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บทความวิชาการ 

1  อาจารยประจําสํานักวิจัยและพัฒนา  วิทยาลัยนครราชสีมา 

 
การเริ่มตนธุรกิจนําเขาและกลยุทธ Pre-Order 

 
จิฏติภักษ  แกวพันธุบุตร1 

 
ในปจจุบันเราปฏิเสธไมไดเลยวา

ธุรกิจการคาระหวางประเทศมีความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจของไทยและของคนไทยทุก
คน เป นอย า งม าก  จึ ง จํ า เ ป นอย า ง ยิ่ ง ที่
ผูประกอบการ SME พอคา เจาของกิจการใน
ประเทศ ผูนําเขา-ผูสงออกสินคาที่จะศึกษา
คนควาทําความเขาใจในระบบการนําเขา-
สงออก เพื่อสรางความไดเปรียบดานการ
แขงขันไมวาจะเปนการศึกษาความเปนไปได 
ความตองการของตลาดระเบียบวิธีปฏิบัติ จุด
แข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคทางการคา
ระหวางประเทศ ซ่ึงถือเปนกาวแรกที่สําคัญ
ในการเริ่มตนธุรกิจนําเขา-สงออกระหวาง
ประเทศ 
 
การเริ่มตนธุรกิจนําเขา 

ธุรกิจนําเขา-สงออก คืออะไร 
 การนําเขาคือ การที่ประเทศหนึ่งซื้อ
สินคาเขามาในประเทศ สวนการสงออกคอืการ
ที่ประเทศหนึ่งสงสินคาไปขายยังอีกประเทศ
หนึ่ง เราสามารถเรียการนําเขา-สงออกนี้วา
การคาระหวางประเทศ 
 การค า ระหว า งประ เทศ เกิ ดขึ้ น
เนื่องจากการที่แตละประเทศมีทรัพยากรที่

แตกตางกันกอใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรยีบ
ในการผลิตสินคาและบริการที่แตกตางกัน 
ประเทศที่มีทรัพยากรที่สามารถผลิตสินคาได
ในตนทุนที่ต่ํากวาประเทศอื่นๆ ยอมสามารถ
สงสินคาออกไปยังประเทศที่มีตนทุนในการ
ผลิตที่สูงมากกวา ซ่ึงประเทศผูนําเขาสินคาจะ
ไดรับประโยชนจากการบริโภคสินคาที่มี
ตนทุนต่ํา (สุเมษ เลิศจริยพร ; 2551)  

ประเภทและลักษณะการดําเนินธุรกิจ
นําเขา 

1. ผูผลิตที่ดําเนินการนําเขาวัตถุดิบ
ดวยตนเอง โดยมากเปนผูผลิตขนาดใหญที่มี
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ในก า ร ใ ช วั ต ถุ ดิ บ จ า ก
ตางประเทศสูงมาก 

2. พอคานําเขา คือ ผูที่ทําการจัดซื้อ
สินคาจากผูผลิตหรือผูสงออกในตางประเทศ
เพื่อปอนตลาดในประเทศซึ่งพอคานําเขาเปน
ผูรับภาระความเสี่ยงในดานกําไรขาดทุนดวย
ตนเอง  

3. บริษัทตัวแทนนําเขาสินคาใหผู
ซ้ือภายในประเทศ เปนธุรกิจที่ดําเนินกิจการ
ในลักษณะการรับสั่งซื้อจากบริษัทผูซ้ือที่อยู
ในประเทศใหส่ังสินคาจากตางประเทศ 

4. บริษัทตัวแทนเอเยนตขายสินคา
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ใหผูผลิตซึ่งอยูในตางประเทศแบงเปน  2 
ประเภทคือ บริษัทผูผลิตแตงตั้งบริษัทเอเยนต
ในตางประเทศเปนตัวแทนจําหนาย บริษัทผู
สงออกมอบหมายใหเอเยนตในประเทศตางๆ 
เปนผูจัดจําหนายสินคาที่ยริษัททําการสงออก 

เอกสารที่ควรรูเก่ียวกับการนําเขา-
สงออก 

การนําเขาสินคามาเพื่อจําหนายมี
เอกสารที่จําเปนในการทําพิธีการเพื่อชําระ
ภาษีอากรและนําของออกจากศุลกากรดังนี้ 
 ใบขนสินคาขาเขา เปนแบบพิมพที่
อธิบดีกรมศุลกากรกําหนดขึ้นใหผูนําเขา
แสดงรายการสินคาที่นําเขาและรายการอื่นๆ 
ลงในใบสินคาขาเขา เพื่อใชเปนหลักฐานใน
การตรวจสอบ เรียกเก็บภาษีอากร และเปน
หลักฐานในการทําสถิติตางๆ ของทางราชการ 
 ใบตราสงสินคา เปนตราสารที่ผูรับ
ขนสงสินคาออกใหแกผูสงสินคาเพื่อแสดงวา
ไดมีการรับสินคาเพื่อนําสงไปยังจุดมุงหมาย
ปลายทางที่ผูสงสินคากําหนด 
 บัญชีราคาสินคาหรือใบกํากับสินคา 
เปนเอกสารที่ผูขายสินคาออกใหแกผูซ้ือ โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือที่อยูของผูขาย ผูซ้ือ
และผูรับสินคา รายการสินคา ปริมาณสินคา 
ราคาตอหนวยและราคารวมของสินค า 
ตลอดจนชื่อพาหนะและวันที่ออกจากทา  
 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ เปน
เอกสารที่ผูขายออกใหแกผูซ้ือ โดยมีรายบะ
เอียดเกี่ยวกับ  ช่ือที่อยูของผูขายและผู ซ้ือ 
รายการสินคา ปริมาณของสินคาที่บรรจุไวใน
แตละหีบหอ น้ําหนักและขนาดของหีบหอ 
น้ําหนักและปริมาณรวมของสนิคา 

 ใบอนุญาตนําเขาหรือหนังสืออนุญาต
สําหรับสินคาควบคุมการนําเขา (ถามี) 
 ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (กรณี
ขอลดอัตราอากร) เปนเอกสารที่ออกโดยผูขาย
หรือหนวยงานราชการในประเทศผูขาย เชน 
กระทรวงพาณิชย หรือ หอการคา เพื่อรับรอง
วาสินคาที่สงออกมีกําเนิดในประเทศใด 
 เ อกสารอื่ นๆ  เ ช น  แค็ ดตาล็ อก 
เอกสารแสดงสวนผสม รายละเอียดสินคา 
ใบสั่งปลอยสินคาของBOI เปนตน 

หนวยงานที่เก่ียวของกับการนําเขา 
1. กระทรวงพาณิชย มีบทบาทหนาที่

จัดระเบียบการนําเขาสินคา ออกใบอนุญาต
นําเขาสินคา เรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ 

2. ธนาคาร มีบทบาทหนาที่เปน
ตัวกลางในการรับชําระคาสินคา  การให
สินเชื่อ  การออกหนังสือส่ังปลอยสินคา 
เอกสารที่เกี่ยวของไดแก term of payment, 
T/R, Shipping Guarantee 

3. บริษัทเรือ / ตัวแทนสายเดินเรือ / 
ตัวแทนสายการบิน มีบทบาทหนาที่ขนสง
สินคา ออกหนังสือส่ังปลอยสินคา เอกสารที่
เกี่ยวของไดแก term of shipment, of loading, 
D/O 

4. กรมศุลกากร มีบทบาทหนาที่
จัดเก็บภาษีอากรดําเนินพิธีการศุลกากร รับ
ชําระคาภาษีอาการและตรวจปลอยสินคา 

5. ทาเรือ มีบทบาทหนาที่รับสินคา
จากเรือ จัดเก็บสินคา สงมอบสินคา 

6. BOI มีบทบาทหนาที่ในการ
สงเสริมการลงทุน  ออกหนังสือสั่งปลอย
สินคาที่ไดรับการยกเวนอากร 
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7. การนิคมอุตสาหกรรม มีบทบาท
หนาที่ในการสงเสริมการลงทุน ออกหนังสือ
ส่ังปลอยสินคาที่ได รับการยกเวนอากรที่
นําเขาในเขตปลอดภาษีศุลกากร 

หลังจากที่ เตรียมเอกสารทั้ งหมด
เรียบรอยแลว ก็ตองมาดําเนินการภายใตระบบ
การนําเขาแบบอิเล็กทรอนิกผานทางระบบ
อินเตอร เน็ตโดยไมตองยื่นเอกสารที่ เปน
กระดาษแตอยางใด ซ่ึงโดยทั่วไปมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังนี้ 

1. การโอนถาย หรือยื่นขอมูลใบขน
สินคา 

ในขั้นตอนแรกนั้นผูที่นําสินคาเขา
จะตองบันทึกขอมูลบัญชีราคาสินคา (Invoice) 
ของทุกๆ รายการเขาไปในผานทางระบบ 
Service Counter ซ่ึงโปรแกรมนี้จะแปลง
ขอมูลบัญชีราคาสินคาใหเปนขอมูลใบขน
สินคาใหอัตโนมัติ  โดยผูนําสินคาเขานั้น
สามารถใชเอกสารใบขนสงสินคาที่ถูกแปลง
ขอมูลมานําสงทางกรมศุลกากรผานทาง
อินเตอรเน็ตไดเลย เมื่อกรมศุลกากรไดรับ
ขอมูลเรียบรอยแลว ก็จะดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลในเบื้องตนในใบขนสงสินคา เพื่อดูวา 
ช่ือและที่อยูของผูนําเขา เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี พิกัดอัตราศุลกากร และราคาของสินคา
นั้นมีความถูกตองหรือไม ถาหากมีการพบวา
ขอมูลที่เรากรอกไปนั้นยังมีขอผิดพลาด ทาง
กรมศุลกากรก็จะแจงขอมูลเหลานั้นกลับมา
เพื่อใหเราไดแกไขใหถูกตองเพื่อสงไปใหกับ
ทางกรมศุลกากรใหมอีกครั้ง ซ่ึงเมื่อพบวา
ขอมูลของเราถูกตองครบถวนแลว ก็จะออก
ใบเลขที่ขนสินคาขาเขาใหกับเรา 

2. การตรวจสอบพิสูจนขอมูลอยาง
ละเอียด 

ในขั้นตอนนี้จะเปนการตรวจสอบ
เงื่อนไขตางๆ ที่กรมศุลกากรกําหนดไวอยาง
ละเอียด โดยจะดูจากขอมูลและเอกสารที่
เกี่ยวของทั้งหมดที่เราไดยื่นใหกับกรมศุลการ
กร ซ่ึงในขั้นตอนนี้สินคาของเราจะถูกแยก
เปน 2 ประเภทคือ 

• ใบขนสินคาขาเขาประเภทที่ไม
ตองตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ซ่ึงถา
สินคาเราอยูในประเภทนี้ เราสามารถนําใบขน
สินคาขาเขาของเราเขาไปชําระภาษีอากร และ
วางประกันที่เกี่ยวของ โดยสามารถเลือกชําระ
ไ ด ที่ ก ร ม ศุ ล ก า ก ร  ชํ า ร ะ ผ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส หรือจะชําระที่ธนาคารก็ได 

• ใบขนสินคาขาเขาประเภทที่ตอง
ตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ในสวนของใบ
ขนสินคาประเภทนี้ เราตองนําใบขนสินคาไป
ติดตอกับหนวยงานประเมินอากรของทาที่
นําเขาสินคานั้นๆ 

3. การตรวจและการปลอยสินคา 
เ มื่ อ ผ า นก า รชํ า ร ะภ าษี อ า ก รที่

เกี่ยวของทั้งหมดแลว ก็มาถึงขั้นตอนสุดทาย
ในการตรวจและปลอยสินคาจากทางศุลกากร 
ซ่ึงขอมูลของสินคาจะถูกตรวจสอบความ
ถูกตองอยางละเอียดอีกครั้ง พรอมทั้งผานการ
เปดตรวจ หรือยกเวนการตรวจถาหากใบขน
สินคานั้นไดรับการยกเวน โดยหลังจากผาน
การตรวจสอบเรียบรอยแลว สถานะการปลอย
สินคาจะถูกสงผานระบบอิเล็กทรอนิกสไปที่
ทาเรือที่เราไดกําหนดไว 
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 สําหรับมือใหมที่ยังไมมีความรูเร่ือง
การนําเขาสินคามากนัก ควรสั่งสินคาโดย
ขอให ผูขายเสนอราคาขายโดยเลือกเปน
รูปแบบการสงสินคาแบบ CIF (Cost Insurance 
Freight) ที่ใหผูขายตนทางนั้นจายคา Freight 
(หรือเรียกกันวาคาระวาง ซ่ึงเปนคาขนสง
สินคาที่ผูสงหรือผูรับสินคาจะตองชําระกอน
สงสินคา) และคาประกันภัยใหเรียบรอย โดย
จะใหผูขายรวมไปกับราคาสินคาเลยก็ไดเพื่อ
ความสะดวก 

 
กลยุทธ Pre-Order 

ธุรกิจนําเขาสินคากลายเปนโมเดล
ธุรกิจอยางงายๆ สําหรับผูที่ตองการเริ่มตน
ธุรกิจประเภท “ซ้ือมา-ขายไป” แตมีรากฐาน
อยูบนสินคาที่มีความแตกตางดานคุณภาพ
หรือความมีเสนหแตกตางจากคูแขงในตลาด
ด ว ย ค ว า ม เ ป น สิ น ค า ที่ นํ า เ ข า ม า จ า ก
ตางประเทศ ธุรกิจนี้จึงมีลูทางใหเร่ิมทําและ
ตอยอดไดมากพอสมควร การซื้อขายสินคา
จากตางประเทศ ไมวาจะเปนสินคาหายาก 
หรือสินค าที่ มีตนทุนราคาถูกมาขายใน
ประเทศไทย โดยสวนมากนั้นจะนําเขามาทาง
เ รื อจ ากประ เทศจีน  หรืออาจผ านทาง
เครื่องบิน ซ่ึงสินคาเหลานี้มักจะมาจากทาง
โรงงานโดยตรงเพื่อที่จะไดราคาตนทุนที่ถูก
ลงไปอีก 

ในปจจุบันนั้นมีบริษัทขนสงสินคา
มากมายให เ ลือกใชบริการในกรณีที่ ไม
ตองการพบกับความยุ งยากทั้ งหลาย  ซ่ึง
สวนมากก็จะมีราคาแตกตางกันออกไป ตาม
รูปแบบของการขนสง เชน คิดจากระยะทาง 

หรือ  คิดจากน้ํ าหนักของสินคา  ถาจะใช
บริการเหลานี้ก็ควรเลือกที่เหมาะสมกับสินคา
ของเรา สวนผูที่สนใจอยากลองศึกษาควรเริ่ม
พิจารณาจากสิ่งที่ เราชอบ ควบคูกับความ
เปนไปไดในการทําธุรกิจและความตองการ
ของตลาดเปาหมาย 

การนําเขาแบบ Pre-Order คืออะไร 
การนําเขาแบบ  Pre-Order คือ การ

นําเขาสินคาจากตางประเทศมาจําหนายตาม
คําสั่งซื้อของลูกคาในประเทศผูนําเขา ซ่ึง
ลูกคาตองจายชําระเงินคาสินคาและคาใชจาย
ในการนําเขากอน ผูนําเขาจึงทําการสั่งซื้อ
สินคาจากตางประเทศให และลูกคาตองรอ
รับสินคาตามระยะเวลาที่ผูนําเขาระบุไว 

ขอดี ขอเสียของการนําเขาแบบ Pre-
Order 

ดานผูนาํเขา 
 ขอดี คือ เหมาะสําหรับผูนําเขาที่มี

ตนทุนนอย ไมสามารถเปดเปนกิจการขนาด
ใหญได และลดภาระความเสี่ยงดานตนทุน
สินคาจากการซื้อสินคามาเก็บไวเพื่อจําหนาย 

ขอเสีย คือ สินคาบางชนิดผูนําเขาไม
เห็นสินคาจริง ทําใหสินคาไมตรงตามความ
ตองการ มีคุณภาพไมตรงกับที่ระบุไว หรือ
สินคาที่ส่ังซื้อหมดทําใหไมไดสินคาจนอาจ
ตองคืนเงินคาสินคานั้นแกลูกคาไป 

ดานลูกคา 
ขอดี คือ ไดสินคาที่มาจากโรงงาน

ผูผลิตโดยตรงทําใหมีราคาถูกกวาทองตลาด 
สินคามีใหเลือกมากมายหลากหลายแบบ ซ่ึง
สวนใหญจะมีความแตกตางจากสินคาใน
ประเทศ 
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ขอเสีย คือ ลูกคาไมเห็นสินคาจริง
กอนการสั่งซื้อ การเปลี่ยน/คืนสินคาเปนไป
ดวยความลาชา เนื่องจากอยูคนละประเทศ  

การเลือกสินคาเพื่อเร่ิมตนนําเขาแบบ 
Pre-Order 

การเลือกสินคา เพื่อ เ ร่ิมตนธุรกิจ
นําเขาแบบ Pre-Order นั้น ควรพิจารณาจาก
สินคาที่เราชอบ สินคาที่เราสนใจ ที่เราถนัด 
หรือมีความรูความชํานาญเปนพิเศษ เพราะสิ่ง
เหลานี้จะทําใหการดําเนินธุรกิจนําเขาของเรา
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนยาวนานกวาสินคาอื่นๆ แลวมา
พิจารณาความเปนไปไดหรือความสามารถใน
การทําธุรกิจของตัวเราควบคูไปดวย วาสินคา
ที่เราเลือกจะนําเขามาจําหนายนั้น เปนสินคา
ตองหาม สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ สินคาควบคุม
การนําเขาหรือแมกระทั่งเปนสินคาที่มีวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑส้ันเกินไปหรือไม จากนั้นก็มา
พิจารณาความตองการของตลาดวามีความ
เปนไปไดในการทําการตลาดในเมืองไทย
มากนอยเพียงใด สินคาจะสามารถอยูในตลาด
ไดนานเพียงใด มีคูแขงขันมากนอยเพียงใด 
และสินคาของเรามีความแตกตางจากสินคา
ชนิดเดียวกันกับตลาดในประเทศอยางไร  

เราจะหาสินคานําเขามาจําหนายได
จากที่ใดบาง 

การหาสินคาเพื่อมาจําหนายแบบ 
Pre-Order สําหรับผูเร่ิมตนธุรกิจนําเขานั้น มี
วิธีการงายๆ และไมเสียคาใชจายมากนักใน
การค นหาสิ นค า  ก็ คื อ  การค นหาจ าก
อินเตอรเน็ต ในเว็บไซต Google  หรือการ
คนหาสินคาจากประเทศจีน-ไตหวัน  เชน 

Alibaba Taobao Tmall และ PaiPai เปนตน 
โดยสวนใหญรานคาเหลานี้จะเปนรานคาสง
ในประเทศจีนที่จําหนายสินคาจากโรงงาน
โดยตรง ทําใหมีสินคาราคาถูกกวาทองตลาด
ทั่ วไป  สวนคุณภาพของสินค านั้น  ก็จะ
แตกตางกันออกไป เว็บไซตผูใหบริการเปด
จําหนายสินคาเหลานี้จะมีการจัดประเภท
รานคาไวเปนหมวดหมู เพื่อใหงายตอการ
คนหาและเลือกซื้อ เชน เสื้อผาสตรี เสื้อผา
บุ รุษ  เสื้อผาเด็ก  ของใช  ของตกแตงบาน 
ตกแตงรถ สินคาอิเล็กทรอนิกส ของเลน เปน
ตน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอันดับรานคาขายดี 
รานคายอดนิยม และรานคาเครดิตดี ไวใหผู
ซ้ือเลือกตามที่ตองการ ซ่ึงมีวิธีการในการ
เลือกซื้อสินคาดังตัวอยางตอไปนี้ 

Alibaba (อาลีบาบา) ใหดูจาก เหรียญ
ทองที่มีตัว A อยูขางใน สวนเปอรเซนต
ขางลาง คือ ระดับความพึงพอใจของลูกคา 

Taobao (เถาเปา) ในเว็บ Taobao จะมี
การจัดอันดับรานคาดวยรูปภาพที่อยูใตช่ือ
รานคา ไดแก ระดับหัวใจสีแดง เพชร มงกุฎ
เงิน  จนถึงมงกุฎทอง  แตละระดับก็จะมี
จํานวนตั้งแต 1 – 5 รูป ตามลําดับ ซ่ึงรูปภาพ
เหลานี้จะบงบอกถึงยอดขายในการสั่งซื้อและ
ความนิยมของรานคา (ไมรวมถึงคุณภาพของ
สินคา) ทางที่ดีควรดูคะแนนการตอบรับของ
ลูกคาควบคูไปดวย 

Tmall (ทีมอลล) สามารถดูไดจาก
ดาวตรงใกลรูปหยดน้ําสีฟา ซ่ึงคลายๆ กับการ
ดูเครดิตรานคาในเว็บ Taobao แตใน Tmall 
จะมีแคจํานวนดาวเทานั้น 
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การเปดรานคาออนไลน Pre-Order 
ปจจุบันเราจะเห็นไดวาการดําเนิน

ธุรกิจรานคามีชองทางที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะการซื้อขายผานสื่ออินเตอรเน็ต 
เพราะอินเตอรเน็ตนับวันจะมีบทบาทกับชีวิต
ของคนเรามากยิ่งขึ้น การเปดรานคาออนไลน
ขายสินคาก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่ไดรับความ
สนใจอยางมาก เหมาะสําหรับเจาของกิจการ
ขนาดเล็ก SME ที่มีเงินทุนนอย มีปญหาเรื่อง
ทําเลที่ตั้งของราน ซ่ึงสามารถแบงรูปแบบ
การเปดรานคาออนไลนออกเปน 2 รูปแบบ 
ดังนี้  

1. การเปดรานคาออนไลนโดยการ
หาพื้นที่ฟรีจากเว็บไซตผูใหบริการ โดยการ
ใหลงโฆษณาฟรี ประกาศขายสินคาฟรี เปด
รานคาฟรี มีรูปแบบของรานหรือ template 
รานคาใหเลือกตามที่กําหนด เชน Lnwshop 
Weloveshopping Pantipmarket และ 
Makewebeasy เปนตน 

2. การเปดรานคาออนไลนโดยการ
จดโดเมนเนม  ภายใต ช่ือเว็บไซตรานคา
ออนไลนของเราเอง โดยการเชาพื้นที่ Host ที่
ใหบริการจดโดเมนเนมมีอยูมากมาย  เชน 
siamdomain netdesignhost รั บจดโด เมน
ภาษาไทย.com thaidomainnames hostneverdie 
และ hostinglotus เปนตน 

นอกจากนี้  ยั งมี เ ว็บไซต อ่ืนๆ  ที่
นาสนใจและกําลังไดรับความนิยมมากใน
ขณะนี้ ใหเราสามารถเปดรานคาออนไลนได
ไมยาก อาทิ เว็บโซเชียลเน็ตเวิรคตางๆ เชน 
Facebook Twitter และ MySpace ขอดีของ
การใช Social Network คือ ชวยเรื่องการ

ส่ือสารให มี ประสิทธิ ภ าพ  กว า งขว า ง 
หลากหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ 
วิดีโอ ในการใชงานทั่วไปสามารถสื่อสารกับ
คนที่ มี ค ว ามชื่ น ชอบใน เ รื่ อ ง เ ดี ย ว กั น 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมตัวกันทํา
กิจกรรมที่มีประโยชน  นอกจากนี้ยังเปน
แหลงพบปะเพื่อน ที่ไมเคยเจอกันนานแลว 
หรือเพื่อนที่อยูไกลกันไดอีกดวย และดวย
ความที่ Social Network  เขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดรวดเร็วและเปนชองทางการสื่อสารได
ตลอดเวลา  ดวย เหตุนี้ จึ งมีการนํ ามาใช
ทางดานธุรกิจ  โปรโมทตนเอง  โปรโมท
สินคา  องคกร  หรือบริษัท  รวมถึงใช เปน
ชองทางสรางความสัมพันธกับลูกคา สราง
กิจกรรม หรือพูดคุยตอบขอซักถามถึงสินคา
และบริการ ทําใหเรามีอีกชองทางในการ
ส่ือสารกับลูกคาได 

ขอดีข อ เสี ยของการ เปดร านค า
ออนไลน Pre-Order 

ขอดี 
1. เปนการเพิ่มชองทางในการจัด

จําหนายสินคาใหกวางขึ้น 
2. ไมตองเชาพื้นที่เปดราน 
3. ไมตองเสียคาใชจายในการจาง

พนักงานขายหนาราน 
4. ไมตองสตอคสินคา ทําให

เงินทุนไมไปจมอยูกับสินคา 
5. เปดจําหนายไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

ทุกสถานที่ 
6. มีโอกาสขยายฐานลูกคาไดมาก

ขึ้นในแบบลูกโซที่เชื่อมตอกันไปไดทั่วโลก 
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7. สะดวกที่ไมตองเดินทางไกลเพื่อ
ไปซื้อ-ขายสินคาที่ตองการ 

8. ชวยลดความเสี่ยงจากเหตุการ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ขอเสีย 
1. มีการแขงขันสูง 
2. ผู เปดร านค าออนไลนตองมี

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบของผูใหบริการ 
การออกแบบและตกแตงใหเปนที่นาสนใจ 

3. ในมุมมองของลูกค าร านค า
ออนไลนมีความนาเชื่อถือต่ํ ากวารานคา
โดยทั่วไป 

4. การขายสินคาแบบ  Pre-Order 
ตองใชระยะเวลาในการสั่งซื้อและขนสง
คอนขางนาน 

5. ลูกบางกลุมไมตองการรอสินคา
นาน 

6. กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรานิกส
เขามาควบคุมไดไมทั่วถึง เชน ในกรณีส่ัง
สินคาแลวรานคาไมสงสินคาให 

เทคนิคการจําหนายสินคาแบบ Pre-
Order  

ปจจุบันมีการจําหนายสินคา Pre-
Order บนโลกออนไลนเกิดขึ้นอยางมากมาย
เปนผลดีใหลูกคามีสินคาใหเลือกเพิ่มมากขึ้น 
แตในขณะเดียวกันก็เปนปญหาและอุปสรรค
ของผูขายที่ตองเพิ่มกลยุทธและเทคนิคในการ
จําหนายสินคาใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
จําหนายสินคาแบบ Pre-Order ซ่ึงบนโลก
ออนไลนมีเทคนิคและวิธีการเพิ่มยอดขาย ทํา
สินคาของเราใหเปนที่รูจักไดดังนี้  

1. ลงประกาศขายสินค าฟรี  ลง
โฆษณาร านค าฟรี  จากผู ใหบริการ  เชน 
goonline dealfish pantipmarket ประกาศฟรี 
และ Lnwshop เปนตน 

2. ฝากรานคาของเราใน Facebook 
โดยการโพสตามหนาเพจอื่นๆ ที่มีผูกดถูกใจ
มาก โพสตามกลุมซื้อขายสินคา กลุมโฆษณา
สินคา แท็กรูปภาพไปยังผูที่คาดวาจะสนใจ
สินคาของเรา เปนตน 

3. ซ้ือโฆษณาจากผูใหบริการ เชน 
google adwords และ Facebook เปนตน  

การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
การจดทะเบียนพาณิชย จะชวยเพิ่ม

ความนาเชื่อถือใหกับรานคาของเรา ทําให
ลูกคาของเรานั้นสามารถมั่นใจไดวาจะไดรับ
สินคาจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับรานคา
ออนไลน หรือรานคาที่มีการสงของมาใหจาก
ตางจังหวัด ซ่ึงลูกคาอาจไมมีโอกาสไดพบ
หนาเจาของรานเลย แตถาพวกเขารับรูวาราน
ของเรามีการจดทะเบียนพาณิชยแลว ก็จะ
สรางความนาเขื่อถือไดมากขึ้น รวมถึงการจด
ทะเบียนพาณชยนั้น ยังชวยใหเราสามารถใช
ประกอบใบ Statement ในการขอกูซ้ือบาน 
ซ้ือรถ หรือหาเงินทุนตางๆ ไดงายขึ้นอีกดวย 

ธุรกิจท่ีตองจดทะเบียน 
ตามกฏหมายแลว ผูประกอบการไม

วาจะเปนในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือแบบ
นิติบุคคล (หางหุนสวนจดทะเบียน, บริษัท
จํากัด) ถามีประเภท หรือรายละเอียดการทํา
ธุรกิจตรงตามรูปแบบดานลางนี้ จําเปนตอง
จดทะเบียนพาณิชย 
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1. การขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบ
บันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผน
วีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่ เกี่ยวกับการ
บันเทิง 

2. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับ
ซ่ึงประดับดวยอัญมณี 

3. การซื้อขายสินคาหรือบริการ โดย
วิ ธีการใช ส่ือ อิ เ ล็กทรอนิกสผ านระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 

4. การบริการอินเทอรเน็ต 
5. ก า ร ให เ ช า พื้ น ที่ ข อ ง เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอรแมขาย 
6. การบริการเปนตลาดกลางในการ

ซ้ือขายสินค าหรือบริการ  โดยวิ ธี ใช ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

7. การผลิต  รับจางผลิต  แผนซีดี 
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ
แผนวีดิทัศน ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง 

8. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใชอินเทอรเน็ต 

9. การใหบริการฟงเพลง และรอง
เพลงโดยคาราโอเกะ 

10. การใหบริการเครื่องเลมเกมส 
11. การใหบริการตูเพลง 
12. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และ

การทําหัตถกรรมจากงาชาง  การคาปลีก 
การคาสงงาชางและผลิตภัณฑจากงาชาง 

 
การนําเขาสินคามาจําหนายนั้น หาก

เราทําการศึกษาใหเขาใจอยางถี่ถวนดีแลวก็
ไมใชเร่ืองยากที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจของ
เราเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
วิเคราะหขอดี ขอเสีย จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค แลวนํามาพัฒนากลยุทธ Pre-
Order โดยการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้น 
เชื่อวาเราจะประสบความสําเร็จไดอยาง
สวยงามแนนอน 
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