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14

บทที่
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส

e-Commerce คือ การใช Internet เปนสือ่ เพือ่ ทําใหเกิดการคาขายทางธุรกิจ
ความหมายของ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ที่สมบูรณ หมายถึง กระบวนการ
ทีใ่ ชวธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ทําธุรกิจใหบรรลุเปาหมายขององคกร เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส
การคาอิเล็กทรอนิกส อีดไี อ การแลกเปลีย่ นขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส เอกสารแสดง
สินคาอิเล็กทรอนิกส (Catalog) เปนตน

14.1 รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กอนทานจะเริม่ ทําพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ทานควรกําหนดใหไดวา จะทําการคากับใคร เพราะสิง่ นี้
จะกําหนดทิศทางทีน่ าํ ทานไปสูเ ปาหมาย ปจจุบนั มีรปู แบบ 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 (รัฐกับผูบ ริโภค):: การคาระหวางหนวยงานของรัฐ และผูบ ริโภค 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. ทํางานแทนพนักงานขาย เพราะระบบสามารถรับขอมูลจากลูกคาไดอตั โนมัติ
2. เปดหนารานขายของใหคนทัว่ โลก และเปดขายไดทกุ วัน 24 ชัว่ โมง
3. ประหยัดคาพิมพเอกสารแสดงสินคาเปนเลม
4. ปรับปรุงรูปแบบสินคาไดสะดวกรวดเร็ว และเห็นผลทันทีทวั่ โลก
5. เครือ่ งมือประชาสัมพันธทที่ นั สมัย ดวยตนทุนทีต่ าํ่
6. เก็บเงิน และนําฝากเขาบัญชีอตั โนมัติ ถาทําระบบใหสมบูรณ
ประโยชนดา นผูซื้อ
1. เลือกสินคาไดอยางอิสระ เพราะมีแหลงใหเลือกสินคา และเปรียบเทียบราคา
2. ประหยัดเวลา และคาเดินทางไปยังรานคา
3. ราคาสินคามักถูกกวาการซือ้ ตรงจากรานคา
ปญหาดานผูขาย
1. คนไทยคาครองชีพตํา่ อํานาจซือ้ ผานเว็บยังนอย
2. บัตรเครดิตยังไมเปนทีน่ ยิ ม ความปลอดภัยเรือ่ งการใชบตั รยังตองไดรบั การปรับปรุง
3. ยังมีคนจํานวนไมมากพอทีน่ ยิ มซือ้ สินคาทางคอมพิวเตอร หรือใชงานคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ
4. ทุกอยางเกีย่ วกับอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร ยังมีราคาสูงสําหรับประชาชนทัว่ ไป
ปญหาดานผูซ อื้
1. ความปลอดภัยในการใชบตั รเครดิตในประเทศ ยังมีจดุ ทีต่ อ งปรับปรุง
2. มีผใู หบริการในประเทศไทยไมมาก ทีร่ บั การชําระเงินออนไลนดวยบัตรเครดิต

14.3 องคประกอบหลักของ e-Commerce
1.
2.
3.
4.
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1. สํารวจ (Research) :: สํารวจตลาดบอยเพียงใด เพื่อประเมินคูแขงตนเองและลูกคา
2. วางแผน (Planning) :: กําหนด 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. คงคลัง (Stock) :: ระบบจัดการคลังสินคา ควบคุมอยางไร
11. เวลา (Time) :: ประเมินระยะเวลาตัง้ แตสงั่ ซือ้ สงสินคา และไดรบั เงิน ทัง้ หมดกีว่ นั
12. ผิดพลาด (Error) :: สงไปแลวไมมผี รู บั ไมไดรับเงิน สงไมทัน ไมไดมาตรฐานทําอยางไร
13. สํานักงาน (Office) :: มีพนักงานกี่คน ลงทุนอะไรบาง ที่ตั้งสํานักงาน และแหลงสินคา
14. หีบหอ (Package) :: คําสัง่ ซือ้ จะมาพรอมรูปแบบสินคา และลักษณะหีบหอ ยืดหยุน หรือไม
15. เทคนิค (Technique) :: รายละเอียดของระบบทีใ่ ช เพือ่ ใหเกิดการซื้อขายได เปนแบบใด
16. ออกแบบ (Design) :: ออกแบบผลิตภัณฑ หรือหนาราน ไดนาสนใจหรือไม
17. ความปลอดภัย (Security) :: ทุกระบบตองรองรับการโจมตีจากผูไมหวังดีไดทุกรูปแบบ
18. ขนาด (Size) :: ขนาดระบบ เชน รองรับจํานวนลูกคา การสั่งซื้อ หรือสินคาไดเพียงใด
19. การควบคุม(Controlling) :: การควบคุมกระบวนการทั้งหมด ใหดําเนินไปอยางถูกตอง
20. สํารอง (Backup) :: แผนสํารองขอมูล ในกรณีทรี่ ะบบลม หรือผูใ หบริการเว็บไซตยกเลิก
21. ภาษี (Tax) :: เขาใจกฎหมายการคาระหวางประเทศ ในประเทศ และกฎหมายดาน IT
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14.4 คําถามที่ควรหาคําตอบ กอนทํา e-Commerce

กลยุทธที่จําเปนสําหรับรานคาออนไลน

1. การออกแบบเว็บตองดูนา ประทับใจ แตไมใชเวลา Download มากเกินไป
2. สรางความนาสนใจใหสนิ คา ดวยรูปลักษณทเี่ หมาะสมกับราคา
3. ใหรายละเอียดสินคาครบถวน และเขาถึงรายละเอียดไดงา ย
4. กําหนดระยะเวลาสงสินคาจนถึงมือผูรับไดชัดเจน และตองสงไดทันกําหนด
5. แผนประชาสัมพันธตอ งถึงกลุม เปาหมาย
6. สรางความนาเชือ่ ถือ ทั้งเทคโนโลยี และความปลอดภัย
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14.5 การเลือกลงทุน ทําไดหลายระดับ

1. ระดับลงทุนตํา่
ท า นอาจสร า งเว็ บ ไซต อ ย า งง า ย ด ว ย Notepad หรื อ HTML editor ที่ บ  า น
แลวสงขอมูลไปฝากไวยัง Free hosting จากนั้นจดโดเมนเนม (Domain name) ที่มีบริการ Redirect
เพือ่ ชีไ้ ปยังเว็บไซตทสี่ รางขึน้ แลว ปกติเสียคาใชจา ยไมเกิน 800 บาทตอป และมีสนิ คาจํานวนไมจาํ กัด
ระบบนี้ไมนิยมขายแบบหักบัตร เครดิต แตนิยมวิธีการโอนเงิน หรือพัสดุเก็บเงินปลายทาง เชน
jjshop.com หรือ siamexpo.com เปนตน
2. ระดับจางนักพัฒนา
ทานไมตอ งมีความรูม าก สามารถจางมืออาชีพทําให มีหลายบริษทั รับทําเว็บไซตไดนา เชือ่ ถือ
บริการระบบหักบัตรเครดิต และบริการอืน่ อีกมาก พรอมบริการใหคาํ ปรึกษา สองสิง่ ทีท่ า นตองมี คือ สินคา
ที่พรอมขาย และเงินจายคาบริการจัดทํา จากนั้นก็รอใหมีลูกคามาสั่งซื้อสินคาของทาน ถาเลือกทํา
e-Commerce แบบนี้ ทานเพียงแตหาเว็บไซตทพี่ รอมใหบริการ แลวโทรไปปรึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม
กอนดําเนินการ
3. ระดับเชาเครือ่ งบริการ (Web server) และรวมกลุม ผูช าํ นาญ
ถาทานมิใชผชู าํ นาญ ตองจางคนมาดูแลเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล ใหดาํ เนินไป
ตามนโยบายของทาน เพราะระดับนีท้ า นสามารถควบคุมบริการไดทงั้ หมด โดยปกติจะเปนระบบทีเ่ กิดจาก
กลุม คนทีม่ คี วามชํานาญแตละดานมารวมกัน เชน การเงิน การตลาด การเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ
การผลิต และการบริหาร เปนตน เพื่อสรางระบบธุรกิจที่สมบูรณ

14.6 แนะนํา 7 ขั้นตอนสรางเว็บ e-Commerce อยางงาย

ยกตัวอยางวาทานมีภาพสินคา 2 ภาพ คือ p1.jpg และ p2.jpg ทีไ่ ดจากการนําภาพถายสินคาไป
Scan ทีร่ า นคอมพิวเตอร ซึง่ ภาพถวย 2 ภาพนี้ ราคาใบละ 100 บาท ทานตองการนําไปประกาศขายในเว็บ
ซึง่ เปนการใชอนิ เทอรเน็ต สงเสริมใหเกิดการขายสินคา เมือ่ ลูกคาสนใจ สามารถโทรมาถามรายละเอียด
หรือสง e-mail สัง่ ซือ้ ก็เปนกระบวนการตอไปในการซือ้ ขาย
ขั้นตอนการจัดทํา e-Catalog
1. นําภาพถายสินคาไป Scan ทีร่ า นคอมพิวเตอร จะไดแฟม 2 แฟม เชน p1.jpg และ p2.jpg
เก็บไวที่ c:\
2. ไปขอพืน้ ทีท่ าํ เว็บฟรีที่ thai.net หรือ 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>
รับชําระเงินดวยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย เลขบัญชี 502-2-39103-9<br>
หรือพัสดุเก็บเงินปลายทางสั่งจาย บุรินทร รุจจนพันธุ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง 52000

4. ใหจัดเก็บ (Save) โดยพิมพชื่อเปน “c:\index.html”
5. ลองใช IE (Internet Explorer) ในเครือ่ งของทานเปดโดยพิมพในชอง Address วา c:\index.html
จะไดผลเปนเว็บเพจ สําหรับขายสินคาของทาน แตขายเพียง 2 รายการ ถาตองการมากกวานี้
ใหปรับปรุงเพิม่ เติม
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</body></html>

6. สงแฟมทัง้ 3 คือ index.html, p1.jpg และ p2.jpg ไปใหคนทัง้ โลกไดเห็น โดยฝากไวกบั Free
hosting ซึง่ วิธสี ง แฟมขึน้ ไปนัน้ มีอยู 2 วิธคี อื ใช File manager ทีม่ อี ยูใ นเว็บทีใ่ หบริการ หรือใช
FTP (File Transfer Protocol) สําหรับ upload ขึ้นไป
7. หลังจากสงแฟมขึน้ ไป ใหทดสอบวาสําเร็จ หรือไม เชน http://www.yourname.com/index.html
เปนตน

14.7 แนะนําโปรแกรมสราง e-Commerce

ผูเ ขียนเคยเขียนโปรแกรมอยูช ดุ หนึง่ เขียนดวยภาษา PERL สําหรับเปดรานคาแบบ e-Commerce
โดยรวมความสามารถของหลายระบบเขาดวยกัน เชน Shopping cart, counter, search engine หรือ file
manager เปนตน และเปดให Download แบบ View source code สําหรับนักศึกษาที่ http://thaiall.
hypermart.net ถาทานจะใชงานตองไปขอพืน้ ทีท่ าํ เว็บจาก Free hosting เชน se-ed.net, netfirms.com
หรือ prohosting.com เปนตน เพือ่ นํา source code ไปติดตัง้ แตระบบทีผ่ เู ขียนทําไวยงั ไมสมบูรณเหมือน
ของมืออาชีพ
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ถาตองการ Shopping cart ทีส่ มบูรณ สามารถไปเลือกโปรแกรมประเภท shareware ทีม่ ใี หใช
โดยหาได จ าก hotscripts.com โดยพิ ม พ คํ า ว า shopping เป น คํ า ค น หา (Keyword)
จะพบเว็ บ ไซต ที่ เ ป ด ให download โปรแกรมลั ก ษณะนี้ ม ากมาย ทั้ ง ที่ ฟ รี และฟรี ชั่ ว คราว
ก็ตอ งไปลองเลือกกันวาโปรแกรมใดจะเหมาะ กับความตองการของทานที่สุด

14.8 สรางเว็บเพจ e-Commerce อยางงาย

ผูเขียนลองเขียนเว็บเพจอยางงาย โดยแสดงขอมูลสินคา 3 รายการ โดยมีภาพ และราคา
พร อ ม ช อ งให เ ลื อ กซื้ อ และจํ า นวนที่ ต  อ งการซื้ อ ถ า ลู ก ค า ต อ งการเลื อ กสิ น ค า รายการใด
ใหทาํ เครื่องหมายหนา ภาพสินคานั้น พรอมระบุจํานวนที่ตองการซื้อ เมื่อตัดสินใจซื้อใหกรอกที่อยู
และ e-mail ใหผใู ชสง สินคา หรือติดตอกลับ เมือ่ มัน่ ใจในขอมูลทีจ่ ะสัง่ ซือ้ ใหคลิก๊ ปุม SEND_ORDER
คําสัง่ ซือ้ จะถูกสงใหผขู ายทาง e-mail หากทานมีขอ สงสัย สามารถ e-mail หรือโทรศัพทไปสอบถาม
ดั ง ตั ว อย า งรายละเอี ย ด ถ า ท า นต อ งการเขี ย นโปรแกรม sndform.pl ใช ง านเอง
สามารถอานรายละเอียดไดจาก http://www.thaiall.com/perl/plsndfm.htm
ตัวอยางเว็บเพจสําหรับขายสินคา 3 รายการ

ตัวอยาง e-mail ทีผ่ ขู ายไดรบั จากผูซ อื้ ผานระบบสง e-mail ที่ thaiall.com เปดใหบริการ
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ตัวอยางภาษา HTML ที่ใชสรางเว็บเพจขายสินคา
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<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 ผูใ หบริการเปดรานคาฟรี

บริการเปดรานคาฟรี ทําใหทา นทีม่ สี นิ คา ไมตอ งการลงทุนจดโดเมน จางคนเขียนโปรแกรม หรือ
เชาพืน้ ทีเ่ ก็บขอมูล สามารถมาทดสอบใชบริการกอนได เมือ่ พบวาระบบนีม้ ปี ระโยชนเปนรูปธรรม การ
ทําใหเปนระบบ e-Commerce ทีส่ มบูรณจะเปนขัน้ ตอนตอไป สําหรับบริการเปดรานฟรีในไทยมีแนะนํา
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 คือ เว็บไซตทบี่ ริการใหคนไทยไดเขาไปเปดรานขายสินคาไดฟรี ผูเ ขียนเคยสมัคร
ไวในชือ่ http://www.jjshop.com/thaiall หรือ http://www.jjshop.com/mama ถาวันใดผูเ ขียนมีสนิ คา
ทีพ่ รอมขายไดจริง จะตองเขาไปใชบริการอยางแนนอน เพราะเปนอีกชองทางหนึง่ ทีจ่ ะขายสินคาได
คุณสมบัตเิ ดนของระบบรานคาฟรี JJSHOP.COM
1. ใชงานงาย ไมตอ งมีความรูเ กีย่ วกับภาษาคอมพิวเตอร แคกรอกขอความทีต่ อ งการเทานัน้
2. เครือ่ งคอมพิวเตอรทใี่ ช สามารถใชไดตงั้ แตเครือ่ งรุน เกาธรรมดาขึน้ ไป และใชไดกบั หลายระบบ
ปฏิบตั กิ าร
3. ไมตอ งมีโปรแกรมเพิม่ เติมเขามาในเครือ่ ง เพียงแคมโี ปรแกรม Browser ทีส่ ามารถเขาสูโ ลก
อินเทอรเน็ตได
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4. ทานสามารถสราง ปรับปรุง หรือเพิม่ เติม สินคา/รานคา/ตรวจ 0rder ไดจากทุกแหงในโลก
ไมวา เดินทางไปตางประเทศ หรือ อยูน อกบริษทั ฯ เพียงแคเดินไปที่ Internet Cafe หรือทีม่ ใี หใช
บริการ Internet คุณก็ทาํ ไดแลว
5. สรางสินคาไดกวา 100 ชิน้ และแบงประเภทสินคาไดไมจาํ กัดจํานวน
6. สรางลําดับสินคาและหมวดสินคา วาจะใหหมวดไหน และสินคาชิน้ ไหนแสดงขึน้ กอนหลังได
และสินคาทัง้ หมวดไหน ไมตอ งการแสดงขึน้ ได ทําใหทา นสามารถเปลีย่ นแปลงหนา Catalog
ไดบอ ยเทาทีต่ อ งการ ดวยเพียงแคการตัง้ ตัวเลขลําดับ หรือ ลบลําดับออก และกดปุม สรางใหม
เทานัน้ ไมตอ งยุง ยาก
7. มีระบบลดสัดสวนภาพอัตโนมัติ เพือ่ เพิม่ ความเร็วในการเรียกหนาสินคาของลูกคา ดังนัน้ ทาน
จะสงรูปขนาดใหญมาก็ได ระบบจะทําการจัดการสรางภาพใหม ใหเหมาะสมกับขนาดของแบบเอง
8. ใสรหัสสินคาลงไปในภาพทีม่ มุ ซายบนอัตโนมัติ เพือ่ ไมใหสบั สนในตัวสินคากับรายละเอียด
เวลาสัง่ สินคา
9. มีระบบตะกราสินคา เพียงแคลกู คาคลิก๊ สัง่ ของและใสจาํ นวน ทุกอยางคํานวณใหทนั ที
10. มีระบบปองกันการสูญหาย ในกรณีทโี่ ปรแกรมของลูกคาเกิดปญหา สามารถกลับมาทีส่ งั่ สินคา
เดิมได
11. มีระบบปองกันปญหา การเขามาดูสนิ คาของลูกคาทีผ่ ดิ ปกติ หรือเปดสัง่ ของเปนเวลานาน ๆ
เกินปกติ
12. เมือ่ ลูกคาตัดสินใจสัง่ สินคาเปนทีเ่ รียบรอยแลว จะมีอเี มลไปยังลูกคาและตัวทานเองคนละฉบับ
ทันที และเปนประโยชนใหทราบวา ติดตอลูกคาไดหรือไมได ดวยการตีกลับอีเมลทีส่ ง ไมถงึ
ไปยังทาน
13. อีเมลทีส่ งั่ สินคาเปนระบบภาษาไทย ทีม่ กี ารพัฒนาการชดเชยสระใหกบั ภาษาไทยเปนทีเ่ รียบรอย
สามารถใชพมิ พออกทางเครือ่ งคอมพิวเตอรได
14. ทานสามารถเรียกรานคาของทาน ภายใตรากของเว็บ jjshop.com เชน ถารานของทานชือ่
yourshop จะเรียกรานไดโดยพิมพคาํ วา http://www.jjshop.com/yourshop
14.9.2 บริการของ TARAD.COM (ทดสอบ กรกฎาคม พ.ศ. 2545)
Tarad.com คือ เว็บไซตทใี่ หบริการแคตตาลอก ออนไลน (รายการสินคาดิจติ อล) ทีม่ รี ายการสินคา
ของรานคาลงโฆษณาขายสินคา โดยตลาด.com ไมคดิ คาธรรมเนียมใด ๆ ทัง้ สิน้ ผูใ ชบริการทัว่ ไป สามารถ
เลือกใชไดทงั้ ภาษาไทย หรืออังกฤษ ตัวอยางรานคา http://www.tarad.com/thaiall
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เงื่ อ นไขที่ ทํ า ให บ ริ ก ารของที่ นี่ น  า เชื่ อ ถื อ คื อ หากสมาชิ ก ไม ทํ า การ Login
เข า ระบบในช ว งเวลาทุ ก 2 เดื อ น ตลาด ดอท คอม ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการป ด ร า นค า
และการแสดงรายการสินคาของทาน โดยไมตอ ง ขออนุญาตกอน (แตขอ มูลรานคา และรายการสินคา
อื่น ๆ ของทานยังคงอยูบนเครื่องเซอรเวอร ) และถาหาก อีก 2 เดือนใหหลัง ทานยังไมมีการ
Login เข า ตลาด ดอท คอมอี ก ทางตลาด ดอท คอม ของสงวนสิ ท ธิ์ ในการเพิ ก ถอน
การเปนสมาชิกรานคาของทานอยางถาวร เพราะถือวาทานไมตอ งการใชบริการจาก ตลาด ดอท คอม
แลว หากทานตองการใชบริการของ ตลาด ดอท คอม อีก ทานจะตองดําเนินการลงทะเบียน
สมาชิกใหม
14.9.3 บริการของ SIAMEXPO.COM (ทดสอบ กรกฎาคม พ.ศ. 2545)
Siamexpo.com คือ เว็บไซตทบี่ ริการใหคนไทยไดเขาไปเปดรานขายสินคาไดฟรี ถาตองการได
สิทธิพ์ เิ ศษ สามารถเสียคาใชจา ยเดือนละ 150 บาท ในวันทีผ่ เู ขียนเขาไปทดสอบเกิดปญหา จึงสมัครใช
บริการไมสาํ เร็จ จึงขอยกตัวอยางรานคา http://www.siamexpo.com/compforall ซึง่ ไมใชของผูเ ขียน
1. ทานสามารถวางขายสินคาไดไมจาํ กัดจํานวนชิน้
2. ทานสามารถขยายตลาดสินคาใหกวางขึน้
3. ทานไมตอ งเขียนโปรแกรมใหมเอง
4. ทานสามารถเลือกรูปแบบรานไดหลายแบบ
5. ทานสามารถจัดการระบบสินคางายเพียงคลิก๊ เมาส
6. เรามีชา งเทคนิคคอยใหความชวยเหลือตลอด
7. เรามีฐานขอมูลผูซ อื้ ปอนใหทา นเสมอ
8. เรามีการประชาสัมพันธเว็บอยางตอเนือ่ ง
9. เราหากลุม ลูกคาเปาหมายใหตรงกับสินคาทานได
10. ราคาของเราประหยัดทีส่ ดุ ในเว็บ e-Commerce ทัว่ ไป
11. เรามีระบบการจัดการ “สินคาแนะนํา” สําหรับสินคาทีท่ า นตองการสงเสริมการขายเปนพิเศษ
12. เรามีระบบ Webboard ไวกบั รานทานทุกราน
13. เรามีระบบตะกราสินคา (Shopping Cart) ทีส่ มบูรณแบบ
14. เรามีระบบจัดการสินคา (Admin) สมบูรณทสี่ ดุ ทานสามารถจัดการสินคา ราคา และตรวจสอบ
รายการสัง่ ซือ้ ไดตลอดจากบานของทานเอง
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14.10 แนะนําเว็บไซต
หลายทานอาจตองการศึกษาตัวอยางของรานคาที่เปดบริการ หรือศึกษาผูใหบริการ
จึงนําเว็บไซต ที่เกี่ยวกับ e-Commerce มานําเสนอ ผูเขียนเคยมีรายชื่อเว็บไซตที่ใหบริการดานนี้
เมื่ อ กลั บ ไปตรวจสอบ อี ก ครั้ ง พบวากวาครึ่งหนึ่งเลิกบริการไปแลว จึงรวบรวมรายชื่อใหม
เพือ่ ใหทานมีแหลงขอมูลอางอิงได
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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