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สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนดูวิดีโอนี้
ให้เข้าใช้งาน PushAuction Version ใหม่

ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://new.pushauction.com

https://new.pushauction.com


Migration
Concept



Migration (ไมเกรชั่น) คือ ระบบการโคลนสินค้าจาก Active Listing 
ที่ขายอยู่ ณ ปัจจุบัน ไปยัง eBay site ใหม่ ภายใต้ eBay account 

เดิม หรือไปยัง eBay account ใหม่ก็ได้

ข้อมูลหลักของสินค้าจะถูกโคลนหรือคัดลอกไปทันที ไม่ว่าจะเป็น 
รูปภาพของสินค้า ข้อมูลสินค้า(Item specifics) ราคาสินค้า และ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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ทำความเข้าใจ
ก่อนเริ่ม 
Migration



ขั้นตอนการโคลนลิสติ้ง (Migration)

Step #1 Step #2 Step #3 Step #4

SKU Data Setting Migration

ข้อมูลสินค้าที่ดี ควรมี SKU 
กำกับสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อ

การบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิม

มีความเข้าใจเรื่องรายละเอียด
ของลิสติ้งแต่ละประเภท และ
ความแตกต่างของข้อมูลสินค้า
ในการขายแต่ละ eBay site

สามารถตั้งค่าและแก้ไข
ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น

สำหรับการโคลนสินค้าได้

เมื่อทำความเข้าใจครบทั้ง 
3 ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วก็
สามารถโคลนสินค้าได้เลย
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SKU
คืออะไร



SKU
Stock Keeping Unit (หรือ Custom Label ในลิสติ้ง)

SKU (Stock Keeping Unit) คือ หน่วยที่จำแนกประเภทสินค้าที่เล็กที่สุดในระบบสินค้า เป็นการช่วยแยกความแตกต่างของสินค้า
ประเภทเดียวกันที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น สี ขนาด หรือลวดลาย ยกตัวอย่างเช่น รองเท้ากีฬา ที่มีสี 4 สี SKU จะเป็นตัวที่ใช้แยก
ประเภทของรองเท้ากีฬาแต่ละสี เพื่อให้ได้ทราบถึงจำนวนสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งจะแตกต่างกับการกำหนดรหัส
สินค้า ที่สามารถกำหนดได้เพียงรหัสเดียวต่อสินค้า 1 รายการ แต่หากสินค้านั้น มีการแยกย่อยลงไปอีก อาจจะทำให้ไม่สามารถทราบ
ได้ว่าสินค้าที่เหลืออยู่ในคลัง เป็นสินค้าที่แยกย่อยเป็นประเภทใดบ้าง เพราะถูกกำหนดด้วยรหัสสินค้าเดียวกันทั้งหมด จึงมีการนำ 
SKU เข้ามาใช้งาน เพื่อให้แยกประเภทสินค้าได้ละเอียดมากขึ้น  
 
 ประโยชน์ของ SKU มีอะไรบ้าง? 
1. ใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า  
2. ใช้สำหรับติดตามสินค้าในเชิงการตลาด  
3. ลดความซ้ำซ้อนของสินค้า


รหัสสินค้า คือ การกำหนดรหัสให้กับสินค้ารายการนั้น ซึ่งรหัสสินค้าเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่า SKU โดยเจ้าของร้านอาจจะเป็นผู้กำหนด
รหัสสินค้าเอง รหัสสินค้าสามารถใช้ร่วมกับ SKU ได้ ยกตัวอย่างการตั้งรหัสสินค้าและ SKU ร่วมกัน เช่น รองเท้ารุ่น ADS มีจำหน่าย 
3 สี แดง น้ำเงิน และดำ คุณสามารถตั้งรหัสสินค้าให้กับ รองเท้ารุ่น ADS เป็น S-ADS01 และตั้ง SKU เพื่อแยกประเภทของรองเท้าทั้ง 
3 สี เป็น ADS-01-Red , ADS-01-Blue, ADS-01-Black ได้ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และตัดสต๊อค จะทำให้คุณสามารถทราบได้ทันที 
ว่ารองเท้าสีใด มีจำนวนสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ และสีใดขายดีที่สุด


Credit : igetweb.com
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ความสำคัญของ
SKU

ต่อการใช้งานโปรแกรม



SKU
Stock Keeping Unit (หรือ Custom Label ในลิสติ้ง)

ในระบบการค้นหาลิสติ้งของ PushAuction จะมีตัวช่วยในการค้นหารายการ
สินค้าด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งในกรณีที่เราต้องการหารายการสินค้าหรือลิสติ้ง
หลายๆ รายการพร้อมกัน เราทำได้โดยใช้ Item number ของแต่ละรายการ
สินค้านั้นๆ หรือใช้ SKU


แต่ถ้าหากว่าลิสติ้งของท่านเป็นแบบ GTC  ในทุกๆครั้งที่มีการ Re-list สินค้า
ใหม่นั้น item number ก็จะถูกเปลี่ยนไปทุกครั้ง แตกต่างกับ SKU ที่ไม่ว่าจะมี
การ Re-list สินค้ากี่ครั้ง ชื่อ SKU ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง



SKU
Stock Keeping Unit (หรือ Custom Label ในลิสติ้ง)

นอกจากนั้น การใช้ฟีเจอร์โคลนลิสติ้ง(Migration) หากสินค้าไม่มี SKU แล้ว 
ท่านจะไม่สามารถค้นหาสินค้าเดียวกันที่ขึ้นอยู่ใน eBay site ที่แตกต่างกันได้
เลยในครั้งเดียว


ตัวอย่างเช่น หากขายกระเป๋าแบบเดียวกันใน site US / UK / CA เวลาสินค้า
หมดชั่วคราว การที่จะเข้าไปปรับ stock ของสินค้า หรือ end สินค้าลง ต้อง
ค้นหาถึง 3 รอบ ถึงจะ end สินค้าครบทั้ง 3 ลิสติ้งได้


แต่ถ้ามี SKU แล้ว สามารถค้นหาและ end สินค้าได้พร้อมกันเลย
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การแก้ไข/ใส่ข้อมูล
SKU



การแก้ไขหรือใส่ข้อมูล SKU ผ่านทาง PushAuction

1. เลือกลิสติ้งที่ต้องการ สามารถเลือกได้หลายรายการพร้อมกัน

คลิก Listings > Live



2. คลิกที่ Options จากนั้นเลือก Quickly edit

การแก้ไขหรือใส่ข้อมูล SKU ผ่านทาง PushAuction



การแก้ไขหรือใส่ข้อมูล SKU ผ่านทาง PushAuction

3. แก้ไขหรือใส่ข้อมูล SKU ที่ต้องการลงไป จากนั้นกด save
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Data
รายละเอียดลิสติ้ง



DATA
Active listing data

ในแต่ละลิสติ้งสินค้า ก็จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนต่างๆ ทีสำคัญดังนี้

eBay Leaf Category

ราคา (Price)

จำนวนสินค้า (Qty)

Item Condition

Item Location

รูปภาพสินค้า



DATA
Active listing data

Item Description

Item Specifics

ในแต่ละลิสติ้งสินค้า ก็จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนต่างๆ ทีสำคัญดังนี้



DATA
Active listing data

ในแต่ละลิสติ้งสินค้า ก็จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนต่างๆ ทีสำคัญดังนี้

Exclusion list

Domestic Shipping option

International Shipping option

Return Policy

Handling time

Payment




เมื่อเข้าใจโครงสร้างข้อมูลของลิสติ้งสินค้าแล้ว ก็ต้องมีความเข้าใจว่า การ
โคลนลิสติ้งไปในแต่ละ eBay site นั้น ผู้ขายสามารถนำข้อมูลบางอย่างไป
ใช้ได้เลย เช่น รูปภาพของสินค้า จำนวนสินค้า หรือ Item Specifics


แต่ก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่ในแต่ละ eBay site นั้นแตกต่างกันอยู่ และหาก
ต้องการโคลนสินค้าไปยัง eBay site ใหม่ จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เหล่านี้ก่อน เช่น eBay Category และ Shipping Option

DATA
Active listing data



ลิสติ้งหลัก ใช้ข้อมูลเดิมได้ ใช้ข้อมูลเดิมไม่ได้

รูปภาพ ✔ ✔

ราคาสินค้า ✔ ✔ (*มีระบบแปลงค่าเงิน)

ข้อมูลสินค้า ITEM SPECIFICS / DESCRIPTION ✔ ✔

หมวดหมู่สินค้า EBAY CATEGORY ✔ ✔

วิธีการจัดส่งสินค้า SHIPPING OPTION ✔ ✔

EBAY RATE TABLE ✔ ✔

US SITE UK SITE

เปรียบเทียบข้อมูลเมื่อทำการโคลนลิสติ้ง
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สิ่งที่ต้องทำ
ก่อนเริ่ม 
Migration
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ตั้งค่า
Migration rule



Migration rule คือ การตั้งค่าข้อมูลไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ระบบจับคู่ให้อัตโนมัติ 
เมื่อมีการโคลนลิสติ้งเกิดขึ้น


ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าข้อมูลให้กับ eBay site ของลิสติ้งเดิม และ eBay site 
ของลิสติ้งใหม่


โดยมีข้อมูลสำคัญอยู่ 3 ส่วนที่ต้องดำเนินการตั้งค่าล่วงหน้า คือ

1. eBay Category

2. Domestic Shipping Option

3. International Shipping Option

MIGRATION
Migration rule



MIGRATION
Migration rule

ก่อนอื่น ผู้ขายต้องทราบก่อนว่า ลิสติ้งที่เราต้องการเลือกมาโคลนนั้น เราขายอยู่ใน

eBay category ไหน มี Shipping Option ที่เลือกไว้เป็นแบบไหนบ้าง 


ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ Listing > Live


จากนั้นคลิกที่ edit ทางด้านขวามือของรายการสินค้านั้นๆ



MIGRATION
Migration rule



MIGRATION
Migration rule

เมื่อทราบข้อมูลของลิสติ้งที่เลือกมาแล้ว ก็จดบันทึกไว้ก่อน แล้วเข้าไปทำการตั้งค่า 
Migration rule



MIGRATION
Migration rule

การตั้งค่า Migration rule ให้เข้าไปที่  Setting > Listing setting > Migration rule



MIGRATION
Migration rule

การตั้งค่า eBay Category เริ่มจากคลิกที่ Add



MIGRATION
Migration rule

วิธีการตั้งค่าด้านซ้ายมือ

1. เลือก eBay site ของลิสติ้งที่

ขายอยู่

2. กรอกตัวเลข หรือ กด select 

category เพื่อระบุ category 
ของสินค้าที่ขายอยู่ ในลิสติ้งที่
เราจะใช้เป็นต้นแบบในการ
โคลนสินค้า


3. หากตัวเลขที่กรอกลงไปถูกต้อง 
จะมีการแสดงชื่อของ 
Category ให้ทราบ

วิธีการตั้งค่าด้านขวามือ

1. เลือก eBay site ใหม่ที่จะ

โคลนลิสติ้งไป

2. กรอกตัวเลข หรือ กด select 

category เพื่อระบุ category 
ของ eBay Site ใหม่ ที่จะเลือก
โคลนสินค้าไป


3. หากตัวเลขที่กรอกลงไปถูกต้อง 
จะมีการแสดงชื่อของ 
Category ให้ทราบ



MIGRATION
Migration rule

สำหรับ Domestic และ International Shipping ก็ให้ทำลักษณะ
เดียวกันกับการตั้งค่า eBay Category



MIGRATION
Migration rule

สำหรับ Domestic และ International Shipping ก็ให้ทำลักษณะ
เดียวกันกับการตั้งค่า eBay Category



MIGRATION
Migration rule

Migration rule จำเป็นต้องสร้างแบบไหนบ้าง?

1. หากขายสินค้าอยู่บน eBay Category ทั้งหมด 10 หมวดหมู่ แล้วอยากจะโคลนสินค้าทุก

หมวดหมู่ ก็ต้องทำทั้งหมด 10 rules แต่ถ้าอยากเลือกแค่ 1-2 หมวดหมู่ก่อน ก็ทำเฉพาะ eBay 
Category ที่เลือกมา


2.  การตั้งค่า เป็นการจับคู่ระหว่าง 2 eBay site เพราะฉะนั้นหากต้องการโคลนสินค้าจาก US 
Site ไป ทั้ง UK และ CA จะต้องมี Migration rule 2 รายการ เป็นลักษณะตามด้านล่างนี้


      US Site  33345   <>    UK Site 33369 
      US Site  33345   <>    CA Site 33790
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การตั้งค่า
ส่วนที่เกี่ยวข้อง



CHECK LIST 1
eBay account

คลิกเพื่อตั้งค่าตรงนี้

เพิ่ม eBay account ลงไปในระบบ PushAuction



CHECK LIST 2
PayPal account คลิกเพื่อตั้งค่าตรงนี้

เพิ่ม PayPal account ลงไปในระบบ PushAuction



CHECK LIST 3
API Authorization

คลิกเพื่อตั้งค่าตรงนี้

ทำการเปิด API Authorization ให้พร้อมสำหรับโคลนลิสติ้ง


คลิกที่ Action ทางขวามือของแต่ละ eBay account ที่ต้องการ
โคลนลิสติ้ง จากนั้นเลือก Update Token 


หากมี 2 eBay account ก็ต้องทำทั้ง 2 account



จากนั้นคลิกที่ eBay new API authorization



คลิก I agree



CHECK LIST 4
Records per page

ตั้งค่าการแสดงผลรายการสินค้าใน 1 หน้า ให้เป็น 100 รายการ 
เพื่อความสะดวกในการโคลนลิสติ้งทีละหลายรายการพร้อมกัน



เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ครบถ้วนแล้ว
แสดงว่าผู้ขายมีความพร้อมที่จะโคลนสินค้าแล้ว

แล้วพบกันวันที่ 27 ตุลาคม 2563

Grow With API



สอบถามเพิ่มเติม

Line :@pushauction



Engineered For eBay Enterprise Sellers
PushAuction


