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บทน ำ 
ทุกวันนี ต้้องยอมรับว่าการซื อ้ -ขาย แลกเปล่ียนสิ่ งของต่างๆบน
อินเตอร์เน็ตมีความนิยมมากขึน้ในประเทศไทย ทัง้คนไทยยงัชอบการซือ้
ของออนไลน์มากขึน้ จากความสะดวกสบายเป็นหลกั ท่ีท าให้คนไทยหนั
มาซือ้ของออนไลน์เพิ่มขึน้อย่างชดัเจน ทัง้ยงัไม่ต้องเดินทางออกไปหาซือ้
ของท่ีอาจจะหาซือ้ไมไ่ด้ ส าหรับคนไมมี่เวลา 

สิ่งท่ีเติบโตตามมาก็คือร้านค้าออนไลน์มากมายท่ีผุดขึน้มาตอบสนอง
ความต้องการสินค้าและบริการของคนไทย เอือ้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพท่ี
สร้างรายได้มากมาย ทัง้คนท่ีเป็นเจ้าของร้านค้าเอง คนรับท าเว็บไซต์ คน
ท า Graphic ประกอบเว็บไซต์ คนเขียนเนือ้หา คนรับทพโฆษณา ฯลฯ  

ทัง้นีย้งัสง่ผลให้คนท่ีอาจจะไมมี่เงินทนุมากพอส าหรับเปิดร้านค้าออนไลน์ 
eCommerce สามารถสร้างรายได้จากการเป็น Affiliate หรือนายหน้า
ออนไลน์ ท่ีเราจะได้เรียนรู้กนัในคูมื่อเลม่นี ้ใช้เงินลงทนุน้อย ความเส่ียงต ่า 
ไม่มีความรู้เร่ืองการสร้างเว็บไซต์ก็สามารถท าได้ (ปัจจบุนัคณุสามารถใช้ 
CMS ในการสร้างเว็บไซต์ได้รวดเร็วทันใจ) เช่ือว่าส าหรับคนท่ีสนใจการ
สร้างรายได้ผา่นอินเตอร์เน็ตจะได้รับประโยขน์  
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บทที ่1 พืน้ฐานเกีย่วกบั Affiliate Marketing 

ม่ือคุณสนใจการหารายได้บนอินเตอร์เน็ตแล้ว สิ่งแรกท่ีต้องท าคือ 

เรียนรู้ว่าสิ่งนัน้คืออะไร สร้างรายได้ให้คณุจริงไหม เข้าข่ายหลอกลวง

หรือเปลา่ มีความนา่เช่ือถือมากน้อยแคไ่หน ซึง่ในปัจจบุนัมีการหลอกลวง

วิธีรวย วิธีท าเงิน มากมายตามเว็บไซต์ต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทัง่ใน Social 

Media ท่ีมีคนใช้งานมาก อย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ

ในโปรแกรมแชทยอดนิยมอยา่ง Line ก็มีให้เห็นอยูเ่สมอ 

และมกัมีคนท่ีหลงเช่ือค าโฆษณาเหล่านัน้อยู่เสมอ แม้ว่าจะมีคนออกมา

ให้ความรู้ในเร่ืองนีอ้ยู่ ก็ตามที ด้วยความโลภมากและหลงเช่ือจริงว่า

วิธีการเหลา่นัน้จะสร้างรายได้ท่ียัง่ยืน เร็ว สบาย แทบไมต้่องลงมือท าอะไร

เลยอยูเ่ฉยก็ได้รับเงินแบบง่ายๆ 

ส าหรับคนท่ีก าลงัเข้ามสู่วงการ “Internet Marketing” หรือการตลาดผ่าน

อินเตอร์เน็ต แนะน าให้หาความรู้ในเร่ืองนัน้ๆให้ดีเสียก่อน และพยายาม

สืบค้นข้อมลูความน่าเช่ือถือก่อนเสมอ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเนือ้หาต่อ

จากนีจ้ะชว่ยให้คณุเข้าใจวิธีท าเงินออนไลน์ด้วย Affiliate มากยิ่งขึน้! 

เ 
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Affiliate คอือะไร? 

ลายคนอาจสงสยักับค าว่า Affiliate ท่ีหยิบยกมาใช้นีเ้ป็นวิธี
ใหม ่บ้างอาจจะตีความหมายว่า น่ีจะต้องเป็นศพัท์ใหม ่หรือ
เป็นเทคนิคทางการตลาดออนไลน์แบบใหม่กันแน่     อันท่ี

จริงแล้วค าว่า Affiliate นัน้หาใช่เ ร่ืองใหม่แต่อย่างใด ซึ่งแนวทางนี ้
ต่างประเทศใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่อาจเป็นเร่ืองใหม่สักนิดส าหรับ
เมืองไทย 

 

ห 
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หากเปรียบเทียบถึงวิธีการท่ีเราคุ้นเคยแล้วนัน้ การท า Affiliate ในรูปแบบ 
Offline เดิม อาทิเช่น นายหน้าขายท่ีดิน นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ 
หรือนายหน้าขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าทัว่ไป เป็นต้น ดงันัน้ Affiliate 
Marketing คือ วิธีการท าการตลาดโดยอาศัย ตัวแทน นายหน้า เพ่ือ
โฆษณาสินค้าหรือบริการ เม่ือเกิดการซือ้ขายหรือผลลพัท์ขึน้แล้ว จะได้รับ
คา่ตอบแทนเป็นคา่คอมมิสชัน่ตามท่ีได้ตกลงไว้ 

Affiliate จึงเป็นช่องทางท าเงินรูปแบบใหม่ช่องทางหนึ่ง ส าหรับผู้ ท่ี
ต้องการสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต จากกระแสนิยมของการท า Affiliate 
ในประเทศไทย ช่วงท่ีผ่านมานัน้ มีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึน้อย่างก้าว
กระโดด ทัง้จากฝ่ังของร้านค้าโมเดิร์นเทรดชัน้น าของไทย ท่ีหันมาให้
ความส าคญักบัการขายของออนไลน์มากยิ่งขึน้ รวมถึงฝ่ังเจ้าของเว็บไซต์
เองก็ให้ความสนใจท่ีจะร่วมท า Affiliate เพิ่มมาก จึงเป็นสิ่งท่ีตอกย า้ว่า 
วงการ Affiliate จะเตบิโตอยา่งสวยงามในอนาคตอนัใกล้อย่างแนน่อน 
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หลกัการท าเงนิออนไลน์จาก Affiliate  
โดยปกตแิล้วการท าเงินออนไลน์จาก Affiliate มีหลากหลายวิธี แตท่ัง้หมด
ยืนอยู่บนหลกัการเดียวกนัคือ…..  

“ต้องมีคนคลิกลิงก์ Affiliate ของแต่ละคนเข้าไปซ้ือของ กรอกใบ
สมัคร หรือท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีร้านค้าต่างๆเป็นคน
ก าหนด....” 

และรับคา่คอมมิสชัน่เป็นคา่ตอบแทน ตามท่ีร้านค้าตกลงกบัพนัธมิตร 
หรือ Affiliator นัน้ๆ 

ดงันัน้วิธีการสามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับความถนัดของแต่ละคนได้ 
แต่ “ต้องมีคนคลิกลิงก์ Affiliate ของคุณ” เท่านัน้! คุณจะได้รับค่า 
Commission เม่ือเกิดการกระท าของผู้ เย่ียมชมเว็บไซต์ เช่น การซือ้ของ 
หรือกรอกใบสมคัร ตดิตัง้โปรแกรม เป็นต้น ตามท่ีได้แนะน าไปแล้วข้างต้น 

ดงันัน้ ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมท า Affiliate คณุจะเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของ
ตวัเอง เพื่อท่ีจะน าป้ายแบนเนอร์โฆษณาท่ีมีลิงก์ Affiliate ไปติดตัง้ใน
เว็บไซต์ของคณุ และเป็นข้อมลูส าคญัท่ีร้านค้าตา่งๆท่ีเปิดรับนายหน้าเพ่ือ
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โปรโมทสินค้าให้กบัร้านค้า (Affiliate Program)  จะขอ และพิจารณาก่อน
เสมอ วา่จะให้คณุเข้าร่วมหรือไม ่ 

 

รูปด้านบนคือขัน้ตอนการสร้างรายได้จาก Affiliate โดยผู้ ใช้งานเข้ามายงั
เว็บไซต์ของเรา คลิกป้ายโฆษณาเข้าไปท่ีร้านค้า ซือ้ของ และจ่ายเงิน 
Affiliate หรือ Partner จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่า Commission ตามท่ี
ตกลงไว้ 
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Affiliate Network คอือะไร 
หรับร้านค้าท่ีต้องการเปิดรับสมาชิกช่วยขายของผ่านเว็บไซต์
จ าเป็นต้องมีระบบ Affiliate Platform ซึ่งการมีระบบนีจ้ะช่วย

ติดตามผล Tracking ข้อมลูตา่งๆของสมาชิกหรือ Partner ว่าใคร คนไหน 
ขายอะไรได้บ้าง ร้านค้าจงึจะจา่ยคา่ตอบแทนได้ถกูต้อง  

กาจะมีระบบ Affiliate Program ส าหรับร้านค้า มีวิธีได้มาหลายๆวิธี เช่น 
สร้างโปรแกรมนีค้ณุมาด้วยตวัเอง เชา่ระบบ Affiliate ซือ้โปรแกรมส าหรับ
บริหารงานจดัการ Affiliate หลกัๆก็ประมาณนี ้

Affiliate network คือ ระบบ Affiliate Platform ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
เช่ือมระหว่างร้านค้าและ Partner ให้มาเจอกนั โดยท่ีร้านค้าไม่ต้องไปรับ
สมัคร Partner เอง และ Partner ก็ไม่ต้องไปสมัคร Affiliate กับหลายๆ
ร้านค้าด้วยตวัเอง เพราะ Affiliate network รวบรวมมาให้แล้ว 

ดงันัน้ส าหรับร้านค้าท่ีไม่มีความเช่ียวชาญ ไม่มีบุคคลากรท่ีเข้าใจการ
สร้าง บริหารงานจัดการ ระบบ Affiliate จึงนิยมเช่าใช้งาน Affiliate 
Network มากกวา่  

  

ส า 
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ใครคอื ACCESSTRADE  
CCESSTRADE คือ Affiliate Network ท่ีให้บริการโดยบริษัท 
Interspace Thailand จ ากัด ซึ่งถือว่า ACCESSTRADE นัน้
เป็น Affiliate Platform ระบบแรกและระบบเดียว ท่ีมีการ

ให้บริการในประเทศไทยอยูใ่นขณะนี ้

ท ำควำมรู้จักกับ Interspace ประเทศไทย จ ำกัด 

 

โดยบริษัท Interspace ได้เร่ิมต้นท าระบบ ACCESSTRADE ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นเม่ือปี 1999 ซึ่งเป็นระบบ Affiliate ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ด้วย
ประสบการณ์ด้านการเป็นท่ีปรึกษาให้กับลูกค้ามากว่า 6,000 ราย และ
ดูแลส่วนส่วนของเจ้าของเว็บไซต์อีก 340,000 เว็บไซต์ในประเทศญ่ีปุ่ น
จากนัน้บริษัท Interspace จึงได้ขยายธุรกิจไปยังนานาประเทศ อาทิ  
ประเทศจีนและอินโดนิเซีย รวมถึงได้ขยายเข้าสูป่ระเทศไทยในปี 2013 

A 
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บริษัท Interspace มีทีมงานผู้ มีประสบการณ์มากกว่า 3,000 คนทัว่โลก  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Interspace ประเทศไทย จ ากดัคือคณุ ยยูะ นา
กะ ได้เร่ิมต้นด้านการบริหารให้กบั บริษัท Interspace ประเทศไทยจ ากัด   
ซึ่งมาพร้อมด้วยความสามารถรวมถึงประสบการณ์ด้านการตลาด
ออนไลน์ อยา่งยาวนาน 

 

ระบบของ ACCESSTRADE จะประกอบไปด้วยการท างานของ 2 ฝ่ัง คือ
ฝ่ังของเจ้าของสินค้าหรือบริการท่ีเรียกวา่ ADVERTISER และ ฝ่ังของ
เจ้าของเว็บไซต์ท่ีท าการโฆษณาโปรโมทสินค้าท่ีเรียกวา่ PARTNER  โดย
จะท าการโฆษณา ขายสินค้า ร่วมกนั ผ่านระบบ Affiliate Network 
ตวักลางของ ACCESSTRADE นัน่เอง 
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ข้อดขีองกำรท ำเงนิออนไลน์ด้วย Affiliate 
ต้องบอกว่าการท าเงิน การสร้างรายได้มีหลากหลายวิธีด้วยกัน และการ
ท าเงินด้วยการเป็น Affiliate หรือเป็นนายหน้าออนไลน์ก็เป็นหนึ่งใน
หลายๆวิธีท่ีสามารถเร่ิมต้นได้ง่าย ต้นทุนต ่า และมีความเส่ียงน้อยท่ีจะ
ขาดทนุ หากคณุท าอยา่งถกูวิธี 

 

หากคณุเป็นเจ้าของเว็บไซต์อยู่แล้ว คณุสามารถสร้างรายได้จากผู้ เย่ียม
ชมเว็บไซต์ของคณุได้ด้วยสินค้าท่ีใกล้เคียงกบัเนือ้หาของคณุได้เลย โดยท่ี 
ACESSTRADE ได้พยายามหาร้านค้าท่ีหลากหลายเข้ามาใช้ระบบของ
เรา ให้ Partner สามารถน าสินค้าท่ีใกล้เคียงกับเนือ้หาไปโปรโมท และ
ส ร้างยอดขายไ ด้มากห รือ ท่ี เ รี ยกว่ า  High Conversion ทั ง้ สิ น ค้า 
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เคร่ืองส าอาง แฟชัน่ เคร่ืองประดบั ของใช้ในบ้าน อาหารเสริม เคร่ืองมือ
ช่าง มือถือแท็ปเล็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือช่าง ประกันภัย 
ร้านอาหาร ดาวน์โหลดเกมส์ บตัรเครดติ สินเช่ือสว่นบคุคล ฯลฯ  

ทัง้หมดล้วนเป็นร้านค้าชัน้น าของไทย ท่ีมีสินค้าให้เลือกน าไปโปรโมทได้
มากมาย ไม่ว่าคณุจะมีเว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาแบบไหนก็สามารถท าเงินจาก 
Affiliate ได้ไม่ยาก จากคนท่ีเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งคุณแค่สมัครเข้า
ร่วมเป็น Partner กับ ACCESSTRADE และน าป้ายแบนเนอร์ในระบบ
ของเราไปวางในเว็บไซต์ของคณุเพื่อสร้างรายได้ทนัที 

ส าหรับคนท่ียงัไมมี่เว็บไซต์ เราแนะน าให้คณุสร้างเว็บไซต์ขึน้มา โปรโมท
เว็บไซต์ให้มีผู้ เย่ียมชมพอสมควรจากเทคนิค Drive traffic จาก Search 
engine หรือ Social media ทัง้ Facebook, twitter, Instagram, line หรือ 
YouTube เม่ือมีคนเข้ามารับชมเนือ้หาในเว็บไซต์ และเห็นป้ายโฆษณาก็
มีโอกาสคลิกป้ายโฆษณานัน้ๆไปซือ้สินค้าจากร้านค้า และรับคา่ตอบแทน
เป็น Commission  

ทัง้นีไ้มมี่คา่ใช้จา่ยในการสมคัรเข้าร่วมกบั ACCESSTRADE แตอ่ย่างใด
ส าหรับเจ้าของเว็บไซต์ การสมคัรเข้าร่วมดเูนือ้หาในห้วข้อ สมคัรเข้า
ร่วมกบั_ACCESSTRADE_อยา่งไร  หน้า 17  พร้อมบริการค าแนะน าจาก
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ทีมงานคนไทยท่ีคอยดแูลอย่างใกล้ชิดส าหรับการเผยแพร่โฆษณาตา่งๆ
เพ่ือสร้างรายได้กบั Affiliate marketing 

ทัง้นีข้้อดีของการหารายได้จากการท า Affiliate นัน้ มีหลกัๆดงัตอ่ไปนี ้

เข้ำร่วมฟรี คณุสามารถสมคัรเข้าร่วมกบั ACCESSTRADE ได้ฟรีโดยไม่
มีคา่ใช้จา่ยใด   

มีทีมงำนคนไทยคอยช่วยเหลือ ส านกังานของเราตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
ยา่นสขุมุวิทเปิดท าการวนัจนัทร์-วนัศกุร์ มีทีมงานคนไทยผู้ เชียวชาญ
การตลาดออนไลน์ให้ค าปรึกษา 

เคร่ืองมือโฆษณำที่หลำกหลำย เราเตรียมเคร่ืองมือส าหรับโปรโมท
เอาไว้ให้ Partner มากมายทัง้ป้ายโฆษณษ Graphic, Text link, เคร่ืองมือ
สร้างลิงก์ ดหูวัข้อ Get Link:  วิธีน าลิงค์ไปสร้างรายได้?  หน้า 30 และ
ข้อมลูสินค้าตา่งๆในรูปแบบของ Data feed (นามสกลุ .csv เปิดด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel) ด ูData Feed Tools  หน้า  39 

จ่ำยเงนิตรงเข้ำบัญชีธนำคำรของคุณ ทีมงานตัง้ใจมอบประสบการณ์
ท่ีดีส าหรับการท าเงินออนไลน์ด้วย Affiliate กบั ACCESSTRADE ด้วย
ค ามัน่วา่การจา่ยเงินเข้าบญัชีธนาคารท่ีคณุได้แจ้งเอาไว้กบัเรา  
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ดหูวัข้อ  จะได้เงินเม่ือไหร่ หน้า 35  ทกุวนัท่ี 15 ของเดือน มกุๆเดือนท่ีคณุ
สามารถสร้างรายได้ขึน้ต ่ากบัเราได้  

รวมร้ำนค้ำออนไลน์ไว้มำกที่สุด แนน่อนวา่เราต้องการตอบสนอง 
Partner ท่ีมีหลากหลายและสร้างเนือ้หาในเว็บไซต์ท่ีแตกตา่งกนั เรา
พยายามท่ีจะหาร้านค้ามากๆเพ่ือให้ Partner ได้เลือกร้านค้าท่ีตรงกบั
เนือ้หาของเว็บไซต์ของคณุ สร้าง Conversion ท่ีมากขึน้ 

สำมำรถใช้ Blog free ในกำรโปรโมทสินค้ำได้ ส าหรับน้องๆนกัศกึษา 
หรือคนท่ียงัไมส่ะดวกในการลงทนุสร้างเว็บไซต์เป็นของตวัเองเพ่ือโป
รโมทสินค้าผา่น Affiliate คณุสามารถใช้ Blog Free หรือเว็บไซต์ฟรีท่ีมี
บริการทัว่ไปสมคัรเข้าร่วมกบั ACCESSRADE ได้ เชน่ Bloggang.com, 
Exteen Blog, Blogger.com Bloggang.com เป็นต้น 

นัน่คือข้อดีหลกัๆท่ีคณุควรเร่ิมต้นหาเงินออนไลน์ด้วยการเป็นนายหน้า
ออนไลนกกบั ACCESSTRADE ท่ีนอกจากจะต้นทนุต ่าแล้ว ยงัง่าย
ส าหรับคนท่ีไมเ่คยท า หรือเร่ิมต้นมาก่อนด้วย เพราะระบบหลงับ้านและ
วิธีโปรโมทสินค้าสามารถท าได้ง่ายผา่นเว็บไซต์ของคณุเอง หรือผา่น 
Social media ตา่งๆได้ด้วย  
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Part 2 เตรียมตวัอย่างไรก่อนเร่ิมต้น 

น่ีคือวิธีการสร้างรายออนไลน์อย่างหนึ่งท่ีต้นทนุน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบ

กับวิธีการอ่ืนๆ ทัง้ยังมีความเส่ียงต ่าอย่างท่ีบอกไปแล้ว ส าหรับคนท่ี

ต้องการเร่ิมต้น น่ีคือวิธีการคร่าวๆในการเตรียมตวัก่อนสมคัรเข้าร่วมกบั 

ACCESSTRADE ท่ีอยากแนะน า 

1. มีเว็บไซต์หรือ Blog เป็นของตวัเอง 

2. สมคัรเข้าร่วมกบั ACCESSTRADE 

3. Make Partnership กบัร้านค้าในระบบ 

4. Get link ไปโปรโมทในเว็บไซต์ 

5. ตดัยอดสิน้เดือน รับเงินคา่คอมมิสชัน่ 

น่ีคือขัน้ตอนง่ายๆ ท่ีคณุสามารถเร่ิมต้นได้เลย ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะแจกแจง

รายละเอียดให้ทราบในหวัข้อถดัๆไป ส าหรับคนท่ีพร้อมเร่ิมต้นสร้างรายได้

ออนไลน์จาก ACCESSTRADE คณุจะได้เรียนรู้วิธีการอยา่งละเอียด   
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เตรียมข้อมูลอะไรบ้ำงก่อนสมัครเป็น Partner กบั 
ACCESSTRAD 
ก่อนท าการสมัครเป็น Partner กับ ACCESSTRAED เบือ้งต้นคุณต้องมี 
Website ท่ีมีเนือ้หาต่างๆท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว มีคนเข้าเย่ียมชม
เว็บไซต์อยูพ่อสมควร หรืออยา่งน้อยท่ีสดุควรมีบทความอย่างน้อย 10-20 
บทความ เ พ่ื อช่ วย ใ ห้กา รอนุมัติ  Website รวด เ ร็ วยิ่ ง ขึ น้ เพ ราะ 
ACCESSTRADE จะต้องตรวจสอบคดักรองคณุภาพของ WEBSITE ท่ีจะ
สมคัรเข้ามาเป็น Partner ก่อนเสมอ 

เ ม่ือมีการอนุมัติการสมัครเป็น Partner กับระบบ ACCESSTRADE 
เรียบร้อยแล้วนัน้ คุณจะต้องเตรียมเอกสารเก่ียวกับการรับเงินค่าคอม
มิสชัน่ ไว้ 3 ใบดงันี ้โดยท าส าเนาเอกสารเป็ยรูปภาพเพ่ืออพัโหลดเอกสาร
นีใ้ห้กบัทางบริษัทฯ 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. หน้าแรกของบญัชีธนาคาร 
3. ลายมือช่ือ (ลายเซ็น) 
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**ตวัอย่างการเตรียมข้อมูลเพือ่อพัเดทข้อมูลบญัชี Partner 

เอกสารทัง้ 3 ใบจะใช้ในการท าเร่ืองขอรับคา่คอมมิสชัน่ทกุครัง้ ดงันัน้คณุ
จะต้องไมลื่มท่ีจะเพิ่มเอกสารเข้าไปในระบบให้เรียบร้อยเสมอ โดยทัง้หมด
คณุจะต้องท าเป็นไฟล์ภาพ เห็นชดัเจน นามสกลุ .jpeg หรือ .png ได้ตาม
สะดวก (ดวูิธีท า อพัเดทข้อมลูบญัชี หน้า 23) 
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สมัครเข้ำร่วมกบั ACCESSTRADE อย่ำงไร 
โดยการสมคัรร่วมเป็น Partner นัน้คณุสามารถท าได้โดยเข้าไปท่ี Link  

http://ACCESSTRADE.in.th/ 

จากนัน้คลกิท่ี เพ่ือเข้าสูห่น้า ลงทะเบียน (ปุ่ ม Register) เพ่ือเข้าไปยงั
หน้าลงทะเบียนเป็น Partner  

 

 

http://accesstrade.in.th/
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จากนัน้จะเข้าสูข่ัน้ตอนของการกรอกแบบฟอร์มสมคัรสมาชิก ซึง่ขัน้ตอนนี ้
คณุจะต้องกรอกข้อมลูตา่งๆ ให้ครบถ้วนทกุชอ่ง 

 

จากนัน้กดยอมรับเง่ือนไข และกฏการเข้าร่วมกบั ACCESSTRADE เสร็จ
แล้วกดปุ่ ม ลงทะเบียน เพ่ือส่งข้อมลูการสมคัรเข้าเป็น PARTNER กบั
ระบบ ACCESSTRADE ขัน้ตอนนีจ้ะใช้เวลาประมาณ 1-2 วนั เพ่ือท าการ
ตรวจสอบ และอนมุตัิการสมคัรขอเข้ามาเป็น PARTNER กบัระบบ 
ACCESSTRADE และหลงัจากอนมุตัทีิมงายจะสง่ E-mail ไปแจ้งข้อมลู
ในการ Log in เข้าระบบเพ่ือใช้งาน Dashboard  ด ู บทท่ี 3 ใช้งาน 
Dashboard หน้า 19  
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บทท่ี 3 ใชง้าน Dashboard  

ในบทนีค้ณุจะได้เรียนรู้การใช้งานระบบหลงับ้านของ ACCESSTRADE 

หลงัจากท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว จะมี Email จากทีมงานสง่ไปเพ่ือแจ้งยืนยนั

การสมคัรเข้าร่วมเป็น Partner กบั ACCESSTRADE ในอีเมล์มีจะมีข้อมลู

บญัชีของคณุ ลิงก์ URL ส าหรับ Login เข้าสูบ่ญัชี 

แตห่ากคณุยงัไมไ่ด้รับการอนมุตั ิไมต้่องกงัวลเพราะการอนมุตัใิช้เวลา

เพียง 1-2วนัท าการเทา่นัน้ ระหวา่งนีค้ณุสามารถศกึษาข้อมลู การใช้งาน

ระบบหลงับ้านของ ACCESSTRADE ซึง่ออกแบบมาให้งานง่าย  เป็นมิตร

กบัผู้ใช้งาน รองรับภาษาไทย ไมมี่ความซบัซ้อน เมนแูตล่ะสว่นแยกออก

จากกนัอยา่งชดัเจน 

และชว่ยให้การท างานของคณุง่ายขึน้มากด้วย ทัง้หมดนีคื้อสว่นส าคญัใน

การใช้งาน Dashboard ของ ACCESSTRADE  
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Dashboard 
หลงัจากท่ีคณุสมคัรเข้าร่วม Affiliate Network กบั  ACCESSTRADE 
เรียบร้อยแล้ว  อยา่งท่ีได้เคยอธิบายไปแล้วข้างต้นวา่ สิ่งแรกท่ีคณุต้องท า
ก่อนการโปรโมท คือ การตัง้คา่ บญัชีเพ่ือส าหรับรับคา่คอมมิสชัน่  

 

Dashboard โดยเม่ือคณุ Login เข้าสูร่ะบบ ACCESSTRADE แล้วนัน้
หน้าแรกจะแสดงเมน ูDashboard หรือ กระดานหลงับ้านท่ีส าคญั ตา่งๆ
ดงันี ้
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1. GET LINK: APPROVED CAMPAIGNS ส าหรับสร้าง LINK ท่ี
ได้รับอนมุตัแิคมเปญจาก แล้ว Advertiser แล้ว 

2. SPECIAL OFFER ส าหรับแสดงผลแคมเปญพิเศษ 
3. NEW OFFER : ส าหรับแสดง แคมเปญ ใหมท่ี่มีการเพิ่มเข้ามา

ในระบบ ACCESSTRADE 
4. PARTNERSHIP : RUNNING CAMPAIGNG ส าหรับให้ 

Partner สมคัรเข้าร่วมแคมเปญตา่งๆท่ีอยูใ่นระบบ 
5. PAYMENT : คือ เมน ูDashboard ส าหรับ แสดงสถานะรายได้

เงินคา่คอมมิสชัน่ของ Partner  
6. REPORT : Reward This Month คือ เมนกูระดานหลงับ้าน

ส าหรับ แสดงผลรายงานรายได้คา่คอมมิสชัน่ รวมไปถึงข้อมลู
อ่ืนๆ ท่ีได้รับผลลพัท์ส าหรับเดือนปัจจบุนั 

นัน่คือเมนทูัง้ 6ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับ Partner ทกุคน สามารถ Log in 

เข้ามาใช้งานสว่นตา่งๆของแตล่ะคนได้ ซึง่ข้อมลูท่ีแสดงจะเป็นเฉพาะ

บญัชีของคณุเองเทา่นัน้ คณุไมส่ามารถเข้าดขู้อมลูของ Advertiser หรือ

ข้อมลูอ่ืนๆของ Partner ทา่นอ่ืนๆได้  
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อพัเดทข้อมูลบัญชี 
คณุสามารถตัง้คา่บญัชีได้ด้วยการเข้าไปท่ีเมนดู้านขวาบน [Account 

Setting] เพ่ือท าการตัง้คา่บญัชีของคณุ ซึง่จ าเป็นมากๆ ส าหรับการโอน
เงินคา่คอมมิสชัน่ไปให้คณุเป็นข้อมลูจริง และถกูต้อง  

 

เม่ือเข้ามาแล้ว ตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้กรอกลงไปในขัน้ตอนของการ
สมคัร เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

จากนัน้ เล่ือนลงมาด้านล้างเพ่ือท าการเพิ่มไฟล์ บตัรประชาชน และ 
ลายมือช่ือ เพ่ือใช้ส าหรับการรับเงินคา่คอมมิสชัน่ เลือกท่ีชอ่ง Edit : 
จากนัน้จะมีแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่มไฟล์เอกสารถกูเปิดขึน้มา 
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 ชอ่ง Signature ส าหรับการเพิ่มไฟล์ลายมือช่ือของคณุ  

 ชอ่ง ID Card : ส าหรับการเพิ่มไฟล์บตัรประชาชนของคณุ 

เม่ือท าการเพิ่มไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วนัน้ให้เลือกท่ี SAVE จากนัน้จะ
ปรากฏข้อความวา่ “Change Account Information Successful” 
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กำรตั้งค่ำบัญชีธนำคำร 
เม่ือตัง้คา่บญัชีแล้วนัน้ ขัน้ตอนตอ่ไปคณุจะต้องท าการตัง้คา่ส าหรับบญัชี
ธนาคาร เพ่ือรับการโอนเงินเข้าสูบ่ญัชีดงัเกล่า 

ท าได้โดยเข้าไปท่ีเมนดู้านบน Payment เลือก Bank Account จากนัน้ ให้
กรอกข้อมลูตา่งๆ ลงไปให้ครบถ้วน 

 Bank Name = ช่ือธนาคารในประเทศท่ีคณุใช้ส าหรับรับเงินคา่
คอมมิสชัน่ 

 Account Type = ประเภทของบญัชี โดยปกตแิล้วให้ เลือกเป็น 
แบบ  

 ออมทรัพย์ (Saving) 

 Bank Branch = ให้คณุกรอกสาขาบญัชีธนาคารของคณุ 
(สามารถกรอกเป็นภาษไทยได้) 

 Account name = ให้คณุกรอกช่ือบญัชีธนาคารของคณุ 

 Upload Bank book = ชอ่งสาหรับเพิ่มไฟล์เอกสาร หน้าบญัชี
ธนาคารของคณุลงไป 
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เม่ือท าการเพิ่มไฟล์เอกสารหน้าแรกบญัชีธนาคาร รวมถึงกรอกข้อมลู
ตา่งๆ ครบถ้วน เลือกท่ี SAVE เพ่ือบญัทกึข้อมลูบญัชีธนาคารของคณุ 

โดยบญัชีธนาคารท่ีท าการเพิ่มเข้าไปในระบบจะต้องเป็นช่ือและนามสกลุ
เดียวกนักบัไฟล์เอกสารส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ตรงจะไมส่ามารถรับ
เงินคา่คอมมิสชัน่ได้ 

 

**ตวัอย่างสมดุบญัชีธนาคาร  

ควรรกรอกข้อมลูตา่งๆให้ครบทกุชอ่ง และตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูก่อน อพัโหลดไฟล์รูปภาพ หน้าบญัชีธนาคาร แล้วจงึกดปุ่ มบนัทกึ
ข้อมลู เพ่ือสง่ข้อมลูนีใ้ห้กบัผู้ดแูลระบบ 
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เพิม่เวบ็ไซต์ใหม่ 
กรณีท่ีคณุมีหลายเว็บไซต์และต้องการน าแบนเนอร์คือโฆษณาจากร้านค้า
ท่ีอยู่ในระบบไปโปรโมทในเว็บไซต์ของคณุ คณุสามารถเพิ่มเว็บไซต์ใหม่
เข้าไปขออนุมัติได้ท่ีเมนู [เว็บไซต์] > [เพิ่มเว็บไซต์] หน้าต่างใหม่เปิด
ขึน้มาให้กรอกข้อมูลท่ีเก่ียวกับเว็บไซต์ให้ครบถ้วน กดปุ่ มบนัทึกเพ่ือส่ง
เว็บไซต์อนุมัติ รอ 1-2วัน เม่ือเว็บไซต์อนุมัติแล้ว สถานะจะแสดงเป็น 
[อนุมัติ] คณุสามารถใช้เว็บไซต์ท่ีเพิ่มเข้าไปนี ้ Partnership กบัร้านค้าใน
ระบบได้เลย เม่ือร้านค้าอนุมตัิคณุสามารถเข้าไป Get Code ไปโปรโมท
ในเว็บไซต์ได้ทนัที 
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Make Partnership  
เม่ือสมคัรเข้าร่วมเป็น Partner กบั ระบบ  ACCESSTRADE เรียบร้อย
แล้วนัน้ Partner จะสามารถสมคัรเข้าร่วมแคมเปญตา่งๆ เพ่ือน าลิงก์ของ
สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ไปโปรโมทได้ ซึง่ขัน้ตอนในสว่นนีเ้รียกวา่ Make 
Partnership โดยมีขัน้ตอนดงันี ้เข้าไปท่ีเมน ู[Partnership] 

 

1.เลือกเว็บไซต์ท่ีคณุต้องการ Make Partnership คณุควรเลือกเว็บไซต์ท่ี
ใช้ในการสมคัรแคมเปญ มีเนือ้หาใกล้เคียงกบัแคมเปญนัน้ๆ เพ่ือการ
ตรวจสอบเว็บไซต์ของคณุจะได้รับการอนมุตั ิง่าย รวดเร็ว ยิ่งขึน้ด้วย
นัน่เอง ดวูิธี เพิ่มเว็บไซต์ใหม่ หน้า 24 

2. ชอ่ง KEYWORD ใช้ส าหรับใสค่ าหลกัในการค้นหาช่ือแคมเปญตา่งๆ 
เพ่ือความรวดเร็วในการค้นหาแคมเปญมากย่ิงขึน้ 
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3.ตารางด้านลา่งจะเป็นช่ือของ แคมเปญ ทัง้หมดของร้านค้าท่ีเปิดให้คณุ
สมคัรร่วม เพ่ือน าสินค้าหรือบริการไปโปรโมท โดยจะมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่ือ: แคมเปญ 
2. Status: ชอ่งส าหรับบอกสถานะของการสมคัรเข้าร่วมแคมเปญ 
3. Reward Type: ชอ่งส าหรับบอกประเภทการได้รับเงินคา่คอมมิสชัน่ 

3.1. Leads (THB) คือ การได้รับเงินคา่คอมมิสชัน่เม่ือเกิดการกระท า
ตามท่ี Advertiser ก าหนด  

3.2. Sales คือ การได้รับเงินคา่คอมมิสชัน่เม่ือขายได้ 
3.3. Click (THB) คือ การได้รับเงินคา่คอมมิสชัน่จากการคลิก 

4. Company Name: ชอ่งแสดงช่ือของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของแคมเปญ 
5. URL: ชอ่งส าหรับแสดงท่ีอยู่เว็บไซต์แคมเปญ 
6. Description: ชอ่งส าหรับแสดงรายละเอียดตา่งๆของแคมเปญ 

รวมถึงเง่ือนไขข้อบงัคบัการได้รับเงินคา่คอมมิสชัน่ 
7. Acceptable Site:  ชอ่งส าหรับแสดงเงินคา่คอมมิสชัน่ท่ีจะได้รับเม่ือ

เกิดผลลพัท์ตามเง่ือนไขท่ีได้แสดงไว้ในชอ่งรายละเอียดของแคมเปญ
เสร็จสิน้แล้ว 
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หากคณุสนใจสมคัรเข้าร่วมแคมเปญกบัร้านค้าใดให้เลือกท่ี  Apply This 
Campaign เพ่ือสง่ค าร้องสมคัรเข้าร่วมแคมเปญ หลงัจากท่ีได้สง่ค าร้อง
ไปแล้วนัน้ Status จะปรากฏค าวา่  “Applying” สีเขียวขึน้มา แสดงวา่คณุ
อยูร่ะหว่างชว่งเวลารออนมุตัิการสมคัรเข้าร่วมแคมเปญ 

โดยขัน้ตอนนีจ้ะใช้เวลาด าเนินการประมาณ 1-5 วนัท าการหลงัจากท่ีคณุ
สง่ค าร้องไป ซึง่สถานะของแคมเปญจะมีดงันี ้

 Not Apply = ยงัไมไ่ด้สมคัรเข้าร่วมแคมเปญกบัร้านค้า 
 Applying = สมคัรเข้าร่วมแคมเปญกบัร้านค้าแล้ว รออนุมตัผิล 
 Affiliated = ได้รับอนมุตัจิากร้านค้าแล้ว 
 Denied = ไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากร้านค้า 

โดยปกตแิล้วคณุสามารถค้นหาในชอ่งค้นหาร้านค้าท่ีคณุต้องการได้จาก
ช่ือร้านค้า เชน่ Shopat7, Cdiscount, Topvalue ฯลฯ เป็นต้น แบบนีท้ า
ให้คณุเข้าถึงร้านค้านัน้ๆได้อยา่งรวดเร็ว  
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Get Link:  วธีิน ำลงิค์ไปสร้ำงรำยได้? 
หลงัจากผา่นขัน้ตอนการ  Make Partnership ไปแล้วนัน้ Partner จะ
สามารถท าการ Get Link หรือ น าลิงค์ของแคมทเปญนัน้ ๆ ไปโปรโมท
เพ่ือสร้างรายได้ทนัที ท าได้ด้วยขัน้ตอน ดงันี ้

เข้าไปท่ีเมน ู[Get Link] 

เม่ือเข้ามาท่ีเมน ูจะมีตาราง แคมเปญ ทัง้หมดท่ี Partner ได้รับการอนมุตัิ
เข้าร่วม แคมเปญ แล้ว แสดงอยู่ เลือก Get Code ในสว่นท้ายของตาราง 
แคมเปญ ท่ีคณุต้องการจะท าไปท าการโปรโมท 

 



  31 

 

เม่ือเลือก Get Code แล้วนัน้จะปรากฏหน้าตา่งเคร่ืองมือ ส าหรับท าการ
ขอลิงค์โปรโมทแคมเปญ  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. Banner คือ ป้ายโฆษณาท่ีเป็นรูปภาพ 
2. Text ลิงค์ท่ีแสดงเป็นตวัหนงัสือ 
3. Mail คือ ข้อความโฆษณาและลิงค์ส าหรับการน าไปโปรโมททาง

อีเมล์ 
4. Product link คือ เคร่ืองมือท าส าหรับสร้าง Link ไปยงัหน้าใดๆ

ของ Advertiser เจ้านัน้ๆ (ดวูิธีใช้ Product Link Tools หน้า 36) 
5. Data feed คือ ข้อมลูสินค้าทัง้หมดในร้านค้า (ดวูิธีการใช้ Data 

Feed Tools หน้า 39) 

โดยแตล่ะแคมเปญร้านค้า อาจจะมีแสดงผลไมค่รบทัง้ 5เคร่ืองมือ เชน่ ถ้า
คณุเลือกท่ี BANNER จะแสดงสว่นของ Available Banners ขึน้มา  

 Size: คือ ขนาดของป้ายโฆษณา 

 BANNER: คือ รูปของป้ายโฆษณา 

 CODE: คือ ส่วนท่ีเลือกเพ่ือแสดงลิงค์ส าหรับการน าป้ายโฆษณา
นัน้ไปท าการโปรโมท 
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เม่ือคณุเลือกขนาดและรูปแบบของป้ายโฆษณาท่ีต้องการได้แล้วนัน้เลือก
ท่ี Get Code จะปรากฏหน้าตา่ง Get code for banner ขึน้มา คณุ
สามารถคดัลอกน า ลิงค์นีไ้ปท าการโปรโมทได้ทนัที 

 

น่ีคือตวัอยา่งโค้ด Html ส าหรับน าไปตดิตัง้ในเว็บไซต์ของคณุ ในต าแหนง่

ท่ีคณุต้องการ  
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รำยงำนยอดขำย 
ไปท่ีเมน ู[รำยงำน] จะมีเมนยูอ่ยให้เลือก 2อยา่งคือ 

Performance คือ ประสิทธิภาพในการขายสินค้า ว่าสามารถขายสินค้าได้
มากน้อยแคไ่หน สามารถแยกดรูายงานเป็น รายเดือน (สามารถเลือก
ชว่งเวลาได้) รายเดือนตอ่เคมเปญ และรายวนั เม่ือเลือกแบบท่ีคณุ
ต้องการให้คลิกท่ีปุ่ ม [รำยงำน] รายงานยอดขายก็จะแสดงตามเง่ือนไขท่ี
คณุเลือกออกมาตามตารางด้านลา่ง 

 

**ตวัอย่างรายงานแบบ Performance 
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ผล คือ รายงานท่ีแสดงยอดขายมาจากเว็บไซต์ของ Partner เว็บไหน ด ู
เพิ่มเว็บไซต์ใหม ่หน้า 26 จากร้านค้าหรือ Advertiser เจ้าไหน และแต่
ละออเดอร์ได้รับการจา่ยเงินจาก Advertiser หรือยงั หากได้รับแล้ว 
สถานะในรายงานจะเป็นจาก Pending เป็น Approved โดยรายสามารถ
ดยูอดขายในแตล่ะเดือนได้ 

 

**ตวัอย่างรายงานแบบ “ผล” 
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จะได้เงนิเมื่อไหร่ 
การรับเงินคา่คอมมิสชัน่จาก ACCESSTRADE นัน้จะสามารถท าได้
วิธีการเดียวเทา่นัน้ คือ รับเงินด้วยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารท่ี Partner 
ได้ลงข้อมลูไว้ในระบบ 

เงนิค่ำคอมมิสช่ันเข้ำวันท่ีเท่ำไหร่ ? 

ในสว่นของเงินคา่คอมมิสชัน่นัน้จะถกูโอนเข้าบญัชีธนาคารท่ีคณุลงไว้ใน
ระบบ ดหูวัข้อ การตัง้คา่บญัชีธนาคาร หน้า 24  ทกุวนัท่ี 15 ของเดือน 
โดยถ้าตรงกบัวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะเล่ือนการโอนเงิน
ออกไปเป็นวนัท าการถดัไป 

รอบกำรจ่ำยเงนิตอบแทนของ ACCESSTRADE 

ยอดขัน้ต ่าในการเบกิคา่คอมฯ ก็คือ 500บาท หากยอดรวมคา่คอมฯก่อน
สิน้เดือนเกิน 500บาท บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบญัชีของคณุท่ีได้แจ้งเอาไว้
ในอีก 45วนั มีระยะเวลา 1เดือนให้คณุเบกิเงินคา่คอมมิสชัน่เข้าบญัชีของ
คณุ หากเลยก าหนด บริษัทฯจะทบยอดไปรวมกบัเดือนถดัไป 
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Part 4 Tools Option  

นอกจากเคร่ืองมือท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ บางร้านค้ายังมีเคร่ืองมือเอาไว้

ตอบสนองความต้องการของ Partner บางท่านท่ีสามารถปรับแต่งลิงก์ 

หน้าเว็บไซต์ หรือแม้แตก่ารสร้างเว็บไซต์ให้ออกมาตามความต้องการของ

แตล่ะคนท่ีแตกตา่งกนั เราจงึเตรียมเคร่ืองมือเอาไว้ให้ทา่น 

เคร่ืองมือเสริมมี 2อย่าง คือ Product Link ท่ีคุณสามารถสร้างลิงก์

เช่ือมโยงไปยงัหน้าใดๆก็ได้ของร้านค้านัน้ๆ เป็นรูปแบบ Html Code และ 

Data feed ท่ีเป็นไฟล์ข้อมูลสินค้าทัง้หมดของร้านค้าท่ีอยู่ในระบบของ 

ACCESSTRADE  เป็นรูปแบบของไฟล์ .csv 

ทัง้นีเ้คร่ืองมือของเรายังคงไม่หยุดการพัฒนาเพ่ือต่อยอด และอ านวย

ความสะดวกให้ Partner ทุกคน มีเคร่ืองมือดีๆในการโปรโมทสินค้า จาก

ร้านค้าท่ีอยู่ในระบบของ ACCESSTRADE  ในอนาคตยังจะมีการเพิ่ม

เคร่ืองมือตา่งๆเข้ามาอีกอยา่งแนน่อน  
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Product Link Tools 
เมน ู[Product link] เป็นเคร่ืองมือเสริมให้คณุสามารสร้างลิงก์เช่ือมโยงไป

หน้าใดๆก็ได้ของร้านค้านัน้ๆ ออกมาในรูปแบบ html code ซึง่มีเคร่ืองมือ

นีเ้ฉพาะบางร้านเทา่นัน้ วิธีการดงันี ้ 

1.ไปท่ีเมน ู[Get link] เลือกร้านค้าท่ีต้องการ คลิกปุ่ ม [Get code]  

2.หน้าตา่งใหมเ่ปิดขึน้มา กดปุ่ มเมน ู[สินค้ำ] 

 



  38 

 

3.ใสข้่อมลูท่ีจ าเป็นลงไปในช่องวา่งให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ ม Get code 

ข้อมลูได้แก่  

 Landing page URL: คือท่ีอยู ่URL ท่ีคณุต้องการท าลิงก์

เช่ือมโยง 

 ภำพ URL:  คือ ท่ีอยู ่URL ของรูปภาพส าหรับแสดง หาก

ต้องการเฉพาะลิงก์ Affiliate เพ่ือท า Text link สามารถใช้ URL 

เดียวกนักบั Landing page URL 

 ค ำบรรยำย: คือ ค าบรรยายลิงก์หรือช่ือสินค้าท่ีคณุต้องการ

แสดง 

เม่ือครบแล้ว โค้ดลิงก์เช่ือมโยง (html code) จะแสดงท่ีกลอ่งข้อความด้า

นาลา่ง โค้ดส าหรับภาพ และโค้ดส าหรับค าบรรยาย คณุสามารถน าโค้ดนี ้

ไปตดิตัง้ยงัเว็บไซต์ ตามต าแหนง่ท่ีคณุต้องการแสดงป้ายโฆษณา 

อน่ึง ภาพ URL ใหใ้ช้รูปภาพจากเว็บไซต์ร้านค้านัน้ๆเท่านัน้ ไม่สามารถ

ใช้รูปภาพจากเว็บไซต์อืน่ได้ 
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Data Feed Tools  
ข้อมลู Data feed คือข้อมลูสินค้าของร้านค้านัน้ๆทัง้หมดท่ีถกูเรียงมาเป็น
ข้อมลู .csv ส าหรับน าไปใช้งาน กรอง หรือเลือกสินค้าท่ีคณุต้องการไปใช้
เทา่นัน้ หรือเลือกทัง้หมดไปใช้งาน  

 

ตวัอย่างข้อมูลสินค้าใน Data feed ท่ีดาวน์โหลดลงมาแล้ว สามารถเปิด
ด้วยโปรแกรม MS Excel เรียงข้อมลูสินค้าเป็นแถวละ 1ชิน้ ประกอบด้วย
ข้อมูลสิน ค้า  SKU, Name, Image, Url, Description, Price, Discount 
Price, MainCategories, Sub-Categories 
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วิธีการดาวน์โหลดท าดงันี ้ 

1.ไปท่ีเมน ู[Get link] เลือกร้านค้าท่ีต้องการ คลิกปุ่ ม [Get code]  

2.หน้าตา่งใหมเ่ปิดขึน้มา กดปุ่ มเมน ู[Data feed] 

 

3.คลิกปุ่ ม [Generate Download Link]  

4.ดาวน์โหลดลิงก์ 

 

เม่ือเสร็จแล้ว สามารน าไปใช้งานได้ตามท่ีคณุต้องการแล้ว  
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วธีิย่อลงิก์ 
หลักการย่อลิงก์นัน้ หรือ url shortener เป็นการท าให้ท่ีอยู่เว็บไซต์ url 

ยาวๆ นัน้ให้สัน้ลงเพ่ือความสะดวกในน าไปใช้งาน อีกทัง้ยงัเหมาะกับการ

แชร์ในเว็บไซต์ตา่งๆ โดยเฉพาะการแชร์เว็บไซต์ผา่นทาง social network   

บริการท่ีแนะน าให้ใช้ ก็มีผู้ให้บริการอยูห่ลายราย อาทิเชน่ Goo.gl, bit.ly 

และ  is.gd เป็นต้น 

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ ค และเน็ตบุ๊ ค สามารถเปิดเว็บ

บราวเซอร์ แล้วเข้าไปใช้บริการ url shortener  ได้ท่ี เว็บไซต์ข้างต้นท่ี

ยกตวัอยา่งไป  

จากนัน้วิธีการใช้งาน เพียงแคว่างท่ีอยู่ url มาใส่ในช่อง Paste your long 

URL here: แล้วคลิกท่ี shorten URL ก็จะได้ URL อย่างย่อนีท้ันที เช่น 

goo.gl/JJd66g  เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้งานตอ่ไป 

http://goo.gl/
file:///D:/Watchara%20Docs/Ebook/bit.ly
http://is.gd/
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Part 5 แนวทางการโปรโมทสินคา้ 

การสร้างรายได้จาก Affiliate ผา่น ACCESSTRADE มีหลากหลาย
ชอ่งทางในการท าผา่นเว็บไซต์คณุเอง หรือ Social Media ได้ทัง้สิน้ ก่อน
ท าการโปรโมทด้วยวิธีการใดก็ตาม กรุณาอา่น กฏ กตกิาของ 
ACCESSTRADE ฉบบัเตม็ ได้ท่ีน่ี [TOS ACCESSTRADE Affiliate] 

ซึง่วิธีท่ี ACCESSTRADE แนะน ามีดงันี ้

1. ตดิแบนเนอร์บนเว็บไซต์ 
2. เขียนรีวิวสินค้า 
3. โปรโมท บน Social Media 

ทัง้หมดนีคื้อเนือ้หาทัง้หมดใน Part 5 แนวทางการโปรโมทสินค้า ท่ีมี
รายละเอียด แนวคิด และวิธีท าในหวัข้อถดัไป   

https://campaign.accesstrade.in.th/media/docs/partner/TermsOfService.pdf
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ติดแบนเนอร์บนเวบ็ไซต์ 
วิธีการนีเ้หมาะส าหรับท่ีมีเว็บไซต์ มีผู้ เย่ียมชมเป็นของตัวเองอยู่แล้ว 
สามารถท าตามขัน้ตอนและ Get Code ป้ายโฆษณาท่ีเราเตรียมเอาไว้ไป
ติดตัง้ยงัต าแหน่งต่างๆบนเว็บไซต์ได้ตามต้องการ โดยก่อน Partner จะ 
Get code ได้ ต้องท าการ Make Partnership หน้า 28 เสียก่อน หลงัจาก
ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถ Get Link:  วิธีน าลิงค์ไปสร้าง
รายได้? หน้า 31 

 

ตวัอย่างป้าย Banner ในระบบ ACCESSTRADE 
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เขียนรีววิสินค้ำ 
การเขียนริวิวสินค้าลงในบล็อกหรือเว็บไซต์เป็นวิธีท่ีเราแนะน ามากท่ีสดุ 
เพราะการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าท่ีใช้เอง หรือข้อมลูอ่ืนๆท ามห้คนท่ีเข้า
มาเย่ียมชมเว็บไซต์ได้ประโยชน์ และหากผู้ เย่ียมชมเหลา่นัน้สนใจสินค้า
ชิน้นัน้ๆก็มีโอกาสคลิกลิงก์เข้าไปซือ้สินค้า และ Partner จะได้รับคา่คอม
มิสชัน่จากการขายสินค้าได้ ด ูGet Link:  วิธีน าลิงค์ไปสร้างรายได้? ทัง้นี ้
ควรเน้นการน าเสนอข้อมลู และเขียนรีวิวดงันี ้ 

 เน้นข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นประโยชน์ 
 หากเป็นสินค้าท่ี Partner เคยใช้มาก่อนจะดีมาก 
 ไมค่วรคดัลอกบทคใมมาจากเว็บไซต์อ่ืน เพราะจะมีผลกบัการจดั

อนัดบัของ Search Engine 
 ใสปุ่่ ม Call to Action ให้ชดัเจน เพ่ือท่ีผู้ เย่ียมชมจะเห็นได้สะดวก 

นัน้คือเคล็ดไมล่บัส าหรับการเขียนริวิวสินค้า อย่าลืมเลือกสินค้าท่ีเป็น
สินค้าขายดี และได้รับความนิยมจากลกูค้า เพ่ือเพิ่มโอกาสขายสินค้าได้
ง่าย และมากขึน้ด้วย  
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โปรโมท บน Social Media 
Access Trade อนญุาตให้คณุสามารถโปรโมทสินค้าได้บน Social 
Media ตา่งๆ ได้ ทัง้ชอ่งทาง Facebook, twitter, pinterest, line, 
YouTube ฯลฯ โดยท่ีห้ามโพสต์ก่อกวน (Spam) อีกทัง้ห้ามโพสต์ลงใน 
Profile สว่นตวัของคณุเอง แตอ่นญุาตให้โพสต์ลง Fan page หรือกลุม่ 
facebook ท่ีเก่ียวข้องสินค้าหรือบริการ 

ซึง่การน าลิงค์ไปโปรโมทบน Facebook Fan Page ทนัทีนัน้ไมส่ามารถท า
ได้เพราะ Facebook ไมร่องรับการแสดงผลแบบ HTML ท่าน Partner จงึ
ต้องน าเฉพาะ Tracking  Link ท่ีได้จากการ Get Link เทา่นัน้ไปโพสต์โป
รโมท โดยดตูวัอยา่งจาก Code HTML ดงัตอ่ไปนี ้

<a 
href="http://click.ACCESSTRADE.in.th/adv.php?rk=xxxxxxxxxxx" 

target="_blank"><img 

src="http://imp.ACCESSTRADE.in.th/img.php?rk=00001q00002e" 

border="0"/></a> 
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โค้ดตวัอย่าง ท่ีแสดงผลเป็นรูปภาพบนเว็บไซต์ ให้คณุน าเพียงข้อความนี ้

http://click.ACCESSTRADE.in.th/adv.php?rk=xxxxxxxxxxx 

ไปโพสต์ลงบน Fan Page ก็สามารถแสดงผลลิงค์โฆษณานัน้ๆได้ทนัที 
และหากต้องการเพิ่มจ านวนการกดเข้าเย่ียมชมโฆษณาหรือเพ่ือความ
สวยงามในการโพสต์ลิงค์โฆษณาลงไปนัน้ คณุสามารถใช้บริการยอ่ลิงค์
จากเว็บไซต์ให้บริการตา่งๆ ได้ทนัที และ ACCESSTRADE อนญุาตใิห้ 
Partner ยอ่ลิงค์ (ด ูวิธียอ่ลิงก์ หน้า 41 )เพ่ือใช้ส าหรับโพสต์ได้ เชน่กนั 
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กฏ กตกิำ กำรท ำ Affiliate กบั ACCESSTRADE 
1.ห้ามไมใ่ห้เจ้าของเว็บไซต์ท่ีจะน า Link แคมเปญตา่งๆ ของ Affiliate 
Advertiser ไปท าการซอ่น Link เพ่ือโปรโมท 

2.ห้ามไมใ่ห้เจ้าของเว็บไซต์ท่ีจะน า Link แคมเปญตา่งๆ ของ Affiliate 
Advertiser ไปท าการโปรโมทนัน้ ห้ามใช้ Keyword ช่ือเดียวกบั 
Advertiser เชน่ แคมเปญของร้าน AAA ห้ามเจ้าของเว็บไซต์ใช้ Keyword 
AAA โดยตรง 

3.ห้ามไมใ่ห้เจ้าของเว็บไซต์ใช้ช่ือโดเมนเนม ท่ีคล้ายคลงึกบั Affiliate 
Advertiser   เชน่ แคมเปญของร้าน AAA มีช่ือ โดเมนเนมวา่ 
www.AAA.com ห้ามเจ้าของเว็บไซต์ใช้ช่ือโดเมนเนมท่ีคล้ายคลงึเด็ดขาด 

4.ห้ามไมใ่ห้เจ้าของเว็บไซต์ท่ีมีรูปลามกอนาจาร รวมถึงมีเนือ้หาท่ีละเมิด
ตอ่ความสงบ เรียบร้อย และสงัคมอนัดีงาม 

ทัง้นีค้ณุสามารถอา่น Term of Service ของ Partner ฉบบัเตม็ได้ท่ีลิงก์
ด้านลา่งนี ้ 
https://campaign.ACCESSTRADE.in.th/media/docs/partner/Terms
OfService.pdf 

https://campaign.accesstrade.in.th/media/docs/partner/TermsOfService.pdf
https://campaign.accesstrade.in.th/media/docs/partner/TermsOfService.pdf
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ติดต่อเรำ 
บริษัท อินเตอร์สเปตซ์ ประเทศไทย จ ากดั 

เลขท่ี 10/178 อาคารเดอะเทรนดี ้ห้อง 2301D – 2301E ชัน้ 23  
ซ.สขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท คลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพฯ 10110 

โทร 0-2168-7381 ถึง 3 
โทรสาร 0-2168-7384 
อีเมล์ support@ACCESSTRADE.in.th 
Website : http://www.interspace.co.th 

เปิดท างานวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 8.00-18.00น. 

อภิธำน 
รูปภาพหน้าปกจาก http://all-free-download.com  

mailto:support@accesstrade.in.th
http://all-free-download.com/free-photos/a_cat_and_a_goldfish_03_hd_pictures_168970.html

