรืออะไรก็แล้วแต่
เพ่ือให้แอปพลิเคชั่นของเราดูมีชีวิต 

ต้องปลอดภัยในข้อมูล 

 

เมื่อร้านค้าออนไลน์ของเราได้เข้ารหัส SSL แล้ว เราควรเอาตราสัญลักษณ์นี้มาใส่ใน 
Application ของเรา เพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเริ่มมีความรู้ด้านการเลือกซ้ือสินค้าและบริการมากข้ึน ลูกค้าเข้าใจ
เรื่องความปลอดภัยมากข้ึน เมื่อลูกค้าเห็นสัญลักษณ์ SSL นี้จะทำให้ลูกค้ายิ่งเชื่อมั่นและกล้าตัดสินใจซื้อมาก
ขึ้นอย่างแน่นอน และการที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณมี SSL นั้นจะทำให้แสดงถึงการที่ธุรกิจของเรามีความใส่ใจ
เรื่องความปลอดภัยของลูกค้าถึงขั้นลงทุนติดตั้งระบบความปลอดภัยให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นอีกด้วย 
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ต้องเปิดให้คนรีวิว 

 
 

การการันตีคุณภาพของสินค้าจากผู้ใช้โดยตรงผ่านการรีวิว สำหรับการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น 
สินค้าประเภทใด คุณภาพสินค้าต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเชื่อใจได้เสมอ เพราะแม้จะวีการใช้ รายละเอียดครบถ้วน 
มีภาพที่สวยงาม แต่เมื่อลูกค้าซื้อไปกลับไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ นอกจากไม่เกิดการซื้อซ้ำยังกลายเป็นการบอกต่อ
ที่ทำให้สินค้านั้น ๆ กลายเป็นสินค้าติดลบไปเลย การทำธุรกิจทุกประเภทจึงต้องมีความซื่อสัตย์ ห้ามโฆษณาเกิน
จริงกับคุณสมบัติของสินค้า รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลับมารีวิวว่าสินค้าตัวนั้นคุณภาพดีจริงหรือไม่ เพราะ
ถ้ามั่นใจและรู้ว่าสินค้ามีคุณสมบัติยอดเยี่ยม รีวิวเหล่านี้จะช่วยทำให้ยอดขายของ เราพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีก
หลายเท่าตัว โดยไม่ต้องโฆษณาอะไรเลย ลูกค้าเก่าก็อยากกลับมาซื้อ ลูกค้าใหม่ก็สนใจติดตามตลอด 
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ภาพต้องติดตา 
 

  
 
บนโลกออนไลน์แทบไม่มีใครได้เห็นสินค้าจริงอยู่แล้ว การนำเสนอภาพที่มีความสวยงามสะดุดตา

มีโทนที่เหมาะกับสินค้านั้น ๆ จึงช่วยกระตุ้นให้ยอดขายให้ดีขึ้น เพราะคนที่ซื้อของออนไลน์จริง ๆ ส่วนใหญ่จะ
มองภาพเป็นอันดับแรก นอกจากคุณสมบัติของสินค้า ดังนั้นรูปภาพจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การตัดสินใจซื้อ
ง่ายขึ้นกว่าเดิม หากภาพสวยงาม มีมิติ มีเรื่องราวที่เข้ากับธีมสินค้านั้น ๆ ความเป็นไปได้ที่ยอดขายจะเพิ่มข้ึน
ย่อมมีสูง เป็นเคล็ดลับขายดีที่คนทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ต้องรู้เอาไว้ด้วย เช่น ถ้าสินค้าเป็นอาหาร รูปภาพที่ดี
ก็ควรจะเป็นรูปอาหารที่มีหน้าตา น่ารับประทาน สีสันสดใส ภาพคมชัด สะอาดตา หรือหากสินค้าเป็นสินค้า
เครื่องสำอางก็ต้องเป็นรูปจริง มีคนแต่งหน้าให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นต้น ส่วนเรื่องขนาดภาพนั้นลองเลือกดูตาม
ความเหมาะสม แต่แนะนำเป็นภาพแนวนอนจะได้เห็นในมุมที่กว้างกว่า และเน้นไปที่สินค้ามากกว่าบรรยากาศ 

 
คอนเทนต์ “ต้องโดนใจ” 

 
 

คอนเทนต์ หรือข้อมูล“ต้องโดนใจ” หมายถึง ต้องกระชับ ต้องย่อยให้เข้าใจง่าย ใช้คำท่ีไม่เยอะ
หรือยาวจนเกินไป ที่สำคัญจะต้องสื่อความชัดเจนว่าขายอะไร ดีอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ให้ลูกค้ารู้สึกว่า สินค้า
เรามีความพิเศษ โดดเด่นหรือแตกต่างกว่าร้านอ่ืน มีคำที่ดึงดูดชวนให้สนใจ เช่น โปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วงนี้ ส่ง
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ฟรีถึงบ้าน ซื้อ1 ได้ถึง 2 เพ่ือสร้างความสนใจ แตต่้องไม่โฆษณาเกินจริง  และภาษาต้องเข้าถึงง่าย ไม่ใช้ภาษา
ทางการมากเกินไป หรือเหมือนคุยเล่นกับเพ่ือนมากเกินไป คำนึงถึงการเข้าถึงได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มาก
ที่สุด เพราะไม่มีใครสามารถทำทุกคอนเทนต์ได้โดนใจผู้ติดตามท้ังหมด การนำเสนอเนื้อหาจึงต้องเข้าถึงผู้อ่าน
ได้และต้องระวัง อย่า “เล่น” กับผู้ติดตามมากจนเกินพอดี เพราะบางเรื่องอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้ติดตามจะยอมรับได้ 
เช่น การเปรียบเทียบสินค้า การ Bully คนดัง, เรื่องการเมือง เพราะเป็นสิ่งที่กระทบกับคนวงกว้าง เป็นต้น 

 

ลูกค้า ต้องรักษา 
 

 
 

ความสำเร็จของการค้าออนไลน์ในระยะยาว คือ Life Time Value ของลูกค้า การทำให้ลูกค้า
นึกถึงคุณในทุก ๆ ครั้ง เมื่อมีความต้องการสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องของลูกค้า เป็นเรื่องที่หลาย
ธุรกิจพยายามสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพราะเมื่อโลกในยุคปัจจุบันการมี Loyalty หรือความภักดีต่อ   
แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในปัจจุบันนี้แทบไม่มีอยู่จริงแล้ว การทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบ่อย ๆ จึงเป็นความท้า
ทายของการขายของออนไลน์    

สิ่งง่าย รวดเร็วและได้ผลดีอีกอย่างคือ “การมีระบบสะสมแต้ม” หรือการมีคูปองส่วนลดเพื่อให้
ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำในครั้งถัดไป เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีทีเดียว นอกจากนี้ควรต้องมี link ช่องทางที่ให้ลูกค้า
เข้ามาสั่งซื้อหรือถ้าไม่มีต้องบอกให้ชัดเจนว่าสั่งซื้อได้ที่ไหน เบอร์โทร  line หรือ facebook เพ่ือปิดการขายให้
ได้ทันท่วงทีก่อนที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจ ทางที่ดีแนะนำว่าควรเป็นช่องทางหลักช่องทางเดียวก็พอเพื่อไม่ให้ลูกค้า
สับสน แต่ถ้าเป็น link จะง่ายและสะดวกกับลูกค้ามากที่สุด และไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรก็ตาม เวลาไหนที่เกิด
โปรโมชั่นลูกค้ามักให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ นี่เป็นอีกเคล็ดลับขายดี ที่จะช่วยให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นได้จริง แต่
ทั้งนี้การคิดทำส่งเสริมการขาย หรือคิดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ ก็ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมด้วย เช่น วิเค ราะห์
ต้นทุน ความคุ้มค่าในราคาที่จะทำส่วนลด, วิธีส่งเสริมการขายแบบไหนน่าจะเหมาะกับสินค้าของเรามากที่สุด 
สำคัญเลย คือแม้วิธีนี้เป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ขายดีแต่ไม่ควรทำบ่อยเกินไป เพราะมันจะทำให้ลูกค้าคุ้นชิน รอ
คอยแต่ช่วงเวลาโปรโมชั่นอย่างเดียวจึงคิดซื้อ ดังนั้นการมองถึงช่วงเวลาในการส่งเสริมการขายก็สำคัญ เช่น 
อาจทำปีละ 2 ครั้ง ช่วงกลางปีและสิ้นปี เป็นต้น 
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ใบงานที่ 5  
เร่ือง วิธีการเลือกรูปแบบและตัดสินใจใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น 

(Application) ทีจ่ัดทำข้ึนและแบบสำเร็จรูป สำหรับตนเองและชุมชน 

คำชี้แจง หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับช่องทางการค้าออนไลน์ของแต่ละแอปพลิเคชั่น 
(Application) เพื่อการค้าออนไลน์สำหรับตนเอง และชุมชนได้ ที่จัดทำขึ้นเองและแบบสำเร็จรูปแล้ว  
ให้ผู้เรียนดำเนินการ ดังนี้ 

 
1. จงพิจารณาว่าธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจที่จะจัดทำนั้น ควรเลือกช่องทางการค้าออนไลน์ ที่จัดทำขึ้นเอง 

หรือแบบสำเร็จรูป อย่างละเอียด 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................... .......................... 

2. จากข้อ 1 เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว จงออกแบบช่องทางการค้าออนไลน์ตั้งของตนเอง และในภาพของชุมชน 
แล้วนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิด Mind mapping 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. นายไวยฤทธิ์  วิทยานรากุล  กรรมการบริษัท ลิตเติ้ล บีน ซอฟต์ จำกัด/ 
     ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ 
4. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
5. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
7. นายวสันต์  อินทะ   นักจัดการงานทั่วไป 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นายไวยฤทธิ์  วิทยานรากุล  กรรมการบริษัท ลิตเติ้ล บีน ซอฟต์ จำกัด 
4. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
6. นายวสันต์  อินทะ   นักจัดการงานทั่วไป 
 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายวสันต์  อินทะ   นักจัดการงานทั่วไป 
 

เอกสารวิชาการลำดับที่  9 /2564 
 

เผยแพร่     สิงหาคม  2564 
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