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Shopping Online
อย่างไร
ให้ ได้ประโยชน์สูงสุด

สมั ย ก่ อ นการจะได้ สิ่ ง ของที่ เ รา
ต้องการสักชิน้ นึง คงต้องมีกระบวนการ
มากมายตัง้ แต่เราต้องหาข้อมูลว่า ของ
ที่ เ ราอยากได้ นั้ น มี ข ายที่ ไ หน ถาม
เพื่อนบ้าง ถามพี่น้องบ้าง ราคาเท่าไร
ถูกหรือแพง บางทีไปถึงร้านก็เพิ่งรู้ว่า
ราคาแพงกว่าที่เราจ่ายไหว หรือบางที
ไปถึงก็เพิ่งรู้ว่าสินค้าหมด ก็เท่ากับว่า
เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายไปโดยใช่
เหตุ แต่วนั นีเ้ ราสามารถหาสิง่ ของทีเ่ รา
ต้องการได้ รูร้ าคาเลยว่าต้องจ่ายเท่าไร
แล้วยังรู้อีกว่าของนั้นจะส่งมาถึงเรา
ประมาณเมือ่ ไร ซึง่ นัน่ ก็มาจากอิทธิพล
ของอินเทอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มทุกอย่างทัว่ โลก
เข้าด้วยกัน ดังนั้นเราจึงสามารถซื้อ
ของได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ตราบ
เท่าที่เราจะต้องการ แถมได้ราคาที่เรา
ถูกใจ ในเวลาที่เราต้องการอีกด้วย
แต่เพราะว่าเดีย๋ วนี้ การจะซือ้ อะไร
ช่างท�ำได้ง่ายเหลือเกิน ก็อาจจะท�ำให้
เราใช้จ่ายเกินตัว จนกลายเป็นติดกับ
ดักของการช้อปออนไลน์เสียแล้ว ดัง
นัน้ วันนีผ้ ทู้ นี่ ยิ มการซือ้ ของออนไลน์จงึ
ควรต้องรู้ถึงวิธีการจัดการเรื่องนี้อย่าง
ถูกต้อง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง
ในระยะยาว
1. ทบทวนให้ดีว่าของชิ้นนี้มีความ
จ�ำเป็นกับเราไหม เพราะการ Shopping
online เป็นเรื่องที่รวดเร็วมาก เมื่อเรา
ดูของที่สนใจบางทีอารมณ์ที่เราอยาก
ได้อาจจะอยู่เหนือเหตุผล จนท�ำให้ข้นั
ตอนการซื้อผ่านไปอย่างรวดเร็ว กว่า
จะมีสติรู้ตัวก็กดจ่ายเงินไปเรียบร้อย
แล้ว แล้วพอผ่านไป 3-4 วัน ของมาส่ง
ปรากฏว่าความต้องการอยากได้มัน

หายไปเสียแล้ว ก็กลายเป็นว่าเราสั่ง
ของมาทิ้ ง โดยใช่ เ หตุ ดั ง นั้ น ลองใช้
วิ ธีว ่ า ก่ อ นจะซื้ อ ของออนไลน์ ต้ อ ง
สามารถหาเหตุผลที่ต้องซื้อได้อย่าง
น้อย 5 ข้อก่อนถึงจะซื้อได้ดีไหม แล้ว
หากว่าหาเหตุผลได้ไม่ครบ ก็ไม่ควร
หลงกลกับเรื่องนี้เด็ดขาด
2. เปรี ย บเที ย บราคากั บ หลายๆ
แหล่งก่อนไหม เพราะในโลกออนไลน์
การจะ Search ดูสิ่งของที่เราต้องการ
นั้น จึงสามารถท�ำพร้อมกันได้หลายๆ
แหล่ง เช่น ลอง Search Google กับ
ของที่เราต้องการ หรืออาจจะ Search
ใน Social Media เช่น Facebook ว่า
ของทีไ่ หนแพง ของทีไ่ หนถูก รวมไปถึง
อาจจะใช้ Search ขณะทีเ่ ราก�ำลังจะซือ้
ของในห้าง หรือร้านค้าก็ได้ ซึง่ ก็จะช่วย
ท�ำให้เราได้ของที่ราคาถูกลงอีกด้วย
3. อย่าลืมดูขอ้ มูลสินค้าให้ละเอียด
ข้อนี้ถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เพราะ
การช้อปออนไลน์ เราจะไม่สามารถ
เห็นสินค้าจริงก่อนจะจ่ายเงิน ดังนั้น
เราจึงควรต้องทราบถึงข้อมูลของสินค้า
นั้ น ๆ ให้ ล ะเอี ย ดก่ อ นว่ า คุ ณ สมบั ติ
ของของชิ้นนั้นมีอะไรตรงกับของที่เรา
ต้องการไหม ชื่อยี่ห้อตรงไหม แล้วมี
รับประกันไหม เป็นต้น
4. มีโปรโมชั่นเพิ่มไหม อาจจะเป็น
โปรโมชั่นเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นปกติที่
ขายตามร้านต่างๆ อยู่แล้ว เช่น อาจ
จะมีโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตร่วมด้วย
มี ก ารใส่ เ ลขคู ป องส่ ว นลด ส่ ว นลด
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ มื่ อ ซื้ อ ครบยอดขั้ น ต�่ ำ ที่
ก�ำหนด หรือมีส่วนลดเพิ่มเติม ถ้าช่วย
แชร์โพสนี้ หรือเช็กอินทีร่ า้ นค้า เป็นต้น
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5. มี น โยบายการส่ ง คื น สื น ค้ า ได้
หรือไม่ เรื่องนี้ถือเป็นจุดส�ำคัญของ
การ Shopping online เพราะเป็นการ
ซือ้ โดยลูกค้ายังไม่ได้จบั ต้องสินค้าเลย
ดังนั้นส่วนใหญ่ร้านค้าออนไลน์จะมี
บริการรับคืนสินค้าและคืนเงิน หาก
ใช้ไม่ได้ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ เช่น ต้องคืนภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับสินค้า และต้องเก็บ
ใบเสร็จ เอาไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย
6. ต้องเก็บหลักฐานการโอนเงิน
หรือหลักฐานการจ่ายเงินให้เรียบร้อย
เพราะการ Shopping online ปกติลกู ค้า
จะต้องจ่ายเงินไปก่อน แล้วส่งหลักฐาน
การโอนเงินกลับไปที่เจ้าของสินค้า ซึ่ง
หลังจากนั้นบริษัทเจ้าของสินค้า ก็จะ
ต้องรีบส่ง Order ไปที่ลูกค้า ซึ่งหาก
กรณีเราไม่ได้ของที่สั่งไว้ เราสามารถ
ไปที่ inbox หรือ โทรฯ ไปที่ Call Center
ของสินค้านั้นได้ และแจ้งว่าเรายังไม่
ได้รับสินค้า เพื่อให้ทางบริษัทเจ้าของ
สินค้าตรวจสอบและน�ำส่งสินค้าให้
ใหม่ต่อไป
ดั ง นั้ น จะเห็ น แล้ ว ใช่ ไ หมครั บ ว่ า
ถ้าเรามีหลักทั้ง 6 ข้อนี้แล้ว ก็น่าจะ
ช่วยให้เราเป็นนักช้อปออนไลน์อย่าง
ถูกต้อง ถูกเงิน และได้ของที่ถูกใจอีก
ด้วย สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆ คนมีการ
ใช้เงินอย่างมีสติ รู้ว่าอะไรคือ Need
อะไรคือ Want แล้วเราก็ควรใช้สิทธิ
ซื้อเท่าที่จ�ำเป็น เพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้
เงินในกระเป๋าคืนเหลือเพิ่มขึ้นแน่นอน
ครับ
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