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บทที่ 14
พาณิชย อิ เล็กทรอนิกส 

e-Commerce คอื การใช Internet เปนสือ่ เพือ่ทาํใหเกดิการคาขายทางธรุกจิ
ความหมายของ พาณชิยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ที่สมบูรณ หมายถึง กระบวนการ

ทีใ่ชวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส เพือ่ทาํธรุกจิใหบรรลเุปาหมายขององคกร เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส
การคาอเิลก็ทรอนกิส อดีไีอ การแลกเปลีย่นขอมลูอเิลก็ทรอนกิส ไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส เอกสารแสดง
สนิคาอเิลก็ทรอนกิส (Catalog) เปนตน

14.1  รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กอนทานจะเริม่ทาํพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส ทานควรกาํหนดใหไดวาจะทาํการคากบัใคร เพราะสิง่นี้

จะกาํหนดทศิทางทีน่าํทานไปสูเปาหมาย ปจจบุนัมรีปูแบบ 5 รูปแบบ
1. B2B(ธุรกิจกับธุรกิจ):: การคาระหวางผูประกอบการ และผูประกอบการ เชน b2btoday.com
2. B2C (ธุรกิจกับผูบริโภค):: การคาระหวางผูประกอบการ และผูบริโภค เชน ar4u.com
3. C2C (ผูบริโภคกับผูบริโภค):: การคาระหวางผูบริโภคดวยกัน เชน pramool.com
4. G2C (รฐักบัผูบรโิภค):: การคาระหวางหนวยงานของรฐั และผูบรโิภค เชน www.ecitizen. gov.sg
5. G2B (รัฐกับธุรกิจ):: การคาระหวางหนวยงานของรัฐ และผูประกอบการ เชน gsa.gov
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14.2  ประโยชน และปญหาของ e-Commerce
     ประโยชนดานผูขาย

1. ทาํงานแทนพนกังานขาย เพราะระบบสามารถรบัขอมลูจากลกูคาไดอตัโนมตัิ
2. เปดหนารานขายของใหคนทัว่โลก และเปดขายไดทกุวนั 24 ชัว่โมง
3. ประหยดัคาพมิพเอกสารแสดงสนิคาเปนเลม
4. ปรบัปรงุรปูแบบสนิคาไดสะดวกรวดเรว็ และเหน็ผลทนัททีัว่โลก
5. เครือ่งมอืประชาสมัพนัธทีท่นัสมยั ดวยตนทนุทีต่ํ่า
6. เกบ็เงนิ และนาํฝากเขาบญัชอีตัโนมตั ิถาทาํระบบใหสมบรูณ

     ประโยชนดานผูซื้อ
1. เลอืกสนิคาไดอยางอสิระ เพราะมแีหลงใหเลอืกสนิคา และเปรยีบเทยีบราคา
2. ประหยดัเวลา และคาเดนิทางไปยงัรานคา
3. ราคาสนิคามกัถกูกวาการซือ้ตรงจากรานคา

     ปญหาดานผูขาย
1. คนไทยคาครองชพีต่ํา อาํนาจซือ้ผานเวบ็ยงันอย
2. บตัรเครดติยงัไมเปนทีน่ยิม ความปลอดภยัเรือ่งการใชบตัรยงัตองไดรบัการปรบัปรงุ
3. ยงัมคีนจาํนวนไมมากพอทีน่ยิมซือ้สนิคาทางคอมพวิเตอร หรอืใชงานคอมพวิเตอรเพือ่ธรุกจิ
4. ทกุอยางเกีย่วกบัอนิเทอรเนต็และคอมพวิเตอร ยงัมรีาคาสงูสาํหรบัประชาชนทัว่ไป

     ปญหาดานผูซือ้
1. ความปลอดภยัในการใชบตัรเครดติในประเทศ ยงัมจีดุทีต่องปรบัปรงุ
2. มผีูใหบรกิารในประเทศไทยไมมาก ทีร่บัการชําระเงินออนไลนดวยบัตรเครดิต

14.3 องคประกอบหลักของ e-Commerce
1. ผูซื้อ
2. ผูขาย
3. ระบบชาํระเงนิ
4. ระบบขนสง
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14.4 คําถามที่ควรหาคําตอบ กอนทํา e-Commerce
1. สํารวจ (Research) :: สํารวจตลาดบอยเพียงใด เพื่อประเมินคูแขงตนเองและลูกคา
2. วางแผน (Planning) :: กาํหนด Gantt chart เพื่อติดตั้งระบบ แผนลงทุน และแผนคืนทุน
3. เงินทุน (Loan) :: ตองใชเงินทุนทั้งหมดเทาไร หาไดที่ไหน คืนอยางไร
4. จายเงิน (Payment) :: แผนรับชําระเงิน เชน บัตรเครดิต โอนเงิน หรือพกง. เปนตน
5. ขนสง (Transport) :: สินคาจะจัดสงใหถึงมือลูกคาอยางไร
6. สินคา (Product) :: ความนาสนใจของสินคา ขายแลวจะมีคนซื้อ หรือไม
7. ราคา (Price) :: ราคาที่จะสงผลถึงกําไรจากการสั่งซื้อแตละครั้งมากพอ หรือไม
8. สถานที่ (Place) :: ขายใหคนไทย หรือตางชาติ ที่พักสินคา รานตั้งที่ไหน
9. โฆษณา (Promotion) :: มีแผนโฆษณาอยางไร และจะใชวิธีการใดบาง
10. คงคลงั (Stock) :: ระบบจดัการคลงัสนิคา ควบคมุอยางไร
11. เวลา (Time) :: ประเมนิระยะเวลาตัง้แตสัง่ซือ้ สงสนิคา และไดรบัเงนิ ทัง้หมดกีว่นั
12. ผดิพลาด (Error) :: สงไปแลวไมมผีูรบั ไมไดรับเงิน สงไมทัน ไมไดมาตรฐานทําอยางไร
13. สํานักงาน (Office) :: มีพนักงานกี่คน ลงทุนอะไรบาง ที่ตั้งสํานักงาน และแหลงสินคา
14. หบีหอ (Package) :: คาํสัง่ซือ้จะมาพรอมรปูแบบสนิคา และลกัษณะหบีหอ ยดืหยุนหรอืไม
15. เทคนคิ (Technique) :: รายละเอยีดของระบบทีใ่ช เพือ่ใหเกิดการซื้อขายได เปนแบบใด
16. ออกแบบ (Design) :: ออกแบบผลิตภัณฑ หรือหนาราน ไดนาสนใจหรือไม
17. ความปลอดภยั (Security) :: ทกุระบบตองรองรับการโจมตีจากผูไมหวังดีไดทุกรูปแบบ
18. ขนาด (Size) :: ขนาดระบบ เชน รองรับจํานวนลูกคา การสั่งซื้อ หรือสินคาไดเพียงใด
19. การควบคมุ(Controlling) :: การควบคุมกระบวนการทั้งหมด ใหดําเนินไปอยางถูกตอง
20. สาํรอง (Backup) :: แผนสาํรองขอมลู ในกรณทีีร่ะบบลม หรอืผูใหบริการเว็บไซตยกเลิก
21. ภาษี (Tax) :: เขาใจกฎหมายการคาระหวางประเทศ ในประเทศ และกฎหมายดาน IT

กลยทุธที่จําเปนสําหรับรานคาออนไลน
1. การออกแบบเวบ็ตองดนูาประทบัใจ  แตไมใชเวลา Download มากเกนิไป
2. สรางความนาสนใจใหสนิคา ดวยรปูลกัษณทีเ่หมาะสมกบัราคา
3. ใหรายละเอยีดสนิคาครบถวน และเขาถงึรายละเอยีดไดงาย
4. กาํหนดระยะเวลาสงสนิคาจนถึงมือผูรับไดชัดเจน และตองสงไดทันกําหนด
5. แผนประชาสมัพนัธตองถงึกลุมเปาหมาย
6. สรางความนาเชือ่ถอื ทั้งเทคโนโลย ีและความปลอดภัย
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14.5  การเลือกลงทุน ทําไดหลายระดับ
1. ระดบัลงทนุตํา่

ทานอาจสร างเว็บไซตอย างง าย ดวย Notepad หรือ HTML editor ที่บ าน
แลวสงขอมูลไปฝากไวยัง Free hosting จากนั้นจดโดเมนเนม (Domain name) ที่มีบริการ Redirect
เพือ่ชีไ้ปยงัเวบ็ไซตทีส่รางขึน้ แลว ปกตเิสยีคาใชจายไมเกนิ 800 บาทตอป และมสีนิคาจาํนวนไมจาํกดั
ระบบนี้ไมนิยมขายแบบหักบัตร เครดิต แตนิยมวิธีการโอนเงิน หรือพัสดุเก็บเงินปลายทาง เชน
jjshop.com หรือ siamexpo.com เปนตน
2. ระดบัจางนกัพฒันา

ทานไมตองมคีวามรูมาก สามารถจางมอือาชพีทาํให มหีลายบรษิทัรบัทาํเวบ็ไซตไดนาเชือ่ถอื
บรกิารระบบหกับตัรเครดติ และบรกิารอืน่อกีมาก พรอมบรกิารใหคาํปรกึษา สองสิง่ทีท่านตองม ีคอื สนิคา
ที่พรอมขาย และเงินจายคาบริการจัดทํา จากนั้นก็รอใหมีลูกคามาสั่งซื้อสินคาของทาน ถาเลือกทํา
e-Commerce แบบนี ้ทานเพยีงแตหาเวบ็ไซตทีพ่รอมใหบรกิาร แลวโทรไปปรึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม
กอนดาํเนนิการ
3. ระดบัเชาเครือ่งบรกิาร (Web server) และรวมกลุมผูชาํนาญ

ถาทานมใิชผูชาํนาญ ตองจางคนมาดแูลเครือ่งคอมพวิเตอรและระบบฐานขอมลู ใหดาํเนนิไป
ตามนโยบายของทาน เพราะระดบันีท้านสามารถควบคมุบรกิารไดทัง้หมด โดยปกตจิะเปนระบบทีเ่กดิจาก
กลุมคนทีม่คีวามชาํนาญแตละดานมารวมกนั เชน การเงนิ การตลาด การเขยีนโปรแกรม การออกแบบระบบ
การผลติ และการบรหิาร เปนตน เพื่อสรางระบบธุรกิจที่สมบูรณ
14.6  แนะนํา 7 ขั้นตอนสรางเว็บ e-Commerce อยางงาย

ยกตวัอยางวาทานมภีาพสนิคา 2 ภาพ คอื p1.jpg และ p2.jpg ทีไ่ดจากการนาํภาพถายสนิคาไป
Scan ทีร่านคอมพวิเตอร  ซึง่ภาพถวย 2 ภาพนี ้ราคาใบละ 100 บาท  ทานตองการนาํไปประกาศขายในเวบ็
ซึง่เปนการใชอนิเทอรเนต็ สงเสรมิใหเกดิการขายสนิคา เมือ่ลกูคาสนใจ  สามารถโทรมาถามรายละเอยีด
หรอืสง e-mail สัง่ซือ้  กเ็ปนกระบวนการตอไปในการซือ้ขาย
     ขั้นตอนการจัดทํา e-Catalog

1. นาํภาพถายสนิคาไป Scan ทีร่านคอมพวิเตอร จะไดแฟม 2 แฟม เชน p1.jpg และ p2.jpg
เก็บไวที่ c:\

2. ไปขอพืน้ทีท่าํเวบ็ฟรทีี ่thai.net  หรอื se-ed.net เปนตน จนทานไดรหัสผูใช และรหัสผาน
3. เปดโปรแกรม Notepad ที่มีใน Windows แลวพิมพขอความ 8 บรรทัดนี้
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<html><head><title>Sell 2 products</title></head>
<body bgcolor=yellow>
<img src=p1.jpg>ราคา 100 บาท สําหรับใสกาแฟ<br>
<img src=p2.jpg>ราคา 100 บาท  สําหรับใสขาวตม<br>
สนใจซื้อติดตอ นายบุรินทร รุจจนพันธุ โทร 0-5422-3684 หรือ webmaster@thaiall.com<br>
รบัชาํระเงนิดวยการโอนเงนิเขาบญัชธีนาคาร ไทยพาณชิย เลขบญัช ี502-2-39103-9<br>
หรือพัสดุเก็บเงินปลายทางสั่งจาย  บุรินทร รุจจนพันธุ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง 52000
</body></html>

4. ใหจัดเก็บ (Save) โดยพิมพชื่อเปน “c:\index.html”
5. ลองใช IE (Internet Explorer) ในเครือ่งของทานเปดโดยพมิพในชอง Address วา c:\index.html
จะไดผลเปนเวบ็เพจ สาํหรบัขายสนิคาของทาน แตขายเพยีง 2 รายการ ถาตองการมากกวานี้
ใหปรบัปรงุเพิม่เตมิ

6. สงแฟมทัง้ 3 คอื index.html, p1.jpg และ p2.jpg ไปใหคนทัง้โลกไดเหน็ โดยฝากไวกบั Free
hosting ซึง่วธิสีงแฟมขึน้ไปนัน้มอียู 2 วธิคีอืใช File manager ทีม่อียูในเวบ็ทีใ่หบรกิาร หรอืใช
FTP (File Transfer Protocol) สาํหรบั upload ขึ้นไป

7. หลงัจากสงแฟมขึน้ไป ใหทดสอบวาสาํเรจ็ หรอืไม เชน http://www.yourname.com/index.html
เปนตน

14.7  แนะนาํโปรแกรมสราง e-Commerce
ผูเขยีนเคยเขยีนโปรแกรมอยูชดุหนึง่ เขยีนดวยภาษา PERL สาํหรบัเปดรานคาแบบ e-Commerce

โดยรวมความสามารถของหลายระบบเขาดวยกนั เชน Shopping cart, counter, search engine หรอื file
manager เปนตน และเปดให Download แบบ View source code สําหรับนักศึกษาที่ http://thaiall.
hypermart.net ถาทานจะใชงานตองไปขอพืน้ทีท่าํเวบ็จาก Free hosting เชน se-ed.net, netfirms.com
หรอื prohosting.com เปนตน เพือ่นาํ source code ไปตดิตัง้ แตระบบทีผู่เขยีนทาํไวยงัไมสมบรูณเหมอืน
ของมอือาชพี
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ถาตองการ Shopping cart ทีส่มบรูณ สามารถไปเลอืกโปรแกรมประเภท shareware ทีม่ใีหใช
โดยหาไดจาก hotscripts.com โดยพิมพคําว า shopping เปนคําคนหา (Keyword)
จะพบเว็บไซตที่เปดให download โปรแกรมลักษณะนี้มากมาย ทั้งที่ฟรี และฟรีชั่วคราว
กต็องไปลองเลือกกันวาโปรแกรมใดจะเหมาะ กับความตองการของทานที่สุด

14.8  สรางเว็บเพจ e-Commerce อยางงาย
ผูเขียนลองเขียนเว็บเพจอยางงาย โดยแสดงขอมูลสินคา 3 รายการ โดยมีภาพ และราคา

พรอม ชองใหเลือกซื้อ และจํานวนที่ตองการซื้อ ถาลูกคาตองการเลือกสินคารายการใด
ใหทาํเครื่องหมายหนา ภาพสินคานั้น พรอมระบุจํานวนที่ตองการซื้อ เมื่อตัดสินใจซื้อใหกรอกที่อยู
และ e-mail ใหผูใชสงสนิคา หรอืตดิตอกลบั เมือ่มัน่ใจในขอมลูทีจ่ะสัง่ซือ้ ใหคลิก๊ปุม SEND_ORDER
คาํสัง่ซือ้จะถกูสงใหผูขายทาง e-mail หากทานมขีอสงสัย สามารถ e-mail หรือโทรศัพทไปสอบถาม
ดังตัวอย างรายละเอียด  ถาท านตองการเขียนโปรแกรม sndform.pl ใช งานเอง
สามารถอานรายละเอยีดไดจาก http://www.thaiall.com/perl/plsndfm.htm
     ตวัอยางเวบ็เพจสาํหรบัขายสนิคา 3 รายการ

     ตวัอยาง e-mail ทีผู่ขายไดรบัจากผูซือ้ ผานระบบสง e-mail ที ่thaiall.com เปดใหบรกิาร
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     ตัวอยางภาษา HTML ที่ใชสรางเว็บเพจขายสินคา
<html><head><title>Sample of e-Commerce</title></head>
<body bgcolor=white><! from http://www.thaiall.com/perl/plsndfm.htm>
<form method=post action= “http://www.thaiall.com/cgi/sndform.pl”>
<input type=hidden name=redirect value= “http://www.lovelampang.com”>
<input type=hidden name=recipient value= “burin@yonok.ac.th”>
<input type=checkbox name=fdd checked><img src=hwfdd.jpg height=50>
<input name=fddamt value=1 size=3> ราคา 300 บาท<br>
<input name=keyboard type=checkbox><img src=hwkeyboard.jpg height=50>
<input name=keyboardamt value=1 size=3> ราคา 400 บาท<br>
<input name=printer type=checkbox><img src=hwprinter.jpg height=50>
<input name=printeramt value=1 size=3> ราคา 5000 บาท<br>
Your e-mail: <input type=text name=youremail size=40><br>
Address: <textarea name=message cols=30 rows=5 wrap=vitual></textarea>
<input type=submit value=SEND_ORDER>
<input type=reset value=RESET>
</form>
E-mail: webmaster@thaiall.com Tel.0-5422-3684
</body></html>

14.9  ผูใหบรกิารเปดรานคาฟรี
บรกิารเปดรานคาฟรี ทาํใหทานทีม่สีนิคา ไมตองการลงทนุจดโดเมน จางคนเขยีนโปรแกรม หรอื

เชาพืน้ทีเ่กบ็ขอมลู สามารถมาทดสอบใชบรกิารกอนได เมือ่พบวาระบบนีม้ปีระโยชนเปนรปูธรรม การ
ทาํใหเปนระบบ e-Commerce ทีส่มบรูณจะเปนขัน้ตอนตอไป สาํหรบับรกิารเปดรานฟรใีนไทยมแีนะนาํ
5 เว็บไซตคือ jjshop.com tarad.com jclass.com cookkoo.com และ  siamexpo.com เปนตน
     14.9.1 บริการของ JJSHOP.COM (ทดสอบ กรกฎาคม พ.ศ.2545)

JJshop.com  คอื เวบ็ไซตทีบ่รกิารใหคนไทยไดเขาไปเปดรานขายสนิคาไดฟรี ผูเขยีนเคยสมคัร
ไวในชือ่ http://www.jjshop.com/thaiall หรอื http://www.jjshop.com/mama ถาวนัใดผูเขยีนมสีนิคา
ทีพ่รอมขายไดจรงิ จะตองเขาไปใชบรกิารอยางแนนอน เพราะเปนอกีชองทางหนึง่ทีจ่ะขายสนิคาได

     คณุสมบตัเิดนของระบบรานคาฟร ีJJSHOP.COM
1. ใชงานงาย ไมตองมคีวามรูเกีย่วกบัภาษาคอมพวิเตอร แคกรอกขอความทีต่องการเทานัน้
2. เครือ่งคอมพวิเตอรทีใ่ช สามารถใชไดตัง้แตเครือ่งรุนเกาธรรมดาขึน้ไป และใชไดกบัหลายระบบ
ปฏบิตักิาร

3. ไมตองมโีปรแกรมเพิม่เตมิเขามาในเครือ่ง เพยีงแคมโีปรแกรม Browser ทีส่ามารถเขาสูโลก
อินเทอรเน็ตได
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4. ทานสามารถสราง ปรบัปรงุ หรอืเพิม่เตมิ สนิคา/รานคา/ตรวจ 0rder ไดจากทกุแหงในโลก
ไมวาเดนิทางไปตางประเทศ หรอื อยูนอกบรษิทัฯ เพยีงแคเดนิไปที ่Internet Cafe หรอืทีม่ใีหใช
บรกิาร Internet คณุกท็าํไดแลว

5. สรางสนิคาไดกวา 100 ชิน้และแบงประเภทสนิคาไดไมจาํกดัจาํนวน
6. สรางลาํดบัสนิคาและหมวดสนิคา วาจะใหหมวดไหน และสนิคาชิน้ไหนแสดงขึน้กอนหลงัได
และสนิคาทัง้หมวดไหน ไมตองการแสดงขึน้ได ทาํใหทานสามารถเปลีย่นแปลงหนา Catalog
ไดบอยเทาทีต่องการ ดวยเพยีงแคการตัง้ตวัเลขลาํดบั หรอื ลบลาํดบัออก และกดปุมสรางใหม
เทานัน้  ไมตองยุงยาก

7. มรีะบบลดสดัสวนภาพอตัโนมตั ิเพือ่เพิม่ความเรว็ในการเรยีกหนาสนิคาของลกูคา ดงันัน้ ทาน
จะสงรปูขนาดใหญมากไ็ด ระบบจะทาํการจดัการสรางภาพใหม ใหเหมาะสมกบัขนาดของแบบเอง

8. ใสรหสัสนิคาลงไปในภาพทีม่มุซายบนอตัโนมตั ิเพือ่ไมใหสบัสนในตวัสนิคากบัรายละเอยีด
เวลาสัง่สนิคา

9. มรีะบบตะกราสนิคา เพยีงแคลกูคาคลิก๊สัง่ของและใสจาํนวน  ทกุอยางคาํนวณใหทนัที
10. มรีะบบปองกนัการสญูหาย ในกรณทีีโ่ปรแกรมของลกูคาเกดิปญหา สามารถกลบัมาทีส่ัง่สนิคา

เดมิได
11. มรีะบบปองกนัปญหา การเขามาดสูนิคาของลกูคาทีผ่ดิปกต ิหรอืเปดสัง่ของเปนเวลานาน  ๆ

เกนิปกติ
12. เมือ่ลกูคาตดัสนิใจสัง่สนิคาเปนทีเ่รยีบรอยแลว จะมอีเีมลไปยงัลกูคาและตวัทานเองคนละฉบบั

ทนัท ีและเปนประโยชนใหทราบวา ตดิตอลกูคาไดหรอืไมได ดวยการตกีลบัอเีมลทีส่งไมถงึ
ไปยงัทาน

13. อเีมลทีส่ัง่สนิคาเปนระบบภาษาไทย ทีม่กีารพฒันาการชดเชยสระใหกบัภาษาไทยเปนทีเ่รยีบรอย
สามารถใชพมิพออกทางเครือ่งคอมพวิเตอรได

14. ทานสามารถเรยีกรานคาของทาน ภายใตรากของเวบ็ jjshop.com เชน ถารานของทานชือ่
yourshop จะเรยีกรานไดโดยพมิพคาํวา http://www.jjshop.com/yourshop

     14.9.2 บรกิารของ TARAD.COM (ทดสอบ กรกฎาคม พ.ศ. 2545)
Tarad.com คอื เวบ็ไซตทีใ่หบรกิารแคตตาลอก ออนไลน (รายการสนิคาดจิติอล) ทีม่รีายการสนิคา

ของรานคาลงโฆษณาขายสนิคา โดยตลาด.com ไมคดิคาธรรมเนยีมใด ๆ  ทัง้สิน้ ผูใชบรกิารทัว่ไป สามารถ
เลอืกใชไดทัง้ภาษาไทย หรอืองักฤษ  ตวัอยางรานคา http://www.tarad.com/thaiall
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เงื่อนไขที่ทํ าให บริการของที่นี่น  า เชื่อถือ  คือ  หากสมาชิกไม ทําการ  Login
เข าระบบในชวงเวลาทุก 2 เดือน ตลาด ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ ในการปดรานคา
และการแสดงรายการสนิคาของทาน โดยไมตอง ขออนญุาตกอน (แตขอมลูรานคา และรายการสนิคา
อื่น ๆ ของทานยังคงอยูบนเครื่องเซอรเวอร ) และถาหาก อีก 2 เดือนใหหลัง ทานยังไมมีการ
Login เขาตลาด  ดอท คอมอีก ทางตลาด ดอท คอม ของสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอน
การเปนสมาชกิรานคาของทานอยางถาวร เพราะถอืวาทานไมตองการใชบรกิารจาก ตลาด ดอท คอม
แลว หากทานตองการใชบริการของ ตลาด ดอท คอม อีก ทานจะตองดําเนินการลงทะเบียน
สมาชกิใหม

     14.9.3 บรกิารของ SIAMEXPO.COM (ทดสอบ กรกฎาคม พ.ศ. 2545)
Siamexpo.com คอื เวบ็ไซตทีบ่รกิารใหคนไทยไดเขาไปเปดรานขายสนิคาไดฟรี ถาตองการได

สทิธิพ์เิศษ สามารถเสยีคาใชจายเดอืนละ 150 บาท ในวนัทีผู่เขยีนเขาไปทดสอบเกดิปญหา จงึสมคัรใช
บรกิารไมสาํเรจ็  จงึขอยกตวัอยางรานคา http://www.siamexpo.com/compforall ซึง่ไมใชของผูเขยีน

1. ทานสามารถวางขายสนิคาไดไมจาํกดัจาํนวนชิน้
2. ทานสามารถขยายตลาดสนิคาใหกวางขึน้
3. ทานไมตองเขยีนโปรแกรมใหมเอง
4. ทานสามารถเลอืกรปูแบบรานไดหลายแบบ
5. ทานสามารถจดัการระบบสนิคางายเพยีงคลิก๊เมาส
6. เรามชีางเทคนคิคอยใหความชวยเหลอืตลอด
7. เรามฐีานขอมลูผูซือ้ปอนใหทานเสมอ
8. เรามกีารประชาสมัพนัธเวบ็อยางตอเนือ่ง
9. เราหากลุมลกูคาเปาหมายใหตรงกบัสนิคาทานได

10. ราคาของเราประหยดัทีส่ดุในเวบ็ e-Commerce ทัว่ไป
11. เรามรีะบบการจดัการ “สนิคาแนะนาํ” สาํหรบัสนิคาทีท่านตองการสงเสรมิการขายเปนพเิศษ
12. เรามรีะบบ Webboard ไวกบัรานทานทกุราน
13. เรามรีะบบตะกราสนิคา (Shopping Cart) ทีส่มบรูณแบบ
14. เรามรีะบบจดัการสนิคา (Admin) สมบรูณทีส่ดุ ทานสามารถจดัการสนิคา ราคา และตรวจสอบ

รายการสัง่ซือ้ไดตลอดจากบานของทานเอง
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14.10  แนะนําเว็บไซต
หลายทานอาจตองการศึกษาตัวอยางของรานคาที่เปดบริการ หรือศึกษาผูใหบริการ

จึงนําเว็บไซต ที่เกี่ยวกับ e-Commerce มานําเสนอ ผูเขียนเคยมีรายชื่อเว็บไซตที่ใหบริการดานนี้
เมื่อกลับไปตรวจสอบ อีกครั้ง พบวากวาครึ่งหนึ่งเลิกบริการไปแลว จึงรวบรวมรายชื่อใหม
เพือ่ใหทานมีแหลงขอมูลอางอิงได

http://store.yahoo.com http://www.jjshop.com
http://www.amazon.com http://www.payaftersale.com
http://www.apartment.com http://www.pramool.com
http://www.bigstep.com http://www.schenker.com
http://www.cdnow.com http://www.shopping.com
http://www.cookkoo.com http://www.shoppingthailand.com
http://www.ebay.com http://www.siam-e-commerce.com
http://www.ecitizen.gov.sg http://www.siamexpo.com
http://www.ecombot.com http://www.tarad.com
http://www.ecommerce.or.th http://www.thaigem.com
http://www.econgo.com http://www.thaimerchant.com
http://www.fedex.com http://www.thaisecondhand.com
http://www.freemerchant.com http://www.thaitradepoint.com
http://www.gobizgo.com http://www.vstore.com
http://www.gsa.gov
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