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1.1 ຄວາມສາໍຄນັຂອງການມເີນ ື້ອຫາຂອງການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິທີີ່ມຄີນຸນະພາບ 

 

 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການມເີນ ື້ອຫາຂອງການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິທີີ່ມຄີນຸນະພາບ 

 
1.2  ການປະຖົມນິເທດ 

 

ກະລຸນາສະຫຼະເວລາຈັກໜອ້ຍເພ ີ່ອຮຽນຮ ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີຢ ູ່ໃນການບັນຍາຍຂອງພວກເຮົາ      
 
ສິີ່ງນີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ເນ ື້ອຫາທີີ່ກະກຽມໄວ້ໄດ້ຢູ່າງເຕັມທີ  

ສ ນການຄ້າສາກົນ         
 

ສະຖາບັນການຄາ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ     
 

ສ ນການຄ້າສາກົນ 
ສະຖາບັນການຄາ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ 
(SME) 



1.3 ພາກສະເໜີ 
 

 
 
 

ຫັຼງຈາກສໍາເລັດບົດນີື້, ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະສາມາດ: 
• ເຂົື້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາສະເໜີເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບເມ ີ່ອຂາຍອອນລາຍ 
• ລະບຸອົງປະກອບຕ່າງໆທີີ່ສ້າງເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ 
• ປະເມີນວິທີການນໍາໃຊ້ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ 

 

1.4 ເປນັຫຍງັການມເີນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິທີີ່ມຄີຸຸຸນນະພາບຈງຶສາໍຄນັ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ເປນັຫຍງັການມເີນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິທີີ່ມຄີຸນນະພາບຈງຶສາໍຄນັ? 
 



 
 

1.5 ຕອບຄາໍຖາມ 

 
ນີື້ເປັນສິີ່ງທີີ່ຜິດ: 

 
    ບົດບາດຂອງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກບ ໍ່ພຽງແຕ່ແຈ້ງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ກັບຜ ້ທີີ່ອາດຈະເປັນລ ກຄ້າເທົົ່ານັື້ນ. ນອກຈາກນີື້ ຍັງຈາໍເປັນຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ການເຂົື້າເຖິງລະບົບຂົນສົົ່ງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາການຊໍາລະເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າບ ລິສັດສາມາດອ້າງສດິຄວາມເປັນ
ເຈົື້າຂອງໃນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນໄດ້. ດັົ່ງນັື້ນ, ການມີເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບຈງຶເປັນບາດກ້າວທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ
ບ ລິສັດທີີ່ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາໍການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ. 

 

1.6 ລກັສະນະຂອງການເຮດັທລຸະກາໍທາງອເີລກັໂຕຣນກິ 

(ບົດບາດພຽງຢູ່າງດຽວຂອງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກແມ່ນການໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນແກ່ຜ ້ທີີ່ອາດຈະເປັນລ ກຄ້າ
ກ່ຽວກັບບ ລິສັດ ແລະ ຜະລດິຕະພັນ/ການບ ລິການ) 

 

ຖ ກ 
ເບິີ່ງຄໍາຕໍານິຕິຊົມ 

ຜິດ 

ປະໂຫຍກຕ ໍ່ໄປນີື້ ຖ ກ ຫຼ  ຜິດ 



 

 

 

 
 

 
ການເຮັດທຸລະກໍາທາງອີເລັກໂຕຣນິກຕ້ອງມີຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ ໃນລະດັບສຸງ. ເນ ີ່ອງຈາກບ ໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕ ໍ່ກັບບຸກຄົນແບບສ່ວນຕົວ, ຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້
ສ່ວນເສຍຕ່າງໆໃນຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າການຄາ້ທາງອີເລັກໂຕຣນິກຈຶີ່ງບ ໍ່ສາມາດຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພັນ ຫຼ  ຄວາມໜ້າເຊ  ີ່ອຖ ຂອງຜ ້ຂາຍ ທີີ່
ພວກເຂົາກໍາລັງພິຈາລະນາຊ ື້ໄດ້. ພວກເຂົາບ ໍ່ສາມາດສໍາພັດ ຫຼ  ກວດກາ ຫຼ  ມີປະສົບການກັບຜະລິດຕະພັນທີີ່ສົນໃຈໄດ້.  
 
ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ຈະຕ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຫຼາຍທີີ່ສຸດເທົົ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມເຂົື້າໃຈ
ຜິດຕ່າງໆ. ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຮນິິກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີຂ ໍ້ມ ນທີີ່ເປັນແບບບ ໍ່ຮ ້ໂຕທັງໝົດ ທີີ່ຜ ້ທີີ່ອາດຈະເປັນລ ກຄ້າ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນໄດ້
ສ່ວນເສຍອ ີ່ນໆຈະໄດ້ຮັບຈາກການໂຕ້ຕອບທາງກາຍຍະພາບກັບບ ລິສັດ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນ.  
 
ສິີ່ງນີື້ເປັນຄວາມຈິງທີີ່ວ່າການເຮັດທຸລະກໍາທາງອອນລາຍມັກຈະກໍານດົໃຫ້ຜ ້ຊ ື້ຊາໍລະເງິນກອ່ນໄດ້ຮັບສິນຄ້າ.  
ເມ ີ່ອພິຈາລະນາເຖິງບົດບາດທີີ່ສໍາຄັນຂອງເນ ື້ອຫາໃນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ບັນດາຜ ຊ້ ື້, ເຈົື້າໜ້າທີີ່, ພັນທະມິດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ຜ ້ໃຫ້
ບ ລິການຊໍາລະເງິນ ແລະ ລະບົບຂົນສົົ່ງຕ່າງກ ຈາໍເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສົມບ ນພ້ອມສໍາລັບພວກເຂົາກ່ອນທີີ່ຈະມີການຊ ື້ ຫຼ  ສະເໜີການບ ລິການຂອງ
ພວກເຂົາ.  

 

 

1.7 ຍອ້ນຫຍງັເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິຈງຶມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການຂາຍອອນລາຍ  



 

ການຂາຍອອນລາຍເປັນຂະບວນການທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບຫຼາຍຂັື້ນຕອນໃນການຈດັສົົ່ງສິນຄ້າຈາກ “ໂຮງງານຜະລິດ” ໄປຍັງ “ລ ກຄ້າປາຍທາງ” ເຊິງເປັນຜ ້ຊ ື້
ຄົນສຸດທ້າຍ.  

 
ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນເຫົຼົ່ານີື້ຈໍາຕ້ອງສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງົເພ ີ່ອແນ່ໃສ່ຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
  
ການສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ທ່ານຈະສາມາດສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດທີີ່ທ່ານຕິດຕ ໍ່ນໍາ. 

ນີື້ເປັນສິີ່ງສໍາຄັນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນກິດຈະກໍາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິິກຂອງທ່ານ. 

ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ 

ເປີດບັນຊີຊໍາລະເງິນອອນລາຍ 

ບ ລິການດ້ານພາສີ 

ສິນຄ້າຢ ູ່ໂຮງງານຜະລິດ 

ການຕິດຕ ໍ່ກັບຜ ້ຊ ື້ ແລະ ການບ ລິການຫັຼງການຂາຍ 

ຜ ້ຊ ື້ 

ລ ກຄ້າປາຍທາງ ຜ ້
ຂາຍ 

ນໍາໃຊ້ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການທາງລະບົບຂົນສົົ່ງ 

ຂາຍຢ ູ່ໃນຕະຫຼາດສະເໝ ອນຈງິ ຫຼ  ໃນເວັບໄຊຕົວເອງ 

ລົງທະບຽນຢ ູ່ໃນຕະຫຼາດສະເໝ ອນຈິງ (ຖາ້ໃຊ້ໄດ້) 

ປະຕິບັດຕາມງຂ ໍ້ກໍານົດທາງກົດໝາຍ 

ສິນຄ້າຢ ູ່ສ ນກະຈາຍສິນຄາ້ 



1.8 ມ ນຄາ່ທາງເສດທະກດິຂອງການມເີນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິທີີ່ມຄີນຸນະພາບ 

 

ທ່ານອາດຈະຄດິວ່າການພັດທະນາເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບເປັນຂະບວນການທີີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງ, ທັງໃນດ້ານຂອງເວລາ ແລະ 
ເງິນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ສິີ່ງທີີ່ທ່ານອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາກ ຄ ການມີເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບນັື້ນມີປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ
ຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
 

ອດິທພິນົຕ ໍ່ກບັຄວາມຄດິກຽ່ວກບັລາຄາ 
ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບມີອິດທິພົນຕ ໍ່ການຮັບຮ ້ຂອງຜ ້ຊ ື້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ.    ລ ກຄ້າອາດຈະຍິນດຈີ່າຍໃນລາຄາທີີ່ສ ງ
ຂຶື້ນຖ້າຫາກວາ່ຜະລດິຕະພັນທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເບິີ່ງທາງອອນລາຍນັື້ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກເນ ື້ອຫາທີີ່ມີຄຸນນະພາບສ ງ ແລະ ເຂົື້າໃຈວ່າ
ປະສົບການການຊ ື້ຂອງພວກເຂົາຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.  
 
ການໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫຼ ີ່ອໃນການຄົື້ນຫາທາງອອນລາຍ 
 ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບນັື້ນຄຸ້ມຄ່າກັບການເຮັດການຕະຫຼາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໝັື້ນໃຈໄດ້ວ່າສິນຄາ້ຂອງທ່ານຈະຢ ູ່ໃນອັບ
ດັບຕົື້ນໆຂອງການຄົື້ນຫາທາງອອນລາຍ. ສິີ່ງນີື້ເປັນເພາະການປັບແຕ່ງເວັບໄຊໃຫ້ຢ ູ່ໜ້າທໍາອິດຂອງການຄົື້ນຫາ (SEO) ໄດ້ຈັດລາໍດັບຄວາມສໍາຄັນ

ຂອງເນ ື້ອຫາທີີ່ມະນຸດຂຽນຂຶື້ນມາ. ເຊິງໝາຍຄວາມວ່າແທ່ນທີີ່ຈະໃຊ້ຄໍາທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນ ແລະ ຄໍາທີີ່ງ່າຍດາຍ, ຂະບວນການທີີ່ Google ໃຊ້ໃນການຈັດ
ເນ ື້ອຫາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ຄົື້ນຫາອ ີ່ນໆຈະຄົື້ນຫາເນ ື້ອຫາທີີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ບ ໍ່ຊໍໍ້າໃຜ ທີີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໂຄງສ້າງທາງດ້ານຄວາມໝາຍ ແລະ 
ຄວາມໝາຍເພ ີ່ອຈັດລ  າດັບຄວາມສໍາຄັນ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່າງ: 
 ສົມມຸດວ່າທ່ານຕ້ອງການສ້າງເນ ື້ອຫາໃຫ້ກັບບ ລິສັດທີີ່ຜະລິດນ ື້າມັນໝາກກອກ. ທ່ານອາດຈະໃຊ້ປະໂຫຍກທີີ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່າງຈະແຈ້ງເຊັົ່ນວ່າ 
“ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາປ ກຕົື້ນໝາກກອກເມ ີ່ອ 100 ປີກ່ອນ”, “ດິນສີແດງຂອງບັນພະບ ລຸດຂອງພວກເຮົາອດຸົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດ”,  “ພວກເຮົາຂາຍ

ຜະລິດຕະພັນຈາກການເກັບກ່ຽວລາ່ສຸດເທົົົ່ານັື້ນ”,“ລະດ ຮອ້ນແມ່ນລະດ ເກັບກ່ຽວຂອງພວກເຮົາ”,“ພວກເຮົານໍາໃຊເ້ຄ ີ່ອງຫັດຖະກໍາທີີ່ເຮັດດ້ວຍມ ”, “

ພວກເຮົາຍັງນໍາໃຊ້ໃບ ແລະ ກິີ່ງງາ່ຂອງຕົື້ນໝາກກອກເພ ີ່ອເຮັດນໍໍ້າຊອ໋ດຢ ູ່ເຮ ອນ” ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
 ເວົື້າໄດ້ອີກຢູ່າງກ ຄ , ທ່ານເວົື້າເຖິງຜະລດິຕະພັນຂອງທ່ານຢູ່າງເປັນທໍາມະຊາດຫຼາຍເທົົ່າໃດ, ທ່ານກ ຈະຍິີ່ງສາມາດສ້າງຂອບເຂດຂ ໍ້ມ ນຂອງຄວາມ   
ໝາຍທີີ່ດີໄດ້ຫຼາຍຂຶື້ນເທົົ່ານັື້ນ, ໂດຍບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄໍາທີີ່ຈໍາເປັນຄໍາເກົົ່າສອງສາມຄາໍຊໍໍ້າກັນຕະຫຼອດເວລາ. ວິທີນີື້ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າທີີ່ມີຜະລດິຕະພັນ
ຂອງທ່ານປາກົດເປັນອັນດັບທໍາອດິໃນເຄ ີ່ອງມ ຄົື້ນຫາ  ແລະ ຜົນຂອງການຄົື້ນຫາຢ ູ່ໃນຕະຫຼາດ. 

 

 



 
ສາ້ງການຈ ີ່ຈາໍໃຫກ້ບັຍີີ່ຫ ໍ້ 

 ການນໍາສະເໜີເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ກັບລ ກຄ້າເປັນວິທີ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງການຈ ີ່ຈໍາໃຫ້ກັບຍີີ່ຫ ໍ້. ເນ ື້ອຫາ
ທີີ່ດີຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຍິີ່ຫ ໍ້ຂອງທ່ານແຕກຕ່າງຈາກຄ ່ແຂ່ງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບລ ກຄາ້ເປ ັ້າໝາຍຂອງທ່ານ. ນອກນັື້ນ
ທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອີເລັກໂຕຮນກິເພ ີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ການກວດສອບໄດ້.  

 
ຫຼຸຸດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

ສິີ່ງທີີ່ຄວນຈ ີ່: ເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍທີີ່ຜ ້ຊ ື້ຈະຕັດສິນໃຈຊ ື້ຈາກທ່ານທາງອອນລາຍໂດຍທີີ່ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນທັງໝົດທີີ່ຕ້ອງການ. ດັົ່ງນັື້ນ, ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນ
ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍທີີ່ສຸດເທົົ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ  ແລະ ຫີຼກລ້ຽງການສອບຖາມເພີີ່ມເຕີມ. ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີ
ເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານສົມບ ນຫຼາຍເທົົ່າໃດ, ທ່ານກ ຍິີ່ງຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມໜອ້ຍລົງເທົົ່ານັື້ນ ແລະ ໃນທາງກັບກັນຊັບພະຍາກອນທີີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ໃນ
ການສະໜັບສະໜ ນລ ກຄ້າກ ຍິີ່ງໜ້ອຍລງົເທົົ່ານັື້ນ.  
ຍິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຍິີ່ງທ່ານໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຫຼາຍເທົົ່າໃດ, ໂອກາດທີີ່ລ ກຄ້າຈະຄ ນສິນຄ້າກ ຈະໜອ້ຍລົງ ຈາກການທີີ່ສິນຄ້າບ ໍ່ກົງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກ
ເຂົາ. ການຊອກຫາຄໍາຖາມທີີ່ພົບຫຼາຍທີີ່ສຸດທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍຫຼຸຸດຕົື້ນທຶນດ້ານຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນໄດ້
ເປັນຢູ່າງດີ. 

 

1.9 ທາ່ນຄວນພດັທະນາເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິດວ້ຍຕວົອງບ ໍ່? 

 

 
ກ່າວສັື້ນໆ, ແມ່ນແລ້ວ. ບ ໍ່ມີໃຜຮ ້ຈັກຜະລດິຕະພັນຂອງເຈົື້າຫຼາຍກວ່າເຈົື້າ. ດັົ່ງນັື້ນ, ການຈ້າງບຸກຄົນພາຍນອກໃຫ້ສ້າງເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອີເລັກ
ໂຕຣນິກຈຶງມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະເຮດັໃຫ້ທ່ານເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ຫຼ  ບ ໍ່ສົມບ ນ, ເຊິງຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊຈ້່າຍເພີີ່ມເຕີມສໍາລັບບ ລິສັດຂອງ
ທ່ານເມ ີ່ອຕ້ອງການແກ້ໄຂ. 
 
ຍິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ເວລາ ແລະ ເງິນທີີ່ທ່ານໃຊ້ໃນການໃຫ້ຄໍາເເນະນໍາ ແລະ ຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜ ້ສ້າງເນ ື້ອຫາບຸກຄົນທີີ່ສາມອາດຈະບ ໍ່ສົມສ່ວນກັບຜົນງານທີີ່
ທ່ານໄດ້ຮັບ. 
 
ສຸດທ້າຍລ້ວ, ການພັດທະນາເນ ື້ອຫາດ້ວຍຕົວເອງຈະຊວ່ຍຫຼຸຸດຄວາມສ່ຽງໃນການລະເມີດລິຂະສດິລົງຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິີ່ງນີື້ບ ໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບເນ ື້ອຫາທີີ່
ເປັນລາຍລັກອັກສອນເທົົ່ານັື້ນ, ແຕ່ຍັງໃຊ້ກັບພາບຖ່າຍ ແລະ ສ ີ່ພາບອ ີ່ນໆອີກດ້ວຍ.  



 

 
1.10 ຄວາມສຽ່ງຂອງເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິທີີ່ບ ໍ່ມຄີນຸນະພາບ 

 

ເວົື້າງ່າາຍໆກ ຄ ,  ຖ້າຫາກທ່ານບ ໍ່ມີເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອເີລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ທ່ານຈະບ ໍ່ສາມາດຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍໄດ້.  
 

ທ່ານຈະບ ໍ່ສາມາດສາ້ງແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາການຊໍາລະເງິນອອນລາຍ, ລົງທະບຽນໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ, ການຈັດການພາສີ, ການໃຊ້ບ ລິການ
ລະບົບຂົນສົົ່ງ ແລະ ຄັງສິນຄ້າອອນລາຍ, ເຂົື້າຊົມເວັບໄຊໂດຍກົງ ຫຼ  ການຮັບປະກັນການບ ລິການລ ກຄ້າທີີ່ມີປະສິດທິພາບ. 

  
ເນ ີ່ອງຈາກທີີ່ພວກເຮົາໄດກ້່າວໄວ້ກອ່ນໜ້ານີື້ແລ້ວວາ່ ຜ ທີ້ີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຕ່ອງໂຊ້ມ ນຄ່າການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກຈະຕ້ອງການ
ເນ ື້ອຫາຈາກທ່ານໃນຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ  ຂອງຂະບວນການຂາຍອອນລາຍ. ຖ້າວ່າຢ ູ່ໃນຈດຸໃດກ ຕາມ, ທ່ານບ ໍ່ມີເນ ື້ອຫາທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີີ່ຈະມອບໃຫ້
ພວກເຂົາ, ຍອດຂາຍຂອງທ່ານຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບໃນທາງລົບ. 

 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, 80% ຂອງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ທ່ານຈະຜະລດິຈະກ່ຽວຂອ້ງກັບຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດ. ນີື້ເປັນ
ເຫດຜົນທີີ່ພວກເຮົາເເນະນໍາໃຫ້ສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທັງໝົດຂອງທ່ານກ່ອນທີີ່ທ່ານຈະເລີີ່ມກດິຈະກໍາການຂາຍອອນລາຍ ເພ ີ່ອໃຫ້
ເເນ່ໃຈວ່າການເຮັດທຸລະກດິຈະເປັນໄປດ້ວຍດີໂດຍບ ໍ່ມີຄາໍວ່າບ ໍ່ພ ໃຈ, ຄວາມລ່າຊາ້ ຫຼ  ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍເພີີ່ມເຕີມ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.11 ສອບຖາມຜຊ້ຽ່ວຊານ 

 

 

http://www.youtube.com/embed/nNrBOwtp_4w?rel=0&cc_load_policy=1 

ຜ ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງຂອງສ ນການຄ້າສາກົນ
ຕອບຄໍາຖາມທີີ່ພົບຫຼາຍໃນປະເດັົ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ 

http://www.youtube.com/embed/nNrBOwtp_4w?rel=0&cc_load_policy=1


1.12  ຕອບຄາໍຖາມ 
 

 

 

ຄໍາຕໍານິຕິຊົມ: 

 

ນີື້ເປັນສິີ່ງບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ.  
ເຖິງວ່າຕາມທິດສະດີແລ້ວ, ມັນເປັນໄປໄດ້ສະເໝີທີີ່ຜ ້ຊ ື້ຂອງທ່ານ ຫຼ  ຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຄົນອ ີ່ນໆ ຈະຕິດຕ ໍ່ທ່ານ ແລະ ຂ ເນ ື້ອຫາເພີີ່ມເຕີມ, ແຕ່ໃນທາງ
ປະຕິບັດສິີ່ງນີື້ບ ໍ່ຄ່ອຍຈະເກີດຂຶື້ນ. ຖ້າທ່ານບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດແກ່ພວກເຂົາລ່ວງໜ້າ, ຜ ້ທີີ່ມີໂອກາດເປັນລ ກຄ້າຂອງທ່ານກ ບ ໍ່ອາດຈະຍອມສະຫຼະ
ເວລາທີີ່ມີຄ່າເພ ີ່ອສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ.  ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະຊ ື້ື້ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນຈາກຄ ່ແຂ່ງຂອງທ່ານແທນ. ເຊັົ່ນດຽວກັນນັື້ນ, ຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້
ສ່ວນເສຍເຊັົ່ນວ່າຜ ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບຂົນສົົ່ງອາດຈະປະຕິເສດທີີ່ຈະໃຫ້ບ ລິການແກ່ທ່ານ ຫຼ  ອາດຈະເກັບເງິນຈາກທ່ານເພີີ່ມເຕີມສໍາລັບຄວາມລ່າຊ້າທີີ່ເກີດຂຶື້
ໂດຍຂ ໃຫ້ທ່ານຈັດຫາເນ ື້ອຫາເພີີ່ມເຕີມ.

ເມ ີ່ອຊ ື້ເຄ ີ່ອງອອນລາຍ, ລ ກຄ້າສາມາດຂ ໍ້ຄໍາອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມໄດ້ສະເໝີ ຖ້າວ່າພວກເຂົາບ ໍ່ເຂົື້າໃຈ
ບາງຢູ່າງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ບ ລິສັດທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເບິີ່ງຢ ູ່ 
 

ຖ ກ ຜິດ 

ປະໂຫຍກນີື້ຖ ກ ຫຼ  ຜິດ 



1.13  ເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິທີີ່ມຄີຸນນະພາບແມນ່ຫຍງັ? 

 

 
ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບແມ່ນຫຍັງ? 

 

 

1.14 ຕອບຄໍາຖາມ 
 

  
 

ແບບເຝິກຫັດນີື້ບ ໍ່ມີຢ ູ່ໃນ PDF ຂອງການບັນຍາຍນີື້. 

 

 

 

 

ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີ
ເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນ
ນະພາບແມ່ນຫຍັງ? 

ຕອບຄໍາຖາມ 

ບອກສິີ່ງທີີ່ທ່ານຮ ້ກ່ຽວກັບຂະບວນ
ການຂາຍອອນລາຍ. ທ່ານຈະ
ອະທິບາຍເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກ
ໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບໃນ 100 
ຄໍາ ຫຼ  ໜ້ອຍກວາ່ແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບຂອງທ່ານ 

ພີມຄໍາຕອບຂອງທ່ານທີີ່ນີື້ 



1.15  ປະເພດຕາ່ງໆຂອງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ 

 

 
ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກສາມາດເເບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ່ຂຶື້ນກັບວັດຖຸຸປະສົງ. ປະກອບມີດັົ່ງນີື້: 
 

ເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິຂອງ “ຜະລດິຕະພັນ”  

ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກຂອງ “ຜະລິດຕະພັນ” ໄດ້ອອກແບບມາເພ ີ່ອໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຜະລດິຕະພັນ. ເຊິີ່ງມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ
ຍ່ອຍໄດອ້ີກໂໂດຍອີີ່ງຕາມຈຸດປະສົົ່ງຂອງຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສວ່ນເສຍ: 

• ສໍາລັບບັນດາລ ກຄ້າ: ຮ ບພາບ, ວິດີໂອ, ຊ ີ່, ລາຍລະອຽດ, ລາຄາ, ຫົວໜ່ວຍເກັບຢ ູ່ໃນສາງ  

• ສໍາລັບຜ ້ໃຫ້ບ ລິິການຊໍາລະເງິນອອນລາຍ: ຊ ີ່, ລາຍລະອຽດ, ລາຄາ 

• ສໍາລັບຜ ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບຂົນສົົ່ງ: ຮ ບພາບ, ຊ ີ່, ລາຍລະອຽດ, ລາຄາ, ຫົວໜ່ວຍເກັບຢ ູ່ໃນສາງ, ບາໂຄດກາໍນົດອດັຕາພາສີ 

• ສໍາລັບເຈົື້າໜ້າທີີ່ພາສີີ: ຊ ີ່, ລາຍລະະອຽດ, ບາໂຄດກາໍນົດອັດຕາພາສ ີ

• ສໍາລັບຕະຫຼາດຊ ື້-ຂາຍ: ຮ ບພາບ/ວິດີໂອ, ຊ ີ່, ລາຍລະອຽດ, ລາຄາ, ຫົວໜ່ວຍເກັບຢ ູ່ໃນສາງ, ບາໂຄດ, ບາໂຄດກາໍນົດອດັຕາພາສີ 

• ສໍາລັບພັນທະມິດທາງການຕະຫຼາດ: ພາບຖ່າາຍ/ວິດີໂອ, ຊ ີ່, ລາຍລະອຽດ, ລາຄາ 

 

ເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິຂອງ “ບ ລິສດັ”  

ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກຂອງ “ບ ລິສັດ” ອອກແບບມາເພ ີ່ອໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບບ ລິສັດທີີ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນທາງອອນລາຍ, ລວມ

ເຖິງຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂທາງກດົໝາຍຂອງງການເຮດັທຸລະກໍາ. ເຊິີ່ງມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍໄດອ້ກີໂດຍອີີ່ງຕາມຈຸດປະສົົ່ງຂອງຜ ້ທີີ່ມີ
ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ: 

• ສໍາລັບລ ກຄ້າ: ລາຍລະອຽດຂອງບ ລິສັດລວມເຖິງຮ ບພາບ/ວິດີໂອ, ຂ ໍ້ກໍານດົ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ນະໂຍບາຍການ
ຄ ນສິນຄ້າ ແລະ ການຄ ນເງິນ 

• ສໍາລັບຜ ້ໃຫ້ບ ລິການຊໍາລະເງິນອອນລາຍ: ລາຍລະອຽດຂອງບ ລິສັດ, ຂ ໍ້ກໍານດົ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ນະໂຍບາຍການ
ຄ ນສິນຄ້າ ແລະ ການຄ ນເງິນ 



• ສໍາລັບຜ ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບຂົນສົົ່ງ: , ນະໂຍບາຍການຄ ນສິນຄ້າ ແລະ ການຄ ນເງິນ 

• ຕະຫຼາດສະເໝ ອນຈິງ:  ລາຍລະອຽດຂອງບ ລິສດັ, ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍການຄ ນສິນຄາ້ ແລະ ການຄ ນເງິນ (ຖ້າວ່າບ ໍ່ໄດ້ມີການຄວບ
ຄຸ້ມຜ່ານຕະຫຼາດສະເໝ ອນຈິງເອງ) 

 

ໝາຍເຫດ: ດັົ່ງທີີ່ທ່ານຮ ້ແລ້ວວ່າ, ມີການທັບຊ້ອນກັນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວາ່ງເນ ື້ອຫາປະເພດຕ່າງໆ ທີີ່ບັນດາຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຕ້ອງການຢ ູ່ໃນ
ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຂອງການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ.  ສິີ່ີ່ງນີື້ເປັນເຫດຜົນທີີ່ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທັງໝົດຂອງທ່ານ
ລ່ວງໜ້າເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຂາຍອອນລາຍເປັນໄປໄດ້ດີ.



 

 

 

1.16  ບນັດາຜ ທ້ີີ່ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍຕາ່ງໆຂອງຕອ່ງໂສ້ຄນຸຄາ່ການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິ 

 

 
ລອງກັບໄປເບິີ່ງຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄາ່ການຄາ້ອີເລັກໂຕຣນິກຢູ່າງລະອຽດ. 
 
ຜ ຊ້ ື້/ລ ກຄາ້: ຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍເຫົຼົ່ານີື້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຜະລດິຕະພັນທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງພິຈາລະນາຊ ື້. ໃນສະພາບການຂອງການຄາ້ອີ
ເລັກໂຕຣນິກ, ມັນເປັນເລ ີ່ອງທີີ່ປອດໄພທີີ່ຈະສັນນິຖານວາ່ຜ ້ຊ ື້ສ່ວນໃຫຍ່ບ ໍ່ຮ ້ຫຍັງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ບ ລິສັດທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເບິີ່ງຢ ູ່. ດັົ່ງນັື້ນ,ພວກ
ເຂົາຈຶີ່ງຕ້ອງການການໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈບ ໍ່ວ່າຈະດວ້ຍວິທີການໂຕ້ແຍ້ງກັບເຫດຜົນ ຫຼ  ອາລົມ (ຫຼ ທັງສອງຢູ່າງ) 

 
ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດແມ່ນພວກເຂົາຕ້ອງເຊ ີ່ອໃຈທ່ານ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຊ ື້ສິນຄາ້. ເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ຕ້ອງເຂົື້າໃຈວ່າການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ
ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງການໃຊ້ງານຂອງຕະຫຼາດສະເໝ ອນຈິິງ ຫຼ  ໂດຍການຮັບປະກັນຄ ນເງິນຂອງຜ ້ທີີ່ຊໍາລະເງິນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊ ື້ບ ໍ່ໄວ້ວາງໃຈທ່ານ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວກເຂົາຈະສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮບັເງິນຄ ນ ຖ້າຫາກມີສິີ່ງຜິດປ ກກະຕິເກີດຂຶື້ນ, ຜ ້ຊ ື້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບ ໍ່ຕ້ອງການທົນກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຕັື້ງແຕ່ທໍາອິດ. ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວາ່ພວກເຂົາເຂົື້າໃຈສິີ່ງທີີ່ກໍາລັງຊ ື້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດ້ຮັບນັື້ນສອດຄ້ອງກັບສິີ່ງທີີ່ໂຄສະນາ
ທາງອອນລາຍ. 

 
ຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານຊາໍລະເງນິ: ການເຮັດທຸລະກໍາທາງອອນລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຂະບວນການນີື້ກໍານົດໃຫ້ຜ ້ຂາຍອອນລາຍຕ້ອງໃຫ້ຂ ໍ້
ມ ນບາງຢູ່າງກ່ຽວກັບຕົນເອງ ແລະ ຜະລດິຕະພັນຂອງຕົນໃຫ້ກັບຜ ້ໃຫ້ບ ລິການຊໍາລະເງິນ. ຈົົ່ງຈ ີ່ໄວ້ວ່າມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ້ໃຫ້
ບ ລິການຊໍາລະເງິນເພ ີ່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນອາຊະຍາກໍາ. ດັົ່ງນັື້ນ, ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນພຽງພ ທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາໝັື້ນໃຈໄດ້ວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຢ ູ່ຈິງ.  

 
ຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານລະບບົຂນົສົົ່ງ: ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບຂົນສົົ່ງຈະຈດັການກັບສິນຄ້າຈາໍນວນຫຼາຍເປັນປະຈໍາ. ດັົ່ງນັື້ນ,  ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນທີີ່ພຽງພ 
ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດລະບຸ ແລະ ປັບປູ່ຽນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານໄດ້ຢູ່າງວອ່ງໄວ. ຖ້າວ່າຄໍາສັົ່ງຊ ື້ຂອງທ່ານບ ໍ່ສົມບ ນ ຫຼ  ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການດາໍເນີນ
ງານຊ້າລົງ, ພວກເຂົາຈະເກັບເງິນຈາກທ່ານເພີີ່ມເຕີມ ຫຼ  ຢຸດໃຫ້ບ ລິການໄປເລີຍ. 
 

 



 
ເຈົື້າໜາ້ທພີາສ:ີ ເຈົື້າໜ້າທີພາສີຈະຈດັການກັບສິນຄ້າທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີປະລິມານຫຼາຍ. ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກດົລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພວກເຂົາຈາໍເປັນ
ຕອງສາມາດລະບຸແຫ່ຼງທີີ່ມາ ແລະ ອົງປະກອບຂອງຜະລດິຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດທີີ່ຂ້າມຊາຍແດນໄດ້ຢູ່າງວ່ອງໄວ. ດ້ວຍການໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ກັບເຈົື້າໜ້າທີພາສີ, ສິນຄ້າຂອງທ່ານຈະສາມາດຂ້າມຊາຍແດນໄດ້ຢູ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງາ່ຍດາຍ, ຈຶີ່ງເຮດັໃຫ້ໝັື້ນໃຈວາ່ການຈັດສົົ່ງນັື້ນວອ່ງ 
ໄວ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄປຍັງລ ກຄ້າປາຍທາງຂອງທ່ານ.  
 
ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຂ ໍ້ມ ນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜ ້ທີີ່ມີໂອກາດຈະເປັນຜ ້ຂາຍຢ ູ່ໃນເເພລັດຟອມຂອງພວກເຂົາ.   ອັນທີີ່ຈິງແລ້ວ, ລະດັບ
ການປະຕິບັດທີີ່ກໍານົດໂດຍຕະຫຼາດສະເໝ ອນຈິງນັື້ນຄາ້ຍຄ ກັນກັບອຸດສາຫະກາໍທະນາຄານ. ນອກຈາກນີື້, ປະຈຸບັນຕະຫຼາດສະເໝ ອນຈງິຈໍານວນຫຼາຍໄດ້
ເລີີ່ມນໍາສະເໜີການບ ລິການຄັງສິນຄ້າພ້ອມຈດັສົົ່ງ ຫຼ  ລະບົບຂົນສົົ່ງແບບປະສົມປະສານ, ເຊິງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມໃນສ່ວນຂອງຜ ້ຂາຍ. 
 

 
ພັນທະມິດທາງການຕະຫຼາດຂອງທ່ານຈະມີປະສິດທິພາບກ ຕ ໍ່ເມ ີ່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບເນ ື້ອຫາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິີ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພ ີ່ອສ້າງແຄມເປນທີີ່ມີ
ປະສິດທິພາບໄດ້.  ຍິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພັນທະມິດຂອງທ່ານຕ້ອງເຊ ີ່ອໃຈທ່ານ ແລະ ເຊ ີ່ອໝັື້ນວາ່ຜະລດິຕະພັນຂອງທ່ານສາມາດສ້າງຍອດຂາຍໄດ້.   ຍິີ່ງເນ ື້ອ
ຫາຂອງທ່ານດີເທົົ່າໃດ, ພັນທະມິດທາງການຕະຫຼາດຂອງທ່ານກ ຈະຍິີ່ງຍິນດີສົົ່ງເສີມຂ ໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານຕ ໍ່ຜ ້ຊົມໃນວົງກວ້າງຫາຼຍຂຶື້ນ.



 

 

 

1.17  ຕອບຄາໍຖາມ 

. 

ແບບເຝິກຫັດນີື້ບ ໍ່ມີຢ ູ່ໃນ PDF ຂອງການບັນຍາຍນີື້.  

 

ຫາການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕຣນກິຂອງ “ຜະລດິຕະພນັ”  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ເປັນເນ ື້ອຫາການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ເນ ື້ອຫາຂອງການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກຂອງບ ລິສັດ ? 
ເລ ອກຄໍາຕອບທີຖ ກ 

ລາຄາ 

ນະໂຍບາຍການຄ ນສິນຄ້າ ແລະ ເງິນ 

ຫົວໜ່ວຍຮັກສາຢ ູ່ສາງ 

ເນ ື້ອຫາຂອງການຄ້າອີເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງບ ລິສັດ 

ເນ ື້ອຫາການຄ້າອີເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ 



1.18 ການນໍາໃຊ້ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ 

 

 
 ການນໍາໃຊ້ເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ 

 

1.19  ຕອບຄໍາຖາມ 

 

ແບບເຝິກຫັດນີື້ບ ໍ່ມີໃນຮ ບແບບຂອງ PDF ຂອງການບັນຍາຍນີື້ 

  

ເມ ີ່ອທ່ານສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງ
ອີເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານແລ້ວ, ມີ
ວິທີໃດແດ່ທີີ່ທ່ານໝັື້ນໃຈໄດ້ວາ່
ເນ ື້ອຫານັື້ນຈະຖ ກນໍາໄປໃຊ້ຢູ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ? ທ່ານຄິດວ່າທ່ານມີ
ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບ
ປະເພດໃດຕ ໍ່ກັບເນ ື້ອຫາການຄ້າອີ
ເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານ?  

ພີມຄໍາຕອບຂອງທ່ານທີີ່ນີື້ 



1.20 ຈັດລະບຽບເມ  ີ່ອສ້າງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ 

 

 
ການສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກບ ໍ່ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ທ່ານຄວນດໍາເນີນການ. ເຖິງແມ່ນວ່າ,ພວກເຮົາຈະເວົື້າເຖິງລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ການສ້າງທັງຜະລດິຕະພັນ ແລະ ເນ ື້ອຫາການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກຂອງບ ລິສັດໃນຫັຼກສ ດຕ ໍ່ໄປນີື້, ຈົົ່ງຄໍານຶງເຖິງຂັື້ນຕອນຕ ໍ່ໄປນີື້ເມ ີ່ອທ່ານເລີີ່ມພິຈາລະນາ
ວ່າທ່ານຈະສາມາດສ້າງເນ ື້ອຫາສໍາລັບກດິຈະກໍາການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ. 

1. ການລວບລວມ 

ການສ້າງເນ ື້ອຫາເລີີ່ມຕົື້ນດ້ວຍການລວບລວມຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດເພ ີ່ອນໍາສະເໜີທັງບ ລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
ໃນການເຮັດແບບນີື້,ຈ ີ່ໄວ້ວ່າແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ດີທີີ່ສຸດກ່ຽວກບັຜະລິດຕະພັນແມ່ນຜ ້ຜະລິດ. ຖ້າເຈົື້າເຮັດແບບນັື້ນ, ດີຫຼາຍ! ຖ້າວ່າບ ໍ່ໄດ້ເປັນແບບນັື້ນ
ພວກເຮົາຂ ແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ກັບຜ ້ສະໜອງຂອງທ່ານເພ ີ່ອຮຽນຮ ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ.  

2. ການແກ້ໄຂ 

ການແກ້ໄຂກ່ຽວຂອ້ງກັບການເລ ອກ ແລະ ການກະກຽມສ ີ່ທີີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ພາບ ຫຼ  ສຽງເພ ີ່ອຖ່າຍທອດຂ ໍ້ມ ນທີີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ໃນ
ລັກສະນະທີີ່ໜ້າສົນໃຈ. ຈ ີ່ໄວວ້່າ, ຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງການສ ີ່ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໂທນສຽງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບ
ເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ.  

3. ການຈດັລະບຽບ 
ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນທ່ານຕ້ອງຈັດລະບຽບເນ ື້ອຫາການຄາ້ທາງອີເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານຫັຼງຈາກທີີ່ທ່ານແກ້ໄຂແລ້ວ. ຖ້າວ່າທ່ານບ ໍ່ຈດັລະບຽບເນ ື້ອຫາຂອງ
ທ່ານ, ທ່ານຈະຕິດຕາມເນ ື້ອຫານັື້ນບ ໍ່ທັນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິີ່ງຫຼັງຈາກເວລາຜ່ານໄປໄລຍະໜຶີ່ງ. ບ ໍ່ວ່າທ່ານຈະເກບັໄຟລ໌ ແລະ ເອກະສານການຄ້າອີເລັກ
ໂຕຣນິກອ ີ່ນໆໄວ້ບບ່ອນໃດກ ຕາມ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານໃນການຕັື້ງຊ ີ່ທີີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົື້ນຫາ ແລະ ຕິດຕາມຮ ບແບບຕ່າງໆໄດ້ຢູ່າງວອ່ງໄວ (ເຊັົ່ນ: 
“ຂ ໍ້ມ ນດິບ” ກັບ  “ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ”) 

 

 

 

                                                    Somchit 



1.20 ໄດ້ຮັບການຈດັລະບຽບໃນເວລາສາ້ງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ 

 

 

 

 
ການສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກບ ໍ່ແມ່ນສ ິ່ງທ ິ່ທ່ານຄວນເຮັດ. 

ເຖ ງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເຂົື້າໄປໃນລາຍລະອຽດເພ ິ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບການສ້າງທັງຜະລ ດຕະພັນຂອງບ ລ ສດັຂອງທ່ານ ແລະ ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກ

ໂຕຣນິກໃນໂມດູນຕ ໍ່ໄປນ ື້, ຮັກສາຂັື້ນຕອນຕ ໍ່ໄປນ ື້ຢູູ່ໃນໃຈເມ ິ່ອທ່ານເລ ິ່ມພ ຈາລະນາວ ທ ການສ້າງເນ ື້ອຫາສາໍລັບເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລັກ

ໂຕຣນິກຂອງທ່ານ. 

1. ການຈັບພາບ 

ການສ້າງເນ ື້ອຫາເລ ິ່ມຕົື້ນດ້ວຍການລວບລວມຂ ໍ້ມູນທັງຫມົດທ ິ່ຈໍາເປັນເພ ິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່າງມ ປະສ ດທ ພາບສໍາລັບທັງບ ລ ສັດ ແລະ 

ຜະລ ດຕະພັນຂອງທ່ານ. ເພ ິ່ອເຮັດສ ິ່ງນ ື້, ຈົົ່ງຈ ິ່ໄວ້ວາ່ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນທ ິ່ດ ທ ິ່ສຸດກ່ຽວກັບຜະລ ດຕະພັນແມ່ນຜູ້ຜະລ ດ, ຖ້ານັື້ນແມ່ນທ່ານ, ດ ຫ າຍ! 

ຖ້າບ ໍ່ແມ່ນ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຕ ດຕ ໍ່ຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານເພ ິ່ອຮຽນຮູ້ເພ ິ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລ ດຂອງພວກເຂົາ. 

2. ການແກ້ໄຂ 

ການແກ້ໄຂປະກອບດວ້ຍການເລ ອກ ແລະ ການກະກຽມເອກະສານລາຍລັກອກັສອນ, ຮູບພາບ, 

ຫ  ສຽງເພ ິ່ອຖ່າຍທອດຂ ໍ້ມູນທ ິ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນລັກສະນະທ ິ່ຫນ້າສົນໃຈ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ 

ຕ້ອງການສ ິ່ມວນຊົນທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບສຽງທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ. 

3. ການຈດັລະບຽບ 

ສ ິ່ງທ ິ່ສໍາຄັນທ ິ່ສຸດ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດລະບຽບເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານເມ ິ່ອທ່ານໄດ້ແກ້ໄຂມັນ. 

ຖ້າທ່ານບ ໍ່ຈັດລະບຽບເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະສູນເສຍການຕ ດຕາມຢູ່າງໄວວາ, ໂດຍສະເພາະຫ ັງຈາກບາງເວລາ 

ບ່ອນໃດກ ຕາມທ ິ່ທ່ານເກັບຮັກສາໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນ ກອ ິ່ນໆ, ໃຊ້ສົນທ ສັນຍາການຕັື້ງຊ ິ່ທ ິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາ ແລະ 

ຕ ດຕາມສະບັບຢູ່າງວ່ອງໄວ (ເຊັົ່ນ: "ດ ບ" ທຽບກັບ "ແກ້ໄຂແລ້ວ") 

ໄດ້ຮັບການຈດັລະບຽບໃນເວລາສາ້ງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ. 
 

ສະໄລດ໌ 20 ຈາກ 26 

ການຈັບລະບຽບ ການເເກ້ໄຂ ການຈັບພາບ 

ການສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກບ ໍ່ແມ່ນສ ິ່ງທ ິ່ທ່ານຄວນເຮັດ. 

ເຖ ງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເຂົື້າໄປໃນລາຍລະອຽດເພ ິ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບການສ້າງທັງຜະລ ດຕະພັນຂອງບ ລ ສັດຂອງທ່ານ ແລະ ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກ

ໂຕຣນິກໃນໂມດູນຕ ໍ່ໄປນ ື້, ຮັກສາຂັື້ນຕອນຕ ໍ່ໄປນ ື້ຢູູ່ໃນໃຈເມ ິ່ອທ່ານເລ ິ່ມພ ຈາລະນາວ ທ ການສ້າງເນ ື້ອຫາສໍາລັບເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກ

ໂຕຣນິກຂອງທ່ານ 



1.21 ການນາໍໃຊ້ປະສ ດທ ພາບຂອງເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລກັໂຕຣນກິ 

 

 

ຮັກສາຈດຸຕ ໍ່ໄປນ ື້ຢູູ່ໃນໃຈຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານຢູ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 

ກຽມເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລກັໂຕຣນກິທງັໝດົຂອງທາ່ນໃຫພ້້ອມກອ່ນເລ ິ່ມກດິຈະກາໍການຄາ້ເອເລກັໂຕຣນກິຂອງທາ່ນ. 

ເນ ິ່ອງຈາກວ່າ 80% ຂອງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກທ ິ່ທ່ານສ້າງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມທັງຫມົດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຄ້າເອເລັກ

ໂຕຣນິກ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກສ ິ່ງທຸກຢູ່າງແມ່ນຂຶື້ນ ແລະ ແລ່ນກ່ອນທ ິ່ທ່ານຈະເລ ິ່ມຕົື້ນມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດເວລາຫ າຍ ແລະ ວຽກເສີມ. 

ຖ້າທ່ານບ ໍ່ມ ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານກຽມພ້ອມກ່ອນທ ິ່ທ່ານຈະເລ ິ່ມຕົື້ນ. ທ່ານອາດຈະພົບວ່າຕົວທ່ານເອງບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ບ ລ ການຄາ້

ເອເລັກໂຕຣນິກທ ິ່ສໍາຄັນເຊັົ່ນການຈ່າຍເງ ນ ຫ  ຜູ້ໃຫ້ບ ລ ການຂົນສົົ່ງ, ພາສ  ຫ   VMP. ສິີ່ງທີີ່ເພີີ່ມຕ ີ່ມ, 

ຖ້າຜູ້ຊ ື້ໃນອະນາຄດົຂອງທ່ານພົບວ່າຂ ໍ້ມູນຂອງທ່ານຂາດຫາຍໄປ, ພວກເຂົາເຈົື້າມ ແນວໂນ້ມທ ິ່ຈະຊ ື້ຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ, ແທນທ ິ່ຈະລົງທຶນເວລາ 

ແລະ ເງ ນເພ ິ່ມເຕ ມເພ ິ່ອໃຫ້ໄດ້ເນ ື້ອຫາທ ິ່ຕ້ອງການຈາກທ່ານ. 

ນ ື້ຫມາຍຄວາມວ່າການສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບແມ່ນຂ ໍ້ສະເຫນ ທ ິ່ມ ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ເມ ິ່ອທ່ານສ້າງມັນ, 

ການອັບໂຫລດ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໄປຍັງຫ າຍຮ້ອຍຊ່ອງທ່າງອອນໄລນ໌ໃຊ້ເວລາພຽງສອງສາມຄລ ກ. ການນໍາໃຊກ້ານຈັດການອາຫານ, 

ທ່ານສາມາດປັບປຸງຫ າຍຮ້ອຍຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫ າດ ແລະ ເຄ ິ່ອງມ ການປຽບທຽບລາຄາໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ. 

ສາ້ງເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລກັໂຕຣນກິຂອງທາ່ນເອງ. 

ພະຍາຍາມສ້າງເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານເອງ. ເຖ ງແມ່ນວ່ານ ື້ອາດຈະໃຊ້ເວລາພຽງເລັກນ້ອຍ, 

ແຕ່ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນມ ລາຄາຖ ກຫ າຍ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດເວລາຫ າຍ. ໂດຍການສາ້ງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກ

ໂຕຣນິກຂອງທ່ານເອງ, ບ ໍ່ມ ໃຜຈະຢດຸທ່ານຈາກການນໍາໃຊ້ມັນ ຫ  ກ່າວຫາທ່ານວ່າລັກລອບຮຽນແບບ. ນອກຈາກນັື້ນ, 

ທ່ານຈະຫ  ກເວັື້ນການສ ິ່ສານຜ ດ ຫ  ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຂອງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານໂດຍພາກສວ່ນທ ສາມ. 

ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຮວມເອົາແຈ້ງການລ ຂະສ ດຢູູ່ໃນເວບັໄຊຂອງເຈົື້າເມ ິ່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສາທາລະນະ. ການເຮັດແບບນ ື້ຈະບ ໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍໃດໆ, 

ນັື້ນອາດຈະຊ່ວຍຍັບຍັື້ງການລັກລອບ ຫ  ໃຫ້ຫ ັກຖານ, ຖາ້ທ່ານເຄ ຍຕັດສ ນໃຈຟ້ອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶີ່ງ ສໍາລັບການລັບລອບເນ ື້ອຫາທ ິ່ທ່ານສ້າງ. 

ສະໄລດ໌ 21 ຈາກ 26 

ການນາໍໃຊປ້ະສ ດທ ພາບຂອງເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລກັໂຕຣນກິ 
 

ຮັກສາຈດຸຕ ໍ່ໄປນ ື້ຢູູ່ໃນໃຈຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານຢູ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 
 

ກະກຽມເນ ື້ອຫາອີຄອມເມີຊທັງໝົດຂອງເຈົື້າໃຫ້
ພ້ອມກ່ອນເລີີ່ມກິດຈະກໍາການຄ້າເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງເຈົື້າ. 

ສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານເອງ 



1.22 ການເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ການລບັລອບຮຽນແບບ 

 

 

 

ການເປັນເຈົື້າຂອງ 

ການເປັນເຈົື້າຂອງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຄ້າເອເລກັໂຕຣນິກ ເລ ິ່ມຕົື້ນດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ເປັນເຈົື້າຂອງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ສ້າງເນ ື້ອຫາ, ບ ໍ່ມ ໃຜສາມາດຂັດຂວາງທ່ານຈາກການນໍາໃຊ້ ຫ  ກ່າວຫາທ່ານວ່າລັບລອບຮຽນແບບ. ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, 

ພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານສ້າງ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ເນ ື້ອຫາກ່ອນ. 

ຖ້າຜູ້ຂາຍອອນໄລນ໌ອ ິ່ນຖ່າຍຮູບຜະລ ດຕະພັນ ຫ  ການອອກແບບຂອງທ່ານ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ມັນໄປທາງອອນໄລນ໌ໂດຍອ້າງວາ່ເປັນຂອງຕົນເອງ, 

ທ່ານຈະບ ໍ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງການຮຽກຮອ້ງຂອງພວກເຂົາໄດ້ ເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານສາມາດພ ສູດວ່າທ່ານເປັນຜູ້ທໍາອ ດທ ິ່ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ມັນ (ຕົວຢູ່າງ: 

ຜ່ານຫ ັກຖານສະແດງ, ການລົງທະບຽນຊ ິ່ໂດເມນ ຫ  ພາບຫນ້າຈ ຈາກບ່ອນເກັບມ້ຽນບົນອ ນເຕ ເນັດ), ຫ  ຜ່ານມາດຕະການປ້ອງກັນ IP 

ອ ິ່ນໆເຊັົ່ນການລົງທະບຽນເຄ ິ່ອງຫມາຍການຄ້າ, ແລະ ອ ິ່ນໆ. ລວມທັງການແຈ້ງການລ ຂະສ ດຢູູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານກ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. 

ໃນຄວາມເປັນຈ ງ, ຖ້າຜູ້ຂາຍອອນໄລນ໌ໃຊ້ບາງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ ແລະ ຕັດສ ນໃຈໃຊ້ມັນເພ ິ່ອຈຸດປະສົງການໂຄສະນາ. ແນ່ນອນທ່ານ

ຈະບ ໍ່ສາມາດຢດຸພວກມັນໄດ້. ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕ ໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍສາມາດມ ຄ່າໃຊຈ້່າຍຫ າຍສໍາລັບ SMEs, ແລະ 

ລັກສະນະສາກົນຂອງອ ນເຕ ເນັດອາດຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນ ນຄະດ ບ ໍ່ສາມາດປະຕ ບັດໄດ້. 

ນັື້ນແມ່ນເຫດຜົນທ ິ່ວ່າການເຜ ຍແຜ່ເນ ື້ອຫາກອ່ນໄວອັນຄວນ ແລະ ເລ ື້ອຍໆແມ່ນສໍາຄັນ. ມ ລະບົບການຮັບຮູ້ການລ່ວງລະເມ ດ 

ອ ງຕາມວັນທ ຂອງການພ ີມເຜ ຍແຜ່ເນ ື້ອ. ຫມາຍຄວາມວາ່, ຖ້າທ່ານເປັນຄົນທໍາອ ດທ ິ່ເຜ ຍແຜ່ປະໂຫຍກ, ຮູບພາບ ຫ  ວ ດ ໂອ, 

ເຄ ິ່ອງຈັກຊອກຫາຈະຮັບຮູ້ມັນເປັນຕົື້ນສະບັບ. ແລະປູ່ຽນເສັື້ນທາງການຈະລາຈອນຫ າຍໄປຫາປະໂຫຍກນັື້ນ, ດັົ່ງນັື້ນ, ຄູ່ແຂ່ງໃດໆທ ິ່ພະຍາຍາມ

ລັກລອບທ່ານຈະມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຊ້ເຄ ິ່ອງຈກັຊອກຫາຖ ກອອກແບບເພ ິ່ອນໍາຜູ້ເຂົື້າຊົມໄປຫາແຫ ່ງທ ິ່ແທ້ຈ ງ ແລະ 

ໄວທ ິ່ສຸດຂອງເນ ື້ອຫາທ ິ່ໄດ້ຮັບ. 

ສະໄລດ໌ 22 ຈາກ 26 

ການເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ການລບັລອບຮຽນແບບ 
 

ການເປນັເຈ ົື້າຂອງ 

ການເປັນເຈົື້າຂອງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ເລ ິ່ມຕົື້ນດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ເປັນເຈົື້າຂອງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ສ້າງເນ ື້ອຫາ, 

ບ ໍ່ມ ໃຜສາມາດຂັດຂວາງທ່ານຈາກການນໍາໃຊ້ ຫ  ກ່າວຫາທ່ານວ່າລັບລອບຮຽນແບບ. ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານສ້າງ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ເນ ື້ອຫາກ່ອນ. 
 

ໃນຄວາມເປັນຈ ງ, ຖ້າຜູ້ຂາຍອອນໄລນ໌ໃຊ້ບາງເນ ື້ອຫາຂອງທ່ານ ແລະ 

ຕັດສ ນໃຈໃຊ້ມັນເພ ິ່ອຈຸດປະສົງການໂຄສະນາ. ແນ່ນອນທ່ານຈະບ ໍ່ສາມາດຢຸດພວກມັນໄດ້. 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕ ໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍສາມາດມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ າຍສໍາລັບ SMEs, ແລະ 

ລັກສະນະສາກົນຂອງອ ນເຕ ເນັດອາດຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນ ນຄະດ ບ ໍ່ສາມາດປະຕ ບັດໄດ້. 



1.23 ຮັບຜ ດຊອບຕ ໍ່ສ ິ່ງທ ິ່ທ່ານເຜ ຍແຜ່ 

 

 

ການເຜ ຍແຜ່ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກບ ໍ່ພຽງແຕ່ມາດ້ວຍການອະນຸຍາດເທົົ່ານັື້ນ. ແຕ່ຍັງຄວາມຮັບຜ ດຊອບ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ສ້າງເນ ື້ອຫາ ແລະ 

ການເປັນເຈົື້າຂອງ, ລູກຄ້າ ຫ  ຜູ້ໃຫ້ບ ລ ການສາມາດຮັບຜ ດຊອບຖ້າຂ ໍ້ມູນຂາດຫາຍໄປ ຫ  ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ. 

ຈ ິ່ໄວ້ວ່າຜູຂ້າຍອອນໄລນ໌ຕ້ອງການໃຫ້ເນ ື້ອຫາຄົບຖ້ວນສມົບູນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງສໍາລັບຜູ້ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ 

ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການຫ  ກເວັື້ນການສ ິ່ສານຜ ດໃນທົົ່ວລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ. 

 

 

 

1.24 ກດິຈະກາໍ - ສາ້ງເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລກັໂຕຣນກິຂອງທາ່ນເອງ 

 

ບົດຝຶກຫັດນ ື້ບ ໍ່ມ ຢູູ່ໃນສະບັບ PDF ຂອງຫຼັກສ ດນ ື້.

ສະໄລດ໌ 23 ຈາກ 26 

ຮບັຜ ດຊອບຕ ໍ່ສ ິ່ງທ ິ່ທາ່ນເຜ ຍແຜ  ່

ການເຜ ຍແຜ່ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ

ບ ໍ່ພຽງແຕ່ມາດ້ວຍການອະນຸຍາດເທົົ່ານັື້ນ. ແຕ່ຍັງຄວາມຮັບຜ ດຊອບ. 

ໃນຖານະເປັນຜູ້ສ້າງເນ ື້ອຫາ ແລະ ການເປັນເຈົື້າຂອງ, ລູກຄ້າ 

ຫ  ຜູ້ໃຫ້ບ ລ ການສາມາດຮັບຜ ດຊອບຖ້າຂ ໍ້ມູນຂາດຫາຍໄປ 

ຫ  ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ. 

ຈ ິ່ໄວ້ວ່າຜູ້ຂາຍອອນໄລນ໌ຕ້ອງການໃຫ້ເນ ື້ອຫາຄົບຖ້ວນສົມບູນ 

ແລະ ຖ ກຕ້ອງສໍາລັບຜູ້ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ 

ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການຫ  ກເວັື້ນການສ ິ່ສານຜ ດໃນທົົ່ວລະບົບຕ່ອ

ງໂສ້ການສະຫນອງການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ. 
 

ສະໄລດ໌ 24 ຈາກ 26 

ກິດຈະກາໍ - ສາ້ງເນ ື້ອຫາການຄາ້ເອເລກັໂຕຣນິກຂອງທາ່ນເອງ 

 

ບົດຖອດຄວາມ 

ເນ ື້ອຫາບ ລິສັດ ເນ ື້ອຫາຜະລິດຕະພັນ 

ພີມຄໍາຕອບຂອງທ່ານສໍາລັບແຕ່ລະອົງປະກອບຂ້າງລຸ່ມນີື້. 
ຄໍາຕອບຂອງທ່ານຈະຖ ກບັນທຶກ ແລະ ສົົ່ງອອກເປັນເອກະສານ PDF ໃຫ້ທ່ານທົບທວນພາຍຫັຼງ. 



1.25 ຈຸດສໍາຄນັ 

 

 

ຈ ິ່ໄວ້ວ່າ: 

• ການສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບສາມາດເບ ິ່ງຄ ວ່າມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫ າຍ. 

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສ ິ່ງສໍາຄັນຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະສບົຜົນສໍາເລັດໃນການຂາຍອອນໄລນ໌. 

• ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ: ເນ ື້ອຫາຜະລ ດຕະພັນ ແລະ ບ ລ ສັດ. 

ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານ ື້ຖ ກແຍກອອກຕ ິ່ມອ ກ ຂຶື້ນກັບພາກສວ່ນກ່ຽວຂອ້ງທ ິ່ເຂົາເຈົື້າແກ້ໄຂ. 

• ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກມ ທັງສ ດ ແລະ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ. ການເປັນເຈົື້າຂອງເນ ື້ອຫາ ແລະ ຜູ້ສ້າງ 

ທ່ານຄວາມຮັບຜ ດຊອບໃນການຮັບປະກັນວາ່ເນ ື້ອໃນຄບົຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ. ໃນອີກດ້ານໜຶີ່ງ, ທ່ານຍງັມີສິດ
ໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງຈາກການລກັລອບຮຽນແບບ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະໄລດ໌ 25 ຈາກ 26 

ສະຫຼຸຸບ 

ຈ ີ່ໄວ້ວ່າ: 

ການສ້າງເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບສາມາດເບ ິ່ງຄ ວ່າມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 

ໃຊ້ເວລາຫ າຍ. ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ມັນເປັນສ ິ່ງສໍາຄັນຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຂາຍອອນໄລນ໌. 

ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ: ເນ ື້ອຫາຜະລ ດຕະພັນ ແລະ ບ ລ ສັດ. 

ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານ ື້ຖ ກແຍກອອກຕ ິ່ມອ ກ ຂຶື້ນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ ິ່ເຂົາເຈົື້າແກ້ໄຂ. 

ເນ ື້ອຫາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກມ ທັງສ ດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ. ການເປັນເຈົື້າຂອງເນ ື້ອຫາ ແລະ ຜູ້ສ້າງ 

ທ່ານຄວາມຮັບຜ ດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າເນ ື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ. ໃນອີກດ້ານໜຶີ່ງ, ທ່ານ
ຍັງມີສິດໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງຈາກການລັບລອບຮຽນແບບ. 

 



1.26 ຂອບໃຈທີີ່ສ າເລດັຫຼກັສ ດການຝກຶອບົຮມົ 
 

 

 

 

 

 
 
 

ສະຖາບັນການຄາ້ SME 

ຂອບໃຈທີີ່ສໍາເລັດຫັຼກສ ດການຝຶກອົບຮົມ. 

ທ່ານຈະຖ ກນໍາກັບຄ ນສ ່ໜ້າຂອງບົດຮຽນໂດຍອັດຕະໂນມດັ. 


