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การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วย Digital Model เ พ่ือขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมข้าวไทยสู่ตลาดสินค้าออนไลน์  
โดย ดร.หทัยรัตน์  หอมไกรลาศ 

 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันในรูปแบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 รูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ที่

เรียกว่า New Digital Business Model จะเข้ามาเสริมพลังให้รูปแบบการติดต่อธุรกิจแบบ B2B และ B2C มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อ านวยความสะดวกให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรง
กลุ่ม ท าให้การโต้ตอบทางธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรทั้งทางด้านต้นทุนและเวลา ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดของ B2C คือ Amazon Market Place, Apple App Store และ Etsy หรือ ตัวอย่างของ B2B 
อย่างเช่น Alibaba และ SAP Ariba เป็นต้น 

การตลาดออนไลน์  (Online Marketing) คือ การท าการตลาดในสื่อออนไลน์ เ ช่น  โฆษณา 
Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท าให้สินค้าเปน็
ที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะน าสินค้าไปเผยแพร่ตาม
สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าในที่สุด โดย
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถท าได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

1) Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search Engine เป็นการท าให้สินค้าติดอันดับการ
ค้นหาในล าดับแรกๆ ซึ่งจะท าให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหนา้
ถัดไป แบ่งออกเป็น SEO (การท าเว็บไซต์ให้ติดอันดับของ Google) กับ PPC (การซื้อ Ads บน Google) 

2) Email Marketing คือ การตลาดที่ท าผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมช่ันต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการท า
การตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว 

3) Social Marketing คือ การตลาดที่ท าผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูง
กว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น 

 
สื่อสังคมออนไลน์ (ภิเษก ชัยนิรันดร์ : 2553) มีการพัฒนาต่อเนื่อง ท าให้บรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

สามารถเผยแพร่ เนื้อหาได้โดยง่ายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และอื่นๆ ส่งผล
ให้สื่อสังคมออนไลน์ กลายมาเป็นช่องทางหนึ่งในการท าการตลาดที่ส าคัญ อีกทั้งยังได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเปน็
อย่างมากทั้งใน ต่างประเทศและประเทศไทย ทั้งนี้เพราะสื่อสังคม ออนไลน์สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้
จ านวนมาก และผู้บริโภคสามารถน าเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์ มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อต้องการซื้อ
สินค้าหรือ บริการได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์เป็น ศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/facebook-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/facebook-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/google-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
http://instagram.nipa.co.th/
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การใช้งานจาก สินค้าน้ันๆ ได้เป็นอย่างดี จนส่งผลให้องค์กรต่างๆ เริ่มหนัมาสนใจการตลาดรปูแบบใหม ่เพราะ
เป็นช่องทางหนึ่ง ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างตราสินค้าให้ผูบ้รโิภครับรู้ และขยายเครือข่ายการรับรู้ข่าวสารจาก
องค์กรออกไปได้ อย่างกว้างขวาง ดังนั้นการตลาดจึงไม่ถูกเฉพาะเจาะจงให้อยู่ในสื่อ พื้นฐานแบบเดิม ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) โดยที่องค์กรไม่สามารถ โต้ตอบหรือแก้ไขข้อมูล
ได้เลยเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือเกิด การรับรู้ที่ผิดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการและนี่คือจุดเด่น ของสื่อสังคม
ออนไลน์น่ันเอง เพราะองค์กรไม่จ าเป็น ต้องลงทุนมากมายเพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่รูจ้กัอีกต่อไป หากแต่สามารถ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ และสร้างการรับรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้บริโภครวมถึง องค์กรไปพร้อมๆ 
กัน การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางการตลาด 

อรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู (2551 : ออนไลน์) พบว่า การตลาดในรูปแบบ Social network หรือ
การตลาดเครือข่ายสังคม ที่แท้จริงแล้ว ผู้บริโภคเข้ามาในเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อติดต่อกับเพื่อนๆ  เพื่อสร้าง
เครือข่าย หรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง หมู่เพื่อน หรือสมาชิกในกลุ่มที่มีความชอบเหมือนๆ กัน ซึ่งสามารถ
พัฒนาต่อไปเป็นชุมชน หรือ Community นักการตลาดจึงน าเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายสังคม  วารสาร
ปัญญาภิวัฒน์ PANYAPIWAT JOURNAL 42 ของผู้บริโภคมาเป็นช่องทางหนึ่งในการท าการตลาดของ องค์กร 
ซึ่งองค์กรสามารถเข้าไปสร้างภาพลักษณ์ หรือ ตัวตนที่แท้จริงในเว็บเครือข่ายสังคม หรือ Social network 
site ต่างๆ หากองค์กรสามารถสร้างตัวตน และความน่าเช่ือถือขององค์กรผ่านสื่อเหล่านี้ได้นั้น องค์กรจะ
สามารถสร้างเครือข่ายผู้ติดตามในเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมได้เป็นอย่างดี เมื่อตราสินค้า (Brand) ขององค์กร
กลายเป็นที่รู้จัก ผู้บริโภคจะมองว่าตราสินค้า นั้นๆ มีความน่าเช่ือถือ เป็นผู้เช่ียวชาญในเรื่องของสินค้า และ
บริการนั้นๆ ซึ่งนอกจากสื่อเครือข่ายสังคมแล้ว ในปัจจุบันยังไม่มีสื่อใดๆ ที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ หรือ
สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคได้เท่ากับ โลกของ Social network และหากองค์กรสามารถสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณค่า มีประโยชน์ ระหว่างกัน ในเครือข่ายได้มากข้ึนเท่าไร สิ่งที่องค์กรต้องการสื่อ ออกไป
ถึงผู้บริโภคผ่านสื่อเครือข่ายสังคมจะกระจาย ออกไป หรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งเมื่อมองใน มุมของ
นักการตลาดแล้วนั้น สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถลดต้นทุนในการโฆษณาได้เป็นอย่างดีเมื่อน ามา 
เปรียบเทียบกันกับการตลาดที่ ใช้สื่อแบบอื่นๆ หรือ Traditional advertising medias เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
สิ่งพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

วิเลิศ ภูริวัชร (2553 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง การใช้สื่อเครือข่ายสังคมให้ยั่งยืนทางการตลาด ว่า การใช้
สื่อสังคมออนไลน์นั้นไม่ใช่เพียงแค่สินค้าใหม่ที่มาเร็วไปเร็ว และสุดท้ายจะไม่มีใครให้ความสนใจจนหายไปใน
ที่สุด โดยปกตินั้นสินค้าใหม่ๆ จะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ และไม่ สามารถขยายผลในวงกว้างต่อไปได้ ซึ่งต่างจากสื่อ
สังคม ออนไลน์ที่สามารถขยายวงกว้างมากข้ึนเรื่อยๆ ความน่า สนใจของสื่อสังคมออนไลน์ทางการตลาดคือ 
การสามารถ ประยุกต์ใช้ได้กับทั้งองค์กรขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก เพราะเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มี
ต้นทุนต่ า และ ได้ผลตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่ องค์กรระดับโลกที่น าสื่อเครือข่ายสังคมมา
ใช้ แต่ธุรกิจ เล็กๆ อย่างร้านอาหารก็สามารถน ามาใช้ได้ และที่ส าคัญ การสื่อสารในปัจจุบันนั้นไม่ได้จบเพียง
แค่การซื้อเท่านั้น แต่จบลงที่การแบ่งปัน (Share) เพราะลูกค้าสามารถ แบ่งปันข้อมูลกันได้ตลอดเวลาผ่านสื่อ
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เครือข่ายสังคม หลักการในการสร้างสื่อเครือข่ายสังคม และสื่อสังคม  ออนไลน์ เพื่อประยุกต์ใช้กับทางการ
ตลาดนั้น มีสิ่งที่ ต้องให้ความส าคัญหลายประการ โดยแบ่งออกเป็นด้าน ต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1) ด้านการตอบสนอง (Instant) สื่อสังคมออนไลน์ ต้องสามารถตอบสนองลูกค้าได้ในทันที และ
สิ่งที่น ามา สนทนากันหรือเนื้อหาต้องทันสมัย ทันเหตุการณ์ จึงจะ  สามารถจูงใจให้คนที่ติดตามสื่อสังคม
ออนไลน์เข้ามามี ส่วนร่วมได้มาก  

2) ด้านการสื่อสาร (Interactive) ต้องเป็นการสื่อสาร สองทาง ระหว่างองค์กรที่น าสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้และ สมาชิกในเครือข่ายอยู่อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

3) ด้านการตอบสนองระดับบุคคล (Individualization) ต้องสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ ซึ่งสื่อสังคม
ออนไลน์ ต้องมีกิจกรรมที่สามารถให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกได้ และ เป็นการสื่อสารในระดับบุคคลแบบตัวต่อตัว 
นอกจากนี้ กิจกรรมที่น ามาสร้างในสื่อสังคมออนไลน์ต้องเข้าใจ ลูกค้าด้วย  

4) ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Insight) องค์กร ต้องมีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า 
การวิเคราะห์ แรงจูงใจและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าก่อนที่จะ ท ากิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะสามารถ
สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านั้นติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ขององค์กรอยู่อย่างสม่ าเสมอ  

5) ด้านการโฆษณาที่มองไม่เห็น (Invisible) หากมี การส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา 
หรือการส่งเสริม การขายเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้ว ต้องท าให้ลูกค้าไม่รู้สึก ว่าเป็นการยัดเยียดหรือพยายามทีจ่ะ
ขายสินค้าหรือ บริการมากจนเกินไป วารสารปัญญาภิวัฒน์ PANYAPIWAT JOURNAL 43  

6) ด้านความสอดคล้อง (Integration) การใช้สื่อ สังคมออนไลน์ ต้องสัมพันธ์กับธุรกิจหรือ
ร้านค้าที่มีอยู่จริง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งทั้งในลักษณะ ทางกายภาพ รวมไปถึงสินค้าหรือ
บริการที่น าเสนอด้วย เช่นกัน เพื่อให้ลูกค้านั้นไม่สับสน  

7) ด้านความเป็นตัวตน (Identity) องค์กรต้องแสดง ความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น
ตราสินค้า สินค้าหรือบริการ เมื่อลูกค้าเห็นจะสามารถจดจ าได้ ในทันที ดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทาง
หนึ่งที่ ส าคัญ ที่จะท าให้ลูกค้านั้นสามารถจดจ าตราสินค้าองค์กร รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้เป็น
อย่างด ีอีกทางหนึ่ง 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ(e-Commerce) เป็นการท า
ธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้า บริการ การช าระเงิน การโฆษาณาประเภทต่างๆ 
โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันการเติบโตการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเพิ่มข้ึนของเว็ปไซด์
ทางธุรกิจเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้
พรมแดนที่สามารถเข้าถึงผิบริโภคได้อย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากัด ของเรื่องเวลาและสถานที่ทั้งนี้การเสนอสินค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือที่ประกอบธุรกิจ
และก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 
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1) ตัวอย่างการใช้งานการซื้อขายของออนไลน์ 

LAZADA 

ก่อตั้งโดยบริษัท Rocket Internet ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศเยอรมันส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่

ประเทศสงิคโปร์ ปี พ.ศ.2555 โดย LAZADA ใหบ้รกิารในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระบบอินเทอรเ์น็ตซึง่

เป็นประเภทธุรกจิอีคอมเมริ์ซ 

ปัจจุบัน LAZADA ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท Alibaba ในปี พ.ศ.2559 

ข้ันแรกเข้าเว็บไซต์ www.lazada.com  หรอื sellercenter.lazada.co.th 

 

ภาพที่ 2.48 การเข้าเว็บไซต์ LAZADA 

การเปลี่ยนภาษาของเว็บไซต์ LAZADA ให้กดทีเ่มนู เปลี่ยนภาษา ด้านขวาของจอ และเลือก 

ไทย / Thai เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ / English เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ กดทีเ่มนู ขาย

สินค้ากับลาซาด้า กดเมนู เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของคุณใน 5 นาที เพื่อสมัครสมาชิกขายสินค้ากับลาซาด้า 

 
ภาพที่ 2.49 เมนูสมัครสมาชิกขายสินค้ากับลาซาด้า 

กด 

http://www.lazada.com/
https://sellercenter.lazada.co.th/
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การสมัครสมาชิกในมือถือ 
ข้ันแรกให้ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Lazada Seller Center จาก play store ส าหรับระบบปฏิบตักิาร 

Android และ App store ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS  

ตัวอย่างโหลดแอพพลิเคช่ันใน play store 

 

 

ภาพที่ 2.50 ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Lazada Seller Center 
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เมื่อเข้าแอพพลเิคช่ัน Lazada Seller Center แล้วจะแสดงหน้าแรกของแอพพลิเคช่ัน ส าหรับผู้ทีม่ี

บัญชีผู้ใช้สามารถเลือกประเทศ และกรอกอีเมล และรหัสผ่านของบัญชีและกดทีปุ่่ม เข้าสูร่ะบบ 

ผลิตภัณฑ ์
ผลิตภัณฑ์เป็นเมนูในระบบของลาซาด้าซึ่งรวบรวมการจัดการสินค้าทุกอย่างไว้ในเมนูนี้โดยจะมเีมนู

ดังนี ้

1) จัดการสินค้า 

2) เพิ่มสินค้า 

3) Media Center 

4) จัดการรูปภาพสินค้า 

5) Product Decoration 

6) ข้อปฏิบัติโดยลาซาด้า 

 

 

ภาพที่ 2.51 เมนูผลิตภัณฑ ์
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ในมือถือในส่วนของเมนู ผลิตภัณฑ์จะอยู่ด้านล่างของเมนหูลัก ซึ่งจะรวบรวมสินค้าไว้ในเมนูนี้  

 

ภาพที่ 2.52 เมนูผลิตภัณฑ์ในมอืถือ Lazada Seller Center 
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ภาพที่ 2.53 สถานะสินค้า ลาซาด้า 
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ค าสั่งซื้อ 
เมื่อสินค้ามีการสั่งซื้อระบบจะแจ้งเตือนด้านขวาบนของหน้าจอ เมนูค าสั่งซือ้และกดที่เมนู จัดการ

ค าสั่งซื้อ จะแสดงหน้าข้อมลูค าสัง่ซื้อดงัรปู 

 

 
 

ภาพที่ 2.54 ข้อมูลค าสั่งซื้อทั้งหมด ลาซาด้า 
 

เมื่อเราพร้อมจัดสง่ ให้กดทีปุ่่ม พรอ้มทีจ่ะจัดสง่ กรณีสามารถบรรจุสินค้าได้ภายในกล่องเดียวใหก้ดที่

พร้อมจะจัดสง่1 ถ้าไม่สามารถใส่ได้ในกล่องเดียวให้กดรูป +  และเลือกพร้อมจัดส่ง2 

 

 
 

ภาพที่ 2.55 เมนูพร้อมจัดส่งสินค้า 
 

 

รูป +
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เมื่อกดเมนู พรอ้มทีจ่ะจัดส่ง จะมหีน้าใหเ้ลือกบริษัทขนสง่เมื่อเลือกได้แล้วจากนั้นกดทีปุ่่ม สร้าง
แพคเกจ 

 
ภาพที่ 2.56 สร้างแพคเกจ ลาซาด้า 

 
ใส่หมายเลขก ากับภาษีของร้านค้า (ถ้าม)ี เพื่ออ้างอิงกบัหมายเลขค าสัง่ซื้อของลาซาด้า และคลิกปุ่ม 

บันทึกหมายเลขใบก ากับสินค้า จากนั้นคลิกปุ่ม ฉลากส าหรบัจัดส่ง เพื่อพิมพเ์อกสารส าหรับจัดสง่สินค้า โดย
ต้องท าการพิมพท์ั้งหมด 2 ชุด 

 

 
ภาพที่ 2.57 ตัวอย่างฉลากส าหรับจัดสง่ 
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การจัดส่ง 
การจัดส่งสินค้าของลาซาด้ามี 2 แบบ คือ 

1. การจัดส่งสินค้าแบบเข้ารับ (Pick-up) เจ้าหน้าที่เข้ามารับสินค้า 

อัตราค่าจัดส่งสินค้าส าหรับการจัดส่งแบบเข้ารับ ส าหรับสินค้าที่มีน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือมี

ขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 150 เซนติเมตร  กรณีสินค้ามีน้ าหนักหรือขนาด

ใหญ่กว่าน้ี โปรดส่งค าขอที่ลิงค์ด้านล่าง 

 

https://xform.lazada.co.th/form/show.do?lang=th-TH 

 

อัตราค่าบริการขนส่ง (kg = กิโลกรัม , THB = บาท)(THB 170 + THB 12/kg คือ 170 บาท และบวก

เพิ่มอีก 12 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม) 

 

 

ภาพที่ 2.58 อัตราค่าขนส่งแบบเข้ารบั pick-up ลาซาด้า 
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2. การจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off โดยไปรษณีย์ไทย(Thai Post), Kerry Express, DHL และ LEX 

(สามารถรับสินค้าได้ไม่เกิน 15 แพ็คเกจต่อวัน) การส่งวิธีนี้ระบบจะสรา้งรหัสการจัดสง่ให้เองอตัโนมัติ ผู้ส่งต้อง

น าสินค้าไปส่งที่บริษัทขนส่งที่มีบริการ Drop-off ซึ่งไม่ใช่ทุกสาขาที่จะมีบริการนี้ 

ดังนั้นผู้ส่งต้องตรวจสอบสถานที่ที่รับบริการนี้ ก่อนส่งทุกครั้ง 

 

อัตราค่าบริการขนส่ง 

 

 
 

ภาพที่ 2.59 อัตราค่าขนส่งแบบ Drop off ลาซาด้า 
 

เงื่อนไขแพ็คเกจ 

ไปรษณีย์ไทย(Thai Post), Kerry Express, DHL Drop off สินค้าที่มีน้ าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัมหรอื

มีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ไม่เกิน 120 เซนติเมตร(ด้านใดด้านหนึ่งน้อยกว่า 55 เซนติเมตร) 

LEX Drop off สินค้าทีม่ีน้ าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัมหรอืมีขนาดของสินค้ารวมพสัดุภัณฑ์ไม่เกิน 91 

เซนติเมตร(ด้านใดด้านหนึ่งน้อยกว่า 55 เซนติเมตร) 
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มาตรฐานการบรรจุสินค้า ลาซาด้า 
1) มีกล่องช้ันนอก ไม่ใช่กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มากบัตัวสินค้า 

2) ใช้ซองเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ เฉพาะเอกสารหรอืสินค้าทีม่ีน้ าหนกัเบาเท่านั้น 

3) กล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ควรมีรหูรอืรอยฉีกขาด 

4) บริษัทขนส่งไม่แนะน าให้ใช้กล่องที่ใช้แล้ว เนื่องจากบรรจุภัณฑ์อาจไม่แข็งแรง 

5) แผ่นรองกันกระแทกควรมีความหนา 2 นิ้ว โดยพันรอบตัวสนิค้าทุกด้านเพื่อความปลอดภัย 

6) เมื่อเขย่ากล่องบรรจุภัณฑ์ต้องไมรู่้สกึถึงความเคลือ่นไหว 

7) ไม่ควรใช้เชือกหรอืลวดพันกล่องบรรจุภัณฑ์ เพราะอาจท าให้เชือกไปติดเครื่องจักรขณะขนสง่ 

8) ติดค าอธิบายเพิ่มเตมิหากสินค้าบอบบาง เช่น ระวังสินค้าแตก 

 

 
 

ภาพที่ 2.60 ตัวอย่างการบรรจสุินค้าลงกล่อง 
 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.61 ตัวอย่างสัญลักษณ์กล่องและการปิดผนึกกล่อง 
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การรับเงิน 
ข้ันตอนการรบัเงินจากลาซาด้าจะมีข้ันตอนดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 2.62 ข้ันตอนการได้รับเงินจากทางลาซาด้า 
 

ระยะเวลาในการได้รบัเงินดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 2.63 รอบการโอนเงินของลาซาด้า 
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ติดต่อลูกค้า 
การติดต่อลูกค้านั้นสามารถติดต่อได้โดยการไปที่การจัดการค าสั่งซื้อและไปที่ปุ่ม แชท หรือ Chat ที่

หมายเลขค าสั่งซื้อที่เราต้องการติดต่อจากนั้นจะแสดงกล่องข้อความข้ึนมาโดยข้อความจะอยู่ด้านขวา ส่วน

ข้อความของผู้ซื้อจะอยู่ด้านซ้าย สามารถพิมพ์ข้อความแนบไฟล์และส่งอีโมจิได้ที่ด้านล่างของข้อความ กรณี

ลูกค้าติดต่อมาระบบจะแจ้งเตือนจ านวนข้อความด้านขวาล่างของหน้าจอดังภาพ 

 
ภาพที่ 2.64 แจ้งเตือนลกูค้าติดต่อมา 

 

เมื่อคลิก Chat ระบบสามารถติดต่อสื่อสารกับลกูค้าได้ทันทีสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายใน Lazada 
สามารถดูรายละเอียดสินค้าห้ามขายฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/khiLHy 

 
 

ภาพที่ 2.65 สินค้าห้ามขาย Lazada 

https://goo.gl/khiLHy
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Shopee 
ก่อตั้งโดยบริษัท Sea Group มีส านักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2552ให้บริการ

ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
1) Shopee เปิดตัวครั้งแรกในประเทศสิงคโปร์พ.ศ.2558 เป็นตลาดซื้อขายแบบโซเชียลมุ้งเน้นการใช้

งานผ่านมือถือมาผสมผสานกันเป็น Marketplace เต็มรูปแบบ 
2) ส ม าร์ ท โฟน  ส าม า ร ถดาว โหลดและติ ด ตั้ ง แอพพลิ เ ค ช่ั น  Shopee ไ ด้ ที่  Play Store 

(ระบบปฏิบัติการ Android) แบะ App Store(ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS)  
 

 
 

ภาพที่ 2.66 ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Shopee ผ่าน Store 
  

กด ติดตัง้ 
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เมื่อดาวโหลดและติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงปุ่มดังภาพ สามารถกดที่ปุ่ม เปิดเพื่อเข้าแอพพลิเคช่ัน 

Shopee ได้ทันที สามารถเข้าแอพพลิเคช่ัน Shopee ในสมาร์ทโฟนเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วที่ ไอคอน เมื่อเข้ามาใน

แอพพลิเคช่ัน shopee  

 

 
 

ภาพที่ 2.67 หน้าแรกแอพพลิเคช่ัน Shopee 

กด เมนูฉัน 
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จากนั้นกดทีเ่มนู ลงทะเบียน เพือ่สมัครเข้าใช้งาน Shopee 

ผู้ใช้สามารถเลอืกวิธีสมัครได้ดังนี ้

1) ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท ์

2) ลงทะเบียนด้วย Email 

3) ด าเนินการเช่ือมตต่อด้วย Line 

4) ด าเนินการต่อด้วย Facebook 

 

 ส าหรบัคู่มือนีเ้ลือกวิธีลงทะเบียนด้วย Email  

 

 

ภาพที่ 2.68 ลงทะเบียนแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้วย Email 

1 
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ค าสั่งซื้อ 
ค าสั่งซื้อของ Shopee เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจะแจ้งเตือนที่เมนู แจ้งเตือน ซึ่งจะมีรายละเอียดค าสั่ง

ซื้อสินค้าของลูกค้าแสดงดังภาพ 
โดยค าสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับเราจะแจ้งเตือนที่เมนูนี้ (ทั้งสั่งซื้อและยกเลิกสั่งซื้อ) 
 

 

ภาพที่ 2.69 เมนูแจ้งเตือน Shopee 

  



20 
 

ค าสั่งซื้อต่าง ๆ จะอยูท่ี่เมนทูี่ต้องจัดสง่ และเมนูอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับค าสั่งซื้อจะอยู่ทีเ่มนู การขายของฉัน  
เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างของส่วนรายละเอียดค าสัง่ซื้อจะมเีมนูดังนี้ 
1) เพิ่มบันทึก  
2) ติดต่อผู้ซื้อ คือติดต่อลกูค้าที่สัง่ซื้อสินค้าน้ี 
3) ยกเลิกค าสั่งซื้อ คือยกเลิกค าสัง่ซื้อของลกูค้า 
4) ส่งสินค้า คือ ส่งข้อมูลการจัดสง่ใหลู้กค้า  
 

 
 

ภาพที่ 2.70 รายละเอียดค าสั่งซือ้ Shopee (ต่อ) 
  



21 
 

การขนส่งบริษัทเอกชน Kerry, Ninja Vanและ DHL จะมีการขนส่ง 2 แบบคือ 
1. แบบนัดรับสินค้าจากร้านผู้ขาย(Pick up)  
2. แบบส่งสินค้าที่สาขา(Drop off) 
ส าหรับร้านค้าที่เลือกการจัดส่งแบบ Pick upจ าเป็นต้องปริ้นท์ใบปะหน้าส าหรับค าสั่งซื้อที่ร้านค้า ที่

ลิงค์ https://seller.shopee.co.th  
วิธีปริ้นท์ใบปะหน้าพัสดุกรณีร้านค้าเลือกการจัดสง่แบบ นัดรับสินค้าจากรา้นผู้ขาย(Pick up) สามารถ

เข้าไปดูได้ที่ Seller Centre และไปที่ การขายของฉัน ในแถบ ที่ต้องจัดส่งจากนั้นกดเมนู จัดส่งสินค้า 
เลือกการจัดส่งแบบ ฉันจะท าการนัดรับสินค้าเอง (ให้ Kerry , Ninja Van หรือ DHL ตามบริษัทที่

เลือกเข้ามารับพัสดุที่บ้านคุณ) และกดยืนยัน 
 

 
 

ภาพที่ 2.71  วิธีการนัดรับสินค้า Shopee 
 

ส าหรับแบบ Drop off ปริ้นท์หรือไม่ก็ได้ แต่กรณีมีสินค้าหลายช้ินแนะน าให้ปริ้นเพื่อความรวดเร็ว 
วิธีปริ้นท์ใบปะหน้าพัสดุกรณีร้านค้าเลือกการจัดส่งแบบ ส่งสินค้าที่สาขา (Drop off) สามารถเข้าไปดู

ได้ที่ Seller Centre และท าตามข้ันตอนดังนี้ 
เข้าไปที่ Seller Centre และไปที่ การขายของฉัน ในแถบ ที่ต้องจัดส่ง จากนั้นกดเมนู จัดส่งสินค้า 

เลือกการจัดส่งแบบ ฉันจะจัดส่งเอง และกดยืนยันเพื่อรับเลขติดตามพัสดุ (หรือหากคุณท าใน Shopee 
แอพพลิเคช่ัน กด ฉันจะจัดส่งเอง เพื่อรับบาร์โค้ดและน าไปสแกนที่ตู้รับบัตรคิวของสาขาบริษัทขนส่งนั้นๆ ) 
กดปริ้นท์ใบปะหน้าพัสดุ คุณสามารถค้นหาสาขาที่ให้บริการรับส่งสินค้าที่สาขา(Drop off) ได้ที่หน้านี้เช่นกัน 
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ภาพที่ 2.72 เมนูพิมพ์ใบปะหน้าพัสด ุ
 

นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจ ากัด 
ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด 

และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขและนโยบายของ Shopee ก่อนจะลงรายการสิ่งของ
นั้นบนแพลตฟอร์มการขาย เพื่อความสะดวกของผู้ขาย Shopee ได้จัดท าคู่มือโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้าม
และสิ่งของที่ถูกจ ากัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายทาง Shopee Shopee จะอัปเดตคู่มือนี้เป็นครั้งคราว
ตามที่จ าเป็น โปรดเยี่ยมชมหน้านี้อย่างสม่ าเสมอเพื่อดูข้อมูลล่าสุด 

1.  การละเมิดเง่ือนไขการให้บริการ 
การละเมิดนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจ ากัดอาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายหลาย

ประการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด 
1) การถูกลบออกจากรายการเสนอขาย 
2) ถูกก าหนดขีดจ ากัดส าหรับสิทธิพิเศษของบัญชี 
3) บัญชีถูกระงับและยกเลิก 
4) ถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย 

2 รายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของท่ีถูกจ ากัด 
1) แอลกอฮอล์ 
2) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์ป่า (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสัตว์ป่า) 
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3) วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน 
4) เครื่องส าอางใช้แล้ว 
5) เงินตราต่างประเทศและแสตมป์ปลอม 
6) บัตรเครดิตและบัตรเดบิต 
7) เงินตราต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงินตราแบบดิจิตอล 
8) ยาเสพติด ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่

เกี่ยวข้อง 
9) อุปกรณ์โทรคมนาคม กล้องสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่

คล้ายกัน เช่น เครื่องส่งสัญญาณเคเบลิทีวี เครื่องตรวจจับเรดาร ์อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณจราจร อุปกรณ์ดักฟงั 
อุปกรณ์ลอบฟังทางโทรศัพท์ 

10) สินค้าที่ถูกสั่งห้าม 
11) อาวุธปืน อาวุธ เช่น สเปรย์พริกไทย สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น 
12) อาหารต้องห้าม: เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าและสินค้าที่เกี่ยวกับ

อาหารต่อไปนี้บนไซต์ 
(a) สินค้าที่มีค ากล่าวอ้างทางการแพทย์ นั่นคือค ากล่าวอ้างว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ใน

การตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบ าบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมก าเนิด 
ท าให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการท างานตามปกติของกระบวนการท างานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวร
หรือช่ัวคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการท างานของกระบวนการท างานนั้น 
หรือในลักษณะอื่นใด (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ) 

(b) สินค้าอาหารให้โทษ - อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต 
อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย 

(c) ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเช้ือโรค 
(d) เห็ดป่า และ 
(e) สินค้าอาหารอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ 

อาหารที่ไม่อยู่ในหมวดอาหารต้องห้ามด้านบน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันต่ าและแนวทางเหล่าน้ี 
(a) วันหมดอายุ – สินค้าอาหารทั้งหมดต้องติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสมพร้อมระบุวัน

หมดอายุหรือ “ใช้ภายในวันที่” จะต้องไม่เสนอขายสินค้าอาหารที่หมดอายุ 
(b) ภาชนะปิดผนึก – อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขายบนไซต์ควรบรรจุหีบห่อ

หรือปิดผนึกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือต าหนิได้ 
(c) สินค้าอาหารที่เน่าเสียง่าย - ผู้ขายซึ่งลงเสนอขายสินค้าที่น่าเสียง่ายควรระบุอย่างชัดเจน

ในค าอธิบายสินค้าถึงข้ันตอนที่จะท าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม 
13) สินค้าเกี่ยวกับรัฐหรือต ารวจ เช่น เหรียญตรา เครื่องยศ หรือชุดเครื่องแบบ 
14) ช้ินส่วนมนุษย์หรือซากศพ 
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15) อุปกรณ์สะเดาะกุญแจ 
16) ตั๋วลอตเตอรี่ 
17) ยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
18) สิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธ์ิ: สิ่งของที่รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสินค้าที่ท าซ้ าข้ึนมา ของปลอม 

สินค้าหรือของเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก 

19) บริการ: การให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย 
หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บรกิาร เป็นสิ่งต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของ Shopee เว้นแต่มีการอนุญาตไว้อย่างชัด
แจ้งโดย Shopee 

20) ตู้สล็อต 
21) สิ่งของที่ถูกเรียกคืน 
22) หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และแสตมป์ 
23) ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุหรี่ไฟฟ้า 
24) สิ่งของที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ปลุกระดมหรือทรยศต่อชาติ 
25) สิ่งพิมพ์ หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีโอ และ/หรือวิดีโอเกมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ใน

ประเทศที่ขายและ/หรือจัดส่ง 
26) สินค้าที่ถูกลักขโมย 
27) สินค้าที่ติดฉลากปลอม 
และสิ่งของอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือถูกจ ากัดในเขตอ านาจศาลของผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย หรือที่ส่งเสรมิ

กิจกรรมผิดกฎหมายหรือที่ถูกจ ากัด 
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