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แบบจําลองของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาด ซ่ึงเครื่องมือท่ี
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Abstract 
 
Code of Project  : Social006/2556 
Project Name     : Factor to Accomplish the Affiliate Marketing for Internet  
       Entrepreneur : a preparation to AEC  
Researcher Name: Miss Achaporn Kwangsawad, Miss Patcharaporn Chaipattanametee 
 

This research aims To analyze the factors that affect the Internet 
entrepreneur in affiliate marketing successful online business and to develop the 
business model of the Internet entrepreneur in affiliate marketing. The tools used in 
this research is presented in the first part of the questionnaire is to determine the 
success of the Internet business entrepreneurs . Questionnaires to a sample of 200 
people who had a marketing alliance with Amazon The data was then analyzed . 

The results showed that the Factors sample is the first priority . The attributes 
of Internet entrepreneurs , followed by an average 4.33 second. Is the service 
provider server. average of 4.29 is the third priority . the elements To promote 
through Web Search average 4.15 priority colors. Factors Provider Affiliate Marketing  
average is 4.08 and the final ranking . Factors of internet marketing strategies to 
publicize the site average 3.96 and researchers have taken such factors to develop 
an online business to measure success as a business entrepreneur internet in Affiliate 
Marketing total 3 website. Part 2 of the site as a research tool ecompshop.com. 
Promotional products, electronic devices and computers. toysforkidshop.com 
Promote the type of play. cosmetic-ibeauty.com Advertising beauty equipment and 
cosmetics. Data were collected for a period of 8 months, from  January 1, 2013 to   
August 31, 2013 to the statistical data of the three sites were compared. 

The results showed that the site ecompshop.com. The best performance with 
a total storage of Website (index) 10,800 Page and New visitors to website of 6,868 
representing 75.58 %  Last Search Term of keywords at the website to 141 words.           
as a result, sales through this website total  15 items, So Affiliate Internet Marketing is 
approach to the Internet Entrepreneur as well. 

 
Keyword : Internet Entrepreneur, Affiliate Internet Marketing, e-Business, e-Marketing       
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 

ประชาคมอาเซียน (Asian Community) ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC ASEAN Political and Security Community) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC ASEAN Economic Community ) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน  (ASCC ASEAN Socio-culture Community) สํ าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป้ าหมาย  คือ  การรวมตลาดของ 10 ประเทศสมาชิก เป็นตลาดเดียวและ ร่วมฐานผลิต                      
(Single Market and Production Base) ภ า ย ใน ปี  พ .ศ . 2558 (ค .ศ . 2015) พิ ม พ์ เขี ย ว                     
(Blue Print) ของการดําเนินการ 4 ด้าน คือ การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค            
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (กระทรวงการต่างประเทศ ประชาคมอาเซียน, 2554) ด้วย
ความหวังที่กลุ่มประเทศอาเซียน จะมีความเข้มแข็งและมีอํานาจการต่อรองท่ีเข้มแข็งกลุ่มหน่ึงของ
โลก ในการก้าวไปเป็นประชาคมอาเซียน จําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นการก้าวไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) 
เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก ผ่านแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  ที่
ประกอบด้วยการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนาท่ี
เท่าเทียมกัน และการเช่ือมโยงกับตลาดโลก และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือ SMEs (สสว.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมได้เล็งเห็นถึงโอกาสและความสําคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน เพ่ือเป็นการขยายโอกาส 
เพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันได้แก่ ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการทําธุรกิจ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการทําธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการได้ง่าย และไม่จํากัดอยู่เพียงประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ยังสามารถได้กลุ่มลูกค้าจากทั่วโลก และ
เม่ือมีการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจึงควรเตรียมพร้อม และเพ่ิม
ศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงการทําธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต ที่จะเพ่ิมช่องทางและขยายโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs  ของไทยอย่างไม่มีขีดจํากัด  (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
,2553)   

การเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) คือผู้ประกอบการที่                   
ใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตเป็นประเภทหนึ่งของ
ผู้ประกอบการแบบดิจิทัล (Digital) ซ่ึงปัจจุบันเป็นยุคท่ีอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและเป็นปัจจัยหลักอย่าง
หน่ึงในการดํารงชีวิตของคนในปัจจุบันไปแล้ว เหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือท่ีทุกคนต้องมีการใช้งาน
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กัน ทําให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชุนแล้วในรูปแบบสายโทรศัพท์และผ่านโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต
ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะ
ประเมินได้แล้ว  สํานักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม 2554   เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของสถานประกอบการ โดยเป็น
ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จํานวน 3,374 ราย    
จากการสํารวจพบว่า ธุรกิจ e-commerce  ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการประเภท B2C ร้อยละ 73.3  
รองลงมาเป็นผู้ประกอบการ ประเภท B2B  ร้อยละ 25.5  และจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว                  
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ ร้อยละ 32.3  
รองลงมาเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 17.7  กลุ่มท่องเที่ยว 
โรงแรมและรีสอร์ท ร้อยละ 12.2  กลุ่มยานยนต์และผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 8.4  กลุ่มธุรกิจบริการ ร้อยละ 
6.2  กลุ่มสิ่งพิมพ์ เครื่องใช้สํานักงาน ร้อยละ 6.0  ส่วนกลุ่มสินค้าประเภทอ่ืนๆ ร้อยละ 17.2  
(สํานักงานสถิ ติแห่งชาติ , 2555)  สอดคล้องกับผลสํารวจของ Visa e-Commerce Consumer 
Monitor ในเดือน สิงหาคม และกันยายน ปี  2010 โดยสํารวจจากคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจํา 
จํานวน 3,156 คนที่เคยซ้ือของออนไลน์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า 87% ของคนในกลุ่ม 6 ประเทศ
ในเอเชีย คือ ไทย อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน พบว่าคนส่วนมากทําธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ตอันดับที่ 1 คือ  การทําธุรกรรมด้านการสั่งจองซ้ือต๋ัวเครื่องบิน  จองท่ีพักและการท่องเที่ยว 
ซ่ึงมีมูลค่าโดยเฉลี่ย 550 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอันดับ 2 คือ ทําการซ้ือหุ้นทางออนไลน์ มีมูลค่า 320 
ดอลลาร์สหรัฐฯ  อันดับที่ 3 คือ ทําการซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีมูลค่าเฉลี่ย 
166 ดอลลาร์สหรัฐฯ   อันดับที่ 4 คือ การทําธุรกรรมด้านทางการเงินต่างๆ   โดยคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
92 ดอลลาร์สหรัฐฯ  และอันดับสุดท้าย คือการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โดยคิดเป็นมูลค่า                  
75  ดอลลาร์สหรัฐฯ และประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีการทําธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยการ
ซ้ือสินค้าสูงสุด โดยมีมูลค่าเฉลี่ย 4,041 ดอลลาร์สหรัฐฯ  และรองลงมาคือ ประเทศจีน โดยมีมูลค่า
เฉลี่ย 2,557  ดอลลาร์สหรัฐฯ   ประเทศมาเลย์เซีย    มีมูลค่า 2,006 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ซ่ึงในขณะที่
ประเทศไทยมีมูลค่า 1,763 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ซ่ึงบริษัทที่ ดําเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตได้แก่  กูเกิล 
(Google)  ยาฮู (yahoo) บิง (Bing) เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) รวมกันก็เป็นมูลค่า
หลายหม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษัทเหล่าน้ีสร้างรายได้ด้วยการให้คนใช้บริการฟรี หรืออาจจะเรียกว่า
การค้าขายผ่านของฟรีน้ันเอง ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม (SME)  และ
บุคคลธรรมดา ต่างก็ได้รับผลดีจากธุรกิจค้าขายผ่านทางการให้บริการฟรีกันเป็นส่วนมาก โดยการใช้
ระบบจัดการข้อมูล (Content Management System :CMS) มาทําบล็อก (blog) และ เว็บไซต์ 
(Website) เพ่ือขายสินค้าและบริการ ที่นิยมกันมาก เช่น  Word Press ,Blogger, OScommerce, 
Joomla เป็นต้น ซ่ึง blog และ Website จะได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ เนื่องจากมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองไม่หยุดย้ัง และผู้ใช้งานระบบดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีนักพัฒนาคิดค้น
สร้างธีม (Theme) ซ่ึงทําให้รูปร่างหน้าตาของ blog  และ Website  มีทั้งต้องจ่ายเงินเพ่ือซ้ือธีมดังกล่า
วจะสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหน้าเว็บไซต์ได้ตามต้องการ 
 พันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate Internet Marketing) คือเป็นตัวแทนขาย
สินค้าให้กับเจ้าของสินค้า เม่ือขายสินค้าได้ ก็จะได้ค่าคอมมิชช่ันจากการขายสินค้าน้ันๆ  การเป็น
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตต้องทําให้ถูกกฎระเบียบท้ังศีลธรรมและกฎหมายไม่เอาเปรียบคนอ่ืนซ่ึงมี
อยู่หลายวิธีอย่างเช่น  1) เป็นเจ้าของกิจการเอง ได้แก่สร้างเว็บไซต์หรือบล็อก (Affiliate)  คือเป็น
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ตัวแทนของเว็บไซต์อ่ืน เช่น Amazon ในรูปแบบของการขายสินค้าต่างๆ  เป็นตัวแทนการรับจอง
ห้องพักโรงแรมต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 3) เป็นนายหน้า เช่น นายหน้าโฆษณาของ กูเกิล คือ 
Google AdSense ซ่ึงเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในระบบอินเทอร์เน็ต และใน
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการเปิดลักษณะเดียวกันอีกหลายรายเช่น yahoo.com และ Live.com ในประเทศ
ไทยก็มีคือ Nipa.com, Dekads.com, BunQ.com เป็นต้น  4) เป็นผู้ร่วมค้า โดยนําสินค้าไปขาย
ตามเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต เม่ือขายได้ก็จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของพ้ืนที่ 
เช่น Ebay.com  ที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก และในประเทศไทยก็เริ่มแพร่หลายด้วยเช่นกัน ซ่ึง
สามารถแ บ่ งตามประเภทได้ ดั งต่อ ไปนี้  คื อ  1) ประเภท เว็บ ไซ ต์สํ า เร็จรูป  ตั วอ ย่างเช่น 
www.thaiwebpagedesign.com  www.readyplanet.com 2) ประเภทเว็บโฮสดิ้งตัวอย่างเช่น 
www.samwebhost.com www.youconnect.com  3) ประเภทที่ ป ระกันภั ย  พรบ . สิน เช่ือ    
บัตรเครดิต ตัวอย่างเช่น www.silkspan.net 4) ประเภทร้านหนังสือออนไลน์  ตัวอย่างเช่น 
www.inloveshop.com  5) ประเภทสมัครงาน ตัวอย่างเช่น www.thaibestjobs.com เป็นต้น   
ซ่ึงการเป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับเจ้าของสินค้าน้ัน ไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตนเอง ทําให้ลงทุนน้อย 
โดยส่วนมากต้นทุนจะเป็นค่าจดโดเมนเนมคือช่ือเว็บไซต์(Domain Name)  และค่าเช่าพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล (hosting)  และการบริการจัดการเว็บกับเว็บไซต์การโฆษณาสินค้าดังกล่าวเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามา
ซ้ือสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ที่มีการโปรโมทสินค้าดังกล่าว เม่ือลูกค้าสั่งซ้ือสินค้าแล้วจะทําให้เจ้าของ
เว็บไซต์ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิวช่ัน ตามอัตราของแต่ละเจ้าของ Affiliate กําหนด  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีปรัชญา คือ สร้างคน
สู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มุ่งสู่สังคมประกอบการ และมีปณิธาน คือ “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคม
การประกอบการ (SMART Entrepreneur)” ซ่ึงเป้าหมาย เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยด้าน การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการท่ีมีความรู้  ความชํานาญ ทักษะวิชาชีพ 
มีจริยธรรมและคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจตาม
คุณภาพมาตรฐานความต้องการของตลาดแรงงาน โดยท่ีผู้สําเร็จการศึกษาสามารถได้งานทํา  หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระได้มากกว่าร้อยละ 80  แต่จากรายงานสรุปสถานภาพการทํางานของบัณฑิต 
ประจําปี 2553 สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2555  มีผลดังน้ีคือ บัณฑิตทํางานแล้ว  คิดเป็นร้อยละ 68.07 และบัณฑิตยังไม่ได้ทํางาน
และมิได้ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 26.54   และกําลังศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 5.39 ซ่ึงปัญหาการ
ว่างงานของบัณฑิตสอดคล้องกับ   อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่าอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นในไตรมาสท่ี 2  ของปี 2555  
คิดเป็นร้อยละ 0.85  หรือจํานวน 334,121 คน  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว ซ่ึงถือว่าสูงกว่า
ร้อยละ 0.6 เนื่องจากการผลิตกําลังคนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่สําเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่แล้ว
ร้อยละ 13.6 หรือเท่ากับ 521,199 คน แต่ในขณะท่ีความต้องการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1.6 
เท่านั้น เพราะการลงทุนและการผลิตยังไม่สามารถขยายตัวได้เต็มท่ี ซ่ึงมีผลจากการปรับค่าแรงขั้นตํา 
300 บาท ในเดือนเมษายน และผลกระทบจากนํ้าท่วมปลายปีที่แล้ว รวมทั้งความกังวลจากปัญหา
เศรษฐกิจยุโรป  ส่วนสาขาที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นคือ สาขาบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร์  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ มีปัญหาการผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง และสาขาคอมพิวเตอร์ก็มีอัตราว่างงานเฉล่ียในอัตราสูง โดยระดับ ปวส. ว่างงาน ร้อยละ 4.1 
และระดับอุดมศึกษาว่างงานร้อยละ 3.6 เพราะภาคธุรกิจเติมโตไม่ทัน (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2555)  
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สํานักงานสถิ ติแห่งชาติ ได้สํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ในเดือนมกราคม 2555                
ผลการสํารวจ  5 ปีที่ผ่านมา ปี 2550-2554 พบว่า จํานวนของผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงปี 
2553-2554 จํานวนผู้ว่างงานเริ่มลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดในปี 2554 จาก 400,000 คน เป็น 264,000 
คน   และเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีผู้ว่างงานจํานวนมากที่สุด  คือ 89,000 
คน  คิดเป็น  ร้อยละ 2.1  รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ  47,000 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.9  ระดับประถมศึกษา 46,000 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.5  และเม่ือจําแนกปัญหาที่เกิดจากการ
ทํางานมากท่ีสุดคิดเป็น   ร้อยละ 50.5 มาจากค่าตอบแทนน้อย รองลงมาร้อยละ 18.8  มาจากงาน
หนัก  และร้อยละ 16.0  มาจากงานขาดความต่อเนื่อง   

จะเห็นได้ว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องการว่างงานซ่ึงเป็นการเรื่องสําคัญอย่าง
เร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีอัตราว่างงานมากที่สุด ซ่ึงใน
กลุ่มน้ีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการศึกษาก็มีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเรียนเพ่ือให้
ประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่เม่ือจบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทําส่งผลให้เป็นภาระ
ผู้ปกครองต้องดูแลต่อไป  อีกท้ังแรงงานที่ขาดแคลนส่วนมากจะเป็นระดับการใช้แรงงาน ซ่ึงคนไทยก็
ไม่นิยมทํา ส่งผลให้แรงงานต่างด่าวเข้ามามีบทบาทเช่น แรงงานจากพม่า ลาว เขมร เป็นต้น จึงทําให้
อัตราการว่างงานของคนที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่างงานมากข้ึน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นสาขายอดนิยมทุกมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดสอนในสาขาดังกล่าวอย่างแพร่หลาย  ทําให้สาขา
ดังกล่าวว่างงานเป็นอันดับต้นๆ อีกท้ังความมุ่งหวังหลังจากการสําเร็จการศึกษาก็จะมุ่งเข้าทํางานเป็น
ลูกจ้างกับบริษัทเอกชนต่างๆ  แต่ด้วยสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผันผวน   มีผลกระทบ
จากนํ้าท่วมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านเป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทห้างร้านต่างๆ ต้อง
บริหารจัดการแบบลดต้นทุน ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ธุรกิจเหล่านั้นลดการจ้างงานของภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงเป็นปัญหาเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะเป็นส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการรวบรวมความรู้เร่ืองปัจจัย
ด้านการทํา พันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต  เพ่ือสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางและแบบอย่าง
ให้กับผู้ที่ว่างงาน และสําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุ่มที่ยังไม่ได้ทํางานและมิได้ศึกษาต่อ 
โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ ที่มีความสนใจท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
รายใหม่ น้ันยังไม่ทราบว่าการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตที่จะประสบความสําเร็จน้ัน
ควรมีคุณลักษณะแบบใดและควรจะทําอย่างไร  ที่เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ 
Affiliate Internet Marketing  ซ่ึงได้นําสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการทําธุรกิจ   ในรูปแบบท่ีง่าย
ต่อการดําเนินงาน และการทําธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตน้ันเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าจะช่วยให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายและไม่จํากัดพ้ืนท่ีจะได้กลุ่มลูกค้าทั่วโลก  และเม่ือมีการวมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผู้ประกอบการ SMEs ไทยก็ควรเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพใน
ด้านดังกล่าวอีกด้วย  ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงได้ศึกษาเพ่ือทราบและเข้าใจถึงปัจจัย ในการ
เตรียมตัวก่อนการดําเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ต ปัจจัยด้าน 
Affiliate Provider ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ  และสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางและแบบอย่างให้กับ
ผู้ที่มีความสนใจท่ีเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Affiliate Internet Marketing   
โดยการปรับหรือประยุกต์ใช้กับรูปแบบของการดําเนินธุรกิจของตนเพ่ือลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน
เนื่องจากการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
2.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบ  

Affiliate Internet Marketing  ที่ประสบความสําเร็จ 
 2.2  พัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ตามแบบจําลองของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

ในรูปแบบ Affiliate Internet Marketing  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาคําตอบเชิง

ประจักษ์ใน  “ปัญหาการวิจัย ” (research problem) ที่ว่า  
1. มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Affiliate 

Internet Marketing ประสบความสําเร็จ  
2. พัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสําเร็จกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Affiliate Internet Marketing  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต (Internet 
Entrepreneur) ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate Internet Marketing) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” มีขอบเขตของงานวิจัยคือ 

3.1 ศึกษาจากผู้ที่เคยธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต
ของ บริษัท อเมซอน (Amazon) ที่สร้างรายได้จากอเมซอนได้จริง โดยการสํารวจและเก็บข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ Affiliate Internet Marketing  ที่ประสบความสําเร็จ 

3.2  ทําการพัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ตามปัจจัยท่ีได้จากข้อ 3.1  เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Affiliate Internet Marketing กรณีศึกษา Affiliate 
Amazon  ซ่ึงข้อมูลวัดจากระบบธุรกิจออนไลน์ คือ จํานวนลูกค้าท่ีเข้าชมเว็บไซต์  ลูกค้าซ้ือสินค้า  
ได้รายได้จากการ Amazon เพ่ือวัดความสําเร็จจากการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

 
4.  นิยามศัพท ์ 

4.1  ผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) หมายถึงผู้ประกอบการท่ีใช้
นวัตกรรมเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตเป็นประเภทหนึ่งของ
ผู้ประกอบการแบบดิจิทัล (Digital) เช่น อินเทอร์เน็ต(Internet) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

4.2  พันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate Internet Marketing) คือการทํา
การตลาดทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางผู้แทนโฆษณา โดยทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้แทน
โฆษณาก็ต่อเม่ือ ผู้แทนโฆษณาเหล่าน้ันได้แนะนําคนเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท และได้ทําธุรกิจอย่าง
ใดอย่างหนึ่งทีท่างบริษัทกําหนดไว้ เช่น ซ้ือสินค้า หรือ สมัครสมาชิก 
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4.3 ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต (e-Business) หมายถึง เป็นการสร้างพันธภาพ ระหว่างธุรกิจและ 
เทคโนโลยีให้เป็นหน่ึงเดียวอย่างกลมกลืน ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในธุรกิจอินเทอร์เน็ต 
ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างนักเทคโนโลยี นักการตลาด นัก
กฎหมาย นักการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ (Chaffey, D.,2002) 

4.4 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) หมายถึง รูปแบบออนไลน์ (Online Media) 
ว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีลักษณะเป็น
การติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อแบบออนไลน์น้ันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและบุคคลท่ัวไปได้มากข้ึน (ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ,2551) 

 
5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

จากผลของการวิจัยนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
5.1  ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

(Internet Entrepreneur) ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate Internet 
Marketing) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตท่ีว่างงานหรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการดังกล่าว ซ่ึง
ผลการวิจัยท่ีได้สามารถนําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการวิจัยต่อยอดในระยะต่อไปได้ และข้อ
ค้นพบที่ เป็นประเด็นสําคัญ  ขอบเขตด้านวิธีการ องค์ประกอบ การพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต    

5.2  คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถใช้พ้ืนที่ศึกษาและการวิจัยน้ีเป็นข้อมูลและเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ได้ เช่น 
การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือสร้างรายได้ เชิงพาณิชย์  

5.3  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ได้แนวทางส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตให้
ประสบความสําเร็จ ทําให้ลดปัญหาการว่างงาน และใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ 

5.4   ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ได้แนวทางการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต และ
เปิดให้บริการรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate Internet Marketing) เพ่ือลด
ต้นทุนการขายสินค้าและบริการ  อีกทั้งสามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน เน่ืองจากรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ตส่วนมากจะมีให้บริการในต่างประเทศ
แถบยุโรป ดังน้ันหากนํามาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยก็จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 
ในการเพ่ิมยอดขายสินค้าและลดต้นทุนอีกด้วย 

5.5  ลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและได้เปรียบเทียบราคาสินค้าได้ง่าย   
5.6 นักวิชาการและนักวิจัย สามารถนําข้อมูลไปศึกษาอ้างอิง และปรับใช้ในงานวิจัยที่มี

ลักษณะเน้ือหาเกี่ยวข้องกันได้ 
5.7  ชุมชนผู้ประกอบการต่างๆ สามารถสร้างความได้เปรียบทางแข่งขันได้ เม่ือนําเอาระบบ  

Affiliate Internet Marketing มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาสินค้าของตนเอง  
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

  ปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบพันธมิตรทาง
การตลาดอินเทอร์เน็ต เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้ี ผู้วิจัยได้รวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชาคมอาเซียน 
2. ทฤษฎีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผู้ประกอบการ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการ Affiliate Internet Marketing 
5. แนวคิดเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด 
6. องค์ประกอบในการทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับกับเสิร์ชเอ็นจิ้น 
7. ทฤษฎกีารจัดอันดับเว็บไซต์ด้วยเสิร์ชเอ็นจ้ิน 
8. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกคําค้นหาหรือคีย์เวิร์ด 
9. งานวิจัยและปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  
10. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
1. ประชาคมอาเซียน 

ปฏิญญาชะอํา หัวหินว่าด้วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอํา-หัวหินเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้นํารัฐบาลอาเซียนได้
ลงนามในแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint: APSC Blueprint) และแผนงานการจัดต้ังประชาคม สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCC Blueprint) พร้อมทั้งได้ประกาศ
ปฏิญญาชะอํา หัวหินว่าด้วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 (Cha-Am HuaHin 
Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015) ที่ประกอบด้วยสาม
เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยยึดแผนงานการจัดต้ังประชาคม 
ทั้งสามด้านที่ผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันในการดําเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
แผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC Blueprint) เน้นกระบวนการ
เสริมสร้างอาเซียนให้เป็น   ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน  ภูมิภาคท่ีเป็น
ปึกแผ่น สงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความม่ันคงรอบด้าน  การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์
กับโลกภายนอกมีความพ่ึงพาซ่ึงกันและกันและมีการบูรณาการร่วมกันมากข้ึนแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เน้นการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ  4 ด้านคือ    
       1.  การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมท่ีมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน 
เงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีด้วยการกําหนดเวลาในการลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหว่างกันเป็น
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ระยะ เช่น การลดภาษีสินค้าเหลือศูนย์ การลดหรือเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีภายในปี พ.ศ. 2553       
เป็นต้น 

2. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนท้ังในด้านนโยบาย
การแข่งขัน นโยบายภาษี การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา  พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่งเทคโนโลยีสารเทศและพลังงาน)   

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคด้วยการพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และการลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศ  

4.  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเพ่ือความแข็งแกร่งและแข่งขันได้กับภูมิภาคอ่ืน โดย
เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ การสร้างเครือข่าย การผลิตและจําหน่าย และการจัดทําเขต
การค้าเสรีกับประเทศคู่ เจรจาแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน                    
(ASCC Blueprint) เน้นให้ประชาชนอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับโอกาส
และเข้าถึงการพัฒนาในทุกด้าน และมีความม่ันคงทางสังคม ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้านคือ   
การพัฒนามนุษย์  การคุ้มครองและสวัสดิการสังคมด้วยการลดความยากจน ส่งเสริมการคุ้มครองและ
สวัสดิการสังคมสภาพแวดล้อม และ   สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม  ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม  
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และ  การลดช่องว่างทางการพัฒนา  

ทิศทางการตลาดอีคอมเมิร์ซในเขตเอเชียแปซิฟิกจะเป็นแหล่งตลาดสําคัญของการค้า บนโลก
ออนไลน์ ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างรวดเร็วตามอัตราการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต ดังน้ัน วีซ่า จึงได้
ทําการสํารวจ VISA Ecommerce Consumer Monitor ขึ้น ซ่ึงได้ทําการเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์ 
จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอายุระหว่าง 18-49 ปี ทั้งหมด 2,294 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ จากผลการสํารวจของวีซ่าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซ้ือ
สินค้าทางเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะนิยมซ้ือสินค้าแฟช่ันจําพวกเสื้อผ้ารองเท้าสูง
ที่สุดคิดเป็น 55% ในขณะที่สินค้าประเภทหนังสือ 50% ตามด้วยเพลงดาวน์โหลด 49% บริการจองที่
พัก 46%  และสินค้ากลุ่มเครื่องสําอางและนํ้าหอม สายการบินหรือจองตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งประมูล
สินค้าออนไลน์คิดเป็น 43% เท่ากัน เม่ือสังเกตเฉพาะการซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์จากต่างประเทศแล้ว 
สินค้าประเภทแฟช่ันยังครองอันดับหนึ่งของสินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ โดยคิดเป็น 14% 
ในขณะที่การใช้บริการสายการบินหรือจองต๋ัวเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอันดับ
สองคิดเป็น 12% นอกจากน้ัน การจองที่พักท่องเท่ียว การประมูลสินค้าออนไลน์ และบริการดาวน์
โหลดเพลงอยู่ในอัตรา 10% เท่ากัน  สําหรับเหตุผลหลักที่ เลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ น้ัน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นเพราะมีอิสระที่จะเลือกซ้ือสินค้าเวลาใดก็ได้ เหตุผลรองลงมาคือ 
สามารถเปรียบเทียบราคากับเว็บไซต์อ่ืนๆ ได้ และอันดับสามคือ สามารถค้นหาหรือเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย สิ่งท่ีผู้ตอบแบบสอบถามคาดหวังจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ 3 อันดับแรกก็คือ            
ความสะดวกสบาย ตัวเลือกในการชําระเงินที่หลากหลาย และความแม่นยําเกี่ยวกับราคาและ
รายละเอียดของสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า นิยมเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายช่ือประเทศอ่ืนๆ เข้ามาอยู่ในอันดับเป็นบางส่วน เช่น ฮ่องกง จีน 
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นต้น ในขณะท่ีประเทศจีนมีผลสํารวจที่ต่างออกไปคือ 
เลือกซ้ือสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ฮ่องกงเป็นอันดับหน่ึงถึง 37% เน่ืองจากความแตกต่างทางด้าน
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ภาษาท่ีใช้ ผลการสํารวจยังให้ข้อมูลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีในการจับจ่ายสินค้า
ผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศสูงถึง 871 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 34% หรือ 1 ใน 3 ของจํานวนเงินที่ใช้
ซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยเฉลี่ยคือ 2,526 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงประเทศท่ีมียอดการใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในภูมิภาคก็คือ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญ่ีปุ่น ตามลําดับ ในแง่ของความ
ปลอดภัยด้านระบบชําระเงินออนไลน์น้ัน ผู้ตอบแบบสอบถาม 29% กล่าวว่า ไม่กังวลในการใช้เลย 
เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน และ 55% กล่าวว่า มีความกังวลบ้าง แต่ยังเลือกท่ีจะใช้
บริการอยู่ ในขณะท่ี 16% ที่เหลือเป็นกลุ่มท่ียังคงมีความกังวลอยู่ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 
65% ให้ความเห็นว่า ถ้าระบบความปลอดภัยน่าไว้วางใจ ก็มีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินค้าออนไลน์มากกว่าน้ี  
นอกจากน้ัน ผลสํารวจยังแสดงให้เห็นถึงนิยามความไว้วางใจของผู้บริโภค ซ่ึงกล่าวว่า เป็นการชําระ
เงินที่ได้รับการรับรองจากทางธนาคาร 46% ใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่ขายสินค้าระบุว่ามีขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภัย 45% ทางธนาคารยืนยันความปลอดภัยของระบบชําระเงิน 37% และบริษัทที่
ให้บริการด้านรับ ชําระเงิน ยืนยันความปลอดภัยของระบบ  28% อีคอมเมิร์ซ  ฉบับที่  133                  
มกราคม 2553  http://www.marketingoops.com/reports/research/visa/)  

กลยุทธ์ด้านการตลาดภายใต้ความตกลงเสรีการค้าอาเซียน- เกาหลี  นโยบาย และแนวทาง
การปรับตัวสําหรับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้เหมาะสมกับวิธีการเข้าสู่ตลาดได้ 5 แนวทางดังนี้คือ 

1. การเข้าสู่ตลาดโดยการส่งออกทางอ้อม (Indirect Export)  
2. การเข้าสู่ตลาดโดยการส่งออกทางตรง (Direct Export) 
3. การเข้าสู่ตลาดโดยถือสิทธ์ิเครื่องหมายทางการค้า (Transfer of expertise or ideas)  
4. การเข้าสู่ตลาดโดยการลงทุนโดยตรงในประเทศคู่ค้า (Direct Investment) 
5. การเข้าสู่ตลาดโดยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances) 

 
2. ทฤษฎีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจออนไลน์มากขึ้น โดย 
คาดว่าจะได้ผลกําไรอย่างมหาศาล ธุรกิจออนไลน์ที่ประสอบความสําเร็จในยุคแรก เช่น AOL, 
Amazon, Yahoo, eBay และ eTrade เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิม ตัวอย่าง เช่น บริษัท Compaq ที่ขายคอมพิวเตอร์ผ่านร้านค้าปลีกทําให้ประสบปัญหาด้าน
การกระจายสินค้า ในขณะที่บริษัท Dell Computer มีการเจริญอย่างรวดเร็วจากการขายผ่านระบบ
ออนไลน์ จึงทําให้ร้านค้าปลีกในปัจจุบัน เช่น ร้านขายคอมพิวเตอร์ ร้านขายหนังสือ ตัวแทนสํานักงาน
ท่องเที่ยว นายหน้าซ้ือขายหุ้น หรือตัวแทนขายรถยนต์เร่ิมวิตกกังวลถึงอนาคตของกิจการ เน่ืองจาก
ธุรกิจหลายประเภทเริ่มเข้าสู่การตลาดเช่ือมตรง (Direct online marketing)  ซ่ึงเป็นระบบการตลาด
ที่เลิกใช้คนกลาง (Disinter mediated) เป็นการใช้คนกลางแบบใหม่ (Reinter mediation) เป็นการ
ใช้คนกลางผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดการทางอินเทอร์เน็ตกับธุรกิจและผู้บริโภค 
ตัวอย่างคนกลางในระบบเช่ือมตรง(Online middleman) ได้แก่ mySimon.com, Priceline.com 
หรือ Thai2M.com (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550)  

Chaffey, D. (2002) ได้ให้ความหมาย ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Business) คือ                  
ธุรกิจ + เทคโนโลยี  เป็นการสร้างพันธภาพ ระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียวอย่าง
กลมกลืน ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในธุรกิจอินเทอร์เน็ต ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้
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เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างนักเทคโนโลยี นักการตลาด นักกฎหมาย นักการเงิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปกตินักเทคโนโลยีจะรับหน้าท่ีพัฒนาบริหารโครงสร้างและระบบงานท่ีอยู่ใน
กระบวนการทางธุรกิจในฐานะผู้สนับสนุนของธุรกิจ ในขณะท่ีผู้บริหารธุรกิจจะให้ความสําคัญและ
จัดสรรงบประมาณ ในส่วนเทคโนโลยีให้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง ในทางปฏิบัติแต่ละโครงการ
ต้องสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จและเห็นผลได้ภายใน 3-6 เดือน โดยมีการให้ผลตอบแทนที่
มากกว่าต้นทุนของโครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  อินเทอร์เน็ตทําให้เกิดเครือข่ายสื่อสาร 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตต้องอยู่โดยอาศัยเครือข่ายธุรกิจเช่นเดียวกัน ทัศนคติในเรื่องของการสร้างอาณาจักร
ธุรกิจท่ีตัวเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถใช้บนอินเทอร์เน็ตได้ แม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ใน
ปัจจุบันหลายรายยังต้องเป็นพันธมิตรกับบริษัทอินเทอร์เน็ตเกิดใหม่เช่นกัน ธุรกิจจึงต้องแยกแยะให้
ออกว่า อะไรควรทําภายในองค์กร และอะไรที่ควรใช้เครือข่ายพันธมิตร ซ่ึงสิ่งนี้เป็นส่วนสําคัญอีส่วน
หน่ึง สามารถกําหนดบทบาทและทิศทางของธุรกิจอินเตอร์เน็ตท่ีจะดําเนินไปอย่างมีนัยสําคัญ 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการทํา “การค้า” ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ น่ันเอง โดยคํา
ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ันจะครอบคลุมต้ังแต่ ระดับเทคโนโลยีพ้ืนฐาน อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ 
ไปจนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนกว่าน้ี แต่ว่าในปัจจุบันสื่อท่ีเป็นที่ นิยมและมีความแพร่หลายใน
การใช้งานคืออินเทอร์เน็ตและมีการนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการทําการค้ามาก E-Commerce 
(Electronic Commerce) น้ันถือเป็นการซ้ือและขายสินค้าตลอดจนบริหาร อันก่อให้เกิดรูปแบบของ
การทําธุรกิจและธุรกรรม โดยอาศัยชองทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการซ้ือและขายปกติที่ต้องมีหน้าร้าน 
คนน่ังเฝ้าและยื่นเงินสดแบบต่อหน้า ทั้งน้ีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ว่าอาจหมายรวมถึงเว็บหรือ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์  โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายและอื่น ๆ 
สอดคล้องกับ เจริญศักด์ิ รัตนาราม (2554) ได้อธิบายว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce ย่อมา
จาก Electronic Ecommerce) คือ การดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการผลิต การตลาด การขาย การ
ชําระเงิน การขนส่งผลิตภัณฑ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ีไม่ได้หมายความถึงเพียง
แค่สื่ออินเทอร์เน็ตแต่เพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงโทรศัพท์ วิทยุ แฟกซ์ เป็นต้น ซ่ึงเราสามารถท่ีจะทํา
ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียง โดย E-Commerce น้ันเริ่มต้นจากระบบการโอน
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer : EFT) แต่จุดประสงค์ไม่ได้เพ่ือเป็นการค้าขายแต่เป็น
ระบบสําหรับโอนเงินของบริษัทใหญ่ และกลุ่มของสถาบันการเงินเท่าน้ันไม่ได้แพร่หลาย ต่อมาได้ก็ได้มี
ระบบส่งเอกสาร การซื้อขายหุ้น และบริการอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง ด้วยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว 
ทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจํานวนมากข้ึนและทําให้เกิดระบบ E-Commerce ขึ้นมา  และปรีดา กิตติเด
ชานุภาพ (2549 : 15) ได้แบ่งประเภทของอีคอมเมิร์ซ ในการทําการค้าน้ันต้องประกอบด้วยอย่าง
น้อย 2 ฝ่ายก็คือผู้ซ้ือและผู้ขาย ซ่ึงผู้ซ้ือและผู้ขายน้ันก็มีหลายๆรูปแบบ ทําให้เราสามารถจัดประเภท
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังน้ี 
 1.  ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C) คือการค้าระหว่างผู้ค้า
โดยตรงถึงลูกค้าซ่ึงก็คือผู้บริโภค เช่น การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลงเป็นต้น  
 2.  ผู้ประกอบการ กับ ผู้ประกอบการ (Business to Business : B2B) คือการค้าระหว่าง
ผู้ค้ากับผู้ค้าเช่นกัน แต่ในที่น้ีผู้ค้าจะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการ ในที่น้ีจะครอบคลุมถึงเรื่องการ
ขายส่ง การทําการสั่งซ้ือสินค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต  (Supply Chain 
Management) เป็นต้น ซ่ึงจะมีความซับซ้อนในระดับต่างๆกันไป  
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ภาพที่ 2-1 แสดงความสัมพันธ์ธุรกิจแบบ B2B และ B2C 
   
 ภาพที่ 2-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจแบบ B2B และ B2C โดยธุรกิจแบบB2B คือ
การค้าระหว่างลูกค้ากับลูกค้า แต่ในที่น้ีลูกค้าจะอยู่ในรูปแบบของผู้ประกอบการ จะครอบคลุมถึงเรื่อง
การขนส่งสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบสินค้า ซ่ึงมีคนกลางเป็นตัวแทนจําหน่าย และธุรกิจ
แบบ B2C คือการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค คือการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซ่ึงก็
คือผู้บริโภค ซ่ึงผู้ค้าในที่น้ีก็คือตัวแทนจะหน่ายหรือพ่อค้าคนกลาง 
 3.  ผู้บริโภค กับ ผู้บริโภค (Consumer to Consumer : C2C) ในเร่ืองการติดต่อระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้บริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่นเพ่ือการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร ในกลุ่มคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง ขายของมือ
สอง  เป็นต้น    
 4.  ผู้ประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government : B2G) คือ การประกอบธุรกิจ
ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใช้กันมากก็คือเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ หรือที่เรียกว่า 
E-Government Procurement ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว รัฐบาล
จะทําการซ้ือ/จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นการประกาศจัด
จ้างของภาครัฐในเว็บไซต์ www.mahadthai.com หรือการใช้งานระบบอีดีไอในพิธีการศุลกากรของ
กรมศุลฯ www.customs.go.th 
 5.  ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer : G2C) ในที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์
เพ่ือการค้า แต่จะเป็นเรื่องการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทยเอง
ก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงาน เช่นการคํานวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการข้อมูล
ประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เช่นข้อมูลการติดต่อการทําทะเบียนต่างๆของกระทรวงมหาดไทย 
ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทําเรื่องนั้นๆ และสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มบางอย่างจากบนเว็บไซต์ได้ด้วย 
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 2.1  ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
  2.1.1  ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายบุคลากรบางส่วน ลดข้ันตอนการประกอบธุรกิจ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อแบบเดิมๆ  

 2.1.2  ไม่มีข้อจํากัดด้านสถานท่ี สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก หมายความว่าต้องสร้าง 
เว็บไซต์ให้มีข้อมูลเป็นภาษาสากลหรือภาษาที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราใช้มากๆ เช่นภาษาจีน ญ่ีปุ่น 
เป็นต้น 
  2.1.3  ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลา สามารถทําการค้าได้ 24 ช่ัวโมง 7 วัน ผ่านระบบ
อัตโนมัติ  
  2.1.4  หาข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบเร่ืองราคา คุณภาพสินค้าและข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจซ้ือ อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากในเรื่องนี้ สามารถเข้าไปในเว็บบอร์ดต่างๆ ในการหา
ข้อมูลได้ได้ง่ายข้ึน  
 2.1.5  มีร้านค้าให้เลือกมากข้ึน  

 2.1.6  เพียงแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดลงในเครื่องมือค้นหาก็มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย  
 2.1.7  ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ซ้ือสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ เพราะสามารถได้รับ 

สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย  
 2.1.8  สินค้าบางอย่างสามารถลดพ่อค้าคนกลางได้ ทําให้ได้ราคาที่ถูกลง คงไม่ใช่กับทุก 

สินค้าหรือทุกผู้ผลิตท่ีมีความต้องการมาทําการขายเอง อาจจะได้กับสินค้าบางชนิด  
 2.1.9  ลดความผิดพลาดในการสื่อสารจากเดิมที่ในการค้าต้องส่งแฟกซ์ หรือบางทีบอก 

จดทางโทรศัพท์โทรศัพท์ รับใบคําส่ังซ้ือแล้วมาคีย์เข้าระบบ ถ้าสามารถทําการติดต่อกันผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลกันได้เลยจะช่วยลดความผิดพลาดในส่วนน้ีไปได้ 

 2.1.10.  ลดเวลาในการผลิต นําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการคํานวณเรื่องความต้องการ 
วัตถุดิบ การทําคําสั่งซ้ือวัตถุดิบ  

 2.1.11.  เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบสํานักงานส่วนหลัง  
 2.1.12.  เปิดตลาดใหม่ หาคู่ค้า ซัพพลายเออร์รายใหม่  
 2.1.13.  เพ่ิมประสทิธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง  
 2.1.14.  เพ่ิมความสัมพันธ์กับคู่ค้าให้ดีขึ้น  
 2.1.15.  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเว็บไซต์ของบริษัท โดยการสร้างข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ลูกค้า การให้บริการหลังการขายให้คําปรึกษาเรื่องผลิตภณัฑ์ หรือการแก้ไขเบ้ืองต้นอย่างรวดเร็ว 
 2.2  ขั้นตอนการทําธุรกรรม ซ่ึงขั้นตอนการทําธุรกรรม แสดงดังภาพที่ 2-2 
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ภาพที่ 2-2  ขั้นตอนกระบวนการทําธุรกรรม 
 

   จากภาพที่ 2-2 สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 2.2.1  การหาข้อมูล/การโฆษณาประชาสมัพันธ์ (Searching & Advertising)  
วัตถุประสงค์เบ้ืองต้นในการทําเว็บไซต์ก็คือการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้รับสาร 
ดังน้ันในฝั่งของผู้ส่งสารการท่ีจะสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพ คือการสร้างข้อมูลให้มีคุณภาพ สามารถ
สืบค้นได้ง่าย อ่านแล้วเข้าใจง่าย คือหัวใจสําคัญ แต่ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลอยู่มากมาย ทํา
อย่างไรให้สามารถสื่อสารถึงกลุ่มผู้รับที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ส่วนผู้รับสารก็ต้องการ
ความสะดวกในการรับสารที่ต้องการ สามารถได้สารมาโดยง่าย และต้องมีความเข้าใจและตัดสินใจใน
การรับสารน้ันในเบ้ืองต้น เพราะฉะน้ันในขั้นตอนแรกนี้คือลูกค้าจะเข้ามาทําการสืบค้นหาข้อมูลสินค้า
ในอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะช่องทางอื่นๆแล้วแต่ความสะดวก เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการท่ีจะซ้ือ
หรือไม่ซ้ือสินค้าต่อไป  
 2.2.2  การทําธุรกรรม (Transaction) จะเริม่ตั้งแต่การทําคําสั่งซ้ือ การชําระเงินค่า
สินค้า ไปจนการจัดส่งสินค้า  
 2.2.3  การทําคําสั่งซ้ือ (Ordering) เม่ือได้ข้อมูลเพียงพอและต้องการจะทําการซ้ือสินค้า
หรือจะทําธุรกรรมกันแล้ว ในฝั่งผูข้ายต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพรองรบัอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
ตะกร้าสินค้า(Shopping Carts) ที่อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้ เช่น แสดงรายละเอียดที่ดูได้ง่ายว่าได้
ทําการเลือกสนิค้าใดๆไว้บ้างแล้วในตะกร้า รวมแล้วค่าสินค้าเป็นเท่าไร ภาษีค่าจัดส่งต่างๆ ควรแสดง
ให้เห็นด้วย และต้องสามารถให้ลูกค้าสามารถเก็บข้อมูลรายการสินค้าไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือ
ทําการสั่งซ้ือภายหลัง ตัวอย่างของระบบตะกร้าที่ได้รับการยอมรับว่าดีมากคือของ Amazon.com  
  2.2.4  ระบบการชําระเงิน (Payment Systems) ขั้นตอนที่สําคัญสําหรับทั้งฝ่ังผู้ขาย
และผู้ซ้ือสินค้า ในเรื่องการชําระเงินควรมีวิธีการให้ลูกค้าสามารถใช้บริการให้มากที่สุดที่สะดวกกับทั้ง
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ทางผู้ค้าและลูกค้า เพราะในบางคร้ังลูกค้าต้องการสินค้า แต่ไม่สะดวกในเรื่องการชําระเงินก็อาจ
ตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้า ในการพิจารณาเรื่องวิธีการชําระเงินน้ันให้พิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าว่าเป็นใคร เช่น
เป็นลูกค้าภายในประเทศ กลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน หรือกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัด วิธีที่สะดวกจะมีให้เลือก
หลายวิธีทั้งธนาณัติ การโอนเงินทางธนาคาร โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต   ส่วนใน
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ หลายๆ วิธีที่กล่าวมาคงไม่สะดวก ที่นิยมใช้กันก็มีเพียงการชําระเงินด้วยบัตร
เครดิตผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือจะใช้บริการจากผู้ให้บริการชําระเงินทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ สําหรับ
การชําระเงินที่มีมูลค่าสูงน้ัน มีผู้บริการที่เรียกว่า Escrow ซ่ึงจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่าน
เงินระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย โดยมีการทํางานคร่าวๆ คือ เม่ือผู้ซ้ือ เลือกใช้การชําระเงินผ่านบริการของ 
Escrow แล้ว เม่ือชําระเงินไปน้ันเงินจะไม่ถูกส่งไปที่ผู้ค้าทันทีแต่จะถูกเก็บไว้ที่ Escrow ก่อน เม่ือครบ
กําหนดแล้วลูกค้าไม่คืนสินค้าหรอืว่าตอบตกลงรับสินค้าแล้วจึงจะทําการโอนเงินน้ันให้กับผู้ค้าต่อไป  
 ขั้นตอนการชําระด้วยเครดิตการ์ดผ่านอินเทอร์เน็ต ในขั้นตอนการชําระเงินนั้นจะเริ่มเม่ือ
ลูกค้าเข้าสู่หน้าการชําระเงิน ระบบจะเร่ิมการทํางานในโหมดของ Secure Sockets Layer ผู้ใช้จะ
สังเกตได้ง่ายๆ ว่าเริ่มเข้าสู่กระบวนการท่ีมีระบบความปลอดภัยอยู่ด้วย โดยดูได้จากรูปแม่กุญแจที่
ปิดล็อกและสวา่งขึ้นที่ menu bar และ ด้านล่างของหน้าจอเว็บเบราเซอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
ภาพที่ 2-3  ขั้นตอนกระบวนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
จากองค์ประกอบข้างต้น เม่ือลูกค้าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตและกดปุ่ม “ตกลง/ส่ง” ข้อมูลในส่วน

ของคําสั่งซ้ือจะถูกส่งไปยังร้านค้า ซ่ึงจากภาพที่ 2-4 หมายเลข (1) หมายถึง ข้อมูลของบัตรเครดิตจะ
ถูกส่งไปที่ระบบการชําระเงินของธนาคารท่ีร้านค้าสมัครใช้บริการไว้ หมายเลข (2) หมายถึง ข้อมูล
ของบัตรเครดิตจะถูกส่งต่อไปยังธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัตรว่ามีวงเงินให้
ใช้งานได้หรือไม่ บัตรหมดอายุหรือยัง หมายเลข (3) เป็นการตรวจสอบว่าผู้ใช้บัตรน้ันเป็นเจ้าของจริง 
ถ้าบัตรยังใช้งานได้ก็จะตอบกลับมายังร้านค้าและลูกค้าว่าสามารถทําการชําระเงินในวงเงินดังกล่าวได้ 
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หมายเลข (4) หลังจากนั้นลูกค้าต้องกดปุ่มตกลงเป็นลําดับสุดท้ายเพื่อยืนยันคําสั่งซ้ือและชําระเงิน 
เม่ือร้านค้าได้รับการแจ้งการชําระเงินก็จะจัดส่งสินค้าต่อไป หมายเลข (5) ลูกค้าก็ชําระเงินท่ีใช้ไปตาม
รอบบัตรเครดิตปกติ  
 2.2.5 การจัดส่งสินค้า  สินค้าจะมี 2 รูปแบบคือ สินค้าท่ีจับต้องได้ (Tangible Goods) 
และสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้(Intangible Goods) ดังนั้นการจัดส่งจึงมี 2 รูปแบบคือ ส่งโดยผ่าผู้ให้บริการ
สําหรับสินค้าท่ีจับต้องได้ เช่นเดียวกันในการจัดส่งต้องมีวิธีให้ลูกค้าให้เลือกได้หลายวิธีตามต้องการ
เช่นกัน ส่งพัสดุตามปกติ ส่ง EMS ส่งผ่านผู้ให้บริการรับส่งสินค้า (Courier) เช่นเดียวกันต้องมีให้เลือก
ทั้งแบบส่งปกติ ส่งด่วน ส่งด่วนพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า ส่วนสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้นั้นการ
จัดส่งจะทําการส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เลย เช่น ดาวน์โหลดเพลง ซ้ือข้อมูล การเป็นสมาชิกดู
ข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น  
 
3. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะผู้ประกอบการ 

ลักษณะของผูป้ระกอบการ  Frese, M. and Kruif , Mechilen D. (2000). ได้ให้นิยามไว้คือ 
1. ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) คือ ความสามารถและความต้ังใจที่จะนําตนเอง 

ไปสู่โอกาส เป็นคนที่สามารถทํางานได้ด้วยตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ในภาวะบีบบังคับ 
2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) คือ การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ๆ  

การบริการและเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
3. ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) ความกล้าเสี่ยงแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กล้าเสี่ยงต่อ

ส่ิงที่ไม่รู้ กล้าใช้ทรัพย์สินจํานวนมากสําหรับก่อต้ังธุรกิจ และกล้ากู้ยืมทรัพย์สินจํานวนมาก 
4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive aggressiveness) คือ ความมุ่งม่ันท่ีจะ 

เอาชนะในการแข่งขัน ความพยายามท่ีจะทําให้คู่แขง่หมดประสิทธิภาพ 
5. ความสมํ่าเสมอและใฝใ่จในการเรียนรู้ (Stability and learning orientation) หมายถึง  

การที่เจ้าของกจิการมีความม่ันคงไม่เก็บสิ่งผดิพลาดมาเป็นอารมณ์ หรือผิดหวังท้อแท้ แต่จะนําเอา
ประสบการณ์เหล่าน้ันมาเรียนรู้ 

6. ความใฝ่ใจในความสําเร็จ (Achievement orientation) หมายถึง ผู้ที่ชอบงานท่ีท้าทาย 
มีแรงจูงใจในการทํางานให้สําเร็จและดีกว่าเดิม 

 
4. แนวคิดเก่ียวกับการ Affiliate Internet Marketing 
  ศรีสมัย  วิจิตร (2555) การทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา (Affiliate 
Internet Marketing)  คือ เป็นนายหน้าขายของผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการทําโฆษณาสินค้าผ่าน
ตัวแทนต่างๆ ทําให้การโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทําได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นการนํา Banner ป้าย
โฆษณาติดไว้บนเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมหรือเว็บไซต์ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของสินค้านั้นๆหรือการไปซ้ือ
โฆษณาจากเว็บไซต์ค้นหาต่างๆ เช่น Google, Yahoo, Msn เป็นต้น โดยทางบริษัทจะจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้กับผู้แทนโฆษณาก็ต่อเม่ือ ผู้แทนโฆษณาเหล่าน้ันได้แนะนําคนเข้ามายังเว็บไซต์ของ
บริษัท และคนคนนั้นได้ทําธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทกําหนดไว้ เช่น ซ้ือสินค้าหรือ สมัคร
สมาชิก เป็นต้น ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบการทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา 
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( Affiliate Internet Marketing)ไ ด้ แ ก่  Amazon.com,  eBay.com, GameFly.com, 
AbeBooks.com เป็นต้น  การประกอบธุรกิจการทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทน
โฆษณา (Affiliate Internet Marketing) กับเว็บไซต์ขายสินค้า อเมซอน(Amzon) เร่ิมเปิดดําเนินการ
ในเดือนกรกฎาคมปี 1995 โดยเริ่มจากการขายหนังสือผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยประชาสัมพันธ์ตัวเอง
ว่าเป็นร้านหนังสือท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงมีหนังสือให้เลือกซ้ือได้ถึงกว่าล้านเล่ม การขายหนังสือผ่าน
อินเตอร์เน็ตทําให้อเมซอนไม่จําเป็นต้องลงทุนในเรื่องพนักงานขายและร้านค้า และสามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็วจนในเดือนเมษายนปี 2000 Amazon มีลูกค้ารวม 20 ล้านคนจากกว่า 160 ประเทศทั่ว
โลก ต่อมาอเมซอน(Amzon) ได้เริ่มขยายตัวไปยังธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ โดยเปิดขายสินค้าประเภท
ดนตรี ในเดือนมิถุนายนปี 1998 เปิดขายวิดีโอและของขวัญในเดือนพฤศจิกายน ปีเดียวกัน ในปี 
1999 Amazon ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไป โดยเปิดการประมูลสินค้าระหว่างบุคคล และให้ผู้ค้า
ปลีกรายย่อยสามารถมาต้ังร้านภายใน Amazon ได้โดยใช้ช่ือว่า zShops พร้อมกับเพ่ิมสินค้าชนิดต่าง 
ๆ เข้าไปมากมาย จนปัจจุบันอเมซอน มีประเภทของสินค้า ดังน้ี หนังสือ CD เพลง DVD วิดีโอ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ของเล่น วิดีโอเกมส์ สินค้าสุขภาพและความงาม ศิลปะและของ
สะสม เคร่ืองครัว อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสวน เครื่องมือท่ีใช้ในบ้าน และยังมีร้าน zShops ซ่ึงมีผู้
จําหน่ายรายย่อยเข้าร่วมจํานวนมากและ มีสินค้าท่ีขายอยู่อย่างหลากหลาย พร้อมกับส่วนการประมูล
หรือ Auction ซ่ึงทําให้บุคคลธรรมดาสามารถนําสิ่งของของตนไปประมูลขายหรือหาซ้ือสินค้าจาก
ผู้อ่ืนได้ ในการธุรกิจในรูปแบบการการทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา 
(Affiliate Internet Marketing)กับเว็บไซต์ขายสินค้าอเมซอน(Amzon) เป็นการดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะการเป็นนายหน้าขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในลักษณะการทําการโฆษณาสินค้าจากผู้
เป็นเจ้าของธุรกิจซ่ึงผู้เป็นตัวแทนขายสินค้าจะได้รับผลตอบแทนในลักษณะเงินปันผลจากการขาย
สินค้านั้น ซ่ึงการทําธุรกิจในลักษณะน้ีผู้เป็นตัวแทนขายสินค้า(Affiliate)ไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเป็นของ
ตนเองหรือบริหารจัดการด้านการขายและจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าแต่อย่างใด ทําให้การประกอบธุรกิจ
ประเภทน้ีไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด โดยในวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกตกลงเป็นตัวแทนขายสินค้า
(Affiliate) กับเว็บไซต์ขายสินค้า อเมซอน(Amzon) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าท่ีเปิดทําธุรกิจในรูปแบบ
การการทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา (Affiliate Internet Marketing)     
ในต่างประเทศที่มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือสูงทําให้สามารถขายสินค้าได้ง่าย อีกท้ังมีสินค้าให้เลือก
ขายหลายอย่างและให้อัตราผลตอบแทน (Commission) ในอัตราท่ีค่อนข้างสูง โดยอยู่ที่ประมาณ               
4 - 10% ซ่ึงการสมัครเป็นตัวแทนขายสินค้าจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ 
ดังน้ี 

1) ไม่ส่งเสริมหรือขายสินค้าทางเพศ 
2) ไม่ส่งเสริมความความรุนแรง 
3) ไม่ส่งเสริมให้มีการกล่าวร้ายหรือหม่ินประมาทผู้อ่ืน 
4) ไม่ส่งเสริมให้มีการเลือกปฏิบติัหรือการจ้างเลือกปฏิบัติตามเช้ือชาติเพศ ศาสนาสัญชาต 

ความพิการ รสนิยมทางเพศหรืออายุ 
5) ไม่ส่งเสริมหรือดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
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6) ไม่มีคําว่า Amazon หรือ เครื่องหมายการค้า ทั้งในโดเมนเหลักและซับโดเมน หรือสะกด 
แบบผิด 

7) ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยเม่ือสมัครเป็นตัวแทนขายสินค้า(Affiliate) กับเว็บไซต์ขายสินค้าอเมซอน(Amzon) แล้ว 
ผู้ขายจะมีหน้าท่ีในการนําสินค้าจากผู้ขายไปโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของตนเพ่ือให้เกิดการคลิกผ่านเข้าไป
ตกลง ซ้ือสิ น ค้ า กับ ผู้ ข าย  ซ่ึ ง เ ม่ื อขายสิ น ค้ า ได้ ผู้ ข ายก็ จะ ให้ ผลตอบแทน (Commission)  
เข้าสู่บัญชีตัวแทนขายสินค้า(Affiliate) ที่ได้ทําการสมัครไว้ เพ่ือรอการโอนเข้าบัญชีธนาคารของ
ตัวแทนขายสินค้า(Affiliate) ต่อไป การทํางานของระบบการทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ผู้แทนโฆษณา (Affiliate Internet Marketing) โดยทั่วไปแล้ว นั้นก็คือระบบนายหน้าทางระบบ
ออนไลน์ ซ่ึงการขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํางานหรือดําเนินงานน้ันก็ย่อมมีระบบ และขั้นตอนท่ีแตกต่าง
กันตามแต่ละเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ ดังน้ันหากมีผู้สนใจธุรกิจในด้านน้ีจริงๆ มีความจําเป็นอย่างย่ิง
ที่ต้องใช้การศึกษาด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่ง แต่โดยภาพรวมแล้ว การทํางานของ การทําการตลาดทาง
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา (Affiliate Internet Marketing) อธิบายได้ดังน้ี  
  1) บุคคลท่ัวไปหรือคนท่ีสนใจทําธุรกิจประเภทน้ีค้นหาบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนให้ 
เม่ือพบบริษัทที่ต้องการแล้วจึงทําการสมัครเป็นตัวแทนกับเว็บไซต์บริษัทนั้น ๆ  
  2) เม่ือทําการสมัครตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วตัวแทนก็จะได้รับ linkID ซ่ึงเป็นเสมือนตัว
เช่ือมโยงลูกค้ า  เว็บ ไซ ต์นายหน้ า  และ เว็บ ไซ ต์ของบริษั ท ท่ี จะขาย สินค้ า เข้ าไว้ ด้ วย กัน  
โดยนายหน้าเม่ือได้รับ linkID แล้วก็จะนํา linkID มาใช้ทําการตลาดในเว็บไซต์ของตนเอง  
   3) เม่ือลูกค้าเห็นการโปรโมทและสนใจที่จะทําธุรกรรมกับทางเว็บไซต์กับทางบริษัทที่
เว็บนายหน้าจัดหามาผ่านทาง linkID ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ก็จะทําการบันทึกธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น
พร้อมจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายหน้าตามท่ีได้ตกลงกันไว้  
  วิธีการ ในการเป็นตัวแทนขาย (Affiliate Marketing ) 
   1) การทําการตลาดผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail Marketing) เป็นการทํา
การตลาดท่ี Affiliate Marketer หลายๆ คนนิยมใช้กัน โดยจะส่งอีเมลไปหากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่ม
สมาชิก เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ วิธีการก็เช่น ส่งอีเมลแนะนําสินค้าไปหาสมาชิก แล้ว
แทรก Affiliate Lingks เข้าไปด้วย พอคนท่ีอ่านอีเมลคลิกผ่านลิงค์เข้าไปซ้ือสินค้าตามลิงค์น้ัน 
Affiliate Marketer จะได้รับค่าคอมมิสชันตามข้อตกลง แต่การส่งอีเมลในลักษณะนี้ ต้องไม่เข้า
ลักษณะ Spam Mail  เพราะอาจจะผิดกฎหมาย หรือไม่ก็ มีสิท ธ์ิโดนแบนจากการโฆษณา 
(Advertiser) ที่เราสมัครเป็นตัวแทนโฆษณา  
   2) การทําการตลาดผ่านบล็อก (Blogging Marketing) ปัจจุบันบล็อก (Blog) กําลัง
ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย  จึงเป็นช่องทางหน่ึงในการทําการตลาด เช่น อาจจะเขียนบล็อก
เกี่ยวกับสินค้าเพ่ืออธิบายรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าน้ัน ๆ แล้วแทรก 
Affiliate Links ลงไป บางคนสร้างบล็อกท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจจนโด่งดังเป็นที่นิยม และมีคนเยี่ยมชม
เป็นจํานวนมากทาให้สามารถสร้างรายได้จากตัวแทนขาย(Affiliate Marketing) ได้มากมาย  ตัวอย่าง
ของผู้ให้บริการสร้างบล็อกท่ีได้รับความนิยมและสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี ได้แก่ WordPress.com, 
Blogger.com เป็นต้น  
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   3) การทําการตลาดด้วยบทความ (Article Marketing) เป็นการเป็นตัวแทนขาย 
(Affiliate Marketing ) โดยการเขียนบทความข้ึนมา เป็นบทความที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ
สินค้าท่ีเราต้องการขาย จากน้ันจึงนําบทความที่ว่าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเว็บซ่ึง
เป็นแหล่งรวบรวมบทความ และมักมีคนเข้าไปอ่านเป็นจํานวนมาก เช่น EzineArticles.com, 
Goarticles.com, ArticleCity.com เป็นต้น  
   4) การทําการตลาดผ่านสื่อวิดีโอ (Video Marketing) คล้ายๆ กับการทําการตลาดด้วย
บทความ (Article Marketing) เพียงแต่เราต้องสร้างคลิปวิดีโอ แล้วพยายามแทรกลิงค์ หรือ URL 
ของเว็บไซต์ของเราลงไปด้วย เม่ือมีคนดูคลิปวิดีโอเหล่าน้ันแล้วเกิดสนใจ ก็มีโอกาสตามลิงค์ของเรา
เข้ามายังเว็บไซต์ขายสินค้าของเราได้ เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางที่ดีในการทําการตลาดด้วยวิดีโอ (Video 
Marketing) ก็อย่างเช่น Youtube.com , Metacafe.com  
   5) การทําการตลาดแบบซ้ือลิงค์โฆษณา (Paid Link Placement Marketing) เป็นการ
ซ้ือ จํานวนผู้เข้าชม (Traffic) จากเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจํานวนมาก พูดง่ายๆ ก็คือการที่เราไปฝากลิงค์
โฆษณาหรือป้ายโฆษณา แล้วเหมาจ่ายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามแต่ข้อตกลง
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการในลักษณะน้ี เช่น Text-link-ads.com , Adbrite.com เป็นต้น  

6) การทําการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM) ปัจจุบัน
เครื่องมือค้นหา(Search Engine) เข้ามามีอิทธิพลในการใช้อินเตอร์เน็ตของเราอย่างมาก เวลาเรานึก
อะไรไม่ออก หาคําตอบไม่ได้ ส่วนใหญ่จะนึกถึงการค้นหาจากเครื่องมือค้นหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Google , Yahoo! , MSN หรืออ่ืนๆ การค้นหาสินค้าและบริการต่าง ๆ จากเคร่ืองมือค้นหาที่ทําให้
เกิด SEM ขึ้น ถือเป็นช่องทางหน่ึงในการทําโฆษณา 

การเป็นการทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา (Affiliate Internet 
Marketing) คือการทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา โดยทางบริษัทจะจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้กับผู้แทนโฆษณาก็ต่อเม่ือ ผู้แทนโฆษณาเหล่าน้ันได้แนะนําคนเข้ามายังเว็บไซต์ของ
บริษัท และคนน้ันได้ทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทกําหนดไว้ เช่น ซ้ือสินค้า หรือ สมัคร
สมาชิก เป็นต้น ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบ การทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา 
(Affiliate Internet Marketing)ได้แก่ eBay.com ให้ค่าตอบแทนกับผู้แทนโฆษณา $12  ทุกครั้งท่ี
สามารถแนะนําให้คนมาสมัครสมาชิก สําหรับ  GameFly.com ให้ค่าตอบแทน $12 ทุกคร้ังท่ี
สามารถแนะนําให้คนมาสมัครสมาชิกได้ และ AbeBooks.com  ให้ค่าตอบแทนกับผู้แทนโฆษณา 5%  
ของยอดขายท้ังหมดที่ผู้แทนโฆษณาทําได้ รูปแบบของ Affiliate Marketing มีดังน้ี 

1) PPC Search Engine  คือ การนํา Affiliate Link ของบริษัทต่างๆ ไปทําการ 
โฆษณาบน Search Engine ต่างๆโดยตรง หรืออาจจะทําเว็บไซต์อ่ืนๆที่มีการนํา Banner ของบริษทั
ต่างๆ แล้วนําไปโฆษณาผ่านทาง PPC Search Engine ก็ได้วิธีน้ีจะเป็นวิธีที่ทํารายได้ Affiliate 
Marketing ทีร่วดเร็วท่ีสุด และสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ในด้านการทําเว็บไซต์มากนัก 
และไม่จําเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอีกด้วย 

 2)  Comparison Shopping Website คือ การทําเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลของสินค้า
จากบริษัทต่างๆ แล้วมาเปรียบเทียบกันว่า ในสินค้าประเภทเดียวกันน้ัน ถ้าซ้ือจากแต่ละบริษัท จะมี
ข้อดี ต่างกันอย่างไร เช่น ราคาถูกกว่า หรือ ค่าจัดส่งฟรี ระยะเวลารับประกันนานกว่า เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้บริโภคสามารถท่ีจะอ่านข้อมูล และเลือกซ้ือสินค้าจากบริษัทที่ผู้บริโภคคิดว่าเหมาะสมที่สุด  
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 3)  Loyalty web sites  คือ การทําเว็บไซต์สมาชิก ที่มีการเสนอเงินรางวัลหรือมีการ
สะสมแต้มเพ่ือแลกรางวลัให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก เม่ือผู้ที่เป็นสมาชิก ทําการดูโฆษณา หรือ สมัครสมาชิก 
หรือ ซ้ือสินค้า ผ่านทาง Affiliate Link ของทางเว็บไซต์สําหรับการทําเว็บไซต์ประเภทน้ีน้ัน ให้
ตรวจสอบกับบริษัท (Advertiser) ที่จะนํามาโฆษณา เพราะว่าบางบริษัทอาจจะห้ามไม่ให้โฆษณา
เว็บไซต์ของตนเองผ่านทาง Loyalty web sites เว็บไซต์ประเภทน้ี อาจจะเคยคุ้นกค็อื ประเภทที่มี
โฆษณาตามอินเตอร์เน็ตต่างๆว่า ดูโฆษณา หรือ เช็คอีเมล์ฟรีแล้วได้เงิน หรือว่า ให้กรอก
แบบสอบถามต่างๆแล้วได้เงินนั่นเอง หรือท่ีเรียกกันว่าธุรกิจคลิกอ่าน PTC นั่นเอง 

 4)  Sales Promotions website คือ การทําเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลของสินค้าต่างๆที่มี
การลดราคา มีการแจกคูปอง มีการสะสะแต้ม หรือมีการแจกสิทธิเพ่ิมเติมให้ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงจะ
ให้ประโยชน์กบัลูกค้าท่ีต้องการซ้ือสินค้า ให้สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ในราคาท่ีถูกที่สุดในช่วงเวลา
น้ันๆ  

 5)  Content niche website คือ การทําเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวข้องกับ
เรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น วิธีการเขียน Essay วิธีการสมัครงาน วิธีการเลือกซ้ือ Web Hosting 
เป็นต้น เพ่ือทําให้คนท่ีต้องการหาความรู้ในด้านน้ันๆ เข้ามาอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ และก็มีแนวโน้มท่ี
จะซ้ือสินค้า  จากเว็บไซต์ที่ทําการโฆษณาให้ 

 6)  Personal website คือ การทําเว็บไซต์ส่วนตัว ที่ไม่มีลักษณะบังคับ อาจจะทํา
เว็บไซต์แปลกๆที่ทําให้คนเข้ามาเย่ียมชมจํานวนมากในแต่ละวัน ก็สามารถนํา Banner หรือ Affiliate 
Link มาวางไว้บนเว็บไซต์ เพ่ือให้เวลาที่มีคนเห็น Banner และสนใจในสินค้า คลิกผ่าน Banner เข้า
ไปซ้ือสินค้าได้วิธีนี้ก็คล้ายๆกับการโฆษณาบนทีวีน่ันเอง คือ ไม่เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเท่าไหร่ เน้นให้
คนจํานวนมากเห็นโฆษณา Banner จากน้ัน ใครจะคลิกหรือไม่คลิกก็ได้  
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       ภาพที่ 2-4  ขั้นตอนการทํางาน Affiliate Internet Marketing 
 
5. แนวคิดเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด 
 อรชร มณีสงฆ์ (2546: 80-84) ได้กล่าวถึงการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในหัวข้อขั้นตอน
การจัดการตลาดทางอินเตอร์เน็ตไว้ดังน้ี 

5.1  ด้านผลิตภัณฑ์ ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มีองค์ประกอบให้เลือกได้ตามความ 
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้กิจการควรจะมีการพัฒนาสินค้าให้มีทางเลือกจํานวนมากโดย
แยกองค์ประกอบของสินค้าออกเป็นส่วนๆ เพ่ือยืดหยุ่นสําหรับความต้องการที่หลากหลายจากทุกมุม
โลก การพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเน่ืองก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคํานึกถึง เพราะผู้ซ้ือสามารถ
เปรียบเทียบรูปแบบ คุณภาพและราคาของสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา การนําเสนอสินค้าที่
แปลกใหม่แตกต่างเท่าน้ันจึงจะมีโอกาสอยู่รอดได้ และเป็นการลดการลอกเลียนแบบได้ดีอีกด้วย 
ผู้ประกอบการควรปรับปรุงสินค้าให้สะดวกในการขนส่ง เนื่องจากผู้ซ้ือได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
มากมายผ่านอินเตอร์เน็ต สินค้าจึงล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ซ้ือไม่สั่งซ้ือจํานวนมาก ดังน้ันสินค้าที่
จะเสนอขายทางเว็บต้องคํานึงถึงการแบ่งส่งหรือจัดส่งเป็นครั้งละน้อยๆ หรือในกรณีที่ราคาสินค้าต่อ
หน่วยต่ํา นักการตลาดอาจต้องพิจารณาการจัดหีบห่อเพ่ือส่งเสริมการขายมากกว่า 1 ช้ิน เพ่ือจัด
แสดงเป็นชุดในหีบห่อที่สวยงาม 

5.2  ด้านราคา ระบบการตลาดทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่มีการแข่งขันสูงจึงมักทําให้เกิด 
สงครามราคาขึ้น การต้ังราคาขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือหลีกเลี่ยงสงครามราคา มีหลายประการ 
ได้แก่  
      5.2.1  ควรต้ังราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ  หรืออาจเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคา หรือกลุ่มที่เน้นคุณภาพหรือบริการหลังการขายมากกว่าสินค้าราคาถูก  
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  5.2.2  เม่ือต้ังราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง  นักการตลาดต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่สินค้าและทํา
ให้ผู้ซ้ือรับรู้ได้ว่าเขาจะได้รับคุณค่าอะไรที่คู่แข่งไม่มีให้ 
  5.2.3  หากสินค้าที่ขายเป็นสินค้าท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ราคาบนเว็บไซต์ ต้อง
ถูกกว่าและคุ้มค่าท่ีลูกค้าจะรอคอย 
  5.2.4  ควรมีการต้ังหลายระดับราคาให้เลือก  
  5.2.5  ควรกําหนดราคาให้เป็นราคาที่ลูกค้าเลือกส่วนประกอบเองได้ (Optional 
Pricing) ตามลักษณะของสินค้าท่ีลูกค้ากําหนดได้ 
  5.2.6  การต้ังราคาโดยคํานึงถึงคู่แข่งเป็นหลัก  โดยต้ังราคาท่ีตลาดยอมรับได้หรือ
เอาชนะคู่แข่งได้ แล้วค่อยทอนลงมาว่าต้องการกําไรเท่าใด ที่เหลือจึงเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้อง
ควบคุมให้ได้ 
  5.2.7  การต้ังราคาควรมีการแยกภาษีและค่าขนส่งให้ชัดเจน เพ่ือให้ดูระดับราคาไม่สูง
เกินไปและไม่ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิด หากเป็นการขายระหว่างประเทศต้องขายตาม “ราคาส่งมอบถึง
ท่าเรือของผู้ขาย (F.O.B)” 
 5.3.  ด้านการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า วิธีที่นิยมมาก
ที่สุดได้แก่ การลงทะเบียนในเครื่องมือค้นหา (Search Engine) ซ่ึงต้องพยายามลงทะเบียนให้มีช่ือ
ขึ้นอยู่ในอันดับต้นๆ ที่ไม่เกินย่ีสิบอันดับแรก และควรจัดทําไรอีเมล์แนะนําตัวไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ทําการแลกแถบโฆษณา (Banner) การแลก Link หรือทํากิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ที่สําคัญๆ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจใช้การโฆษณาร่วมกับสื่อผสมอ่ืนได้อีกมากมาย เช่น การใส่ช่ือเว็บไซต์ไว้ใน
ช้ินงาน นามบัตร แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ หรือแม้กระทั่งการโฆษณาทางวิทยุก็ประกาศให้ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ การสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Marketing Communication) 
Laudon and Traver (2004: 413 - 426) ได้กล่าวถึงการสื่อสารทางการตลาด ว่าสร้างขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และเพ่ือสร้างยอดขาย โดยรูปแบบการ
ส่ือสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่สําคัญมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  5.3.1  การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) หมายถึง การลงโฆษณาในเว็บไซต์ 
หรือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ประโยชน์ของการโฆษณาออนไลน์คือความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและความสามารถในการติดตามผลได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยัง
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร 2 ทางระหว่างผู้โฆษณาและกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ผู้โฆษณาควรคํานึงถึงผลที่ได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนด้วย รูปแบบของการโฆษณาออนไลน์มี 4 
รูปแบบ ได้แก่ 
  5.3.1.1  การโฆษณาด้วยป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (Banner) ปัจจุบันป้าย
โฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ภายในเว็บไซต์มีหลายขนาดและหลายรูปแบบให้ผู้โฆษณาเลือกใช้ตามความ
เหมาะสม ซ่ึงวิธีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์มี 2 วิธี ได้แก่ การตกลงติด
ป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (Banner Swapping) และ การติดต่อกับ
บริษัทท่ีมีเครือข่าย ให้ลงป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายของตนจะเข้าชม 
(Banner Exchange)  
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  5.3.1.2 การโฆษณ าด้ วย เว็บ ไซ ต์ เครื่อ งมือ ช่วยค้นหา  (Search Engine 
Optimization) Turban and other (2006: 470) ได้กล่าวถึงการโฆษณาด้วยเว็บไซต์เครื่องมือช่วย
ค้นหาว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือช่วยค้นหาเพ่ือหาข้อมูลที่ต้องการ ดังน้ันการทําให้
เว็บไซต์ของตนปรากฏในผลลัพธ์จากการค้นหาจะช่วยเพ่ิมจํานวนผู้เข้ชมเว็บไซต์ได้ แต่เน่ืองจาก
จํานวนคู่แข่งที่สูง ดังน้ันโอกาสในการติดอยู่ในอันดับ 1-10 จึงไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้แต่ละเว็บไซต์ 
ก็มีวิธีการสืบค้นและจัดเรียงตําแหน่งไม่เหมือนกัน เม่ือติดอันดับ 1-10 ของเว็บไซต์หน่ึงจึงไม่ได้
หมายความว่าจะมีผลต่อเว็บไซต์อ่ืนๆด้วย 
   5.3.1.3  การเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Sponsorship) หมายถึง การให้การ
สนับสนุนด้านการเงินในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณะของ
สินค้าและสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นการหลังผลระยะยาว 
   5.3.1.4  การสร้างความสัมพันธ์กับเว็บไซต์อ่ืน (Affiliate Relationship) การ
อนุญาตให้บริษัทหน่ึงจัดวางเครื่องหมายการค้าหรือป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เข้าชมสามารถเลือก
คลิกเพ่ือเข้าไปสู่เว็บไซต์น้ันได้ ตัวอย่างของ Affiliate Relationship ที่เป็นที่รู้จักคือ การร่วมมือกัน
ระหว่างเว็บไซต์ Amazon และ ToysRus  
  5.3.2  การตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Marketing) หมายถึงการสง่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไปยังผูท้ี่มีรายช่ือในรายการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mining List) วิธีนี้ถูกนําไปใช้ในการหาลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเดิม 
นอกจากน้ียังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ิมความน่าเช่ือถือ ก่อให้เกิดการจดจําตราสินค้า
และการกลับเข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์อีกครั้ง แต่วิธีนี้ควรได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน มิฉะน้ันจะถือ
ว่าเป็นเมล์ขยะ (Spam Mail) ที่สร้างความรําคาญแก่ลูกค้าและสง่ผลเสียต่อความสัมพันธ์ระยะยาวได้ 
   5.3.3  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึงการเผยแพร่ความรู้และข่าวสาร
ขององค์กรแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือสาธารณชน ด้วยวิธีการอ่ืนที่ไม่ใช่การโฆษณา เช่น การจัด
กิจกรรมพิเศษ อาทิ การฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่ การจัดประชุมเพ่ือแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน การออก
วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น จดหมายข่าว 
 5.3.4  ด้านบริการต่างๆ ที่จะมีให้แก่ลูกค้า กิจการจะต้องคํานึงกลยุทธ์เกี่ยวกับบริการ
เสริมต่างๆ ที่จะมีให้กับลูกค้าและช่วยให้การทําการตลาดทางอินเตอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์ได้ เช่น ระบบ
ตะกร้าสินค้า ซ่ึงมีหลายรูปแบบที่ต้องศึกษาและวางแผนก่อนเลือกใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบ
พฤติกรรมของผู้ซ้ือ ได้แก่ ตะกร้าแบบแสดงราคารวมค่าขนส่ง ตะกร้าแบบค้าส่ง ตะกร้าแบบแก้ไข
สินค้าได้ นอกจากน้ียังมีกลยุทธ์ในส่วนท่ีเก่ียวกับการบริการเสริมอ่ืนๆ  
 5.3.5. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) 
การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าแสดงถึงการเจริญเติบโตอย่างม่ันคงขององค์กร Turban 
and others (2006: 694-695) ได้กล่าวถึงกระบวนการเบ้ืองต้นสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ที่จะ
ก่อให้เกิดการบริหารการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่กระบวนการขั้น
ต่อๆไป เช่น กระบวนการคัดกรองข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data Mining) การสร้างหน้าเว็บไซต์ให้
เหมาะสมกับลูกค้า (Personalization) ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการ
ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมด้วยเน้ือหาท่ีครบถ้วน ภายในเว็บไซต์ไม่ควรบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่ควรประกอบด้วยเน้ือหาสาระท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมและบริการฟรี
ต่างๆ ขั้นตอนต่อไปคือการรับฟังผู้เข้าชม เว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จด้านการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าจะรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าชมด้วยวิธีที่หลากหลายได้แก่ 
 5.3.5.1  ค้นหาข้อมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เขา้ชมเกี่ยวกับความพึง
พอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ คําคามท่ีถามบ่อย หรือข้อติชมต่างๆ 
 5.3.5.2  สํารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าชมอย่างสมํ่าเสมอ ปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่
ผู้เข้าชมมักไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบการสํารวจความคิดเห็น ทําให้บางเว็บไซต์เสนอให้รางวัล
เล็กๆน้อยๆ แก่ผู้เสียสละเวลาตอบคําถาม เช่น การให้ส่วนลดสําหรับการสั่งซ้ือคร้ังต่อไป แบบสํารวจ
ควรกระชับและใช้เวลาในการตอบคําถามไม่เกิน 5 นาที และคําถามท่ีสาํคัญควรจัดไว้ในอันดับต้นๆ 
ในกรณีที่ผู้เข้าชมไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้จนจบ 
 5.3.5.3  การสร้างบัญชีรายช่ือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไ์ปยังกลุ่มผู้เข้าชมที่สนใจในเรือ่งเดียวกันและติดต่อสื่อสารกันผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
 5.3.5.4  การสร้างพ้ืนท่ีเพ่ือการแสดงความคิดเห็น (E-forum) ภายในพื้นที่เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถต้ังคําถาม ตอบคําถาม และแสดงความคิดเห็น 
 5.3.5.5  การสร้างกลุ่มสนทนา ภายในห้องสนทนาผู้เข้าชมสามารถสื่อสารโต้ตอบ
กันได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นประโยชน์แก่เจ้าของเว็บไซต์เพราะไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จา่ยในการดูแล
มากนัก 

5.4  หลักการกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ (2551) ได้กล่าวถึง
ส่ือรูปแบบออนไลน์ (Online Media) ว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีลักษณะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) 
และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อแบบออนไลน์นั้นสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและบุคคล
ทั่วไปได้มากขึ้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์น้ัน จะสร้างให้เกิดการรับรู้ การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และ ก่อให้เกิดการซื้อขายตามมา และด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งเสริมให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์น้ันทําได้
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การโฆษณาออนไลน์แบบ (Contextual Ads) ป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ 
(Banner Ads) การประชาสัม พัน ธ์โดยการสร้างชุมชนออนไลน์  (Online Communication 
Building) เครือข่ายการโฆษณา (Advertising Networks) และการประชาสัมพันธ์ผ่าน e-mail 
Marketing ซ่ึงรวมถึงการส่ง e-mail โดยวิธี spam เป็นต้น  โดยในแต่ละรูปแบบการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์น้ันสามารถสร้างความดึงดูดและความสนใจให้แก่ลูกค้าได้มากย่ิงขึ้นซ่ึงอาจจะมีรูปแบบ
การนําเสนอที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น อักษรเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เป็นต้น 
ในขณะที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และจดหมายนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็นไปในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว ซ่ึงจะขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ดังนั้น
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จึงมีหลายรูปแบบดังน้ี 
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5.4.1 การโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา (Banner Advertising) เป็นการโฆษณาผ่าน
ส่ือรูปแบบหนึ่งที่ผู้โฆษณานิยมใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของตนเอง โดย
ลักษณะของป้ายโฆษณา (Banner) นั้นส่วนใหญ่จะเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ่ึง
มีขนาดที่แตกต่างกันโดยมีหน่วยวัดขนาดเป็น Pixel ซ่ึงลักษณะของป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์น้ันมี
หลายแบบด้วยกันอาทิ เช่น  ภาพ น่ิ ง (Static Banner) ภาพกระพริบ  (Gif Animation) และ
ภาพเคลื่อนไหว (Flash Animation) โดยแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เย่ียมชมเว็บไซต์
เกิดความสนใจ และพร้อมที่จะกดเข้าชม (คลิก)ในที่สุดและภายหลังจากท่ีผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ได้ทําการ
คลิกป้ายโฆษณาก็จะถูกเช่ือมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา ซ่ึงหน้ารายละเอียดของการ
โฆษณาน้ันอาจเป็นเพียงหน้าเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวก็ได้ โดยป้ายโฆษณาเหล่าน้ีสามารถจัดหาได้ใน
หลายวิธี ได้แก่ การจ่ายค่าโฆษณาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนป้ายโฆษณา
กับพันธมิตรธุรกิจ หรือโครงข่ายการแลกเปลี่ยนป้ายโฆษณา (Banner Exchange Network) หรือ 
การนําไปลงประกาศในเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ทําการประกาศได้ฟรี รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับป้าย
โฆษณา (Banner)  รูปแบบการโฆษณาด้วยป้ายโฆษณา (Banner) ป้ายโฆษณาส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ
การโฆษณาอยู่ 4 ชนิด คือ 
 5.4.1.1  Keyword Banner เป็นการโฆษณาที่จะปรากฏก็ต่อเม่ือคําท่ีถูก
กําหนดไว้ล่วงหน้าถูกค้นหาพบจากเครื่องมือ Search Engine โดยการโฆษณาในลักษณะนี้จะมี
ประสทิธิภาพเป็นอย่างมากสําหรับบริษัททีต้่องการจํากัดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับให้
ตรงตามความต้องการของผู้โฆษณา 
 5.4.1.2  Random Banner หรือ Rotation Banner เป็นป้ายโฆษณาท่ีเกิดข้ึน
แบบสุ่มการแสดงป้ายโฆษณาจะถูกสุ่มไปทุกครั้งเม่ือได้มีการเปิดหน้าเว็บเพจใหม่ 
 5.4.1.3  Banner Swapping เป็นการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน ป้ายโฆษณา
ออนไลน์ ระหว่างเว็บไซต์กับเว็บไซต์โดยตรง ซ่ึงเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ยุ่งยากในการจัดเรียง และ
กําหนดตําแหน่งป้ายโฆษณาของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับจํานวนการจราจรข้อมูล ซ่ึงบริษัทจะต้อง
ติดต่อกับเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์เพ่ือตกลงเงื่อนไขและความต้องการร่วมกัน 
 5.4.1.4  Banner Exchange เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนป้ายโฆษณาท่ีง่าย และ
สามารถจับคู่ระหว่างกันได้มากกว่า น่ันคือการทําการแลกกับหลายๆเว็บไซต์ ซ่ึงอาจจะ 3 เว็บไซต์
หรือมากกว่า มาตรฐานป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณามีหลายขนาด หลายชนิดตามแต่ละเว็บไซต์ต่างๆ ได้
มีการกําหนดขึ้น โดยประมาณร้อยละ 90 จะมีความกว้างอยู่ระหว่าง 120-500 IMU (IMU คือ 
Interactive Marketing Units) หรือในทางการออกแบบใช้หน่วยเป็นพิกเซล ความสูงอยู่ที่ 45-125 
IMU หลักในการพิจารณาจัดทําป้ายโฆษณาในการเลือกลงโฆษณาด้วยป้ายโฆษณาไปยังเว็บไซต์ใดๆ
น้ัน สิ่งสําคัญอย่างย่ิงที่ต้องพิจารณา ได้แก่   งบประมาณ    การตัดสินใจว่าจะบริหารโฆษณาด้วย
ตนเอง หรือใช้บริการเครือข่ายการโฆษณา (Network) หรือตัวแทนโฆษณา (Agency)  พิจารณาถึง
เว็บไซต์ที่เราจะทําการลงโฆษณา จะต้องเลือกเว็บไซต์ที่ผู้เข้าเย่ียมชมท่ีมีความสนใจในส่ิงที่ธุรกิจ
กําลังนําเสนอ  ผู้ลงโฆษณาจะต้องพิจารณาข้อมูลสําคัญต่างๆของเว็บไซต์ที่จะทําการลงโฆษณา 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเว็บไซต์ผู้ดูแล กลุ่มผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ สถิติความนิยมของเว็บไซต์ 
รูปแบบและราคาค่าโฆษณา และ พิจารณาประเภทของโฆษณา ได้แก่ ขนาด หน้าเว็บเพจ ตําแหน่ง 
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ความถ่ีในการแสดงเทคนิคในการลงโฆษณาออนไลน์   เลือกโฆษณาในเว็บไซต์ หรือหมวดหมู่ที่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายเลือกตําแหน่งการวางโฆษณาที่มีโอกาสผ่านสายตาผู้เข้าเย่ียมชมมากท่ีสุด โดยอาจ
เลือกให้อยู่ตรงส่วนบนของหน้าแรกซ่ึงเป็นตําแหน่งที่มีความโดดเด่นที่สุดหลีกเลี่ยงการทํา Pop-up, 
Pop-Under, หรือ Floating Ad ซ่ึงจะเป็นการรบกวนผู้เย่ียมชมและนําไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อ
ตราสินค้าได้ โดยท่ัวไปหลักสําคัญในการพิจารณาอัตราค่าโฆษณาด้วยป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ 
สามารถพิจารณาจากความคุ้มค่า ละความเหมาะสมซ่ึงได้จากปัจจัยต่างๆดังน้ี   ความนิยมของ
เว็บไซต์   ขนาดและประเภทของโฆษณา  ตําแหน่งการวางของป้ายโฆษณา  จํานวนโฆษณาที่ถูก
แบ่งในตําแหน่งเดียวกัน   จํานวนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงทั้งหมดของการโฆษณา  ความถี่ ความยาว 
หรือความต่อเน่ืองของการแสดงผลการวัดผลสําเร็จ  เป็นวิธีการคํานวณผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจาก
การลงทุนจากโฆษณาว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด  Reach วัดจากเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้ เช่นกําหนด
เป้าหมายจํานวนการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์จากการเห็นป้ายโฆษณา  Impression การนับจํานวนคร้ัง
ของโฆษณาที่ถูกแสดง  Click Ratio หรือ Click Through Rate วัดอัตราส่วนความสําเร็จที่ผู้เข้า
เย่ียมชมเว็บไซต์ได้ทําการคลิกป้ายโฆษณาต่อจํานวนคร้ังที่ป้ายแสดง 

 5.4.2  การโฆษณาผ่านทางสื่อผสม Rich  Media (Rich Media Advertising )  เป็ น
การนําเอาสื่อผสม (Multimedia) ลักษณะต่างๆ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเน้ือหาในป้ายโฆษณาเพ่ือเพ่ิม
ความน่าสนใจ เช่น Video Presentation และ Flash Animation ส่งผลให้ป้ายโฆษณานั้นๆ มีอัตรา
การคลิกมากกว่าโฆษณาท่ีเป็นภาพน่ิงทั่วไป และยังช่วยสร้างภาพลักษณะของตราสินค้า หรือการ
จดจําท่ีดีขึ้นด้วย โดยจากการสํารวจผู้บริโภคส่ือโฆษณาออนไลน์จํานวน มากกว่า 150,000 คน พบว่า
การโฆษณาด้วย Rich Media มีส่วนทําให้จํานวนการคลิกท่ีมีต่อโฆษณาเพ่ิมข้ึนจาก 321 ล้านคร้ังต่อ
สัปดาห์เป็น 1,800 ล้านคร้ังต่อสัปดาห์ภายในเวลาเพียง 9 เดือน และยังช่วยในการจดจําตราสินค้าได้
มากขึ้นถึงร้อยละ 71 เม่ือเปรียบเทียบกันสื่อโฆษณาออนไลน์แบบไม่เคลื่อนไหว จากผลงานวิจัยในปี 
พ.ศ. 2547 ของ DART พบว่าป้ายโฆษณาแบบ Rich Media มีอัตราการคลิกที่ค่อนข้างคงท่ี โดยมี
ค่าเฉลี่ยการคลิกสูงกว่าป้ายโฆษณาแบบปกติถึง 5 เท่า และพบว่าอัตราการเข้าอ่านรายละเอียดต่อ 
(View Through Rate) มากว่า 5 เท่า 
  5.4.3  การโฆษณาด้วยการแลกเปลี่ยนการเช่ือมโยง (Ling Exchange Advertising)
เปรียบเสมือนการเช่ือมโยงเว็บไซต์ต้ังแต่ 2 เว็บไซต์ขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนการ
เช่ือมโยง (Link) ระหว่างเว็บไซต์ที่มีลักษณะต่างตอบแทนกัน เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าเย่ียมชม ซ่ึงวิธีการ
แลกเปลี่ยน (Link) สามารถทําได้ 2 วิธีต่อไปนี้ 
  5.4.3.1  การแลก Link แบบต่างตอบแทน เป็นการแลกเปลี่ยนการเช่ือมโยง 
Link ระหว่างเว็บไซต์ โดยมีข้อตกลกซ่ึงกันและกันว่า จะทําการเช่ือมโยง ก็ต่อเม่ืออีกเว็บไซต์ได้ทําการ
เช่ือมโยงกลับมาเสียก่อน อาทิเช่น เว็บไซต์ที่ให้บริการ Submit Directory จะทําการสร้าง Link 
เช่ือมโยงให้แก่เว็บไซต์ต่างๆที่ทําการเช่ือมโยงกัน ก็ต่อเม่ือต่างฝ่ายต่างวาง Link ของอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 
  5.4.3.2  การแลก Link กันในกลุ่ม เป็นการอนุญาตให้กิจการสามารถทําการ
เลือกเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรกันเพ่ือขอแลกเปลี่ยนการเช่ือมโยงระหว่างกันในกลุม่พันธมิตร 
  5.4.4  การโฆษณาผ่านทางหน้าโฆษณาของเว็บไซต์ (Landing Page Advertising) 
เป็นหน้าเว็บเพจที่เราสร้างขึ้นมา โดยมีข้อมูลสินค้าท่ีครบถ้วนและเพ่ิมแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ 
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จากผู้เข้าเย่ียมชม ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า Lead Capture Page เป็นหน้าที่ปรากฏข้ึนภายหลังจากท่ี
กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้า ได้ทําการคลิกลงบนสื่อโฆษณาของเรา แล้วไปแสดงผลท่ีหน้า 
Landing Page ซ่ึงเปรียบได้กับเคร่ืองบินท่ีร่อนลงจอดบนสนามบิน โดยปกติแล้วในหน้า Landing 
Page น้ีมักจะแสดงเนื้อหาโดยเป็นการขยายต่อจากเนื้อความเดิมของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดย
ผ่านป้ายโฆษณา จากข้อความใน e-mail หรือ จากผลทีไ่ด้จากการค้นหาด้วย เครื่องมือ Search 
Engine เป็นต้น ซ่ึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการปิดการขาย และภายหลังจากการคลิกแสดง
รายละเอียดโฆษณา ก็อาจมีการเสริมลูกเล่นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  
  5.4.5  การตลาดด้วยเครื่องมือค้นหา Search Engine (Search Engine Marketing)  
ความหมายและความสําคัญของSearch Engine  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงความต้องการ โดยการพิมพ์ค้นหา
จากคําสําคัญ หรือที่เรียกว่า Keyword ซ่ึงอาจเป็น “คํา” หรือ “วลี” ใดๆก็ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว 
Search Engine สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  
  5.4.5.1  การค้นหาจาก Keyword (Keyword index Search Engine) เป็น
การค้นหาจากข้อความหรือเน้ือหาในเว็บไซต์ที่ผ่านการสํารวจ และบันทึกจัดเก็บข้อความที่อยู่ใน
โครงสร้างภาษา HTML ของหน้าเว็บไซต์นั้นๆ อาจไว้ในฐานข้อมูล ซ่ึงทํางานโดย Intelligence 
Agents ได้แก่ Web Crawlers ทําการสร้าง Index ขึ้นมาเช่น Google (Google Bot) Yahoo 
(Slurp) MSN (MSN Bot) Ask (Ask’s Web Crawler) Alta Vista (Scooter) 
  5.4.5.2  การค้นหาจากสารบัญเว็บไซต์ (Web Directory or Classified 
Directory) บางครัง้อาจเรียกว่า Subject Categories หรือ Subject Browsing เป็นเว็บไซต์ที่ช่วย
ค้นหาข้อมูลเช่นเดียวกับสมุดหน้าเหลือง โดยจะแบ่งตามเนื้อหาก่อนเก็บลงบนฐานข้อมูล อาจจะเป็น
การที่เจ้าของเว็บไซต์น้ันๆ เข้ามาลงทะเบียนให้ข้อมูลเว็บไซต์ตนเอง 
  5.4.5.3  การค้นหาแบบอ้างอิงชุดคําสั่ง Meta Tag (Meta Search Engine) 
เป็นการค้นหาข้อมูลโดยอ้างอิงจากชุดคําสั่ง Meta Tag ประกาศคําสําคัญต่างๆของหน้าเว็บไซต์ และ
คําสั่งในการควบคุม Search Engine ต่างๆ ซ่ึงจะปรากฏในส่วน HEAD ของภาษา HTML ทําหน้าท่ี
แจ้งข้อมูลสําคัญให้กับ Search Engine Robots 
  5.4.5.4  การค้นหาแบบเจาะจง (Subject Specific Search Engine) หรือ
เรียกว่า Subject Gateway เป็นการค้นหาลักษณะหมวดหมูเว็บไซต์ (Web Directory)  แต่จะเป็น
เฉพาะด้านเร่ืองใดเรื่องหน่ึง (Subject Area) เท่านั้นเหตุผลของการใช้เครื่องมือเสริชเอ็นจิ้น (Search 
Engine)  ร้อยละ 85 ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตท่ัวโลกใช้ Search Engine (Wall Street Journal)    
ร้อยละ 87 ของผู้งานใช้อินเตอร์เน็ตหาเว็บไซต์จาก Search Engine  ร้อยละ 70  ของการซ้ือขาย
ผ่านอีคอมเมิร์ซเริ่มต้นจากการใช้เสิร์ชเอ็นจ้ินค้นหา (Forrester/IAB)   การทําอันดับใน Search 
Engine สามารถสร้างยอดขายมากกว่าลงโฆษณาโดย Banner มากกว่าถึง 2-3 เท่า  ผู้เข้าชมจะจดจํา
มากกว่า 2 ครั้งหากเว็บไซต์นั้นติดอันดับ 1 ใน 3 ซ่ึงมากกว่าท่ีแสดงผลในป้ายโฆษณา 
 การทําการตลาดด้วยเคร่ืองมือค้นหา Search Engine (Search Engine Marketing) การทํา
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing) หรือที่เรียกว่า SEM เป็นรูปแบบหน่ึง
ของการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้สามารถค้นหาหน้า
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รายละเอียดของการโฆษณา หรือหน้าเว็บไซต์หน่ึงได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีใดๆก็ตาม ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการพบเห็นในผลการค้นหา (SERTs หรือ  Search Engine Result Pages) โดยการ
พิมพ์คําสําคัญ (Keyword) หรือเลือกดัชนีที่ตนสนใจ เป็นต้น โดยผู้ทําการตลาดสามารถคัดเลือกคํา
เฉพาะหรือหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีมี
ความสําคัญในการนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือตราสินค้าของธุรกิจ หรือ
เว็บไซต์ของธุรกิจยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงต้องพยายามทําให้มี ผู้เข้าชมเว็บไซต์น้ันมากขึ้น 
เพราะในที่สุดแล้วจะทําให้ยอดขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ประเภทของ
การทํา Search Engine สามารถทําได้  เช่น  การทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับหรือที่เรียกว่า 
SEO (Search Engine Optimization) เป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจาก Search 
Engine โดยจะแบ่งออกเป็น    On-Page Optimization คือ การปรับแต่งเว็บไซต์จากปัจจัยท่ีเป็น
ส่วนประกอบต่างๆภายในเว็บไซต์ ได้แก่ การวางโครงสร้างเว็บ การเขียนโค้ดในหน้าเว็บเพจ การ
เขียนเน้ือหาให้เหมาะสมกับ Search Engine และการกระจายคีย์เวิร์ดในส่วนต่างๆ ส่วน Off-Page 
Optimization เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์จากปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบภายนอกเว็บไซต์ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การแนะนําเว็บไซต์ให้ Search Engine  รู้จัก และการสร้างลิงค์เข้ามายัง
เว็บไซต์ การแลกลิงค์กับเว็บไซต์ เป็นต้น   การทําการตลาดด้วยการลงโฆษณากับ Search Engine 
(Paid Search Advertising) เป็นการจ่ายค่าโฆษณาเพ่ือให้ลูกค้าเป้าหมายเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้
ง่ายข้ึนจาก Search Engine โดยวิธีนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Paid Placement เป็นการ
จ่ายค่าโฆษณาตามอัตราคงที่ และ Paid Inclusion เป็นการจ่ายค่าโฆษณาตามอัตราส่วนเช่น การ
จ่ายตามจํานวนที่ลูกค้าทําการคลิก 
 5.4.6  การตลาดทางตรงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Direct e-mail marketing) 
การตลาดผ่านทาง e-mail หรือท่ีเรียกว่า e-mail Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาด รูปแบบหนึ่งที่นํา 
e-mail มาใช้ประโยชน์เพ่ือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่ง e-mail Marketing ถือเป็นรูปแบบ
การตลาดทางตรงที่เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Interactivity) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารท่ีสามารถ
วัดค่าผลตอบสนองได้ โดยใช้ Electronic Mail เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ประโยชน์จากการนํา          
e-mail Marketing มาใช้การนํา e-mail Marketing มาใช้ทางธุรกิจนั้น มีประโยชน์มาก ได้แก่ 
ประหยัดงบประมาณ (Saving)   เป็นสื่อกลางท่ีช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ (Popular Medium)    
เป็นสื่อกลางท่ีมีประสิทธิผล (Effective Medium)  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Builds 
Customer Relation)  รูปแบบของการจัดทํา e-mail  Marketing  
  5.4.6.1  การจัดทํา e-mail ประเภทที่ ผู้รับไม่ได้ร้องขอ Spam mail โดย
ส่วนมากจะมีจุดมุ่งหมายในการโฆษณาสินค้า โดยที่เราไม่รู้เลยว่าผู้ที่ส่งมาน้ันเป็นใคร นั่นคือเป็น              
e-mail ไม่พึงประสงค์ (Junk Mail) ที่ถูกส่งเข้ามาในกล่องจดหมายใน e-mail ของแต่ละคน 
  5.4.6.2  การจัดทํา e-mail ประเภทขออนุญาตผู้รับ (Permission e-mail) 
e-mail ประเภทน้ีคือการส่งข้อความผ่าน e-mail ไปยังผู้รับสารที่อาจสมัครสมาชิก และยินดีที่จะรับ
ข่าวสารนั้น ข้อดีคือทําให้ลูกค้าจะไม่รู้สึกถูกคุกคามหรือถูกรุกรานความเป็นส่วนตัว 
  5.4.7  การตลาดแบบปากต่อปาก (Viral or Buzz Marketing) ไวรัสทางการตลาด
เป็นเทคนิคการทําการตลาดเชิงรุก โดยอาศัยการเช่ือมโยงกันในสังคม เป็นตัวผลักดันให้เกิดการรับรู้
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ในตราสินค้า แทนการใช้งบประมาณจํานวนมากสําหรับโฆษณาบนสื่อขนาดใหญ่ต่างๆ อาทิเช่น 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือป้ายโฆษณา เป็นต้นซ่ึงไวรัสทางการตลาด เป็นการทําการตลาดโดยให้
เหล่ามวลชนทําหน้าท่ีแทนทั้งหมด ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนด้วยค่าใช้จ่ายเพียง
เล็กน้อย ตัวอย่าง ไวรัสทางการตลาดเป็นการจัดทําแคมเปญหรือการรณรงค์ต่างๆ ไปยังบุคคลใดก็
ตาม โดยผลท่ีตามมาก็คือแคมเปญหรือการรณรงค์น้ันๆ จะสามารถดําเนินต่อไป และเริ่มกระจายแพร่
ต่อไปเรื่อยๆ อย่างต่อเน่ืองเปรียบได้กับ “เช้ือไวรัส” และจากคํากล่าวที่ว่า ในการท่ีจะให้สินค้าเป็นที่
รู้จักของผู้บริโภคได้นั้น อาจจะมาจากการพูดคุยกันซ่ึงเรียกว่า “ปากต่อปาก” (Word of Mouth) ซ่ึง
เป็นได้ทั้งการบอกต่อในแง่บวก หรือแง่ลบก็ได้อย่างไรก็ตามในการนํา Viral Marketing มาใช้บนโลก
ออนไลน์นั้น เป็นสิ่งท่ีช่วยให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงเรียกว่า กระบวนการ “Word of Web” 
ได้แก่ Web board,  Chat Room,  Blog  
  5.4.8  พันธมิตรทางการตลาดอินเตอร์เน็ต (Affiliate Internet Marketing) คือ การ
ทําการตลาดผ่านทางผู้แทนโฆษณา โดยทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้แทนโฆษณาก็ต่อเม่ือ 
ผู้แทนโฆษณาได้แนะนําคนเขา้มายังเว็บไซต์ของบริษัท และคนที่เข้ามายังเว็บไซต์ได้ทําธุรกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งทีท่างบริษัทกําหนดไว้ เช่น ซ้ือสินค้า หรือ สมัครสมาชิก เป็นต้น ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้
ระบบ การทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา (Affiliate Internet Marketing)  
เช่น  eBay ให้ค่าตอบแทนกับผู้แทนโฆษณา $12 ทุกครัง้ท่ีสามารถแนะนําให้คนเข้ามาสมัครสมาชิก
ได้   GameFly.com ให้ค่าตอบแทน $12 ทุกครั้ง ทีส่ามารถแนะนําใหค้นเข้ามาสมัครสมาชิกได้  
AbeBooks.com ให้ค่าตอบแทนกับผู้โฆษณา 5% ของยอดขายท้ังหมด ดังน้ันการทํา การทํา
การตลาดทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้แทนโฆษณา (Affiliate Internet Marketing)นี้จึงเป็นท่ีนิยม
ของเว็บไซต์ต่างๆ ก็เพราะว่า ทางเว็บไซต์ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาจํานวนมากแต่ในทุกครัง้ทีเ่สียค่า
โฆษณา ย่อมหมายถึงกําไรท่ีเข้าบริษัทในเวลาเดียวกัน 
 5.4.9   การตลาดด้วยเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซ้ือ-ขาย e-Marketplace คือเว็บไซต์
ตลาดกลาง ซ่ึงรวบรวมสินค้าจากร้านค้าหรือบริษัทต่างๆ มาจัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ของสินค้าอย่าง
เป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาค้นหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ภายในตลาดได้อย่างสะดวก และ
เป็นสื่อกลางในการซ้ือ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยเป็นการให้บริการในรูปแบบเว็บไซต์ ที่เปิดให้บริการ
โดยสามารถนําข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้า ไปใส่ไว้ใน เว็บไซต์ตลาดกลาง e-Marketplace ซ่ึงเป็น
แหล่งที่มีคนเข้ามาหาข้อมูลสินค้าอยู่เป็นประจํามากมายในแต่ละวัน เหมือนกับตลาดนัด แต่เป็นตลาด
นัดออนไลน์ขนาดใหญ่ 
 5.4.10  การตลาดด้วยโทรศัพ ท์ มือถือ  (Mobile Marketing) เป็นกลยุท ธ์ด้าน
การตลาดแนวโน้มใหม่ที่ นําเทคโนโลยีทางโทรศัพท์มือถือมาประกอบใช้ในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและมีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายสินค้าอย่างชัดเจนกว่าสื่อโฆษณาประเภทอ่ืน เช่น การส่งข้อความสั้นๆ (SMS) หรือการ
ส่งข้อความ Multimedia (MMS Marketing) 
 5.4.11  การตลาดด้วย Web 2.0 (Web 2.0 Marketing) การท่ี บุคคลทั่ วไป  คือ
ผู้สร้างเน้ือหา และนําเสนอข้อมูลต่างๆ ไปยังบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นเรื่องของการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและ
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กัน โดยเป็นการสร้างเสริมเนื้อหาให้มีคุณค่า มีข้อมูลท่ีถูกต้อง และถูกต่อยอดตลอดเวลาทําให้เกิด
ชุมชนออนไลน์ขึ้นมาเรียกว่า สังคมเสมือน (Virtual Communication) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า 
เป็นการตลาดเครือข่ายทางสังคม หรือท่ีเรียกกันว่า (Social Network Marketing) เป็นรูปแบบการ
สร้างตลาดผ่านชุมชนออนไลน์ (Online Community) โดยเป็นกลยุทธ์เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันกัน
ระหว่างสมาชิกแบบต่อเนื่องกันไป และเป็นการสื่อสารสนทนากันในส่ิงที่ผู้เข้าร่วมมีความต้องการหรือ
มีความสนใจโดยเฉพาะ อาทิเช่น Web site dekdee.com เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในเชิงวิชาการ โดย
มีจุดประสงค์ให้นักเรยีน นักศึกษา เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงกันและกัน เป็นต้น 
 5.4.12  การตลาดด้วยวิดีโอ (Video Marketing) เป็นลักษณะการจัดทําท่ีส่งเนื้อหา
ตรงไปยังผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเวลาอันสั้น และไม่ทําให้รู้สึกว่ากําลังถูกรบกวนเวลาอัน
เป็นส่วนตัว โดยมีการใช้ตราสัญลักษณ์ Logo หรือคําคมเชิญชวน Slogan เพ่ือช่วยให้เกิดการจดจําได้
ง่ายขึ้น อีกทั้งมีส่วนประกอบสอดคล้องกลมกลืนกัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเหมะสมกับข้อความ เสียง
ประกอบ และใช้เวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม เช่น จากการท่ี Mark Cuban และ Todd Wagner 
ได้ทําการขายเว็บไซต์ Broadcast.com ให้แก่เว็บไซต์ Yahoo ซ่ึงได้มีการนําเอา Video เข้าไปผนวก
กับแผนท่ีการเติบโตของ Broadband ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากสื่อท่ีเป็นลักษณะข้อความไปเป็น
ส่ือในลักษณะสื่อผสม Multimedia มากข้ึน 
 5.4.13  การตลาดด้วยวิดีโอเกม (Video Game Marketing) ในประเทศไทย โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นตลาดเกมทางด้านออนไลน์ที่มีอยู่ประมาณ 2.5 พันล้านบาท ที่ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 15-20 โดยมุมมองของนักการตลาดจากการใช้โฆษณาผ่านทางเกม พบว่า ทําให้มีผล
ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจําสินค้า (Brand Recall) ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 และช่วยสร้างการจดจํา
สินค้า (Product Awareness) ได้ถึงร้อยละ 60 เม่ือเปรียบเทียบกับในช่วงที่ไม่ได้ใช้การโฆษณาผ่าน
ทางเกม  
 5.4.14  การตลาดแบบล่องหน (Stealth Marketing) เป็นเทคนิคการโฆษณารูปแบบ
ใหม่ ที่ผู้บริโภคจะได้รับสื่อโฆษณาจากการชม การฟังและการ อ่าน  ผ่านสื่อใดๆ โดยไม่ทันได้รู้ตัว 
โดยผู้รับสื่อโฆษณาอาจจะเห็นการโฆษณาน้ีหลายคร้ัง แต่ไม่ทันได้คิดว่านี่คือการโฆษณาเน่ืองจาก
เจ้าของสินค้าบริการได้ทําการโฆษณาในลักษณะแอบแฝงเอาไว้ในเนื้อหา 
  
6. องค์ประกอบในการทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับกับเสิร์ชเอ็นจิ้น 
  การทําการตลาดด้วยการปรับหน้าเว็บไซต์ และเพ่ิมเติมองค์ประกอบต่างๆ ที่ทําให้การจัด
อันดับ หน้าเว็บเพจน้ัน สูงขึ้น กล่าวคือ ทําให้ผลการค้นหาจาก Keyword ที่เราต้องการผ่าน Search 
Engine ช้ันนํา แสดงหน้าเว็บเพจอยู่ในอันดับที่สูงท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมจํานวนการเข้า
เย่ียมชมเว็บไซต์โดยไม่มีการจ่ายเงินค่าโฆษณาให้แก่ผู้ให้บริการ Search Engine แต่ใช้วิธีการให้การ
แสดงผลถูกจัดอันดับสูงด้วยวิธีการปรับตาม “องค์ประกอบ” (Organic) เพ่ือให้ได้ “ผลตาม
ธรรมชาติ” อย่างไรก็ตาม วิธีน้ีอาจจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3-4 เดือนจึงจะเห็นผลและการ
รักษาอันดับอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงรวมถึงการ
กําหนดผลการแสดงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนนั้นทําได้ยาก หลักสําคัญในการส่งเสริมทําให้มีการ
จัดอันดับบน Search Engine ที่ดีขึ้นน้ันจะประกอบไปด้วย  เข้าใจถึงวิธีการในการท่ีเว็บ Search 
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Engine ทําการเข้าถึงเน้ือหา (Content) ในเว็บเพจ และเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบเพื่อ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดอันดับของหน้าเว็บเพจบนผลการค้นหา การแสดงผลในหน้าแรก 
(อันดับที่ 1-10) หรือหน้าที่สอง (อันดับที่ 11-20) จะทําให้มีโอกาสในการเข้าเย่ียมชมเว็บเพจสูง นั่น
คือมีอัตราการคลิกที่สูง (ประมาณร้อยละ 60-70) โดยพบว่าร้อยละ 90 ของผู้ใช้งาน Search Engine 
จะสนใจผลการค้นหาใน 30 อันดับแรกเท่าน้ัน ซ่ึงย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสในการขายท่ีเพ่ิมขึ้นอีก
ด้วย โดยการการเลือกสรร Keyword เพ่ือจัดทํา Search Engine Marketing ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มี
การแข่งขันในเร่ือง Keyword เป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของการทํา SEO และการโฆษณาบน Search 
Engine ในกรณีการทํา SEO นั้น Keyword ที่ได้รับความนิยมสูงจะมีความเป็นไปได้น้อย ที่จะมี
อันดับที่สูงขึ้นของผลการค้นหา และในส่วน Search Engine ก็มักจะให้ความสนใจกับเว็บไซต์ที่เป็นที่
นิยมอยู่อันดับต้นๆดังตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม ห้องพักออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่จัดทํา SEO ด้วย 
Keyword คําว่า “hotel” พบว่ามีการแข่งขันท่ีมากถึง 912,000,000 รายการ ซ่ึงเป็นการยากมาก ที่
จะทํ า อัน ดับ เพ่ื อขึ้ น มาอ ยู่ ในหน้ า ต้นๆ  ในขณ ะที่ ก าร จัดทํ า  SEO ด้ วย  Keyword คํ า ว่ า                     
“hotel huahin” ซ่ึงมีการแข่งขันที่น้อยกว่าคืออยู่ที่ 3,270,000 รายการ  สําหรับกรณีการโฆษณา
บน Search Engine ราคาของ Keyword จะเป็นการซ้ือด้วยวิธีการ Bidding Keyword น่ันคือหาก 
Keyword ใดเป็นที่ต้องการสูง ราคาก็จะสูงตามไปด้วย ดังนั้นในการเลือก Keyword ที่มีความเฉพาะ 
(Niche) ก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ประหยัดและคุ้มค่ามากข้ึน   ด้วยการลงโฆษณาจ่ายเงินกับ 
Search Engine (Paid Search Advertising)  การทําการตลาดบนเว็บไซต์ Search Engine โดยใช้
วิธีการจ่ายค่าโฆษณา เป็นวิธีการหน่ึงในการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บเพจที่สะดวกรวดเร็วและตรงความ
ต้องการมากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะมีการคิดค่าบริการในลักษณะการนับจํานวนคลิก  การจัดทํา 
SEO จะส่งผลให้มีอัตราการคลิกที่สูงกว่าการโฆษณาแต่ SEO จะมี Conversion Rate หรืออัตราที่
เปลี่ยนจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กลายเป็นผู้ซ้ือ ในระดับที่ตํ่ากว่าการใช้วิธีการโฆษณา โดยในส่วนของ 
Google น้ันจะมีสัดส่วนการคลิกระหว่างการจัดทํา SEO และการจัดทํา PPC ที่แตกต่างกันมาก 
กล่าวคือ มีอัตราการคลิกจากการจัดทํา SEO สูงถึงร้อยละ 72 ในขณะท่ีการจัดทํา PPC สัดส่วนเพียง
ร้อยละ 28 จะมีเพียง MSN เท่านั้นที่มีอัตรา Click  Through Rate จากการโฆษณาที่มากกว่าการ
จัดทํา SEO 
 การจัดอันเว็บไซต์ด้วยเสิร์ชเอ็นจ้ิน (Search Engine Optimization : SEO) เป็นวิธีการ
พัฒนาปริมาณและคุณภาพของผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ผ่านทางเสิร์ชเอ็นจ้ินโดยการปรับปรุงเว็บไซต์ด้วย
เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ติดอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา ณ เวลาที่มีการค้นหาท่ีผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล 
อาทิเช่น Google Yahoo หรือ MSN ด้วยคําสําคัญท่ีต้องการค้นหา (Keyword) แล้วจะปรากฏลิงค์
ของเว็บไซต์เพ่ือทําให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา ในการสร้างเว็บเพจโดยการใช้เทคนิคการ
ทําอันดับ SEO นั้นไม่ได้หมายถึงการสร้างเนื้อหาท่ีเป็นที่ช่ืนชอบต่อเสิร์ชเอ็นจ้ินเพียงอย่างเดียว โดยที่
ไม่คํานึงถึงผู้เยี่ยมชม ซ่ึงวิธีการทําอันดับ SEO นั้นอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโค๊ดของ
เว็บไซต์ การนําเสนอโครงสร้างของเว็บไซต์ และสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงของ SEO ก็คือเน้ือหาที่ มี
ประโยชน์ และจะต้องเป็นเน้ือหาตรงกับความต้องการของผู้ที่ค้นหาด้วย หลักในการทํา SEO นั้นจะ
เป็นเทคนิคในการทําเว็บไซต์ ติดอันดับต้นๆ ด้วยคําสําคัญโดยเน้นให้ผลของคําค้นหาปรากฏในส่วน
ของ Natural Search Result   (Organic Search Result) หรือในส่วนของผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือ



31 
   
ของเสิร์ชเอ็นจ้ิน  ในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหน่ึงประกอบด้วยกระบวนการ หรือวิธีขั้นตอนต่างๆ
มากมาย ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนล้วนมีผลต่อการทํา SEO ให้เว็บไซต์หกแตกต่างกันไป ซ่ึงในการจัดทํา 
SEO ให้กับเว็บไซต์หน่ึงจะต้องใส่ใจในกับทุกองค์ประกอบของเว็บไซต์น้ัน อันมีประเด็นดังต่อไปนี้ (สุธี 
จันทร์แต่งผล, 2551) 
 6.1  Domain name  หมายถึง ช่ือเรียกท่ีไม่ซํ้ากันของเว็บไซต์เป็นปัจจัยแรกที่ควรคํานึงถึง
เพราะเป็นช่ือของเว็บไซต์น้ัน โดยหลักทั่วไปแล้วควรเป็นช่ือที่สั้น จดจําง่าย ประกอบด้วย Keyword 
ที่กําลังสนใจ และเกี่ยวข้องกันกับเว็บไซต์ทั้งในแง่เนื้อหาและสินค้า ส่วนนามสกุลของเว็บไซต์ที่มีให้
เลือกในตลาดมากมายเช่น .com .net .org .biz .tv ก็ควรเลือกท่ีตรงตามจุดประสงค์ของการจัดต้ัง
เว็บไซต์นั้นขึ้นมา แต่ทั้งน้ี .com จะเป็นนามสกุลท่ีดีที่สุดท้ังในด้านของการจดจําและในด้านของ SEO  
 6.2  Web Hosting การเลือก Server ที่จะติดต้ังเว็บไซต์ เป็นอีกปัจจัยสําคัญหน่ึงที่มีผลต่อ
การทํา SEO เน่ืองจากเกี่ยวเน่ืองในด้านของผู้ใช้งานและ Search engine กล่าวคือควรเป็น Server 
ที่มีเสถียรสูง เสถียรภาพของ Server นี้ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะแต่ว่า Server คงอยู่ตลอด ไม่ถูกปิด
หรือล่ม แต่ยังหมายความถึงเครือข่าย Server นั้นเช่ือมต่ออยู่ ว่ามีช่องทางการรับ -ส่งข้อมูล 
Bandwidth มากเพ่ือรองรับปริมาณการใช้งานอย่างเพียงพอ  ความเสถียรที่กล่าวมานี้มีผลดีกับทั้ง
ผู้ใช้งานและกับ Search Engine กล่าวคือในด้านผู้ใช้งานหากเครื่องแม่ข่าย (Server) สามารถ
ให้บริการได้ตลอดเวลาผู้ใช้งานก็สามารถเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ และเม่ือมี
ช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล (Bandwidth) เพียงพอผู้ใช้งานก็สามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ส่วน
ด้านของเคร่ืองมือค้นหา Search Engine ก็เช่นกัน เน่ืองจาก Search Engine จะมีโปรแกรมขนาด
เล็กที่เรียกว่า Search Engine Bot หรือเรียกสั้นๆว่า Bot ซ่ึงทําหน้าท่ีในการเก็บข้อมูล (Crawl) 
เว็บไซต์เสมอๆ น้ันคือหาก Server เปิดให้บริการตลอดเวลา Bot ก็สามารถเข้าเก็บข้อมูลได้ทุกเวลาท่ี
ต้องการและเม่ือ Server มี Bandwidth ของเครือข่ายมากพอ Bot ก็สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลได้
รวดเร็ว   
  นอกจากการท่ีต้องใส่ใจในเรื่องของความเสถียรของ Server และ IP Address ที่ Server ใช้อยู่
ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ควรพิจารณาเช่นกัน เน่ืองจาก IP Address ที่ใช้งานอยูน้ันได้มาจาก Web 
hosting ที่ไปเช่ามาและผู้ให้บริการ Web hosting ก็เช่ามาจากผู้ให้บริการ IP Address หรือ ISP อีก
ต่อหน่ึง นั่นคือ IP Address นั้นอาจจะถูกใช้งานมาหลายคนแล้ว ควรตรวจสอบเบื้องต้นด้วยว่า IP 
Address น้ันถูกขึ้นบัญชีดําโดยเสิร์ชเอ็นจ้ิน หรือถูกข้ึนบัญชีดําว่า เป็น Spammer หรือไม่ ว่าหากถูก
ขึ้นบัญชีเหล่าน้ีไว้แล้ว แม้ว่าจะพยายามทํา SEO อย่างมากก็ไม่สามารถทําให้เกิดผลดีได้ 
 6.3  HTML  การใช้ภาษาในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา ผลลัพธ์สิ่งท่ีได้ก็จะเป็น HTML code 
เพ่ือให้ Browser หรือ Bot เข้ามาอ่าน ดังน้ัน HTML code จึงเป็นปัจจัยสําคัญอีกตัวหน่ึงที่มีผลใน
การทํา SEO โดยหลักการคือว่าควรทําให้ HTML code เป็นมาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับ Bot ในการตีความหมายของเว็บไซต์โดย HTML TAG ที่ควรใส่ใจได้แก่ 
  6.3.1  DTD หรือ Document type definition เป็นการประกาศว่า HTML code ที่
เราใช้เป็น version 3.2 หรือ 4.01 แต่ปัจจุบันจะใช้งาน version 4.01 กันเป็นสากลแล้ว  
 6.3.2  Character sets ควรเขียนทันทีต่อจาก TAG HARD และหากเว็บไซต์ที่สร้าง
ขึ้นมามีข้อความหลายภาษา หรือสร้างเผื่อไว้ในอนาคต ว่าอาจจะมีหลายภาษานอกเหนือจาก
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ภาษาอังกฤษ ก็ควรใช้ Character set แบบ UTF-8 รวมไปถึงฐานข้อมูลท่ีใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ ก็
ควรจัดการทําให้สนับสนุนการทํางานกัน UTF-8 ด้วย 
 6.3.3  TITLE TAG ควรประกอบด้วยช่ือหรือ Keyword แบบสั้นๆ และกระชับ พออ่าน
ได้ง่ายไม่ยาวเกินไป มิฉะน้ันระบบอาจมองว่าเป็นการ Spam 
 6.3.4  Description META TAG เป็นส่วนที่ เขียนอธิบาว่าหน้านี้ เกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไรบ้าง พูดถึงเรื่องอะไรบ้าง ในส่วนน้ีไม่ได้มีความสําคัญมากเท่าไหร่ แต่ควรเขียนอธิบายไว้ โดยให้
รวม Keyword ไว้ในส่วนนี้ด้วย 
 6.3.5  Keyword META TAG จะเป็นส่วนที่ เขียนบอกว่าหน้าน้ีเกี่ยวกับ Keyword 
อะไรบ้าง โดยหลักการใช้งานอย่างปลอดภัยแล้วควรใส่ Keyword ประมาณ 10 คํา เพ่ือไม่ให้เป็นการ 
Spam Keyword แต่ในมุมมองของการค้าและการแข่งขันแล้ว ไม่ควรนํา Keyword ที่สําคัญมาใส่ใน
น้ีเนื่องจากว่านอกจาก Bot จะสามารถอ่านได้แล้ว (ซ่ึงเป็นผลดี) แต่คู่แข่งก็สามารถเข้ามาเปิดอ่านดู 
HTML code ได้ด้วย 
 6.3.6  ALT text เป็นข้อความที่แสดงผลซ่อนอยู่ใต้ภาพที่แสดงในหน้าเว็บ เนื่องจาก 
Bot สามารถเข้าใจได้เฉพาะข้อความเท่าน้ัน ALT TAG จึงจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้ Bot เข้าใจว่ารูปภาพ
น้ีเป็นภาพอะไร แต่ไม่ควรใช้งาน ALT TAG น้ีในด้านของการ Spam Keyword เนื่องจากจะถูก
ลงโทษได้ง่ายจาก Search Engine 
 6.4  Keyword  เม่ือเริ่ม ต้นที่ จะทํ า SEO แล้วจะต้องวิเคราะห์และคัดเลือกคี ย์ เวิร์ด 
(Keyword Research) ทุกครั้ง โดยอาจจะใช้เครื่องมือท่ีมีให้บริการฟรี หรือแบบมีค่าบริการก็ได้ โดย
เลือก Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มากที่สุด แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของการแข่งขัน
ใน Keyword นั้นๆ ด้วย หากมีการแข่งขันมากเกินไป อาจจะเลี่ยงไปใช้ Keyword ที่ใกล้เคียงกัน
แทน เน่ืองจากในบาง Keyword มีผู้ใช้งานใช้คํานี้มาก เสิ ร์ชเอ็นจิ้นก็จะเก็บข้อมูล (Indexed) 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword น้ีเป็นจํานวนมาก ทําให้จํานวนคู่แข่งใน Keyword นี้มากตามไป
ด้วย ดังน้ันควรทํา Keyword Research เพ่ือหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มากท่ีสุดและมีการ
แข่งขันไม่รุนแรงมากนัก เพ่ือให้สามารถทําให้ติดอันดับต้นๆ ใน Keyword ที่ต้องการได้โดยง่าย 
 6.5  Link คือการเช่ือมโยงท้ังภายในเว็บไซต์ และระหว่างเว็บไซต์ จะเก่ียวโยงไปถึงเร่ือง
คะแนน PR (Page rank) โดยหลักการออกแบบโครงสร้าง Link สําหรับเว็บไซต์น้ันควรมี Link เข้ามา
สู่เว็บไซต์ให้มากที่สุด และให้มี Link ออกไปเว็บไซต์อ่ืนให้น้อยท่ีสุด ทั้งน้ีมีประเด็นย่อยอีกหลาย
ประเด็นที่ควรพิจารณาเก่ียวกับการออกแบบ Link ดังนี้ 
 6.5.1  Inbound link หรือ Back link ที่ เช่ือมเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นั้นควรมาจาก
เว็บไซต์ หรือหน้าท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน หรืออยู่ในหมวดหมู่ใกล้เคียงกัน 
 6.5.2  Outbound link ควรมีการเช่ือมโยงออกไปให้น้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้มีการรั่วไหล
ของ ค่าคะแนน PR 
 6.5.3  การเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ ในทุกหน้าของเว็บไซต์ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมี 
Text link ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ เนื่องจากว่าโดยส่วนมากแล้ว หน้าท่ีหวังผลมากท่ีสุดในการทํา 
SEO ก็คือหน้าแรก การเช่ือมโยงทุกหน้าไปยังหน้าแรกจะช่วยในการส่งต่อคะแนน PR ไปยังหน้าแรก
ด้วย 
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 6.5.4  Anchor text การเช่ือมโยงว่าจะเป็นภายในเว็บไซต์ หรือจากข้างนอกเข้ามา 
จะต้องคํานึงถึง Anchor text ด้วย โดย Anchor text จะเป็นตัวท่ีบอกว่าหน้าท่ีเช่ือมโยงไปคืออะไร 
เกี่ยวกับอะไร ดังนั้นหากหวังผลด้าน SEO ก็ควรให้มี Keyword ประกอบอยู่ใน Anchor link  
 6.6  Page rank (PR)  เป็นค่าคะแนนที่คิดค้นโดย Google โดยเป็นคะแนนที่กําหนดให้แต่
ละหน้าของเว็บไซต์ โดยคํานวณจากจํานวน และความสําคัญของ Link ที่ช้ีมายังหน้าน้ันๆ โดยคะแนน
มีค่าต้ังแต่ N/A จนถึง 10 (nextproject, 2552: ออนไลน์ ) เพจแรงค์เป็น อัลกอริธ่ึม ที่ Google ใช้
ในการนับจํานวนของเว็บเพจ ที่เช่ือมไปยังเว็บเพจหน่ึงๆ และให้ค่าความสําคัญ (Score) ในรูป Scale 
ระหว่าง 0-10 ซ่ึงไม่ได้เป็นการเพ่ิมความสําคัญ  แบบเชิงเส้น  (Linear) แต่เป็นการเพ่ิมแบบ 
Logarithm (Log N) 
 6.7  robots.txt  ครั้งแรกสุดที่ Bot เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์จะเข้ามาอ่านไฟล์ robot.txt 
เป็นอันดับแรก โดยในไฟล์นี้จะเขียนบอก Bot ไว้ว่าห้ามหรืออนุญาต Bot จาก Search Engine ตัวใด
เข้ามาได้บ้าง รวมไปถึงมี Directory ใดบ้างท่ีเว็บไซต์น้ันไม่ต้องการให้ Bot เข้ามาเก็บข้อมูล เช่น 
Image Directory ควรจะห้ามไว้ เพ่ือป้องกันไม่ให้แสดงผลรูปภาพใน SERP ซ่ึงจะเป็นการง่ายต่อคน
อ่ืนมาทําการ Hot link มายังรูปภาพเหล่านั้น อันจะส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลือง Bandwidth และค่า
ใช้บริการ Web hosting โดยไม่จําเป็น เน่ืองจากการถูกทํา Hot link เข้ามายังไฟล์รูปภาพ น้ันจะทํา
เพ่ือดึงรูปภาพท่ีอยู่ในเว็บไซต์ไปแสดงที่เว็บไซต์ของผู้อ่ืน โดยจะเกิด Traffic ที่ไฟล์รูปภาพน้ันถูกดึงไป
แสดงผลทุกครั้ง เม่ือถูกทํา Hot link ไปที่ไฟล์รูปภาพหลายไฟล์ และแสดงผลหลายครั้งย่อมเกิด 
Traffic จํานวนมาก  หากจํานวน  Traffic น้ัน มีมากกว่าท่ีควรจะได้รับสิท ธิจากผู้ ให้บริการ                
Web hosting ก็จะทําให้เว็บไซต์ถูกปิดลงช่ัวคราว หรือถูกเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมขึ้นตามข้อกําหนด
ของผู้ให้บริการ 
 6.8  Sitemap   เป็นการอํานวยความสะดวกอีกทางหนึ่งกับทั้งผู้ใช้งานเอง และ Bot โดย
เม่ือ Bot อ่าน robot.txt เสร็จแล้วจะมาอ่าน sitemap.xml เป็นตัวถัดไป เพ่ือดูโครงสร้างของ
เว็บไซต์ว่ามีการเช่ือมโยงกันอย่างไร มีค่าความสําคัญ (Priority) ของแต่ละหน้ามากน้อยแค่ไหน โดย
หน้าท่ีมีความสําคัญมากจะมีค่าเป็น 1 ส่วนน้าอ่ืนก็จะลดหล่ันลงไป ในการสร้าง sitemap.xml ไม่
ควรทําให้ค่าความสําคัญ  เป็น 1 หมด เพราะจะทําให้ Search Engine มองเป็นการโกหกค่า
ความสําคัญและมีการเตือนเกิดขึ้น 
 6.9  Search Engine Friendly (SEF) คือการทํา URL ของเว็บไซต์อ่านง่าย และเข้าใจง่าย
สําหรับ Bot โดยสามารถนําเอา Keyword ไปใช้ร่วมในการทํา SEF ได้เช่นการเพิ่ม Keyword ไว้ใน 
Domain name หรือเพ่ิม Keyword ไว้ใน URL ของหน้ารองในเว็บไซต์  
 
7.ทฤษฎีการจัดอันดับเว็บไซต์ด้วยเสิร์ชเอ็นจ้ิน 
 การทํา Search Engine Optimization ไม่ต่างจากการวางแผนทางธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือเข้าสู่การ
แข่งขัน ดังน้ันการกําหนดเป็นเป้าหมายของการทํา SEO จึงควบคู่ไปกับการทําการตลาดผสมผสานกัน
ไป อีกท้ังการทํา SEO จําเป็นต้องให้เวลา ต้องทําล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน นอกจากนี้การทํา SEO 
ยังต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกอย่างอ่ืนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงอัลกอริทึมจากเสิร์ชเอ็นจ้ิน         
ซ่ึงเสิร์ชเอ็นจิ้น จะมีการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมในการจัดอันดับอย่างสมํ่าเสมอ โดยท่ีไม่มีการแจ้งเตือน 
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หรือไม่สามารถคาดเดาความถี่ในการปรับเปลี่ยนนี้ได้ รวมไปถึงการที่คู่แข่งปรับกลยุทธ์ หรือทํา           
SEO แข่ง  สุธี จันทร์แต่งผล (2551)  โดยทําแผนระยะสั้น (Short Term SEO) หมายถึงในช่วง 1-3 
เดือนในการดําเนินโครงการ หรือไม่เกิน 6 เดือน เหมาะกับเว็บไซต์บางประเภทเช่นโปรโมท
ภาพยนตร์ อัลบ้ัม ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ลดล้างสต๊อก แฟช่ันฤดูร้อน เป็นต้น โดยจะต้องเริ่มทํา 
SEO ก่อนหน้าท่ีจะเริ่มงานอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ได้ทันกับช่วงโปรโมช่ันนั้นๆ และ
แผนระยะยาว   (Long Term SEO) จะมุ่งหวังในการทําธุรกิจออนไลน์อย่างจริงจัง ไม่ได้เฉพาะช่วงใด
ช่วงหน่ึงเท่าน้ัน จําเป็นที่จะต้องมีการติดตามผลและรักษาอันดับตลอดเวลาตราบที่เว็บไซต์หลักยังคง
ทํางานอยู่ โดยท้ังสองแผนอาจจะนํามาผสมผสานใช้งานร่วมกันได้ นอกจากนี้การทํา SEO ยังสามารถ
แบ่งเป้าหมายหลักๆออกได้เป็น   เพ่ิมปริมาณคนเข้าเว็บไซต์   เพ่ิมยอดขายสินค้าภายในเว็บไซต์        
โปรโมทแบรนด์ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์  โดยมีองค์ประกอบในการทํา Search Engine Optimization 
: SEO  
  7.1  การตรวจสอบการมีอยู่ หรือการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์จากการพิจารณาจํานวนหน้าเว็บ
เพจทั้งหมดของเว็บไซต์ที่ Search Engine ทําการเก็บเป็นดัชนี (Indexing) ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด
วิธีการนี้เรียกว่า Search Engine Index Server ทําได้โดยการพิมพ์ค้นหาด้วยคําว่า site: domain 
และดูที่ผลการค้นหา (SERP) ย่ิงมีการเก็บข้อมูลมากจะย่ิงดี 

7.2  Domain Registration Length ระยะเวลานับต้ังแต่ทําการจดทะเบียน Domain หาก 
ได้มีการจดทะเบียนไว้นานเท่าไร หรือมีความเก่าแก่มากเท่าไหร่ Search Engine ก็จะมองว่าเว็บไซต์
มีความน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น Google มีการกําหนดผลกระทบจากกล่องทราย (The Google 
Sandbox Effect) ขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นใหม่ ซ่ึงจะถูกกรองและควบคุมไม่ให้
เว็บไซต์เหล่าน้ีติดอันดับบนเคร่ืองมือค้นหาในช่วงเร่ิมต้น จะต้องผ่านช่วงทดลองเสียก่อนจึงติดอันดับ
ได้ เพ่ือลดการเร่งติดอันดับจากการทํา Spam Keyword หรือซ้ือ Link เพ่ือให้เกิดค่า Page Rank 
(PR) สูง โดยระยะเวลาการหลุดจากกล่องทรายนี้ปกติแล้วจะอยู่ประมาณ 4-6 เดือน ซ่ึงจะแตกต่าง
กันตามปัจจัยที่มีความแตกต่างกันของแต่ละเว็บไซต์ 
 7.3  การจัดทําไซต์แมพ (Sitemap)  และ Submit Sitemap โดย Sitemap หมายถึงการ
จัดทําแผนผังให้กับเว็บไซต์ในการเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เพ่ือให้ Search Engine สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ซ่ึงจัดทําได้โดยใช้บริการ XML-Sitemap Generator หรือ Google Sitemap Generator 
หลังจากนั้นจะต้องทําการ Submit Sitemap กับ Search Engine ต่างๆ 
 7.4  การเพิ่มท่ีอยู่เว็บไซต์ (Add URL)  เพ่ือให้ Search Engine ต่างๆ ทําการจัดส่ง Spider 
เข้ามาทําการเก็บข้อมูลใหม่แบบตรงๆเรียกว่า Search Engine Submit URL  
 7.5  การปรับหน้าเว็บไซต์ (On-page Optimize) เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ในปัจจัยท่ีเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ (On-Page Factors) โดยจะประกอบด้วยปัจจัยสําคัญดังน้ี  
 7.5.1  เน้ือหา (Content) หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ คือบทความหรือข้อเขียนต่างๆ ที่
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คําว่าคอนเทนต์ในที่น้ีเน้นไปที่เน้ือหาของบทความ ซ่ึงจะหมายถึงข้อมูลหรือ
ข้อความที่เป็นตัวอักษรทุกอย่างในเว็บไซต์ คอนเทนต์ที่เหมาะสมและให้ผลด้าน SEO ได้ดีที่สุด คือ
คอนเทนต์ที่ไม่ซํ้าใคร (Unique Content) Search Engine ให้ความสําคัญกับเรื่องน้ีมาก เว็บไซต์ที่
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จะอยู่ในอันดับต้นๆได้ ต้องเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่จริงๆ นอกจากน้ีคอนเทนต์จะต้องสดใหม่ อัป
เดต อยู่เสมอ และเน้ือหาของเว็บไซต์จะต้องมีคุณภาพ น่าสนใจ 
 7.5.2  คีย์เวิร์ด (Keyword) อรรคพล (2550) ได้กล่าวว่า คีย์เวิร์ดกับอัลกอริทึ่มมีการ
ผสมผสานกัน เพราะทุกครั้งท่ีมีการค้นหาเกิดขึ้น ระบบอัลกอรึทึ่มจะเริ่มทําการประมวลผล คือ 
จํานวนตําแหน่ง และความถี่ของ คีย์เวิร์ดในทุกๆ หน้าเว็บเพจท่ีมีอยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูล และคีย์
เวิร์ดน้ันสามารถส่งผลต่ออันดับการแสดงผลของเว็บไซต์ได้ คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่ระบุ
ถึงสินค้าและบริการ เป็นคําท่ีบ่งบอกเว็บไซต์ได้มากที่สุดและละเอียดท่ีสุด  เป็นการใช้ข้อความซ่ึง
ได้แก่ คํา หรือ วลี ที่มุ่งเป้าไปยังผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่จะพิมพ์คําค้นหาบน Search Engine โดยให้เกิด
ความสัมพันธ์กับเน้ือหา (Content) และดึงดูดให้เกิดการเช่ือมโยงจากเว็บไซต์อ่ืนๆ  และสอดคล้อง
กับ สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธ์(2555: 72)  ได้ให้ความหมายคําว่า คีย์เวิร์ดคือ คําวลี หรือ ประโยคท่ีสื่อ
ความหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และใช้สําหรับค้นหาผ่านเสิร์ชเอนจ้ิน เช่น ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ
เทคนิคการทํา SEO ก็อาจใช้คีย์เวิร์ดคําว่า SEO หรือ เทคนิค SEO เป็นต้น หากพูดในแง่การเสิร์ชผ่าน
เสิร์ชเอนจิ้น คําอะไรก็ตามท่ีกรอกลงในช่อง Search อาจเรียกได้ว่าเป็นคีย์เวิร์ดท้ังนั้น แม้มันจะเป็น
คําที่ไม่มีความหมายก็ตาม แต่สําหรับในแง่ SEO คีย์เวิร์ดต้องเป็นคําที่มีความหมายหรือสื่อความหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ซ่ึงคําว่า “คีย์เวิร์ด” นี้ เกิดจากคํา 2 คํารวมกัน คือ “Key” และ “Word” 
ความหมายของคําว่า คีย์เวิร์ด  มาจากคําศัพท์ที่รวมกันเป็นคําใหม่ กล่าวคือ “คีย์เวิร์ด” คือคําซ่ึงเป็น
เหมือนกุญแจไขไปสู่เรื่องราวหรือข้อมูลต่างๆ  เม่ืออยากรู้เรื่องอะไร ก็ต้องคิดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น  ซ่ึงจะต้องให้ความสําคัญดังน้ี 
 7.5.2.1  Keyword หรืออัตราการซ้ําคําของ Keyword ในส่วนของเน้ือหาให้
หนาแน่น และมีความเหมาะสม ซ่ึงจะสะท้อนถึงเนื้อหาว่าเกี่ยวกับอะไร ซ่ึงควรพิจารณาให้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 10-20 ไม่ควรมากกว่านี้เพราะจะกลายเป็น Spam Keyword  
 7.5.2.2  Keyword Prominent เป็นการปรากฏของ Keyword ให้เด่นสะดุด
ตาในแต่ละหน้าเว็บเพจ โดยมีการให้ความสําคัญแตกต่างกันตามการใช้งานของผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์   
 7.5.2.3  Keyword Placement เป็นการกําหนดในการจัดวางตําแหน่งของคีย์
เวิร์ด (Keyword) โดยเฉพาะในตําแหน่งส่วนบนของหน้าเว็บเพจ ที่ควรจะทําการกระจายให้ทั่ว
เนื่องจาก Search Engine จะทําการเก็บข้อมูลจากส่วนบนลงมาส่วนล่าง หรืออาจจะไว้ตําแหน่ง
ดังต่อไปน้ี 
  ก.  Title Tag ซ่ึงเป็นโค้ต HTML ซ่ึงจะอยู่ส่วนบนสุดของเอกสาร HTML โดย 
Title น้ีจะเปรียบเสมือนช่ือหน้าเพจน้ันๆ เม่ือแสดงผลการค้นหาออกมา ซ่ึงไตเต้ิลเท็ก จะอยู่ใน
รูปแบบของชุดคาสั่ง <title>คีย์เวิร์ด</title > (สุงสุดไม่ควรเกิน 4 คีย์เวิร์ด และตัวอักษรไม่ควรเกิน 
30 ตัวอักษร) 
  ข.  Headings Tag เป็นคําสั่งโค้ต HTML มีไว้สําหรับเน้นคีย์เวิร์ดท่ีต้องการ 
เพ่ือท่ีจะใช้เป็นช่ือหัวข้อบทความที่มีอยู่ในหน้าเพจนั้นๆ 
  ค.  Body Text หรือ ส่วนของเน้ือหา ซ่ึงเป็นส่วนที่สามารถใส่คีย์เวิร์ดปนลงไป
ในเนื้อหาได้ คือเนื้อหาในบทความต้องกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ด ทําให้สามารถใช้      คีย์
เวิร์ดผสมไปกับส่วนเน้ือหาได้ 
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  ง.  Text Link หรือ ลิงค์เช่ือมโยงแบบตัวอักษร Text Link จะมีปะปนอยู่กับ
เน้ือหาบทความ หรือ Text Link แบบ Heading จะเป็นการสร้างลิงค์เช่ือมโยงภายในเว็บไซต์
เดียวกัน คือ การลิงค์เช่ือมโยง แบบวนเวียนกับหน้าอ่ืนภายในเว็บไซต์ 
  จ.  Image ALT Tag เป็นคําสั่งโค้ต HTML ซ่ึงจะอยู่ในคําอธิบายรูปภาพ โดย
จะแสดงผลเม่ือเอาเมาส์ไปวางไว้ที่รูปภาพ จากน้ันคําอธิบายก็จะแสดงข้ึนมา 
  ฉ.  เมนูแบบเล่ือนลง หรือ Drop-Down Menu ควรใช้กับคีย์เวิร์ดสําคัญ แบบ
เน้นๆ สั้นๆ แต่ไม่ได้รับความนิยมในการทําเว็บในยุคน้ี ส่วนมากจะทํา Menu แบบ DHTML ที่มีความ
ละเอียดและซับซ้อนในเมนูต่างๆ 
  ช.  HTML and Image File Name ช่ือไฟล์ และช่ือเอกสารต่างๆ ให้ต้ังช่ือ
เอกสารทั้งหมด ให้เกี่ยวข้องกับเน้ือหาในหน้าน้ันๆ โดยใช้อ้างอิงตามคีย์เวิร์ดหลัก ต้ังชื่อโดยเว้น
ระหว่างคําด้วย เครื่องหมายลบ หรือ “-” เพราะระบบประมวลผลและการจัดอันดับจะเช่ือว่าหน้าน้ีมี
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดน้ีจริงๆ 
   ซ.  Domain Name ให้นําคีย์เวิร์ดหลักไปผสมลงไปในช่ือโดเมนเนมด้วย 
 7.5.2.4  Keyword Proximity เป็นการกําหนดคําสําคัญ Keyword ที่มีอยู่ให้
อยู่ในบริเวณใกล้ชิดกัน แต่ไม่ควรติดกัน และมีอัตราการซํ้าคําท่ีสูง การพูดถึงบ่อยและสมํ่าเสมอทําให้ 
Search Engine มองว่าเน้ือหาท่ีมีบริเวณนั้นมีความสัมพันธ์กับ Keyword อย่างชัดเจน  
 7.5.2.5  Keyword in Metadata เป็นการกําหนด Keyword ลงในส่วนของ 
Metadata ซ่ึงไม่ได้แสดงผลในหน้าเว็บเพจ โดยการกําหนด Meta Description ซ่ึงใช้บรรยาย
รายละเอียดเน้ือหาของเว็บเพจว่าเก่ียวกับอะไร อย่างไรก็ตาม Search Engine มักจะไม่ให้
ความสําคัญในส่วนน้ีมากนัก โดยเฉพาะในส่วนของ Meta Keyword เน่ืองจากมีการนํามาใช้เพ่ือการ
ทํา Spam เป็นจํานวนมาก Search Engine จึงตัดส่วนนี้ออกจากการจัดอันดับ แต่อย่างไรก็ตาม 
Search Engine บางแห่งยังคงใช้ Meta Keyword ในการจัดอันดับ 
 7.5.3  Site Navigation ทิศทางโครงสร้างการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ให้เช่ือมกัน
ภายใน (Linking in) มากท่ีสุด และออกจากเว็บไซต์ (Linking out) ให้น้อยที่ สุด เป็นการทําให้
ผู้ใช้งานเว็บไซต์และ Web Crawler สามารถเข้าสู่เน้ือหา (Content) ได้อย่างสะดวก น้ันคือเม่ือมี 
Web Crawler เข้ามาเก็บข้อมูลในหน้าเว็บเพจนั้น จนกระท่ังหมดระยะเวลา Crawler Time Out 
ขณะเดียวกันถ้าทําการเช่ือมโยงออกไปเว็บไซต์อ่ืน Web Crawler ก็จะออกไปยังเว็บไซต์เหล่าน้ัน 
การทําให้เกิดการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์น้ันสามารถทําได้โดยการนํา Anchor Link มาใช้ทําการ
เช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเราจะต้องทําการวางแผนการเช่ือมโยงท่ีดี การจัดทํา Sitemap 
ที่เป็นมิตร 
  7.5.4  Design Element องค์ประกอบของการออกแบบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดทํา SEO ซ่ึงมีอยู่ ด้วยกันหลายวิธี  1) การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษาโปรแกรมที่สลับซับซ้อน 
โดยเฉพาะการเขียนด้วยภาษา Dynamic Page ที่มีค่าพารามิเตอร์บน URL มาก จะทําให้ Search 
Engine เข้ามาเก็บข้อมูล Index ได้ยาก  2) การออกแบบด้วย Frame หรือกากออกแบบให้มีหลายๆ
ส่วนประกอบเข้าด้วยกันในหน้าเว็บเพจเดียว  3) หลีกเลี่ยงการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาพเคลื่อนไหวท่ี
ออกแบบด้วย Flash ลดการใช้ JavaScript และ CSS (Cascade Style Sheet) เท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น  
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4) ละเว้น Session ID เม่ือผู้ร้องขอเป็น Web Crawler  5) ขนาดไฟล์ HTML ของหน้าเว็บเพจไม่
ควรมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่ควรเกิน 32KB  
 7.5.5  Inbound Link เป็นการพิจารณาพัฒนาการเช่ือมโยงจากเว็บไซต์อ่ืนเข้ามา 
เพ่ือให้ได้ค่า Link Popularity ซ่ึงเป็นจํานวนการ Link เช่ือมโยงจากภายนอกเข้ามายังหน้าเว็บเพจ
หน่ึงของเว็บไซต์ โดย Web Crawler จะทําการไต่ไปตาม Link ที่เช่ือมโยงกันระหว่างเว็บไซต์ จนมา
พบเว็บเพจ การเช่ือมโยง Inbound Link มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ  1) การ Link แบบทางเดียว (One 
Way Link)  2) การ Link แบบสองทาง (Two Way Link)  3) การ Link แบบสามทาง (Three Way 
Link)  
 7.5.6  Outbound Link เป็นการพิจารณาการเช่ือมโยงออกจากเว็บไซต์ ที่ควรจะมีไม่
มากนักและจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ที่ได้เช่ือมโยงออกไปว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซ่ึง
ควรจะสัมพันธ์สอดคล้องกับเน้ือหาในหน้าเว็บเพจของเราที่ Link ออกไป 
 7.5.7  ทําการควบคุมการเข้ามาของ Web Crawler โดยการสร้างไฟล์ Robot.txt ซ่ึง
ส่วนใหญ่แล้ว Web Crawler จะทําการค้าหาไฟล์ Robot.txt เป็นลําดับแรกเป็นไฟล์ที่ใช้ควบคุมการ
ทํางานของ Web Crawler ไม่ให้เข้าไปทําการตรวจสอบและเก็บข้อมูลในส่วนท่ีไม่ต้องการได้โดย
สามารถสร้างไฟล์น้ี 
  7.5.8 Site Architecture คือการปรับแต่งโครงสร้างของเว็บไซต์ ช่วยอํานวยความ
สะดวกให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างในแนวราบ (Flat Site Architecture) ซ่ึงง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล โดยเมนูการใช้งานต่างๆจะอยู่ในหน้าโฮมเพจ สามารถใช้งานได้ทันที โครงสร้าง
แบบแนวราบนี้ยังช่วยส่งเสริมคะแนนอินเด็กซ์ให้กับเว็บไซต์ด้วย เน่ืองจากหน้าโฮมเพจจะเป็นศูนย์
รวมของลิงค์ภายในท่ีสร้างการเช่ือมโยงไปยังหน้าเว็บเพจต่างๆภายในเว็บไซต์ ทําให้บอทต์เก็บข้อมูล
ทั้งหมดภายในเว็บไซต์และให้คะแนนอินเด็กซ์สําหรับเว็บไซต์ 
 7.6  การปรับ Off-page Optimize เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ในปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ (Off-Page Factors) โดยจะประกอบด้วยปัจจัยสําคัญดังน้ี  
 7.6.1  Backlink (แบ็กลิงค์) หมายถึงลิงก์ที่เช่ือมโยงกลับมายังเว็บไซต์ ผู้ที่ทํา SEO 
คุ้นเคยกับลิงก์ประเภทน้ีดีอยู่แล้ว แบ็กลิงก์มีผลด้าน SEO ค่อนข้างมาก เว็บมาสเตอร์ทุกคนต้องการ
ลิงก์เป็นอย่างมาก ย่ิงได้แบ็กลิงก์ที่มีคุณภาพเป็นจํานวนมาก เว็บไซต์ก็ย่ิงมีแรงกิ้งสูงขึ้น เพราะ 
Google มองว่าย่ิงมีแบ็กลิงก์มาก ก็ย่ิงหมายความว่าเว็บไซต์มีความน่าเช่ือถือมาก มีคนนําไปใช้อ้างอิง
เยอะ และเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม นอกจากน้ีควรเป็นแบ็กลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้อง
เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน 
 7.6.2  Website Age (อายุของเว็บไซต์) เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการทํา SEO  เสิร์ช
เอนจ้ินมักให้ความสําคัญกับเว็บไซต์ที่มีอายุเก่ากว่าก่อน แต่เสิร์ชเอนจ้ินไม่ได้วัดอายุของเว็บไซต์จาก
วันที่จดโดเมนเนมน้ันขึ้นมา หรือวัดจากวันแรกที่เริ่มสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ แต่จะวัดจากวันแรกท่ี
เสิร์ชเอนจ้ินเข้ามเก็บข้อมูลในเว็บไซต์เข้าไปในอินเด็กซ์ เว็บไซต์ที่   เสิร์ชเอนจิ้นให้ ความเช่ือถือคือ
เว็บไซต์ที่มีอายุมากพอสมควร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีๆ ซ่ึงพอจะการันตีได้ว่าจะไม่หยุด
พัฒนาไปง่ายๆ และ Google ก็มองเห็นแนวโน้มว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพในระดับไหน  
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 7.6.3  Web Hosting Quality (คุณภาพของเว็บโฮสต้ิง) คนส่วนใหญ่มักต้องพิจารณาส
เป็กของเว็บโฮสต้ิง ทั้งเรื่องพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล จํานวนโดเมนเนมท่ีใช้งานได้ 
จํานวนฐานข้อมูล MySQL ที่สร้างได้ จํานวนอีเมลแอ็กเคาต์ที่สร้างได้ หรือระบบ CMS ที่เว็บโฮสต้ิง
น้ันๆรองรับ เป็นต้น ผลเสียที่เกิดจากการท่ีเว็บโฮสต้ิงไม่มีคุณภาพหรือเกิดล่ม เกิดความขัดข้องขณะที่
บอตกําลังเข้ามาเก็บข้อมูลก็คือ บอตจะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน หรืออาจถึงขั้นเข้ามาเก็บข้อมูลไม่ได้
เลย ซ่ึงนั่นจะส่งผลด้านลบต่อการทํา SEO เป็นอย่างย่ิง ซํ้าร้ายกว่าน้ัน หากเว็บโฮสต้ิงที่เช่ามีปัญหา
บ่อยๆ เสิร์ชเอนจ้ินอาจมองว่าเว็บไซต์ขาดความน่าเช่ือถือ เพราะเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมักเลือกใช้เว็บ
โฮสต้ิงที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร มีความม่ังคงปลอดภัยและทํางานได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากคุณสมบัติด้านเทคนิคต่างๆแล้ว บริการเว็บโฮสต้ิงที่ดีต้องมีระบบซับพอร์ต (Support) หรือ
ทีมงานสนับสนุนที่ดีด้วย ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและด้วยความเต็มใจ 
 7.6.4  SEO Technical หมายถึง เทคนิคการทํา SEO ของคู่แข่ง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกับ 
SEO อย่างแน่นอน เพราะในขณะที่กําลังทํา SEO ให้กับเว็บไซต์อยู่น้ัน คู่แข่งที่เป็นเว็บไซต์ประเภท
เดียวกันและใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันก็กําลังมุ่งม่ันทํา SEO เช่นกัน ถ้าคู่แข่งล้วนแต่เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ
มีความชํานาญในการทํา SEO ก็จะทําให้เว็บไซต์ที่ทําอยู่น้ันตกอันดับหรือมีคุณภาพตํ่า เพราะฉะนั้น
จึงควรศึกษาเรื่องเทคนิคการทํา SEO ให้มากเพ่ือเว็บไซต์จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งใน
ตลาดเดียวกันได้ (สุธี จันทร์แต่งผล, 2551) 
 
8.แนวคิดเก่ียวกับการเลือกคําค้นหาหรือคีย์เวิร์ด 
 สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธ์, 2555: 154  ได้กล่าวว่าการใส่คีย์เวิร์ดลงไปในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
เป็นเรื่องสําคัญมากๆ ในการทํา SEO จึงควรวิเคราะห์และคัดเลือกคีย์เวิร์ดและใส่ลงไปในคอนเทนต์
ต่างๆ ของเว็บไซต์, ใส่ลงไปในโดเมน, ใส่ในช่ือเว็บไซต์, ใส่ใน Page Title, ใส่ใน Meta Description,   
ใส่ใน Alternative Text, ใส่ใน Image Title, ใส่ลงไปในตัวคอนเทนต์ (Contents) โดยตรงนี้ และยัง
สามารถกําหนดรูปแบบของคีย์เวิร์ดเพ่ือผลด้าน SEO ที่ต่างกันได้อีก เช่น กําหนดเป็น Heading, เป็น
ตัวหนาหรือตัวแอน   นอกจากคีย์เวิร์ดจะเป็นกุญแจไขไปสู่เรื่องราวต่างๆที่สนใจแล้ว ในกรณีของการ
ทํา SEO    คีย์เวิร์ดยังเป็นกุญแจไขไปสู่ความสําเร็จ และเป็นหัวใจสําคัญของการทํา SEO ดังน้ันการ
เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และคัดเลือกคีย์เวิร์ดถือเป็นเรื่องจําเป็นมากๆ แต่คีย์เวิร์ดในโลกออนไลน์มี
มาก และคีย์เวิร์ดที่จะนํามาใช้ในการทํา SEO ต้องเป็นคีย์เวิร์ดท่ีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ถึงอย่างนั้นมันก็
ยังมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อย จึงจําเป็นต้องรู้เทคนิคท่ีจะเลือกคีย์เวิร์ดท่ีดีที่สุดออกมา เพ่ือให้การ
ทํา SEO น้ีประสบผลสําเร็จ น้ันสามารถจัดประเภทคีย์เวิร์ดได้ดังน้ี  การจัดแบ่งชนิดของคีย์เวิร์ด 
สามารถแบ่งได้ 2 วิธี หรือใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งได้ 2 เกณฑ์ด้วยกัน คือแบ่งโดยใช้ลําดับความสําคัญ
ของคีย์เวิร์ด กับแบ่งโดยใช้จํานวนการใช้งานคีย์เวิร์ด  
 8.1  จัดแบ่งตามลําดับความสําคัญ แบ่งได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
 8.1.1  Major Keyword คือคีย์เวิร์ดหลักท่ีจะเน้นหนักในการทํา SEO คีย์เวิร์ดหลักน้ี
ควรมีคีย์เวิร์ดเดียวจะดีมาก หรืออย่างมากก็ต้องไม่เกิน 2-3 คีย์เวิร์ด หากเกินจะกลายเป็นการทํา 
SEO แบบหว่านแหเกินไป ไม่ได้เน้นที่คีย์เวิร์ดใดคีย์เวิร์ดหนึ่งโดยเฉพาะและจะทําให้คีย์เวิร์ดท้ังหมด
ไม่มีน้ําหนักและไม่ได้ผลด้าน SEO เท่าท่ีควร 
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 8.1.2  Minor Keyword คีย์เวิร์ดรองอีกกลุ่มหน่ึงที่ควรให้ความสําคัญในการทํา SEO 
น้องลงมา อาจนํามาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้คีย์เวิร์ดหลักได้ หรือนํามาใช้เสริมร่วมกับคีย์เวิร์ดหลัก      
คีย์เวิร์ดน้ีสามารถมีได้จํานวนมาก  
 8.2  จัดแบ่งประเภทของคีย์เวิร์ดตามปริมาณการใช้งาน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
 8.2.1  Mass Keyword คือคีย์เวิร์ดแบบกว้าง ซ่ึงมีปริมาณการใช้งานสูง หรืออาจกล่าว
ได้ว่ามีผู้ใช้คีย์เวิร์ดดังกล่าวนี้ในการค้นหาเยอะมาก ผลการค้นหาท่ีได้จากคีย์เวิร์ดประเภทน้ีมีมากตาม
ไปด้วย ส่วนใหญ่แล้วคีย์เวิร์ดแบบกว้างน้ี จะเป็นคําแค่คําเดียวสั้นๆ เช่น windows, mac, ipad, 
iphone ฯลฯ อีกทั้งไม่มีความเฉพาะเจาะจงลงไป เม่ือเราเสิร์ชผ่านเสิร์ชเอนจ้ินจะพบว่ามีผลการ
ค้นหานับล้านรายการ 
 8.2.2  Niche Keyword คือคีย์เวิร์ดแบบเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือสินค้าตัวใดตัวหน่ึงโดยตรง คีย์เวิร์ดแบบ Niche Keyword น้ี มีความแคบกว่าแบบ Mass 
Keyword อีกทั้งมีคนใช้ค้นหาน้อยกว่า ผลการค้นหาก็มักน้อยกว่าตามไปด้วย มักจะเป็นคํามากกว่า 
2 คําขึ้นไปมารวมกันจนเป็นวลีที่ช้ีเฉพาะมากขึ้น อย่างเช่นถ้า “windows” จัดเป็น Mass Keyword 
ตัวอย่างของ Niche Keyword ก็ ต้องเป็น  “windows 7 ultimate edition” เป็นต้น    Niche 
Keyword น้ี บางครั้งเรียกกันว่า Long Tail Keyword เพราะเป็นการใช้คีย์เวิร์ดทําการตลาดตาม
ทฤษฎี  Long Tail Marketing  ซ่ึงหมายถึงการทําการตลาดโดยเน้นไปท่ีสินค้าเฉพาะกลุ่ม เจาะ
ตลาดโดยเน้นเฉพาะกลุ่ม   อนุชา (2552) ได้กล่าวว่า นิชคีย์เวิร์ด (Niche Keyword) คือการทํา
การตลาดแคบๆ เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง ลดความ
ลําบากในการทําตลาด ทําให้ง่ายในการช่วยวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและทําให้สามารถเป็นที่หนึ่งในวงการ
น้ันๆได้ง่ายขึ้น และทําให้สามารถค้นหาตัวสินค้าท่ีแน่นอนได้ 
 หลักการค้นหานิชคีย์เวิร์ดเพ่ือการทํา SEO  เป็นการค้นคีย์เวิร์ดท่ีคนส่วนใหญ่ใช่กัน คือเป็น
คีย์เวิร์ดท่ีคนส่วนใหญ่ใช้ในการค้นหาใน Google มากที่สุด ถึงแม้ว่าคีย์เวิร์ดนั้นจะเป็นคําที่ผิดก็ตาม 
แต่ถ้าคีย์เวิร์ดน้ันมีคนใช้ค้นหามาก ก็สามารถนําคีย์เวิร์ดน้ันมาเป็นเป้าหมายการทํา Ranking ได้ 
เพ่ือท่ีเว็บไซต์ก็จะเห็นในอันดับแรกๆเพ่ือท่ีจะทําให้มีคนเห็นเว็บไซต์มากท่ีสุด  คุณสมบัติของนิชคีย์
เวิร์ด (Niche Keyword)  
 ก.  เป็นการตลาดท่ีมีคู่แข่งน้อย แต่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือเป็นตลาดเฉพาะ 
 ข.  เป็นตลาดท่ีมีการใช้จ่าย หรือเป็นธุรกิจท่ีทําเงินได้ 
 ค.  นิชคีย์เวิร์ดไม่ควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิค หรือการสร้างเว็บและบล็อก 
 ขั้นตอนการค้นหานิชคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษ โดยใช้ Google Ad words Keyword Tool  
โดย พิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆ ลงไปเช่น computer เพ่ือท่ีจะให้โปรแกรมแสดง    คีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียง
หลากหลายมากยิ่งขึ้น Google Adwords เป็นเครื่องมือในลักษณะเว็บไซต์ของ Google ที่สามารถ
เข้าไปใช้งานได้ฟรีที่ https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt โดยสามารถใช้ค้นหา
คําค้นหาที่เกี่ยวข้องตามที่เราระบุ รวมถึงประมาณการเกี่ยวกับตําแหน่งตามราคา Bid, คู่แข่ง และ
ปริมาณการค้นหา  Google Adwords เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนื่องจากมีผู้พัฒนาเป็นเจ้าของเคร่ืองมือค้นหาที่มีผู้นิยมใช้มากท่ีสุดในโลก 
Google Adwords จึงมีเหมาะกับการใช้งานในการพัฒนาเว็บไซต์เก่ียวกับคําค้นหาเป็นอย่างมาก 
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ภาพท่ี 2-5 ตัวอย่างหน้าเว็บ Google Ad words Keyword Tool 
   
ภาพท่ี 2-5 แสดง ผลการค้นหานิชคีย์เวิร์ด A คือ คีย์เวิร์ดหรือนิชคีย์เวิร์ดต่างๆ ที่ Google แนะนําให้
ใช้ B คือ การแข่งขัน เป็นแถบแสดงความมากน้อยของคู่แข่งที่ลงโฆษณา C คือ เป็นแถบแสดงการ
ค้นหารายเดือนทั่วโลก บอกถึงจํานวนครั้งของการค้นหาในแต่ละเดือนเพ่ือให้ดูความนิยมของนิชคีย์
เวิร์ด 
 8.3  การวิเคราะห์และคัดเลือกคีย์เวิร์ด Keyword Research มีหลายรูปแบบดังน้ีคือ 
  8.3.1  วิเคราะห์คุณภาพของคีย์เวิร์ด (Keyword Quality)  คีย์เวิร์ดท่ีดีและมีคุณภาพ
ต้องไม่ใช่คีย์เวิร์ดท่ีกว้างจนเกินไปไม่มีความเฉพาะเจาะจง จนไม่สามารถจํากัดกลุ่มเป้าหมายได้และก็
ไม่ใช่คีย์เวิร์ดท่ีแคบจนเกินไป เฉพาะเจาะจงจนไม่มีใครใช้ในการค้นหา  คีย์เวิร์ดท่ีดีต้องมีความหมาย
ชัดเจน ไม่กํากวม หรือตีความหมายได้หลายแบบ การทํา SEO โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ในแง่รายได้เป็น
หลัก ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือมูลค่าทางการตลาดของคีย์เวิร์ด (Keyword) คือทําการวิเคราะห์หา
คีย์เวิร์ดที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง ซ่ึงมักเกี่ยวข้องกันสิ่งท่ีได้รับความนิยมสูง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล  
เหตุการณ์  ข่าว  สิ่งของ  สินค้า  บริการ  แบรนด์ หรืออ่ืนๆ ย่ิงคีย์เวิร์ดมีมูลค่าทางการตลาดมาก
เท่าไหร่ โอกาสท่ีจะสร้างรายได้ก็มีมากข้ึน 
 8.3.2  วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานคีย์เวิร์ด (Keyword Traffic) ทําการวิเคราะห์ว่าคีย์
เวิร์ดนั้นๆมีปริมาณการใช้งานมากน้อยเพียงใด หรือได้รับความนิยมแค่ไหน คีย์เวิร์ดท่ีมีคนใช้ในการ
ค้นหามากๆ ก็แสดงว่าเป็นคีย์เวิร์ดท่ีดี ซ่ึงจะนํามาใช้ภายในเว็บไซต์ เพ่ือเว็บไซต์มีทราฟฟิกเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยจะวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานคีย์เวิร์ดด้วยเครื่องมือที่เช่ือถือได้ ได้แก่ Google Trends  
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 8.3.3  วิเคราะห์ปริมาณผลการค้นหา (Search Results Quantity)  ปริมาณผลการ
ค้นหาคือจํานวนรายการผลการค้นหาที่แสดงให้เห็นในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้น คีย์เวิร์ดท่ีดี
ควรมีปริมาณผลการค้นหาไม่มากจนเกินไป เพราะถ้าหากมีปริมาณผลการค้นหาจํานวนมากน่ัน
หมายถึงการมีคู่แข่งจํานวนมาก การดูปริมาณผลการค้นหาก็ทําได้โดยการ นําคีย์เวิร์ดนั้นๆไปค้นหาใน 
Search Engine ตามปกติ เหมือนที่ค้นหาข้อมูล แล้วดูผลการค้นหาว่ามีกี่รายการ   
 8.3.4  วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Capability) ต้องทําการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกคีย์เวิร์ด คือต้องวิเคราะห์เว็บไซต์
คู่แข่งด้วย เช่น เว็บไซต์คู่แข่งมีช่ือเสียงเพียงใด ขนาดของบริษัท ความน่าเช่ือถือ ก่อต้ังมายาวนาน  
มีทราฟฟิก (Traffic) มากน้อยเพียงใด คู่แข่งจะต้องไม่แข็งมากจนเกินไป และนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เลือกคีย์เวิร์ดที่จะใช้กับเว็บไซต์ 
  8.3.5  การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดจากเครื่องมือออนไลน์ฟรี  อรรคพล (2550) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์คีย์เวิร์ด หรือ Keyword Analysis จากเครื่องมือออนไลน์ เพ่ือวิเคราะห์หาคีย์เวิร์ดที่
เหมาะสมกับเว็บไซต์ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ TrueHits เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ราชการ ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบสถิติการเย่ียมชมเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ TrueHits ได้รับความนิยมจากคนไทยมาก เพราะเป็นศูนย์
รวมสถิติการเย่ียมชมเว็บไซต์ภายในเมืองไทย หรือเรียกว่า “สารบัญเว็บไซต์” ข้อมูลเว็บไซต์น้ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขแบบวันต่อวัน  
 
8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
 กาญจนี ลิ้มศรีสกุลวงศ์ (2554) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นเว็บเซอร์วิสของ
เสิร์ชเอ็นจินทั่วไปด้วยวิธีการโคลกก้ิง (Cloaking) ซ่ึงเป็นการกระทําทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ
เว็บเซอร์วิส (Web Service Provider) ใน 2 รูปแบบ คือการโคลกก้ิงเพ่ือรูปแบบข้อมูลและการโค
ลกก้ิงเพ่ือเพ่ิมช่ือเว็บเซอร์วิส ช่ือ โอเปอร์เรช่ันที่ตัดแบ่งคํา ซ่ึงเป็นการแสดงเอกสารเว็บเซอร์วิสใน
รูปแบบอ่ืนที่เสิร์ชเอ็นจินทั่วไปสามารถนําไปทําดัชนีได้โดยที่เนื้อหาของเอกสารไม่เปลี่ยนแปลง แล้ว
ทําการเปลี่ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นเอกสารผ่านเสิร์ชเอ็นจินทั้งแบบระบุชนิดของ
แฟ้มข้อมูล และไม่ระบุชนิดของแฟ้มข้อมูล ซ่ึงจากผลการทดลองพบว่า แนวคิดในการโคลกก้ิงทั้ง 2 
รูปแบบ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นเว็บเซอร์วิสผ่านเสิร์ชเอ็นจ้ินทั่วไปได้ และสามารถ
สืบค้นเอกสาร ได้เพ่ิมขึ้นเม่ือมีการระบุชนิดของแฟ้มข้อมูล ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การโคลกกิ้งมี
ประโยชน์ในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นเว็บเซอร์วิสของเสิร์ชเอ็นจ้ิน   

นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์ (2554) ปัญหาพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านการ
เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและเปรียบเทียบผลการเข้าใช้งานท้ังก่อนและหลัง
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยผ่านการเช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก ด้วยเทคนิคการเช่ือมต่อผ่านทางโอเพนกราฟโปรโตคอล(Open Graph Protocol) 
และ โซเชียลปลั๊กอิน (Social Plug-in) จากนั้นทาการศึกษาผลกระทบและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
จานวนการเข้าใช้งาน พฤติกรรมของผู้ใช้งาน สถิติการเข้าชมเน้ือหา และช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์
ของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีกูเกิ้ลแอนาลิติก (Google Analytic) มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านการเช่ือมต่อเข้ากับ
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยผลการดาเนินงานของการศึกษาผลกระทบจากการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีจานวนผู้เข้าใช้งาน
เว็บไซต์และทาให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเม่ือเปรียบเทียบผลกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ที่ยังไม่ผ่านการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโดยข้อมูลวิจัยดังกล่าวน้ีพร้อมท่ีจะ
สามารถนามาใช้งานเพ่ือการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้งานโดยผ่านทางการเชื่อมโยง
เข้าระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ต่อไปได้จริง 
 ณัฐพล ธรรมศรี (2554) ได้ศึกษาระบบสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเท่ียวบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้เวกเตอร์สเปซโมเดล  ซ่ึงได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเท่ียวบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นมา โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองเน้ือหาเว็บในการจัดเก็บเว็บไซต์ลงคลัง
เอกสาร และใช้เทคนิคเวกเตอร์สเปซโมเดลคํานวณความคล้ายคลึงของเอกสารแบบโคไซน์ ทําให้ผู้ใช้
ค้นหาข้อมูลท่องเท่ียวได้แม่นยํามากข้ึน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ทั่วไปอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57  จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพระดับดี และผลการประเมินค่า
ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นยํา (Precision) เท่ากับ 0.70 และค่าเฉลี่ยของค่าความ
ถูกต้องในการค้นคืนเอกสาร (Recall)  เท่ากับ 0.80  แสดงให้เห็นว่าสามารถค้นคืนเอกสารได้แม่นยํา 

ชัยวัฒน์ น่าชม (2556) ได้ศึกษาเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดลําดับต้นในผลการค้นด้วย
เคร่ืองมือค้นหา (Search Engine) ที่เรียกว่าการทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับ (Search Engine 
Optimization : SEO) มาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดโดยพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดรับกับกลไก
การค้นและการจัดทําดรรชนีของเครื่องมือค้นหา(Search Engine)แต่ละประเภท ด้วยการกําหนด
คําค้นหา (Keyword) การปรับแต่งระบบการเช่ือมโยง การทํารายการ Meta Tag การแก้ไขปัญหา
เชิงเทคนิคระบบ และการพัฒนาการเขียนเน้ือหาเว็บไซต์ให้ถูกหลักของเครื่องมือค้นหา(Search 
Engine) เพ่ือให้ผลการค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัยติดอยู่ในลําดับต้นๆ ของเครื่องมือค้นหา
(Search Engine) จากการศึกษาพบว่าผลการค้นสารสนเทศที่นาเสนอบน STOU e-Library ด้วยคา
ค้นที่กําหนดตามเน้ือหาของสารสนเทศดิจิทัลที่เผยแพร่บนเว็บห้องสมุด จํานวน 15 คําค้น ผ่าน 
Google Search engine และ Bing Search engine ได้ผลการค้นจาก 1) Google Search engine 
ได้ผลการค้นเป็นหน้าท่ี 1 ลําดับที่ 1 เพียง 5 คําค้น คิดเป็นร้อยละ33.33 ของการค้นได้ และใน
จํานวน 5 คําค้น ค้นได้ตรงเรื่อง 4 คําค้น คิดเป็นร้อยละร้อยละ 22.22 2) Bing Search engine 
ได้ผลการค้นเป็นหน้าท่ี 1 ลําดับที่ 1 ถึง 5 คําค้น คิดเป็นร้อยละ 33.33  ซ่ึงจากการวิจัยพบว่า การใช้
เทคนิคการทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับ (Search Engine Optimization : SEO) ส่งผลให้ลําดับ
การแสดงผลการค้นสารสนเทศที่เป็นของมหาวิทยาลัยท่ีให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสํานักบรรณ
สารสนเทศ มีผลการค้นในลําดับที่ดีขึ้นร้อยละ 88.88 หลังจากการใช้เทคนิคการทําการตลาดด้วย
วิธีการทําอันดับ (Search Engine Optimization : SEO) กับเว็บไซต์ห้องสมุด 
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ประสิท ธ์ิ อุทาเลิศ  (2553) ได้ ศึกษากระบวนการประชาสัมพัน ธ์เว็บไซต์พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบการทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับ (Search Engine Optimization : SEO) 
สําหรับเว็บไซต์บิวต้ีเมโลด้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบการทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับ (Search Engine Optimization : SEO) 
พร้อมท้ังศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆในการทําการทําการตลาดด้วยวิธีการทําอันดับ (Search 
Engine Optimization : SEO)  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า มีผู้ เย่ียมชมเว็บไซต์หรือกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้รู้จักเว็บไซต์บิ้วต้ีเมโลดี้เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 50 โดยพิจารณาจาการคลิกเข้ามาเย่ียมชมใน
ปริมาณท่ีมากขึ้นกว่าเดิม การปรับแต่ง HTML Code ต่างๆในเว็บไซต์บิวต้ีเมโลด้ีให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา HTML รวมถึงการแทรกคําค้นหาไปใน HTML TAG ต่างๆไม่ให้มากเกินไปให้มีปริมาณร้อยละ 
5 ได้เพ่ิม Link มายังเว็บไซต์บิวต้ีเมโลด้ีด้วยวิธีการเช่ือมโยง Link จากเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
คําสําคัญและทําการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นเว็บที่มี Robot เพ่ือประโยชน์ในการ
ให้ Robot ที่อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวติดตามมายังเว็บไซต์บิวต้ีเมโลด้ีหลังจากการทําการทําการตลาด
ด้วยวิธีการทําอันดับ (Search Engine Optimization : SEO) ทําให้มีการเข้าชมเว็บไซต์ในปริมาณที่
เพ่ิมข้ึนจาก 76 Pageviews ต่อวันเป็น 114 Pageviews ต่อวัน หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 53.94 
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10. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2-6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

     ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  

 
พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบของการเป็น 

ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต Internet Entrepreneur) 
รูปแบบ Affiliate Internet Marketing 

โดยใช้ Affiliate ของ Amazon 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ความสําเร็จของการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตรูปแบบ 
Affiliate Internet Marketing  

- จํานวนลูกค้าท่ีเข้าชมเว็บไซต์ 
- จํานวนจํานวนสินค้าที่ขายได้ 

 
 

 

5. ปัจจัยด้านผู้ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย (Web Hosting) 
- ราคา 
- พ้ืนที่ให้บริการ 
- ความเร็วในการรบัส่งข้อมูล 
- ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์  

1.ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 
- ความมีนวัตกรรม 
- ความกล้าเสี่ยง 
- ความใฝรู่ ้
- ทักษะด้านคอมพวิเตอร ์               

 

2. ปัจจัยด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider)    
ท่ีเลือกเป็นผู้ร่วมค้า 
-  มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
-  มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
-  มีระบบการบริหารจัดการ Affiliate 
-  ค่าคอมมิชช่ัน 
 

3. ปัจจัยด้านองคป์ระกอบในการโปรโมตผ่านระบบเซิร์ซเอ็นจ้ิน 
-  การเลือกสินค้าและบริการตรงกับกลุม่เป้าหมาย 
-  การกําหนดคีย์เวิร์ด (Keyword) ใน Domain 
-  ประเภทของ Domain .com .info 
-  การปรับแต่งเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการ SEO ด้าน On Page 
- การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ด้าน Off Page

4. ปัจจัยด้านกลยทุธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ต  
-  กลยุทธ์ของ Search Engine Optimization 
-  กลยุทธ์ของ Linking ในการประชาสัมพันธ์ 
-  กลยุทธ ์Email  เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
-  กลยุทธ ์Social Network ในการประชาสัมพันธ์ 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินงานวิจยั 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate Internet Marketing)                     
ที่ประสบความสําเร็จ และ พัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ตามแบบจําลองของผู้ประกอบการธุรกิจทาง
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Affiliate Internet Marketing โดยดําเนินการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
6. วิธีการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กับผู้ประกอบการ            
ที่ดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Affiliate Internet Marketing  
 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) การวิจัยครั้งนี้กับผู้ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบ Affiliate Internet Marketing โดยเคยทํา Affiliate ของ Amazon  จํานวน 200 คน เพ่ือ
หาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอินเทอร์เน็ต แล้วนํามาพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ
ต่อไป 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

2.1  แบบสอบถามเพ่ือหาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด  สําหรับ
แบบสอบถามปลายปิดเป็นคําถามที่สั้นกระชับพร้อมเตรียมคําตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบตามความ
ต้องการ  โดยสร้างแบบสอบถามขึ้นจากการกําหนดกรอบแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
คําถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ   

2.1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม 
ตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง (Fact)  
โดยลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วยคําถามที่มีคําตอบชนิดเลือกตอบ (Simple-dichotomy 
Question)  ซ่ึงแต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูลดังน้ี 
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1. เพศ   เป็น สเกลนามกําหนด (Nominal Scale) 
2. อายุ   เป็น สเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
3. สถานภาพ  เป็น สเกลนามกําหนด (Nominal Scale) 
4. ระดับการศึกษา เป็น สเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
5. อาชีพ   เป็น สเกลกําหนด (Nominal Scale  

 2.1.2  แบบสอบถามส่วนที่ 2   เป็นคําถามข้อมูลคุณลักษณะเกี่ยวกับผู้ประกอบการ   
และ ด้านประสบการณ์ของผู้ประกอบการในการทํา Affiliate Internet Marketing   โดยมีข้อคําถาม 
7 ข้อ โดยกําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับซ่ึงใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert et al.,1934) ซ่ึงมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ีเกณฑ์ประเมินผลในแต่ระดับขั้น ใช้สูตรการคํานวณช่วงกว้างของช้ันดังน้ี 
 
ค่าเฉลี่ย  = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด)/ ช่วงคะแนน 
   = (5-1)/5 
   = 0.80 
 ในการแปลความหมายจะแปลความหมายจากคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง ปัจจัยไม่มีอิทธิพลน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.61  หมายถึง ปัจจัยไม่มีอิทธิพลน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.62 - 3.42  หมายถึง ปัจจัยไม่มีอิทธิพลปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.43 - 4.23  หมายถึง ปัจจัยไม่มีอิทธิพลมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.24 - 5.00  หมายถึง ปัจจัยไม่มีอิทธิพลมากท่ีสุด  

  2.1.3  แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านดําเนินการกับเว็บไซต์
ที่เป็นปัจจัยด้านการโปรโมทเว็บไซต์กับเซิร์ซเอ็นจิ้น  ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านระบบเซิร์ชเอ็นจ้ิน 
ได้แก่ การต้ังช่ือโดเมน หรือช่ือเว็บไซต์ที่มีคีย์เวิร์ดหรือคําค้นที่อยู่ในช่ือเว็บไซต์ การเลือกใช้นามสกุล
ของโดเมน   การปรับแต่งเว็บไซต์  และการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซ่ึงจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตราภาคช้ัน (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว และกําหนด
อัตราส่วน 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามข้อ 2.1.2  
  2.1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็นคําถามเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
อินเทอร์เน็ตที่ นํามาใช้กับเว็บไซต์ที่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์  โดยสอบถามว่าส่วนมากแล้ว
ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ใดที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซ่ึงจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตราภาคช้ัน (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว และกําหนด
อัตราส่วน 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามข้อ 2.1.2  
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  2.1.5  แบบสอบถามส่วนที่ 5 เป็นคําถามเพ่ือศึกษาด้านปัจจัยในการเลือกเป็น
พันธมิตรกับบริษัทที่เปิดให้ทํา Affiliate เป็นผู้ร่วมค้า โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
ตอบ (Rating Scale Questions) ซ่ึงจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตราภาคช้ัน (Interval 
Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว และกําหนดอัตราส่วน 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนน ตามข้อ 2.1.2  
  2.1.6 แบบสอบถามส่วนที่ 6  เป็นคําถามเพื่อศึกษาปัจจัยด้านให้ผู้บริการเคร่ืองแม่
ข่าย (Web Hosting ) ซ่ึงก็เป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าเว็บโฮสต้ิง ไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลต่อเว็บไซต์ด้วย ซ่ึง
จากการที่ได้ทบทวนวรรณกรรมแล้วน้ัน  เช่น ในเรื่องราคา   พ้ืนที่ในการจัดเก็บ  ระบบการบริหาร
จัดการโดเมน เป็นต้น  
 

2.2  เว็บไซต์ต้นแบบที่พัฒนาตามปัจจัยความสําเร็จจากการสอบถาม แล้วเก็บข้อมูลสถิติของ
เว็บไซต์ ดังน้ี  

2.2.1 จํานวนการเก็บข้อมูลจากเสิร์จเอ็นจิ้น (index)  
2.2.2 จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 
2.2.3  ระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย 
2.2.4  เปอร์เซ็นในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ 
2.2.5  จํานวนคําค้นหาท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ทั้งหมด 
2.2.6  จํานวนสินค้าท่ีลูกค้าสั่งซ้ือ 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     งานวิจัยครั้งนี้การเก็บข้อมูลโดยวิธี  ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  สําหรับการหาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ตที่
ประสบความสําเร็จ  
 ข้อมูลส่วนของเว็บไซต์ต้นแบบซ่ึงได้พัฒนาเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์คือ โดยได้ติดต้ังโปรแกรมติดตาม
ข้อมูลภายในเว็บไซต์คือ Google/analytic  และโปรแกรมเสริมในการเก็บข้อมูลอีกโปรแกรมหน่ึง
คือ  stat press  เพ่ือใช้การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ  ในเว็บไซต์ต้นแบบ เช่น  ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์  
การค้นหาข้อมูลท่ีมายังเว็บไซต์ โดยมีโปรแกรมติดตามเว็บไซต์  แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ 
ข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า  
  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลปฐมภู มิ คือ ที่ ได้มาจากการเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม จากน้ันผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จทางสถิติ เพ่ือ
ศึกษาหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบพันธมิตรทางการตลาด
อินเทอร์เน็ตที่ประสบความสําเร็จ และข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาถึงทฤษฎี ซ่ึงได้มาจากแหล่ง
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เอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ อินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้
เป็นกรอบโดยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบพันธมิตร
ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตที่ประสบความสําเร็จ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะนําข้อมูล
เหล่าน้ันมาทําการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จทางสถิติ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ประสบการณ์
ของผู้ประกอบการในการทํา   ที่มีผลต่อความสําเร็จของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต   การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการโปรโมท
เว็บไซต์ผ่านระบบเซิร์ชเอ็นจ้ิน ได้แก่ การต้ังชื่อโดเมน หรือช่ือเว็บไซต์ที่มีคีย์เวิร์ดหรือคําค้นที่อยู่ในช่ือ
เว็บไซต์ การเลือกใช้นามสกุลของโดเมน   การปรับแต่งเว็บไซต์  และการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตที่นํามาใช้กับ
เว็บไซต์ที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์  โดยสอบถามว่าส่วนมากแล้วผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ใดท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกเป็น
พันธมิตรกับบริษัทที่เปิดให้ทํา Affiliate เป็นผู้ร่วมค้า วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยด้านให้ผู้บริการ
เครื่องแม่ข่าย (Web Hosting ) ซ่ึงก็เป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าเว็บโฮสต้ิง ไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลต่อเว็บไซต์
โดยท้ังหมดน้ี ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการประเมินครั้งน้ี ประกอบด้วย 
5.1  สถิติที่ใช้หาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 

5.1.1  ใช้  IOC  หาค่าดัชนีความสอดคล้อง เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามสูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item – Objective Congruence : IOC)  
(พิสณุ  ฟองศรี. 2554 : 155)  

                      IOC  =   
N

R  

IOC         หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 

R       หมายถึง  ผลรวมคะแนนของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

    N         หมายถึง  จํานวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

5.2  สถิติพ้ืนฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

5.2.1  ใช้   X   หาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามการประเมิน  
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ใช้   X  หาค่าเฉลี่ยจํานวนคร้ังที่มีการใช้แหลง่เรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละระดับช้ัน 

สูตรหาค่าเฉลีย่ ( X  ) (กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2552 : 47) 

             
n

X X i  

เม่ือ        X           แทน  ค่าเฉลี่ย 

X i
    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 n            แทน  จํานวนข้อมูลทั้งหมด 

5.2.2  ใช้ S.D. หาค่าการกระจายของข้อมูลของแบบสอบถาม  
สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2552 : 72) 

 
1

..

2



 

n
iDS

XX  

เม่ือ            S.D.       แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X            แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

   X i
           แทน  ค่าของข้อมูลตัวท่ี i 

    n             แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

6. การดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ  
 พัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ต้นแบบของการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต (Internet 
Entrepreneur) รูปแบบ Affiliate Internet Marketing โดยเป็นพันธมิตรกับ (Affiliate) อเมซอน 
(Amazon)  โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์เป็นเวลา 8  เดือน ต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556   มีวิธีการดําเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้   
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ภาพที่ 3-1  แสดงผงัวงจรพฒันาเว็บไซต์ 
 

6.1 กําหนดปัญหา  (Problem Definition) ในปัจจุบันการทําธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตมีหลาย
รูปแบบ เช่น การเปิดร้านขายสินค้าในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงกําลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะเป็น  
ง่ายต่อการดําเนินการเพราะมีโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งานและมีเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเป็น
เหมือนกับห้างสรรพสินค้า หากมีผู้ประสงค์จะเปิดร้านค้าออนไลน์ก็สามารถลงเบียนเพ่ือสร้างเว็บไซต์
ของร้านย่อยได้ โดยคิดค่าบริการในรูปแบบค่าบริการรายปี ราย 3 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละ
เว็บไซต์กําหนดขึ้น และจ่ายค่าบริการในรูปแบบค่าคอมมิชช่ันจากยอดขายในแต่ละเดือน  ซ่ึงกรณี
ดังกล่าวจะมีข้อเสีย คือ เว็บไซต์ที่เปิดในเว็บห้างสรรพสินค้านั้นลูกค้าท่ีเข้าชมสินค้าหรือสั่งซ้ือสินค้า
จําเป็นต้องเข้าที่เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าก่อน แล้วจึงค้นหาร้านค้าท่ีสนใจ ทําให้ยากต่อการเข้าชม
เว็บไซต์ จึงส่งผลให้ไม่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจได้  หรือ อีกประเภทคือเปิดเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการจัดการสินค้า  จัดส่งสินค้า  จัดทําสินค้าคงเหลือ   ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีทําให้เกิดความยุ่งยาก อีกท้ังในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง และการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้น
ไม่ใช่แค่เพียงว่าเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น จําเป็นต้องมีการโปรโมทโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือเว็บไซต์ไปด้วยจึงจะมีผลการซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์ได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษา
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เพ่ือหาปัจจัยแห่งความสําเร็จการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบพันธมิตรทาง
การตลาดอินเทอร์ เน็ต  (Affiliate Internet Marketing) ซ่ึ งการเป็น พันธมิตรทางการตลาด
อินเทอร์เน็ต น้ันมีข้อดี คือไม่ต้องมีการจัดการสินค้า เช่น การส่งสินค้า การตรวจสินค้าคงเหลือ
ในสต๊อค  เป็นต้น  ผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต 
หมายถึง ผู้ที่ทําการโปรโมทสินค้าและบริการให้กับเว็บไซต์เจ้าของสินค้า เม่ือลูกค้าสั่งซ้ือสินและ
บริการค้าผ่านทางช่องการโปรโมทได้แล้วเว็บไซต์เจ้าของสินค้ามีหน้าท่ีจ่ายค่าคอมมิชช่ันให้ผู้ที่ทําการ
โปรดโมท ซ่ึงทั้งสองฝ่ายต้องตกลงยินยอมทําตามเง่ือนไขที่กําหนด 

6.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามให้กับผู้ที่เคยกับ
ธุรกิจรูปแบบ Affiliate เพ่ือศึกษาปัจจัยหลักๆในแต่ละด้านดังต่อไปนี้คือ  ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต ด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider)   ปัจจัยด้าน
องค์ประกอบในการโปรโมตผ่านระบบเซิร์ซเอ็นจ้ิน (Search Engine)  ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
อินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  ด้านผู้ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย (Web Hosting)  ที่เลือก
เป็นผู้ร่วมค้า ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจากแบบสอบถามผู้ที่ เคยประกอบการเป็น
ผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบพันธมิตรทางการค้าแล้ว ส่วนมากเลือกเป็นพันธมิตรทาง
การค้ากับ เว็บไซต์ อเมซอน (Amazon) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นแห่งแรกที่ทําธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจุบันก็เป็นเว็บไซต์อันดับต้นๆ ที่เปิดให้บริการ Affiliate Internet 
Market ที่สร้างรายได้ให้กับตัวแทนการขายสินค้าและบริการในทั่ว  
 6.3  การวิเคราะห์ระบบ เป็นการนําเอาข้อมูลที่ได้ศึกษามาทั้งหมดเพ่ือมาวิเคราะห์ผลซ่ึง  
 การวิเคราะห์ระบบข้อมูลท่ีต้องวิเคราะห์ประกอบด้วย 
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ภาพท่ี 3-2  แสดงการวิเคราะห์คําค้น (Keyword) ด้วย Google Trends  
 
 จากภาพท่ี 3-7  เป็นการคัดเลือกคําค้นเพ่ือ จดโดเมนเนม ถ้ามีคําค้นที่มีค่าความสนใจสูงก็
จะทําให้มีคู่แข่งสูงเช่นกัน ดังน้ันค่าความสนใจสามารถเลือกได้ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้น ซ่ึงหมายความว่า 
มีคนค้นหาคําดังกล่าวไม่น้อยว่าร้อยละ 50  เป็นค่าท่ียอมรับได้สามารถนําคําค้นดังกล่าวมาโปรโมท 
สินค้าในที่มีคําค้นดังกล่าวในเน้ือหาของเว็บไซต์ได้เช่นกัน เพ่ือให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆ ของแต่
ละเสิร์ชเอ็นจ้ิน  โดยทําการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดในด้านต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการคัดเลือกคีย์
เวิร์ดทีมีประสิทธิภาพ และนําไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันจะส่งผลดีต่อการ
ทําอันดับเสิร์ชเอ็นจ้ิน (Search Engine Optimization) 
 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

เริ่มต้น

คําค้น (keyword) ตามประเภทสินค้า,ย่ีห้อ, รุ่นสินค้า, สี, เพศ 

ค่าความสนใจ <=50 

จดโดเมนเนมตามคําค้น (Keyword)  

โปรแกรม Google Trends 

นําคําค้นทําการโปรโมทสินค้าในเว็บไซต์ 

สิ้นสุดการทํางาน 
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    6.3.1 วิเคราะห์คุณภาพของคีย์เวิร์ด (Keyword Quality) คีย์เวิร์ดที่ดีและมีคุณภาพต้อง
ไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่กว้างจนเกินไปไม่มีความเฉพาะเจาะจง จนไม่สามารถจํากัดกลุ่มเป้าหมายได้และก็ไม่ใช่
คีย์เวิร์ดที่แคบจนเกินไป เฉพาะเจาะจงจนไม่มีใครใช้ในการค้นหา  คีย์เวิร์ดที่ดีต้องมีความหมาย
ชัดเจน ไม่กํากวม หรือตีความหมายได้หลายแบบ การโปรโมทเว็บไซต์กับเสิร์ชเอ็นจ้ิน โดยมุ่งหวัง
ผลลัพธ์ในแง่รายได้เป็นหลัก ประเด็นท่ีต้องพิจารณาคือมูลค่าทางการตลาดของคีย์เวิร์ด (Keyword) 
คือทําการวิเคราะห์หาคีย์เวิร์ดที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง ซ่ึงมักเกี่ยวข้องกันสิ่งที่ได้รับความนิยมสูง ไม่
ว่าจะเป็นบุคคล, เหตุการณ์, ข่าว, สิ่งของ, สินค้า, บริการ, แบรนด์ หรืออ่ืนๆ ย่ิงคีย์เวิร์ดมีมูลค่าทาง
การตลาดมากเท่าไหร่ โอกาสท่ีจะสร้างรายได้ก็มีมากข้ึน 
   6.3.2  วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานคีย์เวิร์ด (Keyword Traffic) ทําการวิเคราะห์ว่าคีย์
เวิร์ดน้ันๆมีปริมาณการใช้งานมากน้อยเพียงใด หรือได้รับความนิยมแค่ไหน คีย์เวิร์ดที่มีคนใช้ในการ
ค้นหามากๆ ก็แสดงว่าเป็นคย์ีเวิร์ดที่ดี ซ่ึงสามารถนํามาใช้ภายในเว็บไซต์ เพ่ือเว็บไซต์ที่มีทราฟฟิกเพ่ิม
มากขึ้น โดยจะวิเคราะห์ปรมิาณการใช้งานคีย์เวิร์ดด้วยเครื่องมือท่ีเช่ือถือ ได้แก่ Google Trends  
   6.3.3 วิเคราะห์ปริมาณผลการค้นหา (Search Results Quantity) ปริมาณผลการ
ค้นหาคือจํานวนรายการผลการค้นหาท่ีแสดงให้เห็นในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจ้ิน คีย์เวิร์ดท่ีดี
ควรมีปริมาณผลการค้นหาไม่มากจนเกินไป เพราะถ้าหากมีปริมาณผลการค้นหาจํานวนมากน่ัน
หมายถึงการมีคู่แข่งจํานวนมาก การดูปริมาณผลการค้นหาก็ทําได้โดยการ นําคีย์เวิร์ดนั้นๆไปค้นหาใน 
Search Engine ตามปกติ เหมือนที่ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลท่ัวไป แล้วดูผลการค้นหาว่ามีกี่รายการ   
   6.3.4 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Capability)  ต้องทําการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกคีย์เวิร์ด คือต้องวิเคราะห์เว็บไซต์
คู่แข่งด้วย เช่น เว็บไซต์คู่แข่งมีช่ือเสียงเพียงใด ขนาดของบริษัท ความน่าเช่ือถือ ก่อต้ังมายาวนาน    
มีทราฟฟิกมากน้อยเพียงใด คู่แข่งจะต้องไม่แข็งและมีศักยภาพมากจนเกินไป และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์เลือกคีย์เวิร์ดที่จะใช้กับเว็บไซต์ ขั้นตอนการวิเคราะห์และคัดเลือกคีย์เวิร์ด ด้วย Google 
Trends  หากคีย์เวิร์ดที่วิเคราะห์เพ่ือนําไปใช้ในเว็บไซต์ มีปริมาณการใช้งานสูง แต่มีปริมาณการ
แข่งขันตํ่า นั่นเป็นโอกาสดีที่จะนําคีย์เวิร์ดไปใช้โปรโมทเว็บไซต์ และจะส่งผลดีต่อการทํา การโปรโมท
เว็บไซต์กับเสิร์ชเอ็นจิ้น  เพราะหมายถึงว่า มีผู้ใช้งานคีย์เวิร์ดมากจึงมีโอกาสสูงที่เว็บจะถูกคลิก และ
การที่ปริมาณการแข่งขันตํ่าหมายถึงการมีคู่แข่งน้อย ทําให้เว็บไซต์สามารถติดอันดับต้นๆ ของผลการ
ค้นหา ส่งผลให้มีทราฟฟิกสูงขึ้น และอาจนําไปสู่การส่ังซ้ือสินค้า เพราะฉะน้ันควรเลือกคีย์เวิร์ดที่มี
ปริมาณการใช้งานสูง แต่มีการแข่งขันที่ตํ่า เม่ือมีผู้ใช้เสิร์ชผ่านเสิร์ชเอ็นจ้ิน ด้วยคีย์เวิร์ดที่ตรงหรือ
ใกล้เคียงกับคีย์เวิร์ดในเว็บไซต์ มีโอกาสสูงที่จะค้นเจอเว็บไซต์เน่ืองจากมีคู่แข่งน้อย และปัจจัยท่ีต้อง
พิจารณาร่วมด้วยคือ เว็บไซต์ที่เป็นคู่แข่งหรือขายสินค้าเดียวกัน ว่ามีเทคนิคการทําเว็บไซต์อย่างไร มี
การวางโครงสร้างอย่างไร ใส่คีย์เวิร์ดไวใ้นส่วนไหนบ้าง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการปรับแต่งเว็บไซต์ 
วิเคราะห์การตลาด จากการศึกษาความเป็นไปได้  ผู้วิจัยได้ทําการเลือกสินค้าประเภท อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ของเล่นเด็ก และเครื่องสําอางค์ ในหมวดหมู่ อเมซอน (Amazon) โดยการวิเคราะห์
แนวโน้มตลาดของสินค้าด้วยเครื่องมือ Google Trends  วิเคราะห์การตลาดด้านสินค้า  วิเคราะห์
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แนวโน้มตลาดของสินค้าประเภท ชุดเดรสแฟช่ันด้วยคีย์เวิร์ดคําว่า dress ด้วยเคร่ืองมือ Google 
Trends เพ่ือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดหรือคําน้ันๆ ว่ามีความต้องการในระดับใดและความต้องการนั้นมีใน
ประเทศใดบ้าง เพ่ือทําให้ผู้วิจัยทราบถึงความต้องการในตลาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้   
  

6.4  การออกแบบเว็บไซต์  (Design  Phase)   
    ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-3  แสดงแผนผงัโครงสร้างของเว็บไซต์ 
 จากภาพท่ี 3-8  แสดงแผนผังโครงสร้างของระบบ  ผู้วิจัยทําการจดโดเมนจํานวน 3 โดเมน โดย
แต่ละเว็บไซต์ทําการโมทสินค้าดังต่อไปน้ี  www.ecompshop.com ทําการโปรโมทสินค้าประเภท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   www.toysforkidshop.com ทําการโปรโมทสินค้าประเภทอุปกรณ์
ของเด็กเล่น  www.cosmetic-ibeauty.com  ทําการโปรโมทสินค้าประเภทเครื่องสําอางค์  
  6.4.1  ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ www.ecompshop.com โดยมีเน้ือหาในการโป
รโมทสินค้าเกี่ยวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 
อุปกรณ์แทบเลท  ทุกยี่ห้อ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท 
เช่น จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ซ่ึงจะมีข้อมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ควบคุมเน้ือหาเกี่ยวอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือให้เสริชเอ็นจ้ิน เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ (index) มาก 

ส่วนหัวของเว็บไซต์ (Heading)   

ส่วนช่ือเรื่อ (Title Page) 

 

 

 รูปภาพ

สินค้า 

 ช่ือสินค้า และ รายละเอียดสินค้า  -รายการสินค้า 

ลา่สดุ 

- รายการ

ข้อคิดเห็นของ

ลกูค้า 
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และ ส่งผลให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากข้ึน ด้วยการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
ส่วนมากจะเป็นต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  เนื่องจากง่ายในการจัดส่งสินค้าของอเมซอน และไม่
เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งสินค้าส่วนมากจะเป็นสินค้าเป็นที่นิยมในการซ้ือสินค้า อเมซอน  ภายในเว็บไซต์
ได้แบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีปรับแต่ในเว็บเพจ (On Page) เช่น ส่วนของเน้ือหา
แต่ละหน้า ต้องมีการจัดการปรับแต่ตามกระบวนการปัจจัยท่ีได้สอบถามกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ 
และได้สรุปข้อมูลเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตรูปแบบพันธมิตร
ทางการตลาดอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในส่วนน้ี ได้ติดต้ังโปรแกรมเสริมใน คือ  All in one SEO Pack   เป็น
โปรแกรมช่วยด้านการจัดการกับเว็บเพจให้เป็นที่เสริชเอ็นจ้ินต่างๆ รู้จักกับเว็บไซต์ เพ่ือนําข้อมูลของ
เว็บไซต์ไปจัดอันดีให้ดีขึ้น  Google Analytics  เป็นโปรแกรมติดตามการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เส
ริชเอ็นจ้ิน Google  เพ่ือนํามาข้อมูลมาวิเคราะห์สําหรับการปรับปรุงเว็บไซต์   Google XML 
sitemaps  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างแผนท่ีเว็บไซต์เพ่ือให้มีความง่ายต่อ เสริชเอ็นจิ้นเข้ามา
เก็บข้อมูล   statpress visitors เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ เกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ มาจาก
ประเทศอะไร จํานวนเท่าไร มีคําค้นมายังเว็บไซต์ (Last Search Term) จํานวนเท่าไร จากเสริชเอ็น
จ้ินอะไร  ส่วนที่ 2 เป็นส่วนท่ีต้องไปจัดการนอกเว็บไซต์ (Off Page)  โดยวิธีการไปแลกลิงก์ กับ
เว็บไซต์ที่มีข้อมูลสอดคล้องกับเนื้อหาเว็บไซต์หลัก จะมีหลายกลุ่ม โดยที่นี้ผู้วิจัย ได้ทําการโปรโมท 2 
กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรก  ทําการฝากลิงก์กับเว็บไซต์เกี่ยวบทความ  (Article Submit) กลุ่มที่ สอง                     
ทํ าการฝากลิ ง ก์ กั บ กลุ่ มสื่ อสั งคมออน ไลน์  (Social bookmark)  เช่นกับ  www.digg.com  
www.twitter.com  www.hitdigg.com www.dilicoil.com www.del.icio.us 
www.designfloat.com  www.reddit.com  www.stumbleupon.com  
www.technorati.com   ซ่ึงกลุ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นที่นิยมในต่างประเทศ จึงได้เลือกทําการแลก
ลิงก์กับเว็บไซต์ดังกล่าว เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ให้มีจํานวนมากข้ึน   
 สําหรับการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละเว็บได้ทําการ เก็บข้อมูลดังน้ีคือ ข้อมูลผู้เข้าชม
เว็บไซต์   ข้อมูลการ index ของเสิร์ชเอ็นจิ้น ที่ได้ทําการเก็บข้อมูลเก่ียวกับเว็บไซต์ไปไว้ในฐานข้อมูล
ของเสริชเอ็นจ้ิน เพ่ือการจัดของแต่ละเว็บไซต์ เช่น แยกประเภทตามคําค้นหาของผู้ใช้ แล้วทําการจัด
ปรับปรุงเปล่ียนฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ  จัดเก็บข้อมูลจํานวนคําค้นเขามายัง
เว็บไซต์  และแหล่งที่มาของการเข้าชมข้อมูลภายในเว็บไซต์    ดังน้ันในแต่ละเว็บไซต์จึงได้ทําการ
ออกแบบเพ่ือ ง่ายต่อการจัดการของแต่ละเว็บดังนี้คือ  
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ภาพที่ 3-4  โครงสร้างโปรโมทของเว็บไซต์  www.ecompshop.com 
 

โปรโมทเว็บไซต์กับ  

-www.dmoz.org 
-www.articlesrader.com 
-www.freearticles.com  
-www.mastermoz.com 
-www.goarticles.com   
- www.articlebase.com  

www.ecompshop.com 

- All in One SEO Pack 
- Google Analytics 
- Google XML Sitemaps 
- Feed 
- StatPress Visitors 
- WordPress SEO 
 
 
 

โปรแกรมเสริมในเว็บไซต์ 

-ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์  
-ข้อมูล index ของเว็บไซต์    
-ข้อมูลคําค้นมายังเว็บไซต์  
- ข้อมูลแหล่งที่มาจากการเข้าชม 
- ข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า   
 
 

การเก็บข้อมูล 

 

www.toysforkidshop.com 

-www.thai-article.com 

-www.articlesrader.com 

-www.freearticles.com  
-www.tophit.sanook.com 
-www.goarticles.com   
- www.articlebase.com  
- www.jjdigg.com 

- www.jabjaab.com  
-www.votejung.com   
- www.diggma.com 
- www.thailanddigg.com 

- www.hitdigg.com 

 

โปรโมทเว็บไซต์กับ 

- All in One SEO Pack 
- Google Analytics 
- Google XML Sitemaps 
- Feed 
- StatPress Visitors 
- WordPress SEO 
 
 
 

โปรแกรมเสริมในเว็บไซต์ 

-ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์  
-ข้อมูล index ของเว็บไซต์    
-ข้อมูลคําค้นมายังเว็บไซต์  
- ข้อมูลแหล่งที่มาจากการเข้าชม 
-ข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า  
 
 

การเก็บข้อมูล 

ภาพท่ี 3-5  โครงสร้างโปรโทของเว็บไซต์  www.toysforkidshop.com 
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 โดยท้ัง 3 เว็บไชต์ จะดําเนินการโดยเป็นพันธมิตรการโฆษณาขายสินค้าของอเมซอน
เหมือนกันแต่โปรโมทสินค้าแตกกันคือ เว็บไซต์ที่ 1  ทําการโปรโมตประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีเป็นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมาย  เว็บไซต์ที่ 2 ทําการโปรโมตประเภทของเล่นเด็ก 
และเว็บไซต์ที่ 3 ได้ทําการโปรโมทสินค้าประเภทเครื่องสาํอางและอุปกรณ์เสริมความงาม ซ่ึงทั้งสาม
เว็บไซต์จะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน เพ่ือสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้   
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-6  โครงสร้างโปรโมทเว็บไซต์  www.cosmetic-ibeauty.com 

 
ภาพที่ 3-5  แสดงแผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์  www.toysforkidshop.com 

www.cosmetic-ibeauty.com 

- All in One SEO Pack 
- Google Analytics 
- Google XML Sitemaps 
- StatPress Visitors 
- WordPress SEO 
 
- 
 

ปล๊ักอิน 

- www.jjdigg.com 

- www.jabjaab.com  
-www.votejung.com   
- www.diggma.com 
- www.thailanddigg.com 

- www.hitdigg.com-
www.thai-article.com 

-www.freearticles.com  

โปรโมทเว็บไซต์ 

-ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์  
-ข้อมูล index ของเว็บไซต์    
-ข้อมูลคําค้นมายังเว็บไซต์ 
--ข้อมูลแหล่งท่ีมาของการเข้าชม
เว็บไซต์ 
-ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า 
 

การเก็บข้อมูล 
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ตารางท่ี  3-1  การดําเนินงานของแต่ละเว็บไซต์   
  

 

ปัจจัยควบคุม ecompshop.com toyforkidshop.com Cosmetic-
ibeauty.com 

1.  Affiliate  Marketing    
  1.1  Amazon.com Amazon Amazon   Amazon 
  1.2  ประเภทสินค้า  คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ของเล่นเด็ก เครื่องสําอางและ

อุปกรณ์ความงาม
2.  จํานวนบทความ    
  2.1  4 บทความต่อสัปดาห์ Yes Yes Yes 
3.  Plugin     
  3.1  All in One SEO Pack   Yes Yes Yes 
  3.2  Google Analytics  Yes Yes Yes 
  3.3  Google XML Sitemaps  Yes Yes Yes 
  3.4  StatPress Visitors   Yes Yes Yes 
  3.5 WordPress SEO   Yes Yes Yes 
4.  ตําแหน่งของคีย์เวิร์ด    
  4.1  Domain Yes Yes Yes 
  4.2  URL Yes Yes Yes 
  4.3  Title Yes Yes Yes 
  4.4  Content Yes Yes Yes 
  4.5  Meta description Yes Yes Yes 
  4.6  Meta  keyword Yes Yes Yes 
  4.7  Meta Tags Yes Yes Yes 
5.  Submit    
  5.1  Article Submission    

- www.dmoz.org Yes Yes Yes 
- www.mastermoz.com Yes Yes Yes 
- www.freearticles.com Yes Yes Yes 
-  www.dmegs.com Yes Yes Yes 
- www.dmoz.org Yes Yes Yes 
- searchsight.com Yes Yes Yes 
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6.5 พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ   จะเป็นการสร้างส่วนประกอบแต่ละส่วนของเว็บไซต์โดยเริ่มสร้าง 
ส่วนต่างๆของเว็บไซต์และทดสอบเว็บไซต์ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ระหว่างเนื้อหากับ
ส่วนประกอบต่างๆ เช่นเมนูการทํางาน พ้ืนท่ีการโฆษณา เมนูของแต่ละหน้าหรือแม้กระท่ังการจัดวาง
ตําแหน่งของโลโก้เว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม โดดเด่น น่าจดจํา โครงสร้างต่างๆของเว็บไซต์ควรเป็น
แนวราบ ไม่ต้องลึกหรือซับซ้อน เพ่ือความสะดวกสําหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ จะทําการออกแบบตาม
ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และออกแบบไว้ในเบ้ืองต้น ซ่ึงควรมีการตรวจสอบผลการทํางานของ
เว็บไซต์ เพ่ือค้นหาว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นที่ใดบ้าง และทําการแก้ไขในส่วนท่ีผิดพลาด เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าเว็บไซต์จะต้องไม่มีความผิดพลาดภายหลัง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและจัดทําในครั้งน้ี
ประกอบด้วย  
         6.5.1  โปรแกรมเวิร์ดเพรส (wordpress)  คือ CMS (Content Management System ) 
รูปแบบหน่ึงที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ช่วยทําให้การเขียนเว็บไซต์ง่าย เป็นระบบเว็บบล็อกใน
รูปแบบของ wordpress โดยทําการติดต้ังผ่าน Web Hosting  ที่ติดต้ังเข้าไปจะมีอิสระในการตกแต่ง
สามารถปรับแต่งในส่วนต่างๆ ได้ รวมทั้งพ้ืนที่ในการจัดเก็บมากเท่าท่ีต้องการ (หรือข้ึนอยู่กับพ้ืนที่
ของ Host) สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http:// wordpress.org/  
  6.5.2  ระบบการจัดเก็บสถิติการเข้าชม Google Analytics  เนื่องจาก Web Hosting ที่
ผู้วิจัยใช้บริการอยู่ไม่มีระบบจัดเก็บสถิติการเข้าชม  จึงได้ใช้บริการเว็บเก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์จาก  
Google Analytics   ซ่ึงให้บริการฟรีและให้ข้อมูลในเร่ืองจํานวน Page View จํานวนผู้เข้าชมโดย
ความถี่ที่เก็บข้อมูลแบ่งเป็นรายสัปดาห์  www.google.com ให้บริการสืบค้นข้อมูล เป็นเสิร์ชเอ็น
จ้ินหลักที่ใช้ในงานวิจัยในการทํา Keyword Research เพ่ือตรวจสอบการแข่งขันในสถานการณ์จริง
ของ Keyword น้ัน ๆ เช่น จํานวนเว็บไซต์ ที่ถูกจัดเก็บ (Indexed) ทั้งหมด เป็นต้น 
  6.5.3  เบราเซอร์ Firefox ที่ติดต้ัง โปรแกรมเพิ่มเติมเป็นโปรแกรมเสริมที่ใช้ติดต้ังเพ่ิมเติม
เข้าไปในเบราเซอร์ Firefox ใช้ในการตรวจสอบ โดยดูจากค่า PR จํานวนหน้าของเว็บไซต์ และ
จํานวน Indexed ของเว็บไซต์  
  6.5.4  เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากข้อมูลสําหรับกลุ่มบทความ (Submit Directory) เพ่ือเป็นการ
เร่งให้เสิร์ชเอ็นจ้ินต่างๆ เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรา  
  6.5.5  โปรแกรมเครื่องมือสําหรับเว็บมาสเตอร์ของเสริชเอ็นจ้ินกูเกิ้ล (Google web 
master tool)  เป็นบริการฟรีจากกูเก้ิลซ่ึงเป็นเครื่องมือสําหรับช่วยเหลือผู้ใช้งานทั่วๆ ไปเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการแสดงผลท่ีดีขึ้น ในผลการค้นหาของ Google โดยหลักแล้ว ประโยชน์ของ Google 
Webmaster Tools คือจะได้รับคําแนะนําในการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือให้เว็บไซต์มีโครงสร้างท่ีถูกต้อง
ตามหลักการของกูเกิ้ล  และ bing web master tool เป็นการฝากลิงก์กับ เสริชเอ็นจ้ินของบิง 
(bing) เพ่ือแจ้งให้มาเก็บข้อมูลของเว็บไซต์  และทําการจัดอันเว็บไซต์ต่อไป 
  6.5.6  การเพ่ิมข้อมูลในเว็บเพจ ในส่วนของการออกแบบข้อมูลนําเข้า (Design Data Input) 
ดังแสดงในภาพที่ 3-3  
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ภาพท่ี 3-7  หน้าจอการใส่เนื้อหาในเว็บไซต์ 

 
 6.5.7  เช่ือมโยงเว็บไซต์เข้ากับเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการนําเว็บไซต์ที่ได้กําหนดไว้มาทํา
การเช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นเฟสบุค(Face book) ทวิเตอร์(Twitter)  และ 
ทําการแลกลิงก์กับเว็บไซต์อ่ืน (Submit Directory) ผ่านเทคนิคการเช่ือมต่อด้วย ปลั๊กอิน เพ่ือให้
เว็บไซต์และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถใช้งานร่วมกันได้ ติดตามและประเมินผลหน้า
เว็บไซต์ ผ่านรหัสติดตามบนเว็บไซต์ของเทคโนโลยีกูเกิ้ลแอนาลิติก  
 6.6  การติดตั้ง (Implementation) เม่ือได้ทําการออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ และทดสอบ
การทํางานในส่วนต่างๆเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เม่ือทดสอบแล้ว ปรากฏว่าการทํางานในส่วนต่างๆ 
ทั้งธีม โครงสร้างของหน้าโฮมเพจ เมนูการใช้งานต่างๆ การจัดวางโลโก้ และพื้นที่สําหรับเผยแพร่
บทความและเน้ือหาของเว็บไซต์ รวมไปถึงการติดตั้งปลั๊กอิน สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัว 
และไม่เกิดความผิดพลาด รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ยังส่งผลดีในส่วนของผู้ใช้ เพราะ
โครงสร้างเป็นแบบแนวราบ ไม่มีความสลับซับซ้อน ใช้งานง่าย มีการใช้ Theme ที่ส่งผลดีและ
สนับสนุนต่อการทํางานของเสริชเอ็นจิ้น ขั้นตอนการติดต้ังระบบ คือ การนํากระบวนการสร้างเว็บไซต์
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ที่มีคุณภาพมาปฏิบัติให้เกิดผล คือการลงมือปรับแต่งเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิค
ต่างๆท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ ทั้งการติดต้ัง Theme การเพ่ิมเมนูใช้งานต่างๆ การปรับแต่งโครงสร้าง
ของหน้าโฮมเพจ การใส่โลโก้ของเว็บไซต์ที่สื่อถึงสินค้าหรือธุรกิจ รวมไปถึงการใส่สินค้าและใส่
บทความ  และควรการปรับปรุงเว็บไซต์ เป็นการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ แลทําการ  
ประเมินเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Plug-in ด้าน SEO ของ Wordpress   เป็นการเก็บข้อมูลเก่ียวกับ 
Visitors , Page views,  Spiders และFeeds  โดยจะทําการติดต้ัง Plug-in เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล  
 6.7  การประเมินผลและการปรับปรุงเว็บไซต์ (Implementation reviews and 
maintenance)  ขั้นตอนน้ีจะทําการประเมิลผลและปรับปรุงเว็บไซต์ หลังจากที่ได้สร้างและปรับแต่ง
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เว็บไซต์เป็นเวลาพอสมควร จะต้อง
มีการประเมิลผลประสิทธิภาพของเว็บไซต์ จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จํานวน Pageviews, Index, 
Traffic, Search Terms, Order และอันดับของผลการคน้หาในเสิร์ชเอนจ้ิน เพ่ือพิจารณาว่าเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทําขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันมากเพียงใด มีโอกาสแค่ไหนที่จะติดอยู่ใน
อันดับต้นๆ ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์สูงหรือไม่ ซ่ึงจะสง่ผลต่อการขายสินค้า และดูจากการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เข้าชมที่มีต่อตัวสินค้าและเว็บไซต์ของเรา เพ่ือหาจุดบกพร่องหรือข้อด้วยของ
เว็บไซต์ และดําเนินการแก้ไขทันที  การปรับปรุงเว็บไซต์อยู่เสมอเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เพราะเป็นการ
เพ่ิมคุณภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลจะต้องปรับปรุงใหใ้หม่อยู่เสมอ และต้องเป็นเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้หรือลูกค้า ซ่ึงเนื้อหาต้องไม่ซํ้ากับเว็บไซต์อ่ืนๆ และข้อมูลภายในเว็บไซต์จะต้องมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน จะสง่ผลดีกับการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้นเป็นอย่างมาก   การบํารุงรักษา ดูแล
ติดตามผลการที่เก่ียวข้องกับเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้สามารถใช้ได้อยู่ตลอดเวลามีการ
ปรับปรุง โดยนําขอ้มูลมาทําการวิเคราะห์ เช่น จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   
   6.7.1   ภาพรวมของผู้เข้าชม หากเว็บไซต์ใดมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า แสดงให้เหน็ว่า
เว็บไซต์นั้นตรงตามความต้องการของผู้เข้าชม 
   6.7.2  ข้อมูลของ Index เพ่ือประเมินผลเว็บไซต์ หากเว็บไซต์ใดมีค่า Index เพ่ิมข้ึน
มากกว่ากัน แสดงว่ามียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์มาก 
    6.7.3  จํานวนคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ทั้งหมด 

6.2.1  ระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย 
6.2.2  เปอร์เซ็นในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ 
6.2.3  จํานวนสินค้าท่ีลูกค้าสั่งซ้ือ   
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จของประกอบการ
ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ
งานวิจัยเรื่องน้ี ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามจากผู้ท่านเคยทําธุรกิจรูปแบบพันธมิตรทาง
การตลาด Affiliate  Internet Marketing ของ บริษัท อเมซอน (Amazon) แล้ว โดยส่วนน้ี ได้ทํา
การแจกแบบสอบถาม ทั้งหมด 200 คน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บต้นแบบของการเป็น
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) รูปแบบ Affiliate Internet Marketing  
ผู้วิจัยจึงนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาค
บรรยาย (Descriptive Statistics)  โดยวัดค่าเฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ทั้ง 6 ส่วน
ดังต่อไปน้ี  

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตกลุ่มตัวอย่าง  

ตารางท่ี 4-1 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามเพศของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4-1  แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามเพศของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศชาย จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และเพศหญิงมีจํานวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 36 ที่เป็นข้อมูลแบบข้อเท็จจริง      

 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  
ชาย 128 64  
หญิง 72 36  
รวม 200 100  
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  ภาพที่ 4-1 แสดงร้อยละจําแนกตามเพศของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

ตารางท่ี 4-2 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามอายุของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4-2 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามอายุของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนมากอายุระหว่าง 21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 63  และ ลองลงมาอายุต่ํา
กว่า 21 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20  และอันดับสุดท้าย อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12   

ชาย
64%

หญิง
36%

จํานวน (คน)

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  
50  ปี ขึ้นไป 
ระหว่าง 41-50 ป ี 10 5 
ระหว่าง 31-40 ป ี 24 12 
ระหว่าง 21-30 ปี 126 63 
ต่ํากว่า 21 ปี 40 20 
รวม 200 100  
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ภาพที่ 4-2 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามอายุของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

ตารางท่ี 4-3 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  
สมรส 86 43 
โสด 102 51 
หย่าร้าง 8 4 
หม้าย 4 2 
รวม 200 100 

 

จากตารางที่ 4-3 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามสถานภาพของผู้ประกอบการ
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 51  
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 43  สถานภาพหย่าร้างคิดเป็นร้อยละ 4  และอันดับ
สุดท้ายคือ สถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 2  

ระหว่าง 
41-50
5%

ระหว่าง 
31-40
12%

ระหว่าง 
21-30
63%

ตํ่ากว่า 21
20%

จํานวน (คน)
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ภาพที่ 4-3 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามสถานภาพ 

ตารางที่ 4-4  แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามระดับการศึกษาของผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ต 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  
ต่ํากว่าปริญญาตรี 24 12 
ปริญญาตรี 158 79 
ปริญญาโท 18 9 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 200 100 

 

จากตารางที่ 4-4   แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79  และ 
รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12  และ อันดับสุดท้าย ระดับการศึกษาปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 9  

 

สมรส
43%

โสด
51%

หย่าร้าง
4%

หม้าย
2%

จํานวน (คน)
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ภาพที่ 4-4  แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามระดับการศึกษาของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

ตารางที่ 4-5 แสดงจํานวนรอ้ยละ จําแนกตามอาชีพของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4-5  แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามอาชีพของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนมากประกอบอาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38 
และรองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31  รองลงมาอันที่ 2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว  คิด
เป็นร้อย 16   รองลงมาอันดับที่ 3 อาชีพอื่นๆ อาจจะเป็นลูกจ้างภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 10 และ 
อันดับสุดท้าย ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 5  

12%

79%

9%

0%

จาํนวน (คน)

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 38 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 32 16 
นักเรียน/นักศึกษา 72 31 
ว่างงาน 10 5 
อื่นๆ 20 10 
รวม 200 100 
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ภาพที่ 4-5 แสดงจํานวนร้อยละ จําแนกตามอาชีพของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 4-6  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ต 

  รายการ ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 
2.  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
อินเทอร์เน็ต       
2.1 ความมีนวตกรรมที่นํามาประยุกต์ใช้ในงาน 4.33 0.61 มีความสําคัญมากที่สุด 
2.2 มีความกล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น 4.10 0.63 มีความสําคัญมาก 
2.3 มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ เพ่ือหาข้อมูลอยู่เสมอ 4.51 0.56 มีความสําคัญมากที่สุด 
2.4 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 4.42 0.60 มีความสําคัญมากที่สุด 
2.5 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจํา 4.37 0.62 มีความสําคัญมากที่สุด 

2.6 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แขง่ขันอยู่
เสมอ 4.21 0.71 มีความสําคัญมาก 

2.7 มีความขยัน มุ่งม่ัน ตั้งใจในการทํางาน 4.36 0.69 มีความสําคัญมากที่สุด 
  รวม 4.33 0.64 มีความสําคัญมากที่สุด 
 

  จากตาราง 4-6  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
อินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ การมีความใฝ่รู้ เรียนรู้ เพ่ือหาข้อมูลอยู่เสมอ     

38%

16%

31%
5%

10%

จาํนวน (คน)

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา ว่างงาน
อื่นๆ
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มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  และ มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจํา อีกทั้ง ต้องมีความ
ขยัน มุ่งม่ัน ต้ังใจใจการทํางาน และรู้จักนํานวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต   ส่วนท่ีมีอิทธิพลระดับมาก ได้แก่  ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันอยู่เสมอ อีกทั้งต้องมีความกล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น  

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านผู้ให้บรกิารพันธมิตรทางการตลาด 

ตารางท่ี 4-7  ปัจจัยด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider)    

รายการ 
 ค่าเฉล่ีย SD แปลความหมาย 

3 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด            
(Affiliate Provider)  ที่เลือกเป็นผู้ร่วมค้า       

3.1 

สินค้าและบริการมีความหลากหลายประเภท 
สามารถเลือกได้ตามความต้องการ 

4.31 0.61 
มีความสําคัญมาก
ที่สุด 

3.2 
มีช่องทางในการโปรโมทที่หลากหลาย เช่น  แบน
เนอร์  และ ลิงค์ 3.84 0.88 มีความสําคัญมาก 

3.3 
มีระบบการบริหารจัดการเพ่ือตรวจสอบสถิติการ
เข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้า และค่าคอมมิชช่ัน 4.22 0.62 มีความสําคัญมาก 

3.4 
มีช่องทางการจ่ายค่าคอมมิชช่ันท่ีหลากหลาย เช่น 
โอนเงินเข้าบัญชี เช็ค  และ PayPal 4.24 0.70 

มีความสําคัญมาก
ที่สุด 

3.5 
จํานวนเงินขั้นตํ่าในการจ่ายค่าคอมมิชช่ันในแต่ละ
ครั้ง 4.01 0.66 มีความสําคัญมาก 

  
รวม 
 4.08 0.70 มีความสําคัญมาก 

 

จากตาราง 4-7  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
พันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider)  ที่เลือกเป็นผู้ร่วมค้า ซ่ึงสามารถสรุปได้ ปัจจัยด้านผู้
ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider)  ที่เลือกเป็นผู้ร่วมค้า น้ันที่มีความสําคัญมาก 
ได้แก่ การมีสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายสามารถเลือกได้ตามความต้องการ และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายกับลูกค้า  มีระบบการบริการจัดการเพื่อตรวจสอบสถิติ การเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้า 
และค่าคอมมิชช่ัน  มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สนค้าได้หลากหลาย เช่น แบบแบนเนอร์ และ 
ลิงค์  และมีช่องทางการจ่ายค่าคอมมิชช่ัน ได้หลายหลายทาง เช่น จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร  
จ่ายเป็นเช็ค และ ทาง PayPal   อีกท้ังจํานวนเงินที่จ่ายคอมมิชช่ันขั้นตํ่าแต่ละครั้งก็มีความสําคัญ
ด้วยเช่นกัน 
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบในการโปรโมทผ่านระบบเสิร์จเอ็นจ้ิน 

ตารางท่ี 4-8  ปัจจัยด้านองค์ประกอบในการโปรโมทผ่านระบบเสิร์จเอ็นจิ้น (Search Engine) 

  รายการ ค่าเฉล่ีย SD แปลความหมาย 
4.  ปัจจัยด้านองค์ประกอบในการโปรโมทผ่านระบบ
เสิร์จเอ็นจิ้น        

4.1 
เลือกสินค้าตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

4.30 0.7 มีความสําคัญมากท่ีสุด 

4.2 
เลือกสินค้าโดยการวิเคราะหแ์นวโน้มค่านิยม
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4.27 0.62 มีความสําคัญมากท่ีสุด 

4.3 
พิจารณาการต้ังชื่อเว็บไซต์โดยมีคําค้นหรือ  
คีย์เวิร์ดในโดเมน และนามสกุลของเว็บไซต์ 4.48 0.63 มีความสําคัญมากท่ีสุด 

4.4 เลือกใช้นามสกุลของเว็บไซต์เป็น.com  4.59 0.70 มีความสําคัญมากท่ีสุด 

4.5 
มีการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตาม
คุณสมบัติของ SEO Score  4.33 0.64 มีความสําคัญมากท่ีสุด 

4.6 
มีการโปรโมทเว็บไซต์ในกลุ่ม social 
Bookmarking 4.12 0.90 มีความสําคัญมาก 

4.7 ใช้เครื่องมือในการค้นหาคําค้นหรือคีย์เวิร์ด  4.28 0.71 มีความสําคัญมากท่ีสุด 
4.8 วิเคราะห์คีย์เวิร์ดของคู่แข่งอยู่เสมอ 4.31 0.70 มีความสําคัญมากท่ีสุด 

4.9 

ปรับแต่งเว็บไซต์โดยใส่คีย์เวิร์ดในตําแหน่ง
ต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับของ  
เสิร์จเอ็นจ้ิน 4.53 0.58 มีความสําคัญมากท่ีสุด 

4.10 มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ Facebook 4.42 0.65 มีความสําคัญมากท่ีสุด 
4.11 มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ Article ต่างๆ 4.25 0.98 มีความสําคัญมากท่ีสุด 
4.12 มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ twitter 3.71 0.97 มีความสําคัญมาก 
4.13 มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ Google+ 3.5 1.35 มีความสําคัญมาก 
4.14 มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ blog ฟรีต่างๆ 3.63 1.30 มีความสําคัญมาก 

  รวม 4.15 0.84 มีความสําคัญมาก 
 

จากตาราง 4-8  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านองค์ประกอบใน
การโปรโมทผ่านระบบเสิร์จเอ็นจ้ิน (Search Engine) ของเว็บไซต์น้ัน ซ่ึงสามารถสรุปได้ ปัจจัยด้าน
องค์ประกอบในการโปรโมทผ่านระบบเสิร์จเอ็นจ้ิน (Search Engine) ของเว็บไซต์น้ันที่มีความสําคัญ
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มากท่ีสุด ได้แก่  การเลือกใช้นามสกุลของโดเมนเนมหรือนามสกุลเว็บไซต์เป็นดอสคอม (.com)  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการทํา   อีกท้ังพิจารณาการต้ังช่ือโดเมนเนมและนามสกุลที่ส่งผลต่อเสิร์จเอ็นจ้ิน 
โดยการต้ังช่ือเว็บไซต์ที่มีคีย์เวิร์ค หรือคําค้นที่สื่อถึงสินค้าและบริการ ซ่ึงเรียกว่า โดเมนเนมคีย์เวริ์ด 
(Domain Name Keyword)   พร้อมทั้งมีการปรับแต่งเว็บไซต์โดยการใส่คีย์เวิร์ด หรือคําค้น ใน
ตําแหน่งที่ส่งผลต่อเสิร์จเอ็นจ้ิน มีการวิเคราะห์ keyword คู่แข่งของสินค้าและบริการอยู่เสมอ  การ
เลือกสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายของสําคัญ เพราะจําเป็นต้องสอดคล้องคําค้นหรือ keyword  ที่วางใน
ตําแหน่งต่างๆ   การวิเคราะห์การตลาดก่อนโดยดูแน้วโน้มการค้นหาสินค้าและบริการในเสิร์จเอ็นจ้ิน
ต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงความนิยมของสินค้าที่ขายอยู่นั้นเป็นนิยมของลูกค้าหรือไม่ และทําการโปรโมท
เว็บไซต์กับ Facebook   

5.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตในการโปรโมทเว็บไซต ์

ตารางท่ี 4-9 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตในการโปรโมทเว็บไซต์ 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD แปลความหมาย 
5. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตใน
การโปรโมทเว็บไซต์       

5.1 
ใช้กลยุทธ์ของ Search Engine 
Optimization 4.40 0.65 มีความสําคัญมากที่สุด 

5.2 ใช้กลยุทธ์ของก Linking 3.78 0.88 มีความสําคัญมาก 
5.3 ใช้กลยุทธ์ของก email 3.34 0.99 มีความสําคัญมาก 
5.4 ใช้กลยุทธ์ของก social network 4.30 0.84 มีความสําคัญมากที่สุด 
  รวม 3.96 0.84 มีความสําคัญมาก 
 

จากตาราง 4-9  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดอินเทอร์เน็ตในการโปรโมทเว็บไซต์ซ่ึงสามารถสรุปได้ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
อินเทอร์เน็ตในการโปรโมทเว็บไซต์นั้นที่มีความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ ส่วนมากแล้วใช้กลยุทธ์ของ 
Search Engine Optimization  ซ่ึงหมายถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ที่ส่งผลกับเสิร์จเอ็นจ้ิน  และ ใช้กล
ยุทธ์โปรโมท  ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  (Social Network) ในการโปรโมทเว็บไซต์ส่วนที่ มี
ความสําคัญระดับมาก คือ ใช้กลยุทธ์ของ Linking ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึงการไปโฆษณาจาก
ภายนอกเว็บไซต์โดยการนํา url ของเว็บไซต์ไปไปฝากไว้กับเว็บไซต์ต่างๆ ที่อนุญาตให้โฆษณา  และ
อันดับสุดท้าย ใช้กลยุทธ์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เพ่ือการประชาสัมพันธ์  
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านผู้ให้บรกิารเครื่องแม่ข่าย (Web Hosting) 

ตารางท่ี 4-10  ปัจจัยด้านผู้ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย (Web Hosting)  

รายการ ค่าเฉล่ีย SD แปลความหมาย 
6. ปัจจัยด้านผู้ให้บริการเครื่องแม่ข่าย (Web 
Hosting)     
6.1 พิจารณาราคาค่าเช่าเคร่ืองแม่ข่าย 4.25 0.68 มีความสําคัญมากท่ีสุด

6.2 
พิจารณาพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลการ
ให้บริการ 4.27 0.69 มีความสําคัญมากท่ีสุด

6.3 
พิจารณาความเร็วในการรับสง่ข้อมูล         
(Band Width) 4.27 0.77 มีความสําคัญมากท่ีสุด

6.4 
พิจารณาจํานวนโดเมนเนมท่ีสามารถ
จัดเก็บได้ต่อบัญชีผู้ใช้ (Account) 4.28 0.73 มีความสําคัญมากท่ีสุด

6.5 
พิจารณาระบบบริหารจัดการ Web 
Hosting 4.42 0.65 มีความสําคัญมากท่ีสุด

6.6 
พิจารณาระบบ email ที่รองรับในการใช้
งาน 4.25 0.75 มีความสําคัญมากท่ีสุด

6.7 

พิจารณาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการติดต้ัง
โปรแกรมใน Hosting เช่น มีโปรแกรม 
cpanel  4.31 0.74 มีความสําคัญมากท่ีสุด

  รวม 4.29 0.72 มีความสําคัญมากท่ีสุด
 

จากตาราง 4-10 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านผู้ให้บริการเคร่ือง
แม่ข่าย (Web Hosting)  ซ่ึงสามารถสรุปได้ 

ปัจจัยด้านผู้ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย (Web Hosting) นั้นที่มีความสําคัญมาก ได้แก่  ในการ
เลือก Web Hosting น้ัน ส่วนมากแล้วท่ีให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ พิจารณาจากการมีระบบบริหาร
จัดการ Web hosting  คือมีโปรแกรมที่ติดต้ังไว้ใน Host   จํานวนโดเมนที่สามารถจัดเก็บได้ต่อบัญชี
ผู้ใช้งาน (Account) ว่าสามารถนําโดเมนได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนมากจะเลือกว่าจํากัดหรือไม่จํากัด
โดเมน  และจะเลือกคือไม่จํากัดจํานวนโดเมนใน หน่ึง Account   ถัดมาก็จะพิจารณาพื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลท่ี web hosting เปิดให้บริการเท่าไร  จํากัดพ้ืนที่หรือไม่ ส่วนมากจะพิจารณาไม่จํากัด
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ   แล้วพิจารณาความเร็วในการรับส่งข้อมูลของเคร่ืองแม่ข่าย (web Hosting)  
ด้วยเพราะมีความสําคัญเช่นกัน  สุดท้ายคือ พิจารณาราคาค่าเช่า hosting ต่อปี เท่าไร มีคูปอง
ส่วนลดให้หรือไม่ และปรกติการเช่า web hosting  ปีแรก จะมีส่วนลดให้ จะราคาถูกพอสมควร แต่
พอต่ออายุในปีต่อไปจะไม่มีส่วนลด  
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เม่ือได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์
ต้นแบบของการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) รูปแบบ Affiliate 
Internet Marketing) โดยเลือกใช้ Affiliate Amazon  

ผลของพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบของการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตดังน้ีคือ โดยสรุป 
Affiliate ที่เลือกคือ Amazon เพราะ อเมซอนมีระบบบริหารจัดการในส่วนของ Affiliate เป็นอย่างดี 
ที่สามารถตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ของคู่ค้าได้ง่าย  อีกทั้งมีการแสดงรายการที่ขายสินค้าได้และ
ได้รับคอมมิชช่ันตามวันเดือนปี ตามความต้องการของคู่ค้า  มีเครื่องมือช่วยอํานวยความสะดวกใน
การโปรโมทสินค้าได้หลายรูปแบบเช่น  แบบเนอร์ (Banner)  ที่แบ่งตามหมวดหมู่สินค้า  และได้
วิเคราะห์ แนวโน้มค่าความนิยม จาก Google Trends  เรียบร้อยแล้ว  

ผลของเว็บไซต์ www.ecompshop.com  ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค(Notebook)  คอมพิวเตอร์แทบเล็ต (Tablet)  โทรศัพท์มือถือ  และ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ  เน่ืองจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด ทําให้สร้างโอกาสในการขาย
ได้เร็วมากขึ้น   การวิเคราะห์แนวโน้มค่านิยม เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในกลุ่ม
ประเทศต่างๆที่ให้ความสนใจสินค้าในแต่ละประเภท ซ่ึงกูเก้ิล ได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้แล้ว เพ่ือเป็น
แนวทางของการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6  ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มสินค้าก่อนโปรโมท 

จากภาพท่ี 4-6 เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มสินค้า iphone   คําที่ใช้ในการวิเคราะห์ควรเป็น
คํากว้าง เพ่ือวัดระดับความสนใจท่ีผ่านมาในช่วงเวลา ในที่นี้กําหนดไว้เป็นช่วง 2011-2013 ระดับ
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ความสนในคะแนนเต็ม 100  ถ้าหากระดับคะแนนความสนใจต้ัง 60 ขึ้นไปเป็นสินค้ามีความนิยมที่ดี 
ควรนําสินค้าดังกล่าวมาโปรโมทเพ่ือสร้างโอกาสในการขายสินได้ แต่ถ้าหากค่าความนิยมต่ํากว่า 50 
แล้วก็สามารถนําสินค้าโปรโมทในเว็บไซต์ได้แต่ จะใช้เวลาในการโปรโมทนานกว่า เพราะเป็นสินค้าที่
ไม่ได้รับความนิยม หรือเป็นสินค้าที่ตกรุ่นไปแล้ว ลูกค้าไม่ค่อยค้นหาสินค้าดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นเช่นนี้ก็
ไม่ควรจะนําสินค้ามาโปรโมท  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-7  แสดงระดับค่าคะแนนนิยมของคําค้น 

จากภาพ 4-7  คําที่ใช้การวิเคราะห์คือ iphone   ซ่ึงคําดังกล่าวเป็นคําที่ได้ความนิยมระดับดี 
จึงนําสินค้าดังกล่าวมาโปรโมทในเว็บไซต์ และ นําข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ iphone ได้แก่  
iphone 5  เป็นคําที่ได้รับคํานิยมสูงสุดคือ 100  และคําว่า How to ได้รับความนิยมคือ 70 และ 
iphone 4 ได้รับความนิยม 65 ดังน้ันจึงนําสินค้า iphone จึงควรนํามาโปรโมท เนื่องจากเป็นสินค้าที่
นิยมในการค้นหาในเสริชเอ็นจิ้น  และควรนําคําค้น ที่ลูกค้าค้นหาเป็นคําสําคัญหรือ คีย์เวิร์ด 
(Keyword) ที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าดังกล่าวในเว็บด้วย ดังตัวอย่างควรนํา คําว่า iphone 5 เป็น
คําหลักในการค้นหามายังเว็บไซต์ แล้วเติมนําหน้าคําดังกล่าว เช่น   buy iphone 5 หรือ How to 
use iphone 5  หรือ iphone 5 on sale  เป็นต้น  เม่ือได้สินค้าที่ต้องการโปรโมทแล้ว และกําหนด
คีย์เวิร์ด ที่วางไว้ในตําแหน่งที่ส่งผลให้เสิร์ชเอ็นจิ้นค้นหามายังเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 4-8  ตัวอย่างการเลือกคําค้นหา (Keyword) ที่จะนํามาโปรโมทสินค้า 

จากภาพที่ 4-8 เป็นการเลือกคําค้นหา (keyword) ที่จะนํามาโปรโมทในเว็บไซต์ซ่ึงคํา
ดังกล่าวจะนํามาใส่ในตําแหน่งต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเซิร์สเอ็นจิ้น  และคําดังกลา่วมีค่าระดับ
ความสนใจที่ร้อยละ 80 ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้แยกตามรัฐต่างๆ ได้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9  ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มคําค้นหา (Keyword) 
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จากที่ 4-9 การวิเคราะห์แนวน้าคําค้นหา คําว่า “Best smart phone” ซ่ึงคําดังกล่าว เป็น
คําค้นหาที่ส่งผลต่อการซ้ือสินค้า ตั้งแต่ปี 2011-2013  มีโน้วแนวระดับดี   

7. ผลการพัฒนาเว็บไซต์ ecompshop.com 

ภาพที่ 4-10 หน้าเว็บไซต์ ecompshop.com 

ซ่ึงในเว็บไซต์ดังกล่าวน้ันได้ นําเสนอสินค้าหลายรายการ และแต่ละรายการจะต้องมีการ
วิเคราะห์ค่าความนิยมก่อนที่จะทําการโปรโมท เพราะถ้าหากทําการโปรโมทสินค้าที่ไม่ได้รับความ
นิยม เพ่ือสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้ง่ายขึ้น  จะทําให้มีโอกาสน้อยเพ่ือให้เสิร์จเอ็นจ้ิน ได้เก็บ
ข้อมูล ในที่น้ีคือเรียกว่า index  ของแต่ละ เสิร์จเอ็นจิ้น ก็ไม่เท่ากันซ่ึง ปัจจุบัน ก็มีดังนี้คือ กูเก้ิล 
(Google.com)  บิง (Bing)  ยาฮู (Yahoo.com)  การที่มีข้อมูลที่ index เป็นจํานวนมากก็เป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างโอกาสให้เว็บไซต์ ติดอันดับต้นๆ ได้เช่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จําเป็นต้องมีคําสําคัญ 
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(Keyword)  สําหรับโปรโมทสินค้าแต่ละรายการ เพ่ือให้ผลการค้นหาจากเสิร์ชเอ็นจิ้นติดอันดับต้นๆ
ของหน้าการแสดงผลการค้นหาตามคําค้นหาในแต่ละคํา 

ผลของการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ( index) ของ search Engine Google  เป็นการแสดง
ข้อมูล index ของเสิรชเอ็นจิน้ Google.com ของเว็บไซต์ www.ecompshop.com  ซ่ึงข้อมูล
ดังกล่าวเป็นการเก็บของแต่ละเดือน ถ้ามีการโปรโมท อย่างต่อเน่ือง และได้ดําเนินการเป็นประจําทุก
วัน ซ่ึงมีการโพสสินค้า 3 รายการต่อวัน เพ่ือให้มีข้อมูลในเว็บไซต์เป็นจํานวนมาก และให้โรบอลของ
เสิร์ชเอ็นจิ้นเข้ามาเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเรียกว่า อินเด็ก (Index) และถ้าจํานวน index ข้อมูล
ของเว็บไซต์จํานวนมากก็ส่งผลให้สร้างโอกาสของเว็บไซต์ติดหน้าแรก และอันดับต้นๆ ได้   

 

ภาพที่ 4-11 แสดงจํานวนขอ้มูล Index ของ เว็บไซต์ ecompshop.com 

 จากภาพที่ 4-11 เป็นการแสดงจํานวนข้อมูลของเว็บไซต์ที่เสิร์จเอ็นจ้ิน กูเกิ้ล (Google) เข้า
มาจัดเก็บข้อมูลของเว็บไวต์ทั้งส้ิน 10,800 รายการ  ที่ได้ปรับปรุงใหท้ันสมัยอยู่เสมอและข้อมูล
เน้ือหาในเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ จํานวน และมีเน้ือหาจํานวนมาก ก็จะส่งผลต่อจํานวน index มากตาม
ไปด้วย  
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ภาพที่ 4-12  ข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ ecompshop.com 

จากภาพที่ 4-12 เป็นข้อมูลของเว็บไซต์ ecompshop.com  จากการจัดเก็บข้อมูลจาก
โปรแกรมเสริม Google Analytics  เพ่ือเก็บข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์ แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ดีขึ้น ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลต้ังวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่  31 สิงหาคม 
2556 โดยสามารถสรุปได้ดังน้ีคือ  

ในเว็บไซต์ ecomshop.com มีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 6,868 คน มีการเข้าชม 
9,084 ครั้ง และมีเปอร์เซ็นต์ในการเข้าชมใหม่ 75.85 %  มีเปอร์เซ็นต์ในการอัตราตีกลับ  71.21  % 
ระยะเวลาในการเข้าชมต่อหน้า 0.02.34 นาที  

ที่ส่งผลต่อการขายสินค้าใน อเมซอน ในบัญชีของเว็บไซต์ ecompshop.com 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 แสงรายการขายสินค้าในเดือน มกราคม 2556 

จากภาพที่ 4-13  มีรายการสินค้าที่ขายได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ecompshop.com  2 
รายการ ซ่ึงในเดือนดังกล่าวมีการคลิกผ่านทางเว็บไซต์ ecompshop.com แล้วมายังเว็บไซต์ 
Amazon ทั้งหมด 43 ครั้ง และเม่ือคิดเปอร์เซ็นต์ conversion 4.65%  ซ่ึงหมายถึงจํานวนคลิก
ทั้งหมดและเทยีบกับรายการสั่งซ้ือทั้งหมด ถ้า conversion สูง หมายถึงสร้างโอกาสในการขายสินค้า
ได้มากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-14 แสดงรายการซื้อสินค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
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จากภาพที่ 4-14 เป็นรายการซ้ือสินค้าของเว็บไซต์ ecompshop.com  ของเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 จําวน 1 รายการ  มีอัตราคลิกดูสินค้าต่อการสั่งซ้ือสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 1.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-15 แสดงรายการขายสินค้าในเดือนมีนาคม 2556 

จากภาพที่ 4-15 รายการขายสินค้าในเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 3 รายการ มีอัตราคลิกดู
สินค้าต่อการสั่งซ้ือสินค้าอยู่ทีร่้อยละ 3.61  
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ภาพที่ 4-16 แสดงรายการขายสินค้าในเดือนเมษายน 2556 

จากภาพที่ 4-16 รายการขายสินค้าในเดือนเมษายน 2556 จํานวน 8 รายการ มีอัตราคลิกดู
สินค้าต่อการสั่งซ้ือสินค้าอยู่ทีร่้อยละ 6.67 

ภาพที่ 4-17 แสดงรายการขายสินค้าในเดือนพฤษภาคม  2556 

จากภาพที่ 4-17 รายการขายสินค้าในเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 1 รายการ มีอัตรา
คลิกดูสินค้าต่อการสั่งซ้ือสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 2.94 
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ตารางท่ี 4-11 แสดงผลของคําค้นหาท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ecompshop.com 

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศที่เข้าชม 
1 3m precise optical mousing surface (mp200ps) United States 

2 
galaxy tab 2 10.1 portfolio fit letter,a4 size 
spiral notebook & regular notepad United States 

3 

gumdrop drop tech series case for 10.1-inch 
samsung galaxy tab 2 , black (dt-samtab2-blk-
blk) disclaimer: this case does not fit the 
samsung galaxy note 10.1 United States 

4 

ionic screen protector film matte (anti-glare) for 
samsung galaxy note 10.1 n8000 n8010 n8013 
tablet (3-pack)[lifetime replaceme United States 

5 

ivso® wireless bluetooth keyboard aluminum 
case for samsung galaxy note 10.1 n8000 n8010 
(white keys) United States 

6 
poetic dura book multi angle folio cover case 
for the samsung galaxy note 10.1 black/red United Kingdom 

7 supcase samsung galaxy note 10.1 yellow United States 

8 

+9dbi 15" booster antenna for linksys wet11, 
wet54g, wmp11 pci card, wps11, wmp54g, 
wmp54gs, wrt54gc United States 

9 10.1 tablet swiss gear Canada 
10 2 x 4.0gb pc8500 ddr3 1066mhz 204 pin Russia 
11 30 pin usb ethernet samsung 7.0 p3113 United States 

12 
acase samsung galaxy note 10.1-inch tablet 
leather case cover 

United States 
 

13 

amazonbasics 3.2 feet 1.0 meter usb 
charging/sync cable for apple ipod, iphone, and 
ipad United States 

14 

amzer amz94661 soft silicone jelly skin fit case 
cover for 10.1-inch samsung galaxy note gt-
n8000/gt-n8013 - 1 pack - retail packaging - 
black United States 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)  

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
15 amzer apple macbook air United States 

16 

ari b? anker® astro 5600mah backup external 
battery pack high capacity power bank charger 
with built-in flashlight for apple Philippines 

17 aspire s7 neoprene case United States 
18 belkin ac1200 United States 

19 
belkin f8t016ng does it work with mighty 
mouse United Kingdom 

20 belt pouch for canon sx280 United States 
21 best buy casemate gold glitter iphone case United States 

22 
best buy hd c310 portable webcam, 5mp, 
black United States 

23 best buy invellop United States 
24 best buy ipad invellop United States 
25 bestbuy samsung Turkey 
26 black cady cube 13 United States 

27 
black cady cube ultra durable tactical hard 
messenger bag Germany 

28 bluetooth adapter apple magic mouse Germany 
29 bluetooth keyboard 三星gtn8000 China 

30 
bundle monster 11in1 accessories set for 
samsung galaxy note Argentina 

31 buy case galaxy note Malaysia 
32 buy invisishield hd iphone 5 United States 
33 buy leather galaxy note Malaysia 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 

34 
compact portable camera pouch case for 
canon powershot sx260 hs India 

35 configurer adsl irulu tablet manual Senegal 

36 
cosmos pearl white mouse 2.4g is it like the 
apple magic mouse United States 

37 ct2cp51264bf160b United States 
38 decalrus protective decal skin sticker United States 
39 eeekit for samsung galaxy note 10.1 United States 
40 elongpro lightning Canada 
41 elongpro lightning 8 pin to 30 pin adapter United States 

42 
faux folio stand flower case cover for samsung 
galaxy note 10.1 tablet n8000 China 

43 

fintie (orange) slim fit leather folio stand case 
cover auto sleep/wake for google nexus 10 
inch android tablet- 8 color options United States 

44 folio case for ms surface pro United States 
45 folio cover case Russia 
46 folio stand flower cases cover samsung galaxy United States 

47 
fosmon jel series soft silicone skin case for 
samsung galaxy note 10.1 tablet - United States 

48 galaxy note 10.1 leather clip on case (not set) 
49 galaxy note 2 bestbuy China 
50 galaxy note n8004 10.1 Canada 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 

51 

gmyle® pu leather 360 degree rotating swivel 
folio case cover with adjustable multi angle 
stand for samsung galaxy note 10.1 n8000 
tablet United States 

52 
gmyle leather 360 degree rotating swivel folio 
case cover United States 

53 

10.1gsastore ™ bluetooth ® keyboard and case 
for samsung galaxy tab 2 10.1gsastore ™ 
bluetooth ® keyboard and case for samsung 
galaxy tab 2 10.1 reviews United States 

54 gt p5113 pink silicone case United States 
55 handyshell for ipad mini United States 

56 
how to hook up a printer to the samsung 
galexy note 10.1 United States 

57 http://www.ecompshop.com/tag/carriers United States 

58 

i-blason samsung galaxy note 10.1 inch tablet 
leather case cover with stylus holder for new 
2012 16g 32g 3g 4g wifi n8000 n8010 with 
charger and ir opening - 3 year warranty ( 
(black) Canada 

59 
iblasson armorbox kido series light weight super 
protectin convertable stand cover for ipad United States 

60 innergie magic cable "iphone 5" United States 
61 innergie pocket cell best buy United States 
62 iphone 5 bluetooth qwerty South Korea 
63 iphone 5 cases Pakistan 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
64 iphone 5 skins Pakistan 
65 ipod mini iguy case United States 
66 irulu 10.1 kaufen Germany 

67 
is samsung 32gb class 10 high speed micro sd 
sdhc memory card compatible with the n8010 United Kingdom 

68 
ivso® wireless bluetooth keyboard aluminum 
case for samsung galaxy note 10.1 n8000 n8010 Ireland 

69 
ivso wireless bluetooth keyboard case with 
white keys for samsung note10.1 United States 

70 
leather case cover for bluetooth apple wireless 
keyboard United States 

71 leopard case of samsung galaxy tab 10.1 Philippines 
72 linksys wireless-g broadband router best buy United States 
73 livitech iphone 5 case leopard United States 
74 lmp bluetooth keypad (wkp-1314) United States 
75 magbox 12000mah backup United States 
76 magic mouse xp Mexico 
77 magic trackpad für galaxy note 10.1 Germany 
78 magic trackpad mit galaxy note 10.1 Germany 
79 maroo otago Canada 
80 maroo otago wireless keyboard cover (m-220) United States 
81 mediamoon tablet speaker stand United States 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
82 meshwe bluefin United Kingdom 

83 
miniguard samsung galaxy note 10.1 inch tablet 
n8000 n8010 screen protector New Zealand 

84 
miniguard samsung galaxy note 10.1 screen 
protector best buy Peru 

85 minisuit frost case for samsung galaxy note 10.1 United States 

86 
minisuit keyboard case cover for samsung 
galaxy note 10.1 Russia 

87 
minisuit samsung galaxy note 10.1 aluminum 
keyboard case cover (n8000 n8010 n8013) Ukraine 

88 
minisuit samsung galaxy note 10.1 aluminum 
keyboard case cover review South Africa 

89 nexus 10 tablet 16gb-bestbuy Turkey 
90 orange leather case for galaxy tab 2 Indonesia 
91 patuoxun China 
92 patuoxun case keyboard tablet 9.7 United States 

93 
poetic durabook multi angle folio leather case 
samsung galaxy note 10.1 black United States 

94 
poetic hardback protective case for samsung 
galaxy note 10.1 Finland 

95 
poetic hardback protective case for samsung 
galaxy note 10.1 United States 

96 portfolio with notepad for galaxy note 10.1 United States 
97 procase galaxy note 10.1 Brazil 

 

 

 

 



87 
 

 

ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 

98 
procase galaxy note 10.1 case ultra slim folio 
stand leather case cover Canada 

99 
reviews protective cover for macbook air 13 
a1466 United States 

100 rom q88 a13 1camera Thailand 
101 sa9769 black Brazil 
102 samsung 10.1 techstyle black United Kingdom 

103 
samsung carry case (book fold) for galaxy note 
10.1 United States 

104 
samsung carrying case (book fold) for galaxy 
note 10.1 - gray United States 

105 samsung galaxy 10.1 case gumdrop bestbuy United States 

106 

samsung galaxy tab 10.1 case accessory cover 
2-in-1 aluminum bluetooth wireless keyboard 
(silver with black keys) United Kingdom 

107 

samsung galaxy tab 10.1 case accessory cover 
2-in-1 aluminum bluetooth wireless keyboard 
(silver with black keys) Netherlands 

108 samsung galeksy not 10 (not set) 
109 samsung galexy not 10.1 praice in india India 
110 samsung galexy tablet India 
111 samsung note 10.1 gumdrop United States 
112 sanxing galexy 10 China 
113 scosche ipod usb charger (not set) 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 

114 

shenit bluetooth qwerty keyboard buddy case 
for apple iphone 5 rubberized hard shell with 
backlight apple ios command keys-white 
reviews reviews United States 

115 
skque crystal hard plastic case cover for apple 
ipad mini South Korea 

116 
skque samsung galaxy note 10.1 case with 
keyboard (not set) 

117 

sleek impact-resistant protective silicone cover 
for samsung galaxy note 10.1 tablet - includes 
screen cloth and accessory bag Puerto Rico 

118 
sleek impact-resistant protective silicone cover 
with microfiber cloth and accessory bag for United Kingdom 

119 

sleek impact-resistant protective silicone cover 
with microfiber cloth and accessory bag for 
samsung galaxy note 10.1 tablet United Kingdom 

120 smart meter mesh network United States 
121 static with headphones samsung galexy United States 
122 sumaclife cady United States 
123 sumaclife cady case for acer aspire s3 13.3 United States 

124 
supcase samsung galaxy tab 2 10.1 gt-p5113 
case description & features: Puerto Rico 

125 
supcase samsung galaxy tab 2 10.1 gt-p5113 
slim fit case United States 

126 
supcase samsung galaxy tab 2 10.1 gt-p5113 
slim fit case (deep blue) Australia 

127 surface rt video port vga adapter United States 
 

 

 



89 
 

 

ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
128 swissgear laptop bags Pakistan 
129 sx280 China 

130 

tech armor hd clear screen protectors with 
lifetime replacement warranty for samsung 
galaxy s3 s iii smartphone [3-pack] - retai United States 

131 
tuff-luv leather case for apple wireless 
keyboard United Kingdom 

132 ultra slim laptop ac adapter for acer aspire s7 Netherlands 

133 

uniquely designed sumaclife brand baby blue 
ultra durable reinforced 12 inch cady hard shell 
sports bag United States 

134 volutz keyboard samsung galaxy note 10.1 United Kingdom 
135 waterproof camera shoulder bag United States 

136 
water resistant samsung galaxy note 10.1 tablet 
bag in tough memory foam blac United States 

137 wenger ibex o pegasus compra Italy 
138 wenger swissgear carbon United States 
139 where to buy moko slim-fit folio stand case United States 
140 wireless mouse imac Netherlands 
141 www'samsung'com16gbceo16816gb China 
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8. ผลการพัฒนาเว็บไซต์ toysforkidshop.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-18  แสดงหน้าเว็บไซต์ toysforkidshop.com 
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ผลการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์จากเสิร์จเอ็นจ้ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-19 แสดงผลการเกบ็ข้อมูลของเว็บไซต์ (index) ของ toysforkidshop.com 

จากภาพที่ 4-19  ผลการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ toysforkidshop.com  ของเสิร์จเอ็นจ้ิน 
Google ซ่ึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวทั้ง 1,210 รายการ  จํานวนมากน้อยน้ันขึ้อยู่กับเน้ือหาใน
เว็บไซต์ที่มีการปรับปรุง หรือเพ่ิมเข้าไปในเว็บไซต์ ซ่ึงจํานวนมากก็จะส่งผลต่อการค้นหาและการจัด
อันดับของเว็บไซต์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-20 แสดงข้อมูลสถติิของเว็บไซต์ toysforkidshop.com 
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จากภาพที่ 4-20 แสดงข้อมูลการเข้าชมของลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์มีจํานวน 644 ครั้ง และมี
จํานวนการเข้าชมที่ไม่ซํ้ากันจํานวน 483 ครั้ง  จํานวนที่มีการเปิดชมจํานวน 1,273 หน้า และ 
ระยะเวลาการเข้าชมเฉล่ียต่อหน้า 2 นาที 26 วินาที  มีอัตราการตีกลับ คิดเป็นร้อยละ 68.79  มีการ
เข้าชมใหม่คิดเป็นร้อยละ 75  

ผลการสัง่ซ้ือสนิค้าผ่านทางเว็บไซต์ toysforkidshop.com  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-21 แสดงรายการขายสินค้าเดือน เมษายน 2556 

จากภาพที่ 4-21 รายการขายสินค้าในเดือนเมษายน 2556 จํานวน 1 รายการ มีอัตราคลิกดู
สินค้าต่อการสั่งซ้ือสินค้าอยู่ทีร่้อยละ 1.92 
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ภาพที่ 4-22 แสดงรายการขายสินค้าเดือน พฤษภาคม 2556 

จากภาพที่ 4-22 รายการขายสินค้าในเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 5 รายการ มีอัตรา
คลิกดูสินค้าต่อการสั่งซ้ือสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 50 
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ตารางท่ี 4-12  แสดงผลของคําค้นหาที่เข้ามายังเว็บไซต์ toysforkidshop.com 

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
1 vtech sit to stand activity walker pink United States 
2 v-tech sit to stand pink activity walker United States 
3 best musical toys for kids Thailand 
4 vtech sit to stand pink activity walker United States 
5 graco simple snuggles bouncer- elefanta United States 
6 bright starts sandstone portable swing United Kingdom 
7 bubble guppies walker United States 
8 chuggington wilson lights and sounds ride-on United States 
9 graco simple snuggles bouncer elefanta United States 
10 lego ninjago general kozu minifigure United States 
11 lego ninjago the final battle stone army Ireland 
12 mishi design walker United States 

13 

syma s107 / s107g upgrade 3.7v lithium polymer 
240 mah battery for remote control helicopter 
helizone rc firebird United States 

14 v tech sit to stand pink activity walker United States 
15 30343 carrera United States 
16 30 minutes flys new helicopter for kids United States 
17 67174 medela United States 
18 87214 medela tubes Canada 
19 9006791 United States 
20 airhead aruba lounge inflatable raft 2013 United States 
21 allay 3.5 ch helicopter model age 14+ Australia 
22 apptivity case ipad lowest price United States 

23 
are little tikes shopping carts good for children 
learning to walk United States 
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ตารางท่ี 4-12 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
24 babytouch™ monitor a/c adapter United States 
25 best buy cragger’s command ship United Kingdom 
26 best musical toys for kids United States 
27 best pillow for newborn Philippines 
28 bubble guppies bath squirters United States 
29 bugaboo cameleon 3/ snugride 40 United States 
30 buy lloyd zx United States 
31 car adapter for spectra dew 350 United States 
32 choiceworks visual supports system United States 
33 cosco bouncy chair United States 
34 cosco infant baby folding bouncer United States 
35 cosco infant baby folding bouncer bouncy seat United States 
36 cosco infant folding bouncer - super safari United States 
37 cosco safari bouncy seat United States 
38 day 2 night graco United States 
39 day 2 night sleeping system United States 
40 day 2 night sleep system Barbados 
41 distinctive even feed walking foot janome Canada 
42 drago classic connect vs snugride Canada 
43 driving fun toy Australia 
44 duoglider classic connect stroller, dragonfly Taiwan 
45 eco friendly baby walker United States 
46 evenflo breast pump overheating United States 
47 evenflo breast shield with valve and membrane Puerto Rico 
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ตารางท่ี 4-12 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
48 fisher price 6v swing ac adaptor United States 

49 
fisher price 6v swing ac adaptor power plug cord 
replacement Canada 

50 
fisher price bright action blocks set 3 friendly 
child baby toy set tower United States 

51 
fisher-price brilliant basics lil snoopy (colors may 
vary) Brazil 

52 fisher-price brilliant basics stack and roll cups Canada 

53 
fisher price brilliant basics stroll-along walker or 
vtech sit to stand walker United States 

54 fisher price classic doodler with 3stampers United States 
55 fisher-price laugh and learn jumperoo Singapore 

56 
fisher-price laugh & learn greek stride to ride 
puppy United Kingdom 

57 fisher price loop froggie gym United States 
58 fisher-price my first dollhouse (caucasian family) United States 
59 fisher price rumble steering wheel United States 
60 fisher-price songs & smiles discovery gym toy United States 
61 fisher price vintage rock a stack for sale United States 
62 furby party rockers creature (pink with ears) United States 
63 furby party rockers fussy United States 
64 furby party rockers how to tickle United States 
65 graco 6 volt replacement plug United States 
66 graco ardmore swing United States 
67 graco click connect 35 compatible with bob United States 
68 graco comfy cove swing priscilla United States 
69 graco cuddle car seat United States 
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ตารางท่ี 4-12 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
70 graco day 2 night United States 
71 graco day-2-night sleep system-ardmore United States 
72 graco day to night sleep system United States 
73 graco elephant bouncer United States 
74 graco lovin hug swing ally United States 
75 graco - lovin' hug swing, ally United States 
76 graco - myride 65 convertible car seat, cuddle United States 
77 graco myride 65 convertible car seat - cuddle United States 
78 graco myride 65 cuddle United States 
79 graco my ride 65 cuddle United States 
80 graco my ride cuddle United States 
81 graco snugride click connect 35 lx United States 
82 graco snugride elephants United States 
83 graco swing ally United States 
84 imaginarium wooden activity walker Malaysia 
85 ipod 3rd gen and apptivity monkey United States 
86 "joovy caboose tandem" "graco snugride 35" United States 
87 laugh and learn rumble driver United Kingdom 
88 leachco cuddle u pink bears Canada 
89 leaofrog ride on train United Kingdom 
90 leapfrog ride on train United States 
91 learning to walk push toy wood Norway 
92 lego® ninjago -the final battle games Indonesia 
93 lego chima leonidas China 

 



98 
 

 

ตารางท่ี 4-12 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 

94 
lego ninjago 2013 final battle stone army general 
kozu 4 arm minifigure United States 

95 lego ninjago 9571 fangdam United States 
96 "lego ninjago 9571 fangdam" usa United States 
97 lego ninjago fangpyre mech for sale United States 
98 lego ninjago koupit kozu Czech Republic 

99 
lego ninjago - lloyd zx (green ninja) with armor 
and dual swords (shamshir) United States 

100 lego ninjago lord garmadon minifigure United States 
101 lego ninjago minifigure lord garmadon United States 
102 lego ninjago stone army games Australia 
103 lego ninjago stone army minifigures Canada 
104 lego ninjago stone army minifigures United Kingdom 
105 lego ninjago stone army minifigures sale Thailand 
106 lego ninjago -the finai battle Croatia 
107 lego ninjago -the final batle Chile 
108 lego ninjago -the final battle Croatia 
109 lego ninjago -the final battle Malaysia 
110 lego ninjago -the final battle Romania 

111 
medela diaphragm cap faceplate pump in style 
advanced United States 

112 
medela value pack bpa-free feeding gift set : new 
wide base nipple United States 

113 meeno babies walk mee Canada 
114 meeno babies walk mee Germany 
115 meeno babies walk mee United States 
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ตารางท่ี 4-12 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
116 minnie pet salon United States 
117 minnie's pet salon United States 
118 minnie's pet salon review United States 
119 mishi design wooden toys Taiwan 
120 mishi walker Australia 
121 mishi walker France 
122 munchkin toy flying helicopter United States 
123 my ride 65 convertible car seat cuddle United States 
124 ninjago articulated figure Australia 
125 ninjago articulated figure United States 
126 ninjago kozu 4 armed United States 
127 ninjago lloyd zx gold sword United States 
128 ninjago nya minifigure United States 
129 ninjago samari lego/ nya riding the machine United States 
130 ninjago zx with armor figures Netherlands 
131 pinkalicious activity ride on price United States 
132 pinkalicious activity ride on, reviews United States 
133 plan toys breakfast menu United Kingdom 
134 plan toys playground Spain 

135 
power swimr system - medium by swimways- 
colors may vary Spain 

136 ride and play puppy reviews United States 
137 ride on learning train United States 
138 sensory blocks tickit France 
139 site:www.toysforkidshop.com Vietnam 
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ตารางท่ี 4-12 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
140 sit to stand activity walker vtech United States 
141 sit to stand activity walker vtech pink price United States 
142 sit to stand pink walker United States 
143 snail toys for kids United States 

144 
soho designs baby walker - learn how to walk 
assistant United States 

145 spectra 350 car lighter adapter United States 
146 stride to ride puppy reviews United States 
147 summer infant 02000 compatibility United States 

148 
syma 3 channel s107/s107g mini indoor co-axial 
r/c helicopter w/ gyro (green color) United States 

149 syma helicopter s107g replacement misc. screws United Kingdom 
150 syma s107 battery upgrade Latvia 
151 syma s107 worl wide Turkey 
152 tech pink walker United States 
153 tech sit to stand pink activity walker United States 
154 toys for graco lovin hug Ireland 
155 toysforkidshop.com Thailand 
156 vetch steering wheel toy car seat United States 
157 vtech 2-in-1 exploration station United States 
158 vtech 2 in 1 exploration station ages United States 
159 vtech baby grow and sit activity walker United States 
160 vtech sit to stand activity walker United States 
161 vtech sit to stand activity walker pink Mexico 
162 vtech sit to stand pink Canada 
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ตารางท่ี 4-12 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลัก หรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศท่ีเข้าชม 
163 vtech sit-to-stand pink United States 
164 vtech sit to stand pink United States 
165 v tech sit to stand pink activity walker Canada 
166 v-tech sit to stand pink activity walker Mexico 
167 v-tech sit to stand pink activity walker price United States 
168 vtech walker toy with steering wheel United States 
169 vtech winnie the pooh walker toy United States 

170 
where can i buy a graco my ride 65 cuddle 
carseat United States 

171 where is graco simple snuggles bouncer sold United States 
172 winnie the pooh with light up honey pot United States 
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9. ผลการพัฒนาเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-23 แสดงหน้าเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com 
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ผลการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์จากเสิร์ชเอ็นจิ้นเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-24 แสดงผลการเกบ็ข้อมูลของเว็บไซต์ (index) ของเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com 

จากภาพที่ 4-24  ผลการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com ของเสิร์จเอ็นจ้ิน 
Google ซ่ึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวทั้ง 5,800 รายการ  จํานวนมากน้อยน้ันขึ้อยู่กับเน้ือหาใน
เว็บไซต์ที่มีการปรับปรุง หรือเพ่ิมเข้าไปในเว็บไซต์ ซ่ึงจํานวนมากก็จะส่งผลต่อการค้นหาและการจัด
อันดับของเว็บไซต์ 

ภาพที่ 4-25 แสดงข้อมูลสถติิของเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com 
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จากภาพที่ 4-25 แสดงข้อมูลข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com ในการเข้าชม
ของลูกค้าที่เขา้ชมเว็บไซต์มีจํานวน 561 คร้ัง และมีจํานวนการเข้าชมที่ไม่ซํ้ากันจํานวน 321 ครั้ง  
จํานวนที่มีการเปิดชมจํานวน 950 หน้า และ ระยะเวลาการเข้าชมเฉล่ียต่อหน้า 1 นาที 69 วินาที   
มีอัตราการตีกลับ คิดเป็นร้อยละ 75.769  มีการเข้าชมใหม่คิดเป็นร้อยละ 57.04 

ผลการสัง่ซ้ือสนิค้าผ่านทางเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-26 แสดงรายการขายสินค้าเดือน เมษายน 2556 

จากภาพที่ 4-26 รายการขายสินค้าในเดือนเมษายน 2556 จํานวน 1 รายการ มีอัตราคลิกดู
สินค้าต่อการสั่งซ้ือสินค้าอยู่ทีร่้อยละ 0.30 
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ตารางท่ี 4-13  แสดงผลของคําค้นหาที่เข้ามายังเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com 

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศที่เข้าชม 

1 
nivea for men q10 energy shaving gel, 7-ounce bottles 
(pack of 3) United States 

2 cleanser to use wirh clarisonic aria? United States 

3 
conair cs25wncs ultra slim ceramic straightener, red, 1 
5/8 inch United States 

4 hawaiian tropic tan amplifier bronzing spray United States 

5 
taylor of old bond street sandalwood shaving cream 
bowl, 5.3-ounce United States 

6 transun the 2nd generation egf United States 
7 10 inch * android 4.0 capacitive screen tablet United States 

8 
16pc professional cosmetic makeup make up brush 
brushes set kit Ukraine 

9 18 pc lindt United States 

10 
24 pure solid colours nail art glaze uv gel builder tips 
acrylic diy decorations Suriname 

11 43 dark golden brown cocoa bean United States 
12 4voo buy Russia 
13 9'google android by tablet express Russia 
14 anthon berg chocolate liqueurs philippines Philippines 
15 babyliss conistraight iron United States 
16 babyliss pro ceramic nano titanium conistraight France 
17 babyliss pro conistraight iron Philippines 
18 best acne cleanser to use with clarisonic United States 
19 bestbuy comestic Singapore 
20 bestbuy cosmetic China 
21 bestbuy cosmetic Singapore 
22 best cleanser to use with clarisonic for acne United States 
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ตารางท่ี 4-13 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศที่เข้าชม 
23 best cleanser to use with clarisonic mia 2 United States 
24 best facial cleanser for acne to use with clarisonic aria? United States 
25 best facial cleanser for clarisonic aria? United States 
26 best oil free sunscreen United States 
27 best whitening skin soap United States 
28 best whitening soap in the philippines Pakistan 
29 bonne nano milk glutathione lotion United States 
30 bright therapy bt-sr02e Germany 
31 bright therapy bt-sr02e canada United States 
32 brighttherapy vs sirius United States 
33 buy glupa products United States 
34 buy met tathione capsule Philippines 
35 buy sirius beauty Spain 
36 cathy doll products Malaysia 
37 cathy l glutathione magic cream is permanent result Singapore 

38 
clarisonic classic sonic skin cleansing system philippines 
where to buy United States 

39 clarisonic mia 2 cleanser Denmark 
40 clarisonic mia 2 sonic skin cleansing system China 
41 clarisonic mia 2 versus toilettree United States 
42 complex factor egf freeze-dried powder scar-eliminating (not set) 
43 conair cs25wncs ceramic straightener 1 5/8 inch Ecuador 

44 

* cortex 4 in one curling iron set with four 
ceramic/tourmaline interchangeable heads - heat 
resistant glove and 140 - 430 degree variable 
temperature United States 
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ตารางท่ี 4-13 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศที่เข้าชม 
45 ddr3 fasttouch google tablet United States 
46 deluxe 3 speed loreal sonic brush clarisonic pro Australia 
47 dove skinvitalizer Australia 
48 dr. james advanced glutathione United States 
49 dr. james advanced glutathione review India 

50 
dr. james advanced glutathione skin whitening formula 
1000mg United States 

51 
dr. james advanced glutathione skin whitening formula 
1000mg 1000mg reviews United States 

52 e.l.f. cosmetics, makeup mist & set Kazakhstan 
53 emori 32 piece nail polish review United States 
54 emori 32piece vibrant United States 
55 emori nail polish United States 
56 emori nails United States 

57 

emori (tm) 32 piece vibrant color nail lacquer (glitter, 
metallic, neon, nail polish) combo set + 3 sets of 
scented nail polish remover - xtreme United States 

58 emori vibrant color nail lacquer United States 
59 fair traded baobab oil United States 
60 fast touch google android tablet United States 
61 furby bestbuy.com United States 
62 garnier nutrisse honey butter reviews Netherlands 

63 
garnier nutrisse nourishing color creme honey butter 93 
review United States 

64 ggsell tac United States 
65 glupa body cream France 
66 glupa reviews 2013 United States 
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ตารางท่ี 4-13 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศที่เข้าชม 
67 gluta-c glutathione 60 capsules United States 
68 glutathione 60000mg super active whitening France 
69 hair color 93 United States 
70 hawaiian tropic sunscreen spf 80 philippines Philippines 
71 hearty lab ha-tirabu shichifukumame juunansui United States 

72 honey, morus nigra leaf extrac lux. 
United Arab 
Emirates 

73 irulu 10"tablet stand with usb keyboard United States 
74 iso professional turbo silk tourmaline io straightener! United States 
75 ivory pure caps United States 
76 kojic soap enhanced with glutathione jodome Japan 
77 leonides chocolate in bulk United States 
78 lux soap lightening Zambia 
79 lux white impress skin whitening bar soap United States 
80 lux white impress whitening body wash United Kingdom 

81 
mistine white spa glutathione & arbutin uv whitening 
moisturising lotion United States 

82 
mistine white spa glutathione & arbutin uv whitening 
moisturising lotion 400 ml France 

83 
new 360 rotating 1"inch vibrate plate titanium hair 
straightening flat iron 470f Canada 

84 occitan cosmetic Monaco 
85 ozbest China 
86 pampers sensitive wipes 768 ct United States 
87 paradisecosmatic products Lebanon 
88 patch+a24+upper+east+side France 
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ตารางท่ี 4-13 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศที่เข้าชม 
89 patch sephora upper east side France 
90 pernigotti bulk chocolates United States 
91 pretty white gluta 9000 United States 

92 
prosonic face & body professional cleansing/exfoliation 
system United States 

93 
queen size sage 300 thread count 100% cotton sateen 
dobby stripe sheet set Russia 

94 raspberry hugs bulk United States 
95 review on ka whitening cream spf 50 oil free United States 
96 revlon color allure med length venetian rose United States 
97 samsung galaxy 10.1 tablet zebra portfolio Canada 
98 savon kojie France 
99 sephora nail patch upper east side Poland 

100 serious skincare sonic brush am/pm regimen United States 
101 shany cosmetics red and black eyeshadow United States 
102 silka green papaya lotion for black France 
103 silka herb Yemen 
104 sirius beauty sonic skincare system Spain 
105 sirius photofacial United States 
106 sirius sonic Poland 
107 sirius sonic cleansing brush United Kingdom 
108 sirius sonic everyday United States 

109 
sirius sonic oscillation skincare system and wrinkles 
review United States 

110 sirius sonic skin care system Austria 
111 solid colours nail art glaze uv gel tutorial Canada 
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ตารางท่ี 4-13 (ต่อ)   

ลําดับ คําหลักหรือคําค้นที่เข้ามายังเว็บไซต์ ประเทศที่เข้าชม 
112 sonic microderm brush United States 
113 tabletexpress mid70408b -amazon India 
114 tablette irulu mode emploi Belgium 
115 tan asz brush off United States 
116 tatiomax skin whitening cream 40gm United States 
117 tm uni wet wipes Ukraine 
118 toilettree facial brush vs clarisonic United States 
119 transun egf Argentina 
120 transun the 2nd generation Cambodia 
121 tursion tablet office Mexico 
122 upper east side nail patch art Netherlands 

123 
uv skin whitening lightening bleaching milk lotion cream 
extra kojic, arbutin, nano white glutathion 500ml. United Kingdom 

124 
vichy lumineuse sheer radiance tinted moisturizer dry 
skin shade 01 clear United Kingdom 

125 where to buy bulk nyx cosmetics United States 
126 where to buy kojie san soap United States 
127 which is better conicurl or conistraight United States 
128 косметика genie in a bottle arbutin whitening serum Russia 
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10.  ผลการเปรียบเทียบสถิติข้อมูลท้ัง 3 เว็บไซต์ 

ตารางท่ี 4-14 เปรียบเทียบข้อมูลท้ัง 3 เว็บไซต์ 

เว็บไซต์ 

 index  ผู้เข้าชม
เว็บไซต์  

 
ระยะเวลา
ในการ 
เข้าชมเว็บ 

 % การ
เข้าชม
ใหม่  

อัตรา
ตีกลับ 

จํานวน
คําค้น 

จํานวน
รายการ
สินค้าท่ี
ขายได้ 

ecompshop.com 10,800 6,868 00:02:34 75.58 71.21 141 15 
toyforkidshop.com 1,210 483 00:02:26 75.00 68.79 172 6 
cosmetic-
ibeauty.com 5,800 321 00:02:40 57.04 75.75 128 1 

 

จากตารางท่ี 4-14 จะเห็นได้เม่ือนําข้อมูลสถิติของทั้ง 3 เว็บไซต์มาเปรียบเทียบกันแล้ว 
เว็บไซต์ ecompshop.com มีประสิทธิภาพดีที่สุดเนื่องจากเป็นการโปรโมทสินค้าท่ีได้รับความนิยม
สูงกว่า และเป็นสินค้าท่ีสามารถใช้งานได้ในกลุ่มลูกค้าทุกประเภท ซ่ึงมีจํานวนการเก็บข้อมูลจากเสิร์จ
เอ็นจ้ิน (index) 10,800  รายการ และมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 6,868 คน  มีระยะเวลา
ในการเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย 2 นาที  34 วินาที  มีเปอร์เซ็นในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ 75.58  มีอัตราตี
กลับ 71.21  มีจํานวนคําค้นหาที่เข้ามายังเว็บไซต์ทั้งหมด 141 คํา และคําค้นหาดังกล่าวมีให้เกิดการ
ส่ังซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ทํ าการโปรโมทจํานวนทั้ งสิ้น   15 รายการ  สําหรับเว็บไซต์ 
toysforkidshop.com  มีประสิทธิภาพรองลงมา โดยเรียงจากจํานวนสินค้าท่ีขายได้ ในเว็บไซต์นี้ได้
ทําการโปรโมทสินค้าประเภทของเล่นเด็ก ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เป็นการเฉพาะเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จึงส่งผลให้จํานวนการเก็บข้อมูลจากเสิร์จเอ็นจ้ิน (index) 10,800  รายการ 
และมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 6,868 คน  มีระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย 2 นาที  
34 วินาที  มีเปอร์เซ็นในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ 75.58  มีอัตราตีกลับ 71.21  มีจํานวนคําค้นหาท่ีเข้า
มายังเว็บไซต์ทั้งหมด 141 คํา และคําค้นหาดังกล่าวมีให้เกิดการสั่งซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ทําการ
โปรโมทจํานวนทั้งสิ้น  15 รายการ    สําหรับเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com  นั้น มีประสิทธิภาพ
รองลงมา เป็นการทําสินค้าประเภทความสวยงาม เครื่องสําอาง มาทําการโปรโมท ซ่ึงมีจํานวนการ
เก็บข้อมูลจากเสิร์จเอ็นจ้ิน (index) 5,800  รายการ และมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 321 คน  
มีระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย 2 นาที  40 วินาที  มีเปอร์เซ็นในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ 57.04  
มีอัตราตีกลับ 75.75  มีจํานวนคําค้นหาท่ีเข้ามายังเว็บไซต์ทั้งหมด 128 คํา และคําค้นหาดังกล่าวมีให้
เกิดการสั่งซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ทําการโปรโมทจํานวนท้ังสิ้น  1 รายการ 



 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  การสรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาด
อินเทอร์เน็ต(Affiliate Internet Marketing) เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
สามารถแยกตามหัวข้อดังน้ี 

 1.  สรุปผลการวิจัย 
 2.  อภิปรายผล 
 3.  ข้อเสนอแนะ 

 1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต (Internet 
Entrepreneur) ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต(Affiliate Internet Marketing) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี   

1.1  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบ  
Affiliate Internet Marketing  ที่ประสบความสําเร็จ   โดยผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบถามสอบกับ            
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate  
Internet Marketing)  ระหว่างวันที่   1  พฤศจิกายน 2555- 30 ธันวาคม 2555   เพ่ือทําการเก็บ
แบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด หลังจากได้รับแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่ามีแบบสอบถามที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 200 ชุด ผู้วิจัยจึงนํามาทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ  1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 2) ด้านคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต   3)  ด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider) ที่
เลือกเป็นผู้ร่วมค้า   4) ด้านองค์ประกอบในการโปรโมตผ่านระบบเสิร์ชเอ็นจ้ิน  5) ด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดอินเทอร์เน็ตในการประชาพันธ์เว็บไซต์  6) ด้านผู้ให้บริการเครื่องแม่ข่าย (Web Hosting)  
ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล  โดยสรุปปัจจัยด้านคุณลักษณะ 
 ด้านท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้อมูล
แบบข้อเท็จจริงโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา   และอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
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เพศ ชาย ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     
 ด้านที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต พบว่า ความใฝ่รู้ 
เรียนรู้ เพ่ือหาข้อมูลอยู่เสมอ มีความสําคัญมากท่ีสุดสําหรับการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต  และ 
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ก็เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุด เช่นกัน เนื่องจากการเป็นผู้ประกอบการ
อินเทอร์เน็ตต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ ต้องมีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็น
ประจํา และได้นํา นวตกรรมมาใช้ได้เป็นอย่างดี     
 ด้านท่ี 3 วิเคราะห์ด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider) พบว่า ที่
เลือกเป็นผู้ร่วมค้ามากที่สุดมากจาก  การมีสินค้าและบริการมีความหลากหลายสามารถได้ตามความ
ต้องการ  และมีระบบการบริหารจัดการเพ่ือตรวจสอบสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้าและค่า
คอมมิชช่ันได้    อีกทั้งมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลากหลายเช่น มีบริการป้ายโฆษณา (Banner) 
และ ลิงค์ที่อยู่เว็บไซต์ (Link url)  
 ด้านท่ี 4 วิเคราะห์องค์ประกอบในการโปรโมตผ่านระบบเซิร์สเอ็นจ้ิน  ซ่ึงจากการวิเคราะห์
พบว่า การต้ังช่ือโดเมนที่มีคําค้นหาในโดเมนซ่ึงส่งผลต่อเซิร์สเอ็นจิ้นและ นามสกุลของโดเมนส่วนมาก
ก็จะเลือกเป็นด๊อทคอม(.COM)  ซ่ึงช่ือโดเมนน้ันต้องสอดคล้องกับสินค้าหรือประเภทของสินค้าด้วย
เช่นกัน  และสินค้าท่ีนํามาโปรโมทน้ันต้องทําการวิเคราะห์แนวโน้มค่านิยม หรือวิเคราะห์การตลาด
ก่อนของลูกค้าก่อน เพ่ือวัดระดับว่าสินค้าดังกล่าวอยู่ในความนิยมระดับมาก    อีกทั้งต้องทําการ
ปรับแต่งเว็บไซต์ได้มีคุณภาพดีโดยวัดคุณสมบัติตามกระบวนการจัดอันดับของเว็บไซต์ (Search 
Engine Optimization :SEO)  ซ่ึงคําค้นหา (Keyword) ที่นํามาวางในตําแหน่งต่างๆ ของเว็บไซต์นั้น
ต้องทําการ 
 ด้านท่ี 5 วิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  
ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบว่าส่วนมากใช้กลยุทธ์ของการจัดอันดับเว็บไซต์ด้วยเสิร์ชเอ็นจ้ิน  และใช้กล
ยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการประชาสัมพันธ์  
 ด้านท่ี 6 วิเคราะห์ผู้ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย (Web Hosting)  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ส่วนมาก
เลือกผู้ให้บริการจากการมีระบบบริหารจัดการโฮส ซ่ึงมีเครื่องมือช่วยการจัดการในเรื่องการติดต้ัง
โปรแกรม ต่างๆ ในโฮส  และพิจารณาพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลในการจัดการข้อมูล 
 

 1.2  พัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ตามแบบจําลองของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 
ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาด(Affiliate Internet Marketing)  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงผลของการพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบของการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตซ่ึงได้
พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ 3 เว็บไซต์ โดยทั้งสามเว็บไซต์ได้ติดต้ังโปรแกรมเสริมเหมือนกัน  และทํา 
affiliate ของอเมซอน เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ ขายสินค้าแต่ละประเภท ซ่ึงเริ่มพัฒนา
เว็บไซต์ต้นแบบและเริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2556  โดยมี
ผลสรุปดังน้ี 

ผลเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ  ecompshop.com  ซ่ึงขายสินค้าประเภทอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ accessory เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์แทบเลท  
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สามารถขายสินค้าได้ก่อนและมีจํานวนสินค้าท่ีขายได้ทั้งหมด 13 รายการ อีกทั้งมีจํานวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ทั้งหมดที่ไม่ซํ้ากันจํานวน 6,868 คน  มีระยะเวลาการเข้าชมเฉลี่ยต่อหน้า 2 นาที 34 วินาที  
และมีร้อยละของการเข้าชมใหม่ 75.58   
  รองลงมาคือเว็บไซต์ toyforkidshop.com  ซ่ึงขายสินค้าประเภทของเล่นเด็ก สามารถขาย
สินค้าได้จํานวน 6 รายการ โดยมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 483 คน มีระยะเวลาการเข้าชม
เฉลี่ยต่อหน้า 2 นาที 26 วินาที และมีร้อยละของการเข้าชมใหม่ 75 

 อันดับสุดท้ายคือเว็บไซต์  cosmetic-ibeauty.com  ซ่ึงขายสินค้าประเภทเครื่องสําอาง    
สามารถขายสินค้าได้จํานวน 1 รายการ โดยมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 321 คน มีระยะเวลา
การเข้าชมเฉล่ียต่อหน้า 2 นาที 40 วินาที และมีร้อยละของการเข้าชมใหม่ 57.04 

2.  อภิปรายผล 

   ปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) 
ในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต(Affiliate Internet Marketing)  กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตน้ันต้องมีความใฝ่ที่จะ
เรียนรู้เพ่ือหาข้อมูลอยู่เสมอ เพ่ือมาปรับปรุงกลยุทธ์ในการทําธุรกิจอยู่เสมอ และต้องมีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ อีกท้ังต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจํา เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งอยู่เสมอ 
อีกท้ังต้องมีความขยันมุ่งม่ันในการทํางาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําธุรกิจ และนํามา
ประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต    

 ความสําคัญอันดับสองคือ ปัจจัยด้านผู้ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย (Web Hosting)  จําเป็นต้อง
พิจารณา เพราะหากพัฒนาเว็บไซต์ดีอย่างไร แต่เครื่องแม่ขายมีปัญหา เช่น ลูกค้าเข้าหน้าเว็บไซต์
ไม่ได้ หรือเข้าได้แต่โหลดข้อมูลช้า ก็ทําให้ลูกค้าเกิดการเบ่ือหน่าย ได้เช่นกัน จึงควรพิจารณาเป็น
อันดับต้นๆ ด้วยเช่นกัน  และการพิจารณาเช่าเคร่ืองแม่ข่ายนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญดังนี้คือ  เคร่ืองมือช่วยในการจัดการติดต้ังโปรแกรมในโฮส เพราะถ้ากรณีที่ไม่มีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์จะให้ความยุ่งยากต่อการใช้งาน แต่เน่ืองจากปัจจุบันผู้บริการโฮส จะติดต้ังโปรแกรม
เครื่องมือช่วยในการบริการจัดการให้ง่ายขึ้น พิจารณาพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงความเร็วในการ
รับส่งข้อมูล (Band width)  ถ้าหากกรณีให้พ้ืนที่จัดการน้อยก็จะทําให้ไม่สามารถเพิ่มจํานวนโดเมน
เนมได้ และการรับส่งข้อมูลน้อยก็จะทําให้การเข้าถึงเว็บไซต์ช้าทําให้ประสิทธิภาพของการเข้าถึง
เว็บไซต์ลดลง และควรคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าท่ีใช้งานเว็บไซต์อีกด้วย ถ้ากลุ่มผู้ใช้อยู่ใน
ต่างประเทศควรเช่า โฮส ในต่างประเทศด้วยเช่นกันเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลได้รวมเร็วย่ิงขึ้น  และท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การบริการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการเครื่องแม่ข่าย ควรบริการ 24 ชม. ซ่ึง
ส่วนมากเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการในต่างประเทศจะมีให้อยู่แล้ว  
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 ความสําคัญอันดับสามคือ ปัจจัยด้านองค์ประกอบในการโปรโมทผ่านระบบเสิร์จเอ็นจ้ิน 
จําเป็นต้องพิจารณาเลือกจดโดเมนเนมเป็นนามสกุล .com  เพราะเน่ืองจากความเคยชินของลูกค้าท่ี
เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ จดโดเมนเนมโดยมีนามสกุลเป็น .com  อีกท้ังการต้ัง
ช่ือเว็บไซต์ หรือช่ือโดเมนเนม ก็เป็นเรื่องสําคัญเน่ืองจาก ชื่อเว็บไซต์ที่มีคําค้น (keyword) ที่สื่อถึง
สินค้าและบริการจะส่งผลต่อการจัดอันดับของเสิร์จเอ็นจ้ิน ด้วยเช่นกัน   รวมถึงการปรับแต่งเว็บไซต์
โดยใส่คําค้นในตําแหน่งต่างๆ ที่ส่งต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของเสิร์จเอ็นจ้ิน  โดยการปรับแต่งหน้า
เว็บไซต์ให้มีคุณภาพนั้นต้องสอดคล้องกับการให้คะแนนของการจัดอันดับของเสิร์จเอ็นจ้ิน (Search 
Engine Optimization : SEO Score)  เพ่ือให้รู้ถึงท่ีต้องแก้ไขในตําแหน่งต่างๆ ของเว็บไซต์   และ
การท่ีจําคําค้น (keyword) ที่จะนํามาใส่ในตําแหน่งต่างๆ ที่ส่งผลต่อเสิร์จเอ็นจ้ิน น้ัน จําเป็นต้องมี 
การวิเคราะห์ คู่แข่งก่อนเสมอ และคําค้นจําเป็นต้องสอดคล้องกับสินค้าและบริการที่นํามาโปรโมท 
ด้วย  รวมถึงการโปรโมทผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์ เช่น face book  

 ความสําคัญอันดับสี่คือ ปัจจัยด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Provider)  ที่
เลือกเป็นผู้ร่วมค้า ด้วยนั้น จําเป็นต้องพิจารณาว่ามีสินค้าและบริการให้โปรโมทท่ีมีความหลากหลาย
สามารถเลือกได้ตามความต้องการ   รวมถึงผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด จําเป็นต้องมีระบบ
บริการจัดการเพ่ือตรวจสอบสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้าและค่าคอมมิชช่ันได้  

 ความสําคัญสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ ส่วนมากแล้วกลุ่มตัวอย่าง ได้เลือกวิธีการการโปรโมทผ่านทางเสิร์จเอ็นจ้ิน (Search Engine 
Optimization)  ซ่ึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันด้วยเช่นกัน  และใช้กลยุทธ์โปรโมทผ่านทางเครือข่ายสังคอม
ออนไลน์ และใช้ facebook เป็นส่วนมาก  

การพัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ตามแบบจําลองของผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate Internet Marketing)  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือจําลองเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบรูปแบบ
พันธมิตรทางการตลาดน้ัน คือการนําสินค้าในเว็บไซต์ www.amazon.com  มาโปรโมท สินค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น จํานวน 3 เว็บไซต์คือ  www.ecompshop.com โปรโมทสินค้าประเภท
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมสูง จะส่งผลให้ขาย
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว  สําหรับของเล่นเด็ก  และ www.cosmetic-ibeauty.com  เลือกโปรโมท
สินค้าประเภทความสวยงาม เช่น เครื่องสําอาง นํ้าหอม อุปกรณ์เสริมความงาม เป็นต้น  ซ่ึงทั้งสาม
เว็บไซต์จะติดต้ังโปรแกรมเสริมเหมือนกันเพ่ือช่วยในการเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์คือ StatPress   
Visitors  และ Google Analytics  โปรแกรมเสริมเพ่ือสร้างแผนที่ เว็บไซต์คือ Google  xml 
sitemap   โปรแกรมเสริมเพ่ือส่งเสริมกับกระบวนการจัดอันดับเว็บไซต์ คือ  All in one SEO Pack  
และ  WordPress SEO  และท้ัง3 เว็บไซต์ ทําการโปรโมทผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
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Network)    จะเห็นได้เม่ือนําข้อมูลสถิติของทั้ ง 3 เว็บไซต์มาเปรียบเทียบกันแล้ว เว็บไซต์ 
ecompshop.com มีประสิทธิภาพดีที่สุดเน่ืองจากเป็นการโปรโมทสินค้าท่ีได้รับความนิยมสูงกว่า 
และเป็นสินค้าท่ีสามารถใช้งานได้ในกลุ่มลูกค้าทุกประเภท ซ่ึงมีจํานวนการเก็บข้อมูลจากเสิร์จเอ็นจ้ิน 
(index) 10,800  รายการ และมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 6,868 คน  มีระยะเวลาในการเข้า
ชมเว็บไซต์เฉลี่ย 2 นาที  34 วินาที  มีเปอร์เซ็นในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ 75.58  มีอัตราตีกลับ 71.21  
มีจํานวนคําค้นหาที่เข้ามายังเว็บไซต์ทั้งหมด 141 คํา และคําค้นหาดังกล่าวมีให้เกิดการสั่งซ้ือสินค้า
ผ่านทางเว็บไซต์ที่ทําการโปรโมทจํานวนทั้งสิ้น  15 รายการ  สําหรับเว็บไซต์ toyforkidshop.com  
มีประสิทธิภาพรองลงมา โดยเรียงจากจํานวนสินค้าท่ีขายได้ ในเว็บไซต์น้ีได้ทําการโปรโมทสินค้า
ประเภทของเล่นเด็ก ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เป็นการเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จึงส่งผล
ให้จํานวนการเก็บข้อมูลจากเสิร์จเอ็นจ้ิน (index) 10,800  รายการ และมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่
ซํ้ากัน 6,868 คน  มีระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย 2 นาที  34 วินาที  มีเปอร์เซ็นในการเข้า
เว็บไซต์ใหม่ 75.58  มีอัตราตีกลับ 71.21  มีจํานวนคําค้นหาที่เข้ามายังเว็บไซต์ทั้งหมด 141 คํา และ
คําค้นหาดังกล่าวมีให้เกิดการสั่งซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ทําการโปรโมทจํานวนท้ังสิ้น  15 รายการ    
สําหรับเว็บไซต์ cosmetic-ibeauty.com  น้ัน มีประสิทธิภาพรองลงมา เป็นการทําสินค้าประเภท
ความสวยงาม เครื่องสําอาง มาทําการโปรโมท ซ่ึงมีจํานวนการเก็บข้อมูลจากเสิร์จเอ็นจ้ิน (index) 
5,800  รายการ และมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซํ้ากัน 321 คน  มีระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์
เฉลี่ย 2 นาที  40 วินาที  มีเปอร์เซ็นในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ 57.04  มีอัตราตีกลับ 75.75  มีจํานวนคํา
ค้นหาที่เข้ามายังเว็บไซต์ทั้งหมด 128 คํา และคําค้นหาดังกล่าวมีให้เกิดการสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ทําการโปรโมทจํานวนท้ังสิ้น  1 รายการ จะเห็นได้ว่าจํานวนการเก็บข้อมูลจากเสิร์จเอ็นจ้ิน 
(index) มากก็ไม่ได้ส่งผลต่อการขายสินค้าแต่อย่างใด  ถ้าหากสินค้าท่ีโปรโมทไม่ได้เป็นที่นิยมของ
กลุ่มลูกค้า และคําค้นหามาท่ีเข้ามายังเว็บไซต์มีจํานวนน้อยก็ หมายถึง จํานวนผู้เข้าชมที่คลิ๊กผ่านทาง
เว็บไซต์เพ่ือเข้ามาอ่านข้อมูล แล้วสร้างโอกาสในการสั่งซ่ือสินค้ามากขึ้น ซ่ึงผลจะสอดคล้องกับ
เว็บไซต์  toyforkids.com   

ดังน้ันการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) ในรูปแบบ
พันธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต (Affiliate Internet Marketing) เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถทําได้และสร้างรายได้จริงควรพัฒนาเว็บไซต์สําหรับโปรโมท
หลายเว็บไซต์ เพ่ือสร้างโอกาสในการขายสินค้า และควรเลือกพันธมิตรท่ีมีช่ือเสียง  เช่น อเมซอน 
(Amazon) เพ่ือง่ายต่อการโปรโมท เนื่องจากเป็นท่ีรู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว แต่เน้ือหาในการ
โปรโมทจําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมซ้ือสินค้าในเว็บไซต์ดังกล่าวเป็น
ชาวต่างชาติ     ถ้าหากต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบพันธมิตรทาง
การตลาดอินเทอร์เน็ต  น้ันจําเป็นต้องพัฒนาเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เพ่ือสร้างโอกาสและรายได้ตามมา
ด้วยเช่นกัน  สําหรับผู้ให้เปิดให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate) ในปัจจุบันมีหลากหลาย
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ประเภทด้วยเช่นกัน และท่ีกําลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยและกลุ่มแถบอาเซียนด้วยเช่นกัน คือ     
ลาซาด้า (Lazada) ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัว 
มาร์ เก็ตเพลส  (Marketplace) ระบบตลาดกลางอัจฉริยะ  โดยลาซาด้าเปิดโอกาสให้ผู้ขาย 
(Merchant)      นําสินค้าและร้านค้าเข้ามานําเสนอขาย ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ ซ่ึงทางลาซาด้า
เว็บไซต์ช้อปป้ิงออนไลน์ จะเป็นสื่อกลางในการซ้ือ-ขายสินค้าระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย ลาซาด้า ผู้นํา
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ให้บริการห้างสรรพสินค้าออนไลน์ใน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยนําเสนอสินค้า มากกว่า 200,000 รายการ ซ่ึงในขณะน้ีลาซาด้าได้
พัฒนาก้าวล้ําไปอีกขั้น กับการนําเสนอระบบมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) มาเปิดโอกาสให้ผู้ขาย ทั้ง
จากโลกออนไลน์และออฟไลน์ ที่ต้องการขยายช่องทางการขาย สามารถนําสินค้า มาขายในเว็บไซต์ช้
อปปิ้งออนไลน์ของลาซาด้าประเทศไทย ที่ www.Lazada.co.th หรือในประเทศอ่ืนๆ อีกท้ัง 5 
ประเทศดังกล่าว ลาซาด้า เป็นธุรกิจในกลุ่มร็อกเก็ตอินเทอร์เน็ตจากเยอรมนี ก่อต้ังโดยสามพี่น้อง 
มาร์ก อเล็กซานเดอร์ และโอลิเวอร์ แซมเวอร์ ประกอบธุรกิจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเน้นช้อป
ป้ิงออนไลน์และธุรกิจเว็บไซต์ ซ่ึงโด่งดังในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ลาซาด้าเปิดให้บริการ
ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ใน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดย
มีสํานักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ปัจจุบัน มีสินค้ามากกว่า 200,000 รายการ ลาซาด้านําเสนอสินค้า
หลากหลายประเภท อาทิ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
สุขภาพและความงาม สินค้าสําหรับแม่และเด็ก เคร่ืองใช้&ของตกแต่งภายในบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น  ลาซาด้า มาเก็ทเพลส (Marketplace) คือ ออนไลน์แพลตฟอร์ม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขาย 
ร้านค้าต่างๆ สามารถนําสินค้าของตัวเองมานําเสนอและขายได้ในเว็บไซต์ลาซาด้า ซ่ึงทางผู้ขาย
สามารถจัดการดูแลสินค้า รายการสต็อกสินค้า(Stock) และข้อมูลต่างๆได้เอง โดยทางลาซาด้าจะเป็น
ผู้จัดการดูแลด้าน โลจิสติกส์(logistic) ด้านขนส่ง ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ และขั้นตอน
การชําระเงิน   (อ้างอิง http://thumbsup.in.th/2013/08/lazada-new-marketplace/) 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ควรมีการนํากระบวนการการจัดอันดับของเว็บไซต์ของเสิร์จเอ็นจ้ิน (Search Engine 
Optimization)  เพ่ือส่งผลให้เว็บไซต์สามารถติดอันดับการค้นหาในของแต่ละเสิร์จเอ็นจิ้นได้ และ
สามารถขายสินค้าได้   
  5.3.2  ควรติดต้ังปลั๊กอินที่ช่วยในการตรวจสอบคําค้นหา สามารถช่วยให้การสร้างเว็บไซต์ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากย่ิงขึ้น  
  5.3.3  ควรวิเคราะห์คําค้นหาหรือคีย์เวิร์ดของคู่แข่ง  เพ่ือนํามาปรับแต่งเว็บไซต์ของตนเอง
อยู่เสมอ   
  5.3.4  ควรตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ที่ทําการเชื่อมโยง และเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มี
คุณภาพ มีเนื้อหาประเภทเดียวกับเว็บไซต์ของตนเอง เพ่ือส่งผลให้เว็บไซต์น้ันมีคุณภาพเช่นกัน 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง 

เร่ืองปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต (Internet Entrepreneur) 
ในรูปแบบพนัธมิตรทางการตลาดอินเทอร์เน็ต(Affiliate Internet Marketing) เพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

คําชี้แจงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบ  

Affiliate Internet Marketing  ที่ประสบความสําเร็จ 
1.2 พัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ตามแบบจําลองของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

ในรูปแบบ Affiliate Internet Marketing  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
ส่วนที่ 2  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 
ส่วนที่ 3  ปัจจัยด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate  Marketing Provider)  
ส่วนที่ 4  ปัจจัยด้านองค์ประกอบในการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านระบบเสิร์จเอ็นจิ้น 
ส่วนที่ 5  ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตในการโปรโมทเว็บไซต์ 
ส่วนที่ 6  ปัจจัยด้านผู้ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย (Web Hosting) 
ส่วนที่ 7  ข้อเสนอแนะ 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้
เพื่อผู้วิจัยจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ต่อไป
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แบบสอบถาม 
       

 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลท่ัวไป 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1.  เพศ 
   ชาย   หญิง 
2.  อายุ   

1.    50 ปีขึ้นไป 
 2.    ระหว่าง 41-50  ปี 
 3.    ระหว่าง 31-40  ปี 
    4.     ระหว่าง 21-30  ปี 
    5.     ตํ่ากว่า 21 ปี 
3.  สถานภาพสมรส 
 1.    โสด 2.    สมรส   
    3.   หย่าร้าง 4.    หม้าย 
4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1.    ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 2.    ปริญญาตรี 
 3.    ปริญญาโท   
 4.    ปริญญาเอก     
5. อาชีพ  

1.    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   2.    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 3.    นักเรียน/นักศึกษา   4.     ว่างงาน 
    5.     อ่ืนๆ  โปรดระบุ ………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 
 คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ความสําคัญของปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความมีนวตกรรมท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในงาน      
2. มีความกล้าเสี่ยงต่อสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน      
3. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ เพ่ือหาข้อมูลอยู่เสมอ      
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี      
5. มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจํา      
6. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันอยู่เสมอ      
7. มีความขยัน มุ่งม่ัน ต้ังใจในการทํางาน      

 
 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด (Affiliate  Marketing Provider) ที่ท่านเลือก
เป็นพันธมิตรทางการตลาด 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ปัจจัยด้านผู้ให้บริการพันธมิตรทางการตลาด 
(Affiliate  Marketing Provider) ที่ท่านเลือก
เป็นพันธมิตรทางการตลาด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. สินค้าและบริการมีความหลากหลายประเภท 
สามารถเลือกได้ตามความต้องการ 

     

2. มีช่องทางในการโปรโมทท่ีหลากหลาย เช่น  
แบนเนอร์  และ ลิงค์ 

     

3. มีระบบการบริหารจัดการเพ่ือตรวจสอบสถิติการ
เข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้า และค่าคอมมิชช่ัน 

     

4. มีช่องทางการจ่ายค่าคอมมิชช่ันที่หลากหลาย 
เช่น โอนเงินเข้าบัญชี เช็ค  และ PayPal 

     

5. จํานวนเงินขั้นตํ่าในการจ่ายค่าคอมมิชช่ันในแต่
ละครั้ง 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านองค์ประกอบในการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านระบบเสิร์จเอ็นจ้ิน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ปัจจัยด้านองค์ประกอบในการโปรโมทเว็บไซต์ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. เลือกสินค้าตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย      
2. เลือกสินค้าโดยการวิเคราะห์แนวโน้มค่านิยมของ

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
     

3. พิจารณาการต้ังช่ือเว็บไซต์โดยมีคําค้นหรือ คีย์
เวิร์ดในโดเมน และนามสกุลของเว็บไซต์ 

     

4. เลือกใช้นามสกุลของเว็บไซต์เป็น.com       
5. มีการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตาม

คุณสมบัติของ SEO Score  
     

6. มีการโปรโมทเว็บไซต์ในกลุ่ม social 
Bookmarking 

     

7. ใช้เครื่องมือในการค้นหาคําค้นหรือคีย์เวิร์ด       
8. วิเคราะห์คีย์เวิร์ดของคู่แข่งอยู่เสมอ      
9. ปรับแต่งเว็บไซต์โดยใส่คีย์เวิร์ดในตําแหน่งต่างๆ 

ของเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับของ             
เสิร์จเอ็นจิ้น 

     

10. มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ Facebook      
11. มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ Article ต่างๆ      
12. มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ twitter      
13. มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ Google+      
14. มีการโปรโมทเว็บไซต์กับ blog ฟรีต่างๆ      
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ส่วนที่ 5  ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตในการโปรโมทเว็บไซต์ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอินเทอร์เน็ตใน
การโปรโมทเว็บไซต์ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ใช้กลยุทธ์ของ Search Engine Optimization      
2. ใช้กลยุทธ์ของก Linking      
3. ใช้กลยุทธ์ของก email      
4. ใช้กลยุทธ์ของก social network      

 
ส่วนที่ 6  ปัจจัยด้านผู้ให้บรกิารเคร่ืองแม่ขา่ย (Web Hosting) 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ปัจจัยด้านผู้ให้บริการเครื่องแม่ข่าย (Web 
Hosting) 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พิจารณาราคาค่าเช่าเคร่ืองแม่ข่าย      
2. พิจารณาพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ      
3. พิจารณาความเร็วในการรับสง่ข้อมูล                 

(Band Width) 
     

4. พิจารณาจํานวนโดเมนเนมที่สามารถจัดเก็บได้
ต่อบัญชีผู้ใช้ (Account) 

     

5. พิจารณาระบบบริหารจัดการ Web Hosting      
6. พิจารณาระบบ email ที่รองรับในการใช้งาน      
7. พิจารณาเคร่ืองมือที่ช่วยในการติดต้ังโปรแกรมใน 

Hosting เช่น มีโปรแกรม cpanel  
     

 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้ันตอนการสมัคร Affiliate Amazon 
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ขั้นตอนการสมัคร Affiliate Amazon 

 1.  เริ่มเข้าเว็บไซต์ www.amazon.com เลือกเมนู Become an Affiliate ด้านล่าง 

 

ภาพท่ี ข-1   เริ่มเข้าเว็บไซต์ www.amazon.com 

 2.  เลือกประเทศที่ต้องการทํา  
3. หลังจากน้ันคลิก Join Now for Freeเพ่ือไปข้ันตอนต่อไป 

 

ภาพที่ ข-2     เลือกประเทศที่ต้องการทํา Affiliate 
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   ภาพท่ี ข-3  แสดงรายละเอียดการสมัคร Affiliate 
 
4. ใส่อีเมล์ลงในช่อง My e-mail address is  
5. จากน้ันเลือกท่ีช่อง I am a new customer.  
6. หลังจากกรอกเสร็จกดปุ่ม Sign in using our secure server เพ่ือไปยังขั้นตอนต่อไป 
 
 

 

 

 

 

                  ภาพท่ี ข-4  การกรอกข้อมูลผู้สมัคร 

 7. My name is ใส่ช่ือ  
 8. My e-mail address is ใส่อีเมล์  
 9. Type it again ใส่อีเมล์ยืนยันอีกครั้ง   
 10.   Enter a new password ใส่อีเมล์อีครั้ง  
 11.   Type it again ใส่อีเมล์ยืนยันอีกครั้ง  
 12.   หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม Create account  

7

8

9

10

11 

12 

4 

5 

6 
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ภาพที่ ข-5   การกรอกข้อมูลผู้สมัครและรายละเอียดของผู้สมัคร 

 13.   Payee Name ช่องนี้สําคัญมาก ต้องกรอกให้ตรงกับช่ือบัญชีธนาคาร 
 14.   Address Line 1 ช่อง address ทั้งหมด 3 ช่อง ให้กรอกช่องแรก 
 15.  City เมืองหรืออําเภอ เช่น Meuang 
 16.   State, Province or Region ใส่จังหวัดที่อยู่ เช่น Bangkok 
 17.   ZIP or Postat Code ใส่รหัสไปรษณีย์ 
 18.  Country ช่องให้เลือกไปที่ Thailand 
 19.  Phone Number ใส่เบอร์โทรต้องใส่ +66 นําหน้าโดยที่ไม่ต้องใส่ 0 เช่น +66 8475 xxxx 
 20.  เลือกช่อง The payee listed above 
 21.  หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม Next: Your Website Profile  
 
 
 
 

20 

21 

19 

18 

17 

16 

15 

13 
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ภาพท่ี ข-6  รายละเอียดการสมัครสมาชิก 
 
22. What is the name of your website? ใส่ช่ือเว็บไซต์หรือช่ือร้าน เช่น ecompshop.com 
23.   What is the URL of the website(s) you will use to send traffic to Amazon?    
      ใส่เว็บไซต์ http://www.เว็บไซต์.com  
24.  What is your website(s) about? อธิบายสั้นๆ ว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร เช่น doll and toy 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
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25. Which of the following topics best describes the topic of your website(s)? เลื อก
หัวข้อสินค้าที่สําคัญที่สุดกับเว็บไซต์เป็นลําดับๆ ไป 

26. What type of Amazon items do you intend to list on your website(s)? หมวดสินค้า
ที่ขาย 

27. What type of site is your website ชนิดเว็บไซต์ 
28. How do you drive traffic to your website(s)? ทําอย่างไรให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เลือกได้ 
29. How else do you monetize your website(s)? วิธีอื่นที่สร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ 
30.  How do you usually build links? การสร้างระบบ 
31.  How many unique visitors does your website(s) get per month? จํานวนคนเข้า 
      เว็บไซต์ 
32. What is your primary reason for joining the Amazon Associates Program?  
      สาเหตุหลักของการเข้าร่วมโครงการ Amazon Associates  
33.  How did you hear about us? รู้จัก Amazon จากช่องทางใด 
34. type the characters in the above image ให้พิมพ์ตามตัวอักษรที่แสดงในช่อง 
 ตัวอักษร 
35. กดคลิกปุ่ม Finish  

 

  ภาพที่ ข-7  ช่องทางการรับเงิน 

36. แสดงช่ือ ID ของเว็บไซต์ที่สมัคร   
37. เลือก Specify Payment Method Now เพื่อเลือกช่องทางการรับเงิน 
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  ภาพที่ ข-8  การแสดงขั้นตอนการชําระเงิน 

 

38. Your Payment Method เลือกช่องทางการรับเงิน และกดปุ่ม Continue  
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ภาคผนวก ค 
ข้ันตอนการจดโดเมนเนม (Domain Name) 
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ขั้นตอนการจดโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ 

1. เข้าเว็บไซต์  

ภาพที่ 
ค-1 

กรอกช่ือ
เว็บไซต์ที่
ต้องการ

จด 

ภาพที่ ค-2 หน้าจอการจดโมเมนเนม toyforkidshop.com 

1. www.Godaddy.com 
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ภาพที่ ค-3  กรณีที่เป็นลูกใหม่ให้กรอกรายละเอียดของผู้เช่าโดเมนเนม 
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ภาพที่ ค-4 เลอืกวิธีการจ่ายเงินใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจ่ายหรือ PayPal จ่ายได้ 
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ภาพที่ ค-5  เสร็จการจดโดเมนเนม 
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ภาคผนวก ง 
ข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม WordPress บน Hosting  
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ขั้นตอนการติดตั้ง Wordpress ใน host จริง  อีกวิธีหน่ึง โดยไม่ใช่โปรแกรม   
1. เข้าไป Download  www.wordpress.org   จะได้ไฟล์ .zip  (ตาม version ล่าสุด) 
2. เข้าที่ cpanel  เลือก  File manage     เลือกช่ือ subdomain หรือ Domain  บน 

hosting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ง-1  หน้าจอการเลือกโดเมนหรือซับโดเมนในโฮส 
 
จากภาพทําการเลือกช่ือโดเมนเนม หรือ ซับโดเมน ในโฮสต้ิง (hosting)  เพ่ือทําการ 
upload โปรแกรม WordPress  ขึ้นไปบนโฮส  
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3. เลือก upload  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ง-2  หน้าจอที่เข้ามายังซับโดเมน blog 
 
 

4. เลือกไฟล์ที่เกบ็โปรแกรม WordPress ที่ Download มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  

 
ภาพที่ ง-3  หน้าจอ ให้เลือกไฟล์ WordPress 
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ภาพที่ ง-4  หน้าจอ upload WordPress เข้ามายัง ซับโดเมน blog 
 

5. เม่ือโหลดเสร็จแล้ว ให้กด Back to home  เพ่ือทําการ แตกไฟล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-5  หน้าจอ เม่ือ upload โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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6. ทําการแตกไฟล์ wordpress  ด้วยการ คลิกไปท่ี  ไฟล์ wordpress-3.7.1.zip  แล้วแตกไฟล์ 
โดยคลิก Extract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ง-6  หน้าจอ เม่ือ แตกไฟล์ Wordpress   
 

7.  เม่ือเสร็จแล้วจะได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-7  หน้าจอ กําลังแตกไฟล์ Wordpress   
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8. ทําการปิด แล้ว จะเห็นว่าจะมี Folder  wordpress ขึ้นมา แล้วทําการลบ WordPress-
3.7.1.zip  ทิ้งไปเพราะไม่ใช้แล้ว   ด้วยการคลิกไปที่ Folder น้ันแล้ว กด delete  

9. เนื่องจาก Wordpress ที่แตกไฟล์มา อยู่ใน  Sub Directory คือ 
/public_html/blog/wordpress  อยู่   ต้องย้ายออกมา ไว้ ที่ /public_html/blog/  โดย
การ คลิกที่ เข้าไปท่ี wordpress  จะมีไฟล์ทั้งหมดตามรูป แล้วทําการ  select all เลือกไฟล์
ทั้งหมด ในน้ี ย้ายไปไว้ที่  โดยการคลิก Move File   /public_html/blog/   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-8  หน้าจอ กําลังย้ายโปรแกรม wordpress ไปไว้ที่ /public_html/blog/   
 

10. คลิก Move File  ไปไว้ที่ จะแสดง /public_httml/blog/wordpress    แล้วให้ทําการลบ 
ให้เหลือแบบนี ้/public_httml/blog/wordpress    คลิก Move File ไฟล์ทั้งหมดก็อยู่
ด้านนอก Folder wordpress แล้ว ดังภาพ ถ้าจะลบ Folder wordpress  ได้เลย  
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11. แล้วออกมา ไปเปิด Browser  พิมพ์ ช่ือ Domain หรือ subDomain  จะปรากฏ ตามรูปนี้ 
จากตัวอย่าง เน่ืองจากเป็น sub DomainName  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-9  หน้าจอทดสอบจาก Browser ของ blog.ecompshop.com     
 
จากภาพ จะเหน็ได้ว่ายังไม่ได้มีการสร้าง Database  จึงต้องไปสร้างก่อน 

12. ต่อไปมาที่ Cpanal ของ host   เพ่ือสร้างฐานข้อมูล  ใช้ถ้าต้องการสร้างง่ายใช้ MySQL 
Database Wizard   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-10  หน้าจอ cpanal เลือก MySQL Database Wizard 
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13. ต้ังช่ือ Database  อะไรก็ได้  ดังตัวอย่าง แล้วกด next  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-11  หน้าจอกําหนดช่ือ database 
 

14. จะให้สร้าง Username  เพ่ือเอาไว้ติอต่อกับ Database  ต้ังไปอะไรก็ได้ แต่ตรง password 
ควรต้องต้ังให้ เป็น very Strong  เพ่ือป้องกันการ แฮก database ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-12  หน้าจอกําหนด username สําหรับติดต่อ database 
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15. กําหนดสิทธิ ให้  UserName  ให้ เลือก All Privileges   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-13  หน้าจอกําหนดสิทธิ username สําหรับจัดการกับฐานข้อมูล 
 

16. กด Next step  ปรากฏว่าสร้าง database  และ สร้าง UserName  เสร็จแล้วจะมีหน้าจอ 
แล้ว กด Home ได้เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-14  แสดงหน้าจอการสร้าง database และ username  เรียบร้อยแล้ว 
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17. เสร็จแล้วกลับมาหน้า เพ่ือทําการ  create a Configuration file  พิมพ์ช่ือโดเมนหรือ ซับ
โดเมนเพื่อดําเนินการตั้งค่า กด Create Configuration File 

 

 
ภาพที่ ง-15  แสดงหน้าเริ่ม Create  Configuration File 

 
18. จะปรากฏหน้า กด Let’s go 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-16  หน้าเริ่ม Configuration File ให้กับโดเมน 
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19. กด Let’s go เพ่ือทําการ connect database กับ UserName ที่สร้างไว้ ตอนนี้กําลังสร้าง 
Configuration file โดยการ ใส่ Database Name  ที่สร้างไว้ (ให้ตรงกบัที่สร้างด้วย) 
User Name Password  น้ี ตรงกับที่สร้างไว้ที่ MSQL    
เม่ือเสร็จแล้ว กด submit   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-17   กําหนด database และ username เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 
 
 
จากภาพ เป็นการกําหนด database และ username เพ่ือสําหรับ ติดต่อฐานข้อมูลใน
เว็บไซต์หรือ โดเมน ซ่ึงกําลังจะติดต้ังโปรแกรม wordpress  
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20. จะปรากฏ ตอนนี้ setup ไฟล์ config.php  เสร็จแล้ว  ต่อไปเรามาทําการ Install โปรแกรม
กัน กด  Run the Install 

 
 

 
ภาพที่ ง-18   เริ่มติดต้ังโปรแกรม wordpress ในโดเมนเนม 

 
21. เข้าสู่กระบวนการติดตั้งโปรแกรม โดยการกําหนดค่าต่างๆ  

-site Title กําหนดรายละเอยีดของเว็บไซต์ของเรา  
- UserName  น้ี จะเอาไว้เข้าไปแก้ไขโปรแกรม wordpress ส่วนมาก กําหนด admin  
-Password  อันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันกับ password ที่ติดต่อกับ database เม่ือก่อนนั้น ควร
ต้องต้ังให้แตกต่างกันและถ้าจะให้ดีก็ต้องต้ังให้มีความปลอดภัยสูงด้วย จะไม่โดนแฮก 
โปรแกรม 
กด Install wordPress 
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ภาพที่ ง-19   กําหนดค่าให้ในโดเมนเนม และกําหนด username เพ่ือเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ 
 
 
จากภาพในส่วนของ Site Tile เป็นคําอธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์ ในส่วนของ 
UserName   นิยมใช้ช่ือเป็น admin  ตรงนี้สําหรับเข้าไปใช้งานโปรแกรม WordPress  
และ Password  สําหรับ Admin ตรงนี้กําหนดเองได้ และต้องจําเพ่ือทีจ่ะได้เข้ามาเพ่ิมและ
แก้ไขข้อมูลเกี่ยวเว็บไซต์  
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22. เม่ือต้ังตั้งเสร็จจะปรากฏ    

ภาพที่ ง-20   หน้าจอติดต้ังโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย  
 

23. ลอง login  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ง-21   หน้าจอ login เข้าใช้งานโปรแกรม  wordpress 
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24. สามารถเข้าหน้า Dashboard ได้  เสร็จสมบูรณ์ ต่อไปก็ทําการ set ค่าต่างของ WordPress 
25. ภาพที่ ง-21   หน้าจอ login เข้าใช้งานโปรแกรม  wordpress 

ภาพที่ ง-22  หน้าจอ Dashboard ของ Wordpress 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

1. ช่ือ สกุล   นางสาวอัชฌาพร  กว้างสวาสด์ิ  
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าผู้วิจัย 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
Email : achaporn@hotmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื                               

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี พ.ศ. 2547  
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บริหารธุรกิจบัณฑิต                               

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปี พ.ศ. 2539 
5. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

 พัฒนาเว็บไซต์ให้ตัดอันดับของเสิร์ชเอ็นจ้ิน 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

- ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่องพัฒนาโปรแกรมระบบผู้เช่ียวชาญการวินิจฉัยโรคระบบ
ทางเดินหายใจสุกร งบประมาณรายได้ปี 2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร์ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

1. ช่ือ สกุล   นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี  
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้ร่วมวิจัย 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
Email : Patcharaport_phim@yahoo.com 

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                    

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  ปี พ.ศ. 2552 
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                               

ปี พ.ศ. 2548 
5. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

การจัดการฐานข้อมูล  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

- หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องพัฒนาโปรแกรมระบบผู้เช่ียวชาญการวินิจฉัยโรค
ระบบทางเดินหายใจสุกร งบประมาณรายได้ปี 2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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