
          

"E-commerce ตลาดออนไลน์ 
เพิ่มยอดขายธุรกิจยานยนต์" 

อ. สบืศกัดิ* ลิ,วลกัษณ ์
ผูก้อ่ต ั6ง Vcommerce 

line@ : @vcommerce  
(อยา่ลมื @ นะครบั) 

www.facebook.com/groups/veesuebsak/
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การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

เว็บเพจ  
สนิคา้ A

หนา้เว็บเพจหลายหนา้ เชื*อมโยงกนัผา่นทางไฮ
เปอรล์งิก ์เพื*อนําเสนอขอ้มลูผา่นคอมพวิเตอร ์โดย

ถกูจัดเกบ็ไวใ้นเวลิดไ์วดเ์ว็บ 

เว็บเพจ  
สนิคา้ B

เว็บเพจ  
ขอ้มลูรา้นคา้

เว็บเพจ  
ขอ้มลูตดิตอ่รา้นคา้

WEBSITE



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

• เขา้ถงึไดท้กุที, 
  = เราขยายสาขาไปท ั,วโลก 
• เขา้ถงึไดท้กุเวลา 
  = เราเป็น 7/11 เปิดรา้นไดต้ลอด 24 ชม. 
• นําเสนอขอ้มลูจาํนวนมาก  
  โดยใชต้น้ทนุต่าํ 
• ปรบัปรงุขอ้มลูไดง้า่ยและเร็วกวา่สื,ออื,น 
• วดัผลทางการตลาดไดช้ดัเจน



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

• เว็บไซตห์นา้แรก (HOMEPAGE)  
  สาํคญัที,สดุ คนเห็นมากที,สดุ 
• ผูเ้ย ี,ยมชมเว็บ มกัอา่นเนื6อหาผา่นๆ 
  ไมอ่า่นละเอยีด 
• ธรรมชาตจิะอยูห่นา้เว็บไมเ่กนิ 1 - 2 นาท ี
• แนวโนม้ผูเ้ย ี,ยมชม มกัไมเ่ชื,อถอืขอ้มลู     
  บนเว็บไซต ์



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

• คดิใหญ ่เร ิ,มทาํเล็กๆ 
• เจา้ของตอ้งเรยีนรูก้ระบวนการดว้ยตนเอง 
• กลา้ลองผดิลองถกู 
• ใชก้ลยทุธแ์บบตน้ทนุต่าํ แตถ่กูตอ้ง 
• ตอ้งม ั,นใจ! เว็บไซตป์ระสบความสาํเร็จได ้
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การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

Domain Name 
Website Design 

Development 
Hosting

Product / Services  
Picture 
Profile 
Contact 
Update Data 

Online Media 
Offline Media

1. 
การสรา้ง
เว็บไซต์

2. 
การจดัการ
เว็บไซต์

3. 
การโปรโมท
เว็บไซต์



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

ประเภทของ Domain Name 
1.  Generic Domain Name: เห็นผลเร็ว แตไ่มด่ใีนระยะยาว 
 Ex: book.com, shop.com, home.com 

2.  Brand Name: เห็นผลชา้ แตไ่ดผ้ลในระยะยาว 
     Ex: amazon.com, ebay.com, apple.com 

3.Generic + Brand Name:  นยิมใชก้นัสว่นใหญ่ 
Ex: homepro.co.th, officemate.co.th, nokair.com 

4.  Brand Name ที,สื,อถึงธุรกิจ: ดทีี*สดุแตห่ายาก 
     Ex: tarad.com, sanook.com, pramool.com



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

เทคนคิการต ั6ง Domain Name 

1. ตวัอกัษรตั Lงแต ่3-63 และตอ้งใช ้a-z, 0-9, ขดีกลาง (-) และ ".“ เทา่นัLน 
2. เลอืกใชน้ามสกลุ Domain มาตรฐาน 
 สากล 
 .com (= Commercial) – เว็บไซต์ธุรกิจการค้า  
.biz  (= Business) - เว็บไซต์ธุรกิจการค้า 
 .net (= Network) - เว็บไซต์ที*มีการทํางานเกี*ยวกับเครือข่าย 
  .org (= Organization) - เว็บไซต์องค์กรที*ไม่แสวงหากําไร 
  .info - เว็บไซต์ที*นําเสนอข้อมูลเป็นหลัก  
ไทย 
  .in.th - เว็บไซต์บุคคลธรรมดา 
 .co.th .ac.th .or.th .go.th - เว็บไซต์ธุรกิจ การศึกษา องค์กร 
ภาครัฐ 
3. ไมค่วรสะกดยาก และยาวเกนิไป 
4. หลกีเลี*ยงการใช ้ขดีกลาง (-) ยกเวน้กรณีที*ชื*อ Domain  
    อา่นยาก 
5. ตวัอกัษรเล็กหรอืใหญ ่ไมม่ผีลตอ่การตั Lง Domain Name

การต ั6ง Domain Name  
ที,มคีณุภาพ  
จะชว่ยใหล้กูคา้ 
จดจาํงา่ย  
บอกตอ่งา่ย  

ชว่ยเพิ,มคนเขา้ชม
เว็บไซต ์



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

 5    ปจัจยักบัการออกแบบเว็บไซตท์ี,ด ี

1.ความสามารถในการเขา้ถงึเว็บไซต ์
2.ความเร็วในการเขา้ถงึเว็บไซต ์
3.ความเป็นเอกลกัษณ ์
4.เว็บไซตใ์ชง้านงา่ย 
5.เว็บไซตม์คีวามนา่เชื,อถอื



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

1/5 ความสามารถในการเขา้ถงึ 

1. รองรับ Screen Resolutions หลายขนาด  
    แนวโนม้ใช ้1366*768 มากกวา่ 1024*768 
    ดทูี* http://truehits.net/graph/graph_stat.php#RES  
2. รองรับหลาย Web Browsers 
    แนวโนม้ใช ้Chrome มากกวา่ IE8 
3. Front: มาตรฐาน 
    - ไทย: Tahoma, Microsoft Sans Serif 
    - องักฤษ: Arial, Time New Roman 
4. เลี*ยงการใช ้Pop Up Page (ถา้จําเป็น) 
5. ทกุ Web Page ควรม ีLink กลบัสู ่Homepage

source: truehits.net

http://truehits.net/graph/graph_stat.php


Screen Resolutions 1024*768 px

Screen Resolutions 1366*768 px 

คลกิกลบัสู ่
Homepage 

คลกิกลบัสู ่
Homepage 

ปรบัขนาดอกัษร
ได้

แจง้ Browser ที,
เหมาะสม



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

2/5 ความเร็วในการเขา้ถงึเว็บไซต ์
1.ออกแบบหนา้เว็บไซตโ์ดยใชห้ลกัการเขยีน HTML ที*สามารถแสดง
หนา้จอสว่นบนของหนา้เว็บไดโ้ดยไมต่อ้งรอใหห้นา้เว็บ Load หมด
กอ่น 
2.ขนาดไฟลร์ปูภาพไมใ่หญจ่นเกนิไป  
(Resize รูปให้มีขนาดเหมาะกับการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์) 
3.ใช ้Web Hosting ที*มคีวามเร็วด ีเขา้เร็วทั Lงในและตา่งประเทศ 
4.เลี*ยงการใช ้Flash - การใสเ่สยีงเพลง

3/5 ความเป็นเอกลกัษณ ์
1.โทนสสีะทอ้นอารมณ ์

- วรรณะรอ้น (Warm Tones) – สะทอ้นความสดใส 
 ทรงพลงั สนุกสนาน…แดง สม้ เหลอืง 
- วรรณะเย็น (Cool Tones) – สะทอ้นความสบาย  
 สดชื*น ปลอดภยั …น ้าํเงนิ มว่ง เขยีว  

2.ภาพประกอบแสดงเอกลกัษณธ์รุกจิ 
3.เนืLอหาชดัเจน ตรงประเด็น สะทอ้นบคุลกิของธรุกจิ 



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

4/5 เว็บไซตใ์ชง้านงา่ย 
1.Logo ร้านค้า ควรอยู่ตําแหน่งมุมบนซ้ายมือ  
2.Tag Line อธิบายเว็บไซต์ (แนะนําว่าควรอยู่ติด
กับ Logo) 
3.ระบบ Navigation ใชง้านงา่ย 
4.จัดเรยีงลําดบัการนําเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต ์
5.ม ีSitemap ใหผู้เ้ยี*ยมชมเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย

5/5 เว็บไซตม์คีวามนา่เชื,อถอื 
1.ออกแบบใหด้เูป็นมอือาชพี 
2.แสดงขอ้มลูรา้นคา้ ที*อยู ่และการตดิตอ่ชดัเจน 
3.กรณีมกีารขายสนิคา้และสง่ทางไปรษณีย ์ควรตดิตั Lงระบบ 
Tracking 
4.แสดงเครื*องหมายรับรองความน่าเชื*อถอื เชน่ ISO, DBD 
Registered, DBD Verified



LOGO กลับสู่ 
Homepage

TAG LINE 
ชัดเจน สมีเีอกลกัษณ์เนื6อหาตรง

ประเด็น

ภาพประกอบ
ชดัเจน

ใหค้วามรูส้กึเป็น
กนัเอง

ไมเ่หมาะกบั IE



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

ขอ้มลูสนิคา้

ขอ้มลูรา้นคา้

ขอ้มลูการตดิตอ่



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

ขอ้มลูสนิคา้/บรกิาร 

รปูภาพสนิคา้

✓ มรีายละเอยีดชดัเจน ตดัสนิใจซืLอไดท้นัท ี
✓ ความหลากหลายของสนิคา้ใหเ้ลอืกซืLอ 
✓ แสดงเครื*องหมายรับรองคณุภาพสนิคา้ (ถา้ม)ี   
   เชน่ GMP, HACCP ฯลฯ – เพิ*มความน่าเชื*อถอื 
✓ หมั*น Update ขอ้มลูใหท้นัสมยั  
   โดยเฉพาะ “ราคาสนิคา้” 

✓ ภาพคมชดั สวยงาม เห็นแลว้น่าซืLอ 
✓ อาจมรีปูใหเ้ห็นหลายมติ ิ(360 องศา) 
✓ ขนาดไฟลร์ปูภาพไมเ่ล็กหรอืใหญจ่นเกนิไป 
✓ ทําเป็น VDO แนะนําสนิคา้ผา่น YouTube  



การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

ขอ้มลูรา้นคา้ & การตดิตอ่
✓ ประวตัคิวามเป็นมาของรา้นคา้เรา 
✓ รปูภาพรา้นคา้ พนักงาน รถขนสง่ อปุกรณ-์เครื*องจักร  
✓ วนั-เวลาทําการ 
✓ วธิกีารชาํระเงนิ 
✓ ชอ่งทางตดิตอ่ (โทรศพัท,์ มอืถอื, แฟกต,์ อเีมล,์  
    e-Contact Form, Facebook, LINE ฯลฯ)  
✓ รปูแผนที*ตั Lง (สํานักงานใหญ,่ สาขา)  
    ถา้ไมม่ลีองใช ้Google Map ทําไดเ้องภายใน 5 นาท ี
✓ เครื*องหมายรับรองความน่าเชื*อถอื (ถา้ม)ี  
    เชน่ ISO, DBD Registered, DBD Verified 
✓ ทําเป็น VDO แนะนํารา้นคา้ผา่น YouTube 



Ex: makepoloshirt.ckone.co.th

รปูภาพหลายมมุ
มอง

รายละเอยีดสนิคา้
ชดัเจน

ขอ้มลูตดิตอ่
ชดัเจน

นําเสนอผา่น 
YouTube
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การสรา้งเว็บไซต์ 
ดว้ยคณุสมบตัขิองเว็บที,ด ี

Domain Name 
Website Design 

Development 
Hosting

Product / Services  
Picture 
Profile 
Contact 
Update Data 

Online Media 
Offline Media

1. 
การสรา้ง
เว็บไซต์

2. 
การจดัการ
เว็บไซต์

3. 
การโปรโมท
เว็บไซต์



หลกัการพฒันาเว็บไซต์ 
ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

ต ั6งวตัถปุระสงคข์อง
เว็บไซต์ 1

จดัทาํขอ้มลูขึ6นเว็บไซต์

ประชาสมัพนัธเ์ว็บไซต์
3

5

4
2

กาํหนด 
Positioning ให้
ชดัเจน

วดัผลสาํเร็จ6กาํหนดแนวคดิและรปูแบบเว็บไซต์



หลกัการพฒันาเว็บไซต์ 
ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

1/6 ต ั6งวตัถปุระสงคข์องเว็บไซต์

ขายสนิคา้/บรกิาร ?

สรา้งภาพลกัษณ ์?

สรา้ง Community ?

เพิ,มชอ่งทางตดิตอ่กบัลกูคา้ ?

นําเสนอขอ้มลูสนิคา้/บรกิาร ?



หลกัการพฒันาเว็บไซต์ 
ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

2/6 กาํหนด Positioning ใหช้ดัเจน

= วเิคราะหก์ลุม่เป้าหมายของเว็บไซต ์(5W-1H)

• Who  - ลกูคา้ของเราคอืใคร 
     (อาย ุ– เพศ – การศกึษา – รายได ้– อาชพี ฯลฯ) 
• Where - ลกูคา้ของเราอยูท่ ี,ไหน 
     (ประเทศไทย – ตา่งประเทศ) 
• What  - อะไรคอืสิ,งที,ลกูคา้ตอ้งการ 
     (คณุภาพ ราคา ความสะดวก ฯลฯ) 
• Why  - ทาํไมลกูคา้ถงึซื6อสนิคา้/บรกิารของเรา 
     (คุม้คา่คุม้ราคากวา่คูแ่ขง่ ฯลฯ) – Online Survey 
• When  - เมื,อใดที,ลกูคา้ตอ้งการสนิคา้/บรกิารของเรา 
     (ชว่งเทศกาล ชว่งฤดฝูน ชว่งวนัหยดุยาว ฯลฯ)  
• How  - แลว้เราจะทาํอยา่งไร ? 
                               (กจิกรรมทางการตลาด – ลด แลก แจก แถม)



หลกัการพฒันาเว็บไซต์ 
ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

2/6 กาํหนด Positioning ใหช้ดัเจน

• Who    - ลกูคา้ของเราคอืใคร ? 
• Where  - ลกูคา้ของเราอยูท่ ี,ใหน ? 
• What    - อะไรคอืสิ,งที,ลกูคา้ตอ้งการ ? 
• Why    - ทาํไมตอ้งซื6อเรา ? 
• When    - ซื6อเมื,อใหร ่? 
• How    - ซื6ออยา่งไร ?



หลกัการพฒันาเว็บไซต์ 
ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

3/6 กาํหนดแนวคดิและรปูแบบเว็บไซต์

• ชื,อเว็บไซตท์ี,จดจาํงา่ย บอกตอ่งา่ย 
• หาจดุเดน่ จดุขาย  
• นําเสนอไอเดยีแปลกใหมจ่ากคูแ่ขง่ขนั



หลกัการพฒันาเว็บไซต์ 
ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

3/6 กาํหนดแนวคดิและรปูแบบเว็บไซต์

วิธีศึกษาคู่แข่งขันทางออนไลน์ 
(Competitor Analysis)



หลกัการพฒันาเว็บไซต์ 
ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

3/6 กาํหนดแนวคดิและรปูแบบเว็บไซต์

1. เยี,ยมชมเว็บไซตค์ูแ่ขง่ขนับอ่ยๆ 
2. ศกึษาขอ้มลูทางการเงนิของคูแ่ขง่ขนั (www.dbd.go.th) 
3. รับขอ้มลูขา่วสารของคูแ่ขง่ (สมคัร Mailing List) 
4. เขา้รว่ม Web Board ของคูแ่ขง่ (ศกึษาพฤตกิรรมลกูคา้ของคูแ่ขง่) 
5. ศกึษาสถติขิองคูแ่ขง่ดว้ย www.truehits.net (เว็บเก็บสถิติของไทย) 
6. ศกึษาคูแ่ขง่ดว้ย www.alexa.com (จัดอนัดบัเว็บทั*วโลก) 
7. ศกึษาคูแ่ขง่จากอดตีดว้ย www.archive.org  

(ชว่ยใหเ้ห็นพัฒนาการของเว็บไซต)์ 
8. ปลอมตวัเป็นลกูคา้ (Chat, Email, Facebook, Twitter ฯลฯ)

http://www.dbd.go.th/
http://www.truehits.net/
http://www.truehits.net/
http://www.alexa.com/
http://www.archive.org/
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4/6 จดัทาํขอ้มลูขึ6นเว็บไซต์

• แบง่ขอ้มลูเป็น Paragraph ใหอ้า่นงา่ย  
  พรอ้มใสห่วัเรื*องแตล่ะ Paragraph 
• ขอ้มลูแตล่ะ Paragraph ควรม ี1 ประเด็น  
  (ไมเ่ขยีนวกไปวนมา) 
• ขอ้มลูไมย่าวจนเกนิไป (ถา้จําเป็นกย็าวได)้  
  เพราะอา่นจากหนา้เว็บ 
• ขอ้มลูสาํคญัใหนํ้าขึ6นมาเขยีนกอ่น  
  เพราะทา้ย Paragraph อาจอา่นไมถ่งึ 
• ขยนั “เวน้วรรค” ชว่ยเรื*องตดัคํา 
  เวลาแสดงผลหนา้เว็บไซต ์
• ควรมสีรปุเพื*อ Take Action กบัผูอ้า่น  
  เชน่ รบีตดัสนิใจวนันีL, อยา่มวัรอชา้ โทรเลย ฯ 
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4/6 จดัทาํขอ้มลูขึ6นเว็บไซต์

Content ที,เหมาะกับ Search Engine 
• ใส ่Title Tag, Meta Keywords, Meta Description ทกุหนา้ 
  (ควรแตกตา่งกนัตามเรื*องราวนัLนๆ) 
• Keywords สําคญัมากนะจะ๊  
  - ควรใส ่Keywords ในชื*อเรื*อง และชว่งตน้ๆ ของ Content 
  - ใส ่Keywords ใหห้นาแน่น (แตอ่ยา่เยอะจนดไูมเ่ป็นธรรมชาต)ิ 
  - ตั Lงชื*อไฟลร์ปูภาพเป็น Keyword 
  - สําหรับ Content ภาษาไทย ควรเวน้วรรค หรอืใชเ้ครื*องหมายขดี ( - ) เพื*อให ้  
    Search Engine มองเป็น Keywords 
• เขยีนเว็บดว้ยภาษางา่ยๆ ไมใ่ช ้Code ที,ซบัซอ้น 
• หลกีเลี,ยงการออกแบบเว็บไซตด์ว้ย Flash 
• ขนาดไฟล ์HTML ของหนา้เว็บไซตไ์มค่วรเกนิ 32K
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Title Tag 

Keyword

ALT IMG Tag

Keyword

Keyword

Keyword
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4/6 จดัทาํขอ้มลูขึ6นเว็บไซต์

เครื,องมอืวเิคราะหค์วามหนาแนน่ของ Keywords 

www.ranks.nl

Ex: thaibodyguard.com

ความหนาแนน่

ความนยิม
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เครื,องมอืชว่ยต ั6ง Keywords โดนๆ 

www.adWords.google.com
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เครื,องมอืวเิคราะหแ์นวโนมข้อง Keywords 
www.google.co.th/trends
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เครื,องมอืวดัประสทิธภิาพ Contents

4/6 จดัทาํขอ้มลูขึ6นเว็บไซต์

www.seocentro.com

Ex: thaibodyguard.com
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4/6 จดัทาํขอ้มลูขึ6นเว็บไซต์

เทคนคิตรวจสอบวา่ Google รูจ้กัเว็บไซตเ์ราแคไ่หน 
 
                          ดจูาํนวนเว็บไซตท์ี, Link กลบัมาที,เว็บเรา 
     link:www.yoursite.com

ดจูาํนวนหนา้เว็บที, Google รูจ้กัเรา 
site:www.yoursite.com
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5/6 ประชาสมัพนัธเ์ว็บไซต์

Offline Media    Online Media 

มุ่งเน้
นสื่อ Online

• Banner Advertising 
• Link Exchange 
• email Marketing 
• PR & Press Release 
• Search Engine Marketing 
• Affiliate Marketing 
• Viral Marketing 
• Blog Marketing 
• RSS Feed 
• VDO Marketing 
• Mobile Marketing 
• Location Marketing 
• Social Marketing 
• e-Marketplace

• TV / Radio 
• Print Ads. 
• Outdoor media 
• Press Conference 
• Exhibition 
• Training / Seminar
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5/6 ประชาสมัพนัธเ์ว็บไซต์

หลกัการเลอืกลงโฆษณาออนไลน ์

1.เว็บที*ม ี“ลกูคา้เป้าหมาย” ของเรา 
2.เว็บที*ม ี“ผูเ้ขา้ชมจาํนวนมาก”  
(บางครั Lงนอ้ยก ็OK) 
3.ลงโฆษณา “หลายเว็บ” ดกีวา่เว็บเดยีว 
4.ลงโฆษณาใน “ชว่งเวลา” ที*เหมาะสม 
5.หมั*น “เปลี,ยน” Banner บ่อยๆ  
(Banner มีอายุเฉลี*ย 2 สัปดาห์) 
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5/6 ประชาสมัพนัธเ์ว็บไซต์

ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตาม
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ* ขอ้มลูจากการสํารวจสถานภาพพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสข์องประเทศไทย พ.ศ.2553 โดย สํานักงานสถติแิหง่ชาติ
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5/6 ประชาสมัพนัธเ์ว็บไซต์

     Online Media 

1. Email (55%) 
2. Banner (33%) 
3. Search Engine (31.4%) 
4. Web board (28%) 
5. Social Network: Facebook, Twitter (14%) 
6. Affiliate Marketing (6%) 
7. Mobile Marketing (2%) 
8. Other  (1%)

     Offline Media 

1.แผน่พับ/โบรชวัร/์นามบตัร (68%) 
2.สื*อสิ*งพมิพ ์นติยสาร นสพ. (60%) 
3.ป้าย โปสเตอร ์Billboard (35%) 
4.ออกบูธ๊ (27%) 
5.สื*อวทิย ุโทรทศัน ์(11%) 
6.อื*นๆ (0.4%)

* ขอ้มลูจากการสํารวจสถานภาพพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสข์องประเทศไทย พ.ศ.2553 โดย สํานักงานสถติแิหง่ชาติ
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6/6 วดัผลสาํเร็จ

เสยีเงนิ:  www.truehits.net (Local) 
ฟร!ี:   www.histats.com (Local)  
  www.stats.in.th (Local)   
  www.google.com/analytics/ (Global) 
  

1.ลงทะเบยีน  > 2.สรา้งโปรไ์ฟล ์> 3.ไดร้บัโคด๊ > 4.ตดิโคด๊บนเว็บ      > 5.ดสูถติ ิ
   

เครื,องมอืวดัสถติพิฤตกิรรมผูช้มเว็บไซต์

http://www.truehits.net/
http://www.histats.com/
http://www.stats.in.th/
http://www.google.com/analytics/
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