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Tailor-Made E-Commerce Platform

คือระบบซื้อขายออนไนกึ่งสําเร็จรูป สรางฟงชั่นใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของรานคาแตละราย

ดวย Brand Website&Mobile App ของรานคา

Œ́ÇÂ



คุมคามั้ย ที่จะสราง

การพัฒนาเว็บไซตและระบบหลังบาน

เว็บ E-Commerce ของตัวเอง
     ยุค Digital Age แบบนี้รานคา และSME ตอง Go Online เมื่อสามารถขายของไดตลอด 24 ช่ัวโมงและขาย

ไดทั่วประเทศ หรืออาจจะขายไดทั่วโลกเลยดวยซ้ํา แตก็อดคิดไมไดวา จะเปดเว็บไซต e-Commerce เปนของตัวเอง

เลยดีหรือไม จะคุมหรือไม มีหลักในการพิจารณาอยางไร เพราะถาแบรนดใดจะลงทุนพัฒนาเว็บไซต e-Commerce

ของตัวเองนอกจากการลงทุนพัฒนาระบบเว็บไซต, การขาย และการจัดการสินคา, ลองมาดูหลักการข้ันตน ดังนี้

     มีการประเมินคราวๆ วา เว็บ e-Commerce ที่มีการจัดการที่ดี ครบถวนสมบูรณตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

(500,000-10,000,000 บาท) ยังไมรวมคาจางคนดูแลเว็บ คาเชาโฮสตและบํารุงรักษารายเดือน ซ่ึงถาเว็บดี ทํางาน

รวดเร็ว มีความนาเช่ือถือ นั่นคือโอกาสในการเพ่ิมยอดขาย

การตลาดตองโดนใจ

     แคมเปญการตลาดออนไลน เปนสิ่งที่ชวยเพิ่มยอดขายไดดี เชน Google Adwords, Facebook Marketing, dynam-

ic re-targeting หรือแมแต email และ sms บอกเลยวาการแขงขันตรงนี้ดุเดือด คู แขงเพียบ และใชงบ

ประมาณไมนอย ในธุรกิจ e-Commerce โดยเฉพาะในชวง 2 ปแรก ซึ่งเปนการสรางแบรนด สรางฐานลูกคาและเพิ่ม

จํานวนสมาชิก ตองใชเงินในการทําตลาดมากพอสมควร จนกระทั่งเมื่อลูกคาเริ่มกลับมาซื้อซํ้า ตอนนั้นรายไดจะเพิ่มขึ้น

และคาใชจายจะลดลง จุดนี้บอกเลยวาตองใชเวลาและมองกันยาวๆ

ขนสงฉับไว เก็บเงินไดทันใจ

     การขนสงและการเก็บเงินเปนคาใชจายของเว็บ 

e-Commerce เชนเดียวกัน แตถามีการลงทุนระบบที่ดี 

ขนสงสินคาไดปลอดภัย ถึงมือผูรับอยางปลอดภัยมีระบบ

เก็บเงินทั้งทางออนไลน หรือการมีออปช่ันเสริมเก็บเงิน

ปลายทาง มีสวนชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือของออนไลน

มากข้ึนโดยเฉพาะกลุ มคนที่ไมมีประสบการณซ้ือสินคา

ออนไลน



มีขอมูลลูกคาเปนของตัวเอง เปนส่ิง

ที่สําคัญมากเพราะชวยในเร่ืองการ

ตลาดและการขายในระยะยาวรวม

ถึงการบริหารความสัมพันธกับลูกคา

    แมจะมีขอดีมากมาย แตจะพัฒนาเว็บไซต e-Commerce ก็ตองคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ีดวย

1) แบรนดคุณมีประเภทสินคามากนอยแคไหน เชน แบรนดยาสีฟนการขายผานออนไลนอาจไมดึงดูดใจเหมือนราน

ขายของชําสะดวกซ้ือ ดังนั้นตองเพ่ิมประโยชนใหกับลูกคาหรือใชระบบสมาชิกเพ่ือสะสมแตมแตถามีสินคาหลากหลาย

ชนิด การมีเว็บของตัวเองจะเปนทางเลือกที่ดี

2) สินคามีราคาเทาไร และมีการสั่งซ้ือจํานวนเทาใด สินคาที่มีราคาตํ่า ไมคุมที่จะลงทุนสรางเว็บไซตเวนแตจะมีกลยุทธ

การตลาดอื่นๆ มาเสริม เชน การ Bundling, ระบบสมาชิก หรือการคิดคาขนสง

3) ความจงรักภกัดตีอแบรนด เปนปจจยัทีต่องพิจารณาวาผูบริโภคช่ืนชอบ ตดิใจและตองการซ้ือสินคาจากแหลงทีน่าเช่ือถือ

สรุปไดวา การมีหนารานออนไลน ขายผาน e-Commerce เปนส่ิงที่ทุกรานตองทําอยางหลีกเลี่ยงไมได แตจะเลือกสราง

เว็บไซตของตัวเอง หรือจะขายผาน Marketplace เปนสิ่งที่ตองพิจารณาอยางละเอียด

ท่ีมาบทความ http://www.marketingoops.com/news/ecommerce/is-it-worth-for-web-ecommerce

บริการจัดการแบรนดไดดีกวา มีเว็บ

เองชวยใหบริหารจัดการแบรนดสราง

ภาพลกัษณไดด ีลกูคาจดจาํแบรนดได

มีอิสระจะการตลาดอะไรยังไงก็ได

โอกาสสรางกําไรที่ดีกวา ขายในเว็บ

ตัวเอง ก็เหมือนขายในรานตัวเองไม

ตองจายคาธรรมเนียมใดๆ ใหกับเว็บ 

Marketplace

ถาเตรียมตัวพรอมแลว ลองมาดูกันวา

ถาพัฒนาเว็บ e-Commerce ของตัวเองจะมีขอดีอะไรเกิดขึ้นบาง
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E-Commerce
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   Brand ตางๆ จะหันมาทํา Webstore ของตัวเอง

มากข้ึน จากแตเดิมท่ีตองขายสินคาผาน Retail 

(หางสรรพสินคา) หรอื Marketplace (หางสรรพสินคา

ออนไลน) แตการทํา Webstore ของตัวเอง จะทําให

ขายสินคาไดโดยตรง ไดรายได 100% และยังไดสราง

ความสัมพันธกับลูกคา และไดขอมูลลูกคา จากแต

เดิม Retail และ Marketplac จะขายสินคาแบบรวมๆ

ขอสวนแบงรายได และไมแบงขอมูลลูกคาใดๆ ให 

อยางไรก็ตาม น่ันไมไดหมายความวา Brand จะเลิก

ขายผาน Retail และ Marketplace นะ เพราะ Brand 

จะขายผานทุกชองทาง แตถาอยากไดราคาดีและสินคา

รุนพิเศษ ก็ตองมาที่ Webstore ของ Brand น้ัน

     ดังน้ัน Retail ตองมุงหนาสู Omni Channel 

เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการคา ผสมผสาน 

Offline กับ Online เขาดวยกัน ใชความไดเปรียบ

ของการมีหนาราน สรางความแตกตาง เชน ซื้อผาน

Online แตมารับสินคาท่ีจุดรับ หรือจะสงไปท่ีบาน

ก็ได ตามใจลูกคา เชน เคยไปหางฯ ลองรองเทา

แลวไมมีเบอรแตปรากฏวามีเบอรท่ีตองการอยูหางฯ 

อีกสาขาหรือไม ดวยระบบ Omni Channel ถามา

หางฯ ลองแลวไมมีเบอร สามารถกดส่ังซื้อออนไลน

จากอีกสาขา  แลวใหไปสงท่ีบานไดเลย น่ีคือส่ิงท่ี

จะเกิดข้ึน
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Miix    e-commerce platform ตอบโจทยอะไร

Main Module on Miix

1.   ตองการมีหนารานออนไลนของตนเอง

2.   ตองการ Mobil App ที่เปน Brand ของตนเอง

3.   อยากเพิ่มชองทางจําหนายอื่นๆ ในกลุมลูกคาใหมๆ

4.   ไมคอยมีความรูเรื่อง IT และไมมีทีม. IT

5.   ตองการระบบที่ใชงานงาย ฟงชั่นครบ

6.   ตองการผูเชี่ยวชาญมาแนะนําเรื่อง Internet Marketting

7.   ไมยากลงทุนกับคาระบบ

8.   อยากเปดรานแลว

9.   รานคามีการขายแบบ  Offline (มีหนาราน) อยูแลวหลายราน  

     Miixmart จะทําใหเสมือนเปนสาขาซึ่งกันและกัน

10.  อยากไดฟงชั่นที่แตกตางมีที่เดียว ใหเหมาะกับเอกลักษณของ Brand

1.  Responsive Website รองรับทุกขนาดหนาจอ 

2.  Mobile Application iOS Android ใน Brand ของรานคา

    มาพรอมระบบ Push Notification สงขอความสั้นไดฟรี ไมจํากัด

3.  Back Office  จัดการรายการสินคา Review สินคา สินคาแนะนํา

4.  ระบบกําหนดราคาขาย ปลีก สง ลด แจก แถม นับเวลาขาย  (Flash Sale)

5.  ระบบ Pre Order , ระบบจอง

6.  ระบบจัดการคําสั่งซื้อ Invoice Billing และสถานะจัดสง

7.  ระบบจัดการสมาชิก

8.  ระบบรายงานยอดขายแยกตามหมวดหมูและชองทางจําหนาย

9.  ระบบ Redeem Coupon และ Promotion กระตุนยอดขาย

10. รองรับการเชื่อมตอระบบ Stock 

11. ระบบเงินภายใน (Miix Coin) ชอปงาย ขายคลอง



ระบบชําระเงิน

ระบบขนสงสินคา (Delivery) ที่รองรับ

1. โอนเงินผานระบบธนาคาร

2. บัตรเดบิต บัตรเครดิต  ทั้ง            และ  

3. Paypal

4. เคาเตอรรับชําระเงินในรานสะดวกซื้อ เชน

5. Couter Service ที่ 7-ELEVEN

6. Line Pay 

7. Miix Coin (บริการผานบัญชี Miixmart  ผูซื้อรับโบนัสเพิ่ม 1%)

     สามารถกําหนดคาขนสงไดทั้งแบบรายชิ้น แบบขั้นบันได แบบฟรี และยังสามารถพัฒนาใหเชื่อมตอกับ

ผู ใหบริการ Logistics ไดแก

1. รานคาสงของเอง สามารถเลือกพิจารณาแบบเก็บเงินปลายทางได

 2. ไปรษณียไทย

3. At All หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา "มาขาว" รับสงพัสดุขนาดเล็กผานราน 

7-ELEVEN ทั่วประเทศ

4. อื่นๆ ตามนโยบายของรานคา เชน Kerry , DHL

หมายเหตุ 

รายการที่ 2-6 มีคาธรรมเนียมของบริษัทผู ใหบริการระบบชําระเงิน เชน PaySbuy , 2C2P , Pay@All  โดยหักจากยอดขายรานคา

2-4%

รายการที่ 5,6 ทางบริษัทผู ใหบริการระบบชําระเงินจะคัดเลือกรานคาที่เขารวม ซึ่งหากมียอดชําระตํ่ากวา 2,000 บิลตอเดือนทางเรา

แนะนําให ใชบริการผานบัญชีของ Miixmart



 Internet Marketing ที่ระบบรองรับ

คาใชจาย?

4. บริการใหม Google Retargeting ระบบรองรับการทําตลาดแบบติดตาม โดยเมื่อผูเขาชม website ของ Miixmart

   ออกจาก web  ไปแลว หากไปใชงาน website ที่เปนพันธมิตรกับ Google  จะเกิดการแสดงรายการสินคาที่เคยเขา

   ชมใน web ของ Miixmart  ปรากฏในหนา web นั้นๆอีก ในทุกๆ web site 

5. ผาน Social Network ระบบรองรับการ Share หนาสินคาทุกรายการสูเครือขายสังคมออนไลน รวมทั้งใหคําปรึกษา

   ในการเพิ่มยอด Facebook Fanpage 

พัฒนาระบบใหฟรี

1. ไมมีคาเปดใชงาน ไมมีคา Implement 

คาใชบริการระบบจะเรียกเก็บจากยอดที่ขายได 

เพราะฉะนั้น รานคาขายไดเราถึง เรียกเก็บคา

บริการเปนจํานวน 3-7% สําหรับสินคาทั่วไป 

และ 10-30%สําหรับ Digital Content

2. คาเชา Server รานคาขนาดใหญที่มีสินคา

จํานวนมากมีคาเชาServer ปละ 30,000 บาท

รานคาขนาดเล็กฟรีคา เชา Server 

1.  SEO ระบบ Miixmart  เปนมิตรตอ 

  Bot Search Engine ของ Google 

    สามารถทํา SEO  ใหติดหนาแรกของ

    การคนหาดวย Google ไดงาย

2.  Google Adwords โฆษณาแบบซื้อคํา

    คนหา (Pay Per Click) ซึ่งใหประสิทธิ

    ภาพสูงทีสุ่ด ทัง้แบบขอความ , Banner

    Video Youtube , Mobile App Promote

3. Google Analytics ทุก website จะมีการ

   ติดตั้ง GA เพ่ือวิเคราะหขอมูลผูเขาใช 

   Website และ Conversion Rate ดู

   พฤติกรรมของผูมีแนวโนมจะซื้อ



promote

สรุป

DELIVERY

ผูข้าย Win 

สามารถนาํของใน stock
มา promote ขายได

ไมตองลงทนุพฒันาระบบ 
ไมตองจางคนดแูลระบบ 
ขายไดถงึคอยจายคาบรกิาร

save 
ตนทนุ stock 

save 
ตนทนุหนาราน

เพิม่กลุม
ลกูคารายใหม

สามารถนาํของทีไ่มมี
ใน Stock มาขายได

ไดซ้ือกบัรานคาโดยตรง

มรีานคา offline ใหติดตอ 
มกีารการนัตซ้ืีอแลวไดของ

สงของรวดเรว็ 
เพราะสงตรงจากรานคา

มสีนิคาใหเลอืกจํานวนมาก
จากรานคาทัง้กลุม

สามารถเลอืกชําระเงนิ
ไดหลายชองทาง

ผูซ้ื้อ Win Win-Win กันทุกฝาย

W N W N
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