บทที่ 10 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส


วิวัฒนาการของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

E-Commerce หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส


รูปแบบการทําธุรกรรมซือ้ -ขาย แลกเปลี่ยน สินคาหรือบริการตางๆ
ระหวางผูซื้อและผูขาย โดยผานชองทางการจําหนายดวยระบบ
อิเล็ก็ ทรอนิกสแ ละคอมพิวเตอร



ยุคการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI)





ผูซื้อ

ชองทางจําหนายอิเล็กทรอนิกส

แนวคิดที่จะใหคอมพิวเตอรของคูคาทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนเอกสารกัน
ทางอิเล็กทรอนิกสไดโดยตรง
ทางอเลกทรอนกสไดโดยตรง
นิยมใชนอ ย เพราะมีคาใชจายในการวางระบบและดําเนินงานสูง
ใชเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมหรือการคาเฉพาะทางที่มีผูเกี่ยวของเพียง
ไมกี่ฝายเทานั้น

ผูขาย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิวัฒนาการของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ตอ)

วิวัฒนาการของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ตอ)


ยุคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส






ยุคของอินเทอรเน็ตที่แผขยายอยางรวดเร็ว
เขาถึงการซื้อขายในระดับของผบริรโภคทวๆ
เขาถงการซอขายในระดบของผู
โภคทั่วๆ ไป
มีคอมพิวเตอรและตอกับอินเทอรเน็ต ก็สามารถเขาไปมีสว นรวมได
มีโปรแกรมรองรับที่ดมี ากยิ่งขึ้นเชน browser
คาใชจายในการดําเนินงานมีตนทุนทีถ่ ูกลง

การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมสําหรับดูขอมูลผานอินเทอรเน็ต

รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส


แบงไดตามความสัมพันธทางการตลาด (market relationships) ระหวาง
ผูซื้อและผูขายได 3 รูปแบบดังตอไปนี้




ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบธุรกิจิ กับั ธุรกิจิ (B2B : Business-to-Business)
แบบผูบริโภคกับผูบริโภค (C2C : Consumer-to-Consumer)
แบบธุรกิจกับผูบริโภค (B2C : Business-to-Consumer)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

แบบธุรกิจกับธุรกิจ
(B2B : Business-to-Business)





การทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางผูดําเนินธุรกิจดวยกันเอง
การซื้อขายจะเปนปริมาณมากและมีราคาสูงพอสมควร
มักพบในตลาดกลางที่เรียกวา E-marketplace
ตัวอยางเชน pantavanij, tradepointthailand, worldbidthailand

แบบธุรกิจกับธุรกิจ
(B2B : Business-to-Business) (ตอ)
B
B
B
B

Web Hub

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบผูบริโภคกับผูบริโภค
(C2C : Consumer-to-Consumer)





กิจกรรมซื้อขายสินคาหรือบริการเกิดขึ้นระหวางผูบริโภคคนสุดทาย
ผูซื้อและผูขายจะติดตอแลกเปลี่ยนรายการซื้อขายดวยตนเอง
มักพบเห็นในสินคาประเภทมือสอง หรือสินคาประมูล
ตัวอยางของธุรกิจประเภทนี้ เชน ebay, pramool

แบบผูบริโภคกับผูบริโภค
(C2C : Consumer-to-Consumer) (ตอ)
C
C
C
C

Web Hub

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ







รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่พบเห็นมากที่สุด
ผูประกอบการใชเปนชองทางจําหนายสินคาใหกับ
ผูผบริรโภคจานวนมากเพอใหเขาถงไดโดยตรง
โภคจํานวนมากเพื่อใหเขาถึงไดโดยตรง
รานคาหรือบริษัทจะเปดเว็บไซตที่มีรูปแบบเปนรานคาเสมือนจริง
(Virtual store-front)
ตัวอยางเชน thaigem, amazon, misslily

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

C
C
C
C

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบธุรกิจกับผูบริโภค
(B2C : Business-to-Consumer)


B
B
B
B

แบบธุรกิจกับผูบริโภค
(B2C : Business-to-Consumer) (ตอ)

B

C
C
C
C

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ประตูสูการบริการภาครัฐ
หรือ TGW (Thailandgateway)

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ( E-Government)






บริการของภาครัฐที่นําเสนอขอมูลใหกับประชาชนรวมถึง
การแสวงหารายไดบางประเภทผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ใ เ ปนแหลงข
ใช
ป
 อ มูลกลางสาหรบการแลกเปลยนข
ํ ั
ป ี่ อ มูลระหวาง

หนวยงานของรัฐ
ตัวอยาง เชน บริการการเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต บริการขอมูล
ของกรมการปกครอง เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการคาแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 ออกแบบและจัดทําเว็บไซท

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต

 โฆษณาและเผยแพรขอมูล



ออกแบบดวยรูปลักษณที่สวยงาม นาสนใจ


 ทํารายการซื้อขาย




 บริการหลังการขาย



 สงมอบสินคา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีรูปภาพประกอบและสีสนั ที่ดึงดูดใจและอยากเขามาเยี่ยมชม
การใสขอมลหรื
การใสขอมู
ลหรอเนอหาทเปนเชงมลตมเดย
อเนือ้ หาทีเ่ ปนเชิงมัลติมีเดีย (ไมมากเกนไป)
(ไมมากเกินไป)
ออกแบบใหเขากับผลิตภัณฑหรือบริการที่มี
ฯลฯ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต (ตอ)

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต (ตอ)


ออกแบบขั้นตอนวิธีใชที่งายและสะดวก






วิธีใชงาน” หรือ “ขั้นตอน” ที่ดี ทําใหลูกคาไมสับสน
มีการจัดวางสวนของรปแบบ
มการจดวางสวนของรู
ปแบบ navigation
i ti
สรางระบบที่เรียกวาแผนผังไซต (site map) เพื่อใหทราบเนื้อหาโดยรวม
แบงหมวดหมูของเนือ้ หาหรือขอมูลสินคาภายในเว็บไซตอยางชัดเจน
ฯลฯ

เว็บไซตบริการเรียนดําน้ํา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต (ตอ)

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต (ตอ)


ออกแบบเว็บใหทันสมัยและเปนปจจุบัน





มีการเปลี่ยนแปลงใหมอี ะไรใหมๆอยูเสมอ
ทําํ ให
ใ นาสนใจและเป
ใ
ปนปจจุบันทีส่ี ุด
อาจมีการบอกกลาววามีอะไรใหมบางในเว็บไซต
ฯลฯ

ภาพประกอบขนาดเล็กแบบ thumbnail
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต (ตอ)

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต (ตอ)


ออกแบบดวยการสรางความแตกตาง









โปรโมชั่นใหมในเว็บไซต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมเหมือนคนอืน่ ทําใหนาสนใจไดดีกวา
มีคําวิจารณหรือ review สินคาจากผููใชคนอื่น รวมถึง
สรางระบบคนหาสินคาทีใ่ กลเคียงกัน เชน เว็บขายสินคาประเภทหนังสือ
ใชคอมพิวเตอรจําลองภาพสามมิติใหเห็นรูปลักษณหรือสเปคภายใน
เชน เว็บเกี่ยวกับรถยนต
สรางระบบชวยเลือกรุน แบบ อุปกรณอนื่ ใหลูกคา เชน เว็บขาย
คอมพิวเตอรประกอบ
ฯลฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทําเว็บไซต (ตอ)

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล


ลงประกาศตามกระดานขาว





กระดานขาวเปนลักษณะของโปรแกรมบนเว็บทีส่ รางขึ้นมาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสรางประเด็นเนื้อหาเฉพาะกลม
แลกเปลยนความคดเหนหรอสรางประเดนเนอหาเฉพาะกลุ
สามารถทําไดฟรี หรือหากมีอาจเสียคาธรรมเนียมเพียงเล็กนอย
นิยมพิมพเปนขอความ (text) บอกถึงคุณสมบัติของสินคาหรือบริการ
อยางคราวๆ โดยผูใหบริการบางรายอาจยินยอมใหเผยแพรรูปภาพ
ตัวอยางได

เว็บไซตเกี่ยวกับรถยนตใหลูกคาเปรียบเทียบสีรถ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)


จัดทําปายโฆษณาออนไลน







การเอารูปภาพบงบอกความหมายและอธิบายแนวคิดบางอยางของ
ตัวสินคามาสราง banner
็ ไ ห ลายชนดิ เชน แบบยาวทีตี่ ดตงไว
พบเหนได
ิ ั้ ไ ส วนบนและสวนลางของ

 
หนาเว็บเพจ หรือแบบเล็กๆ ที่ติดไวสว นกลางหรือดานขางของตัวเว็บ
ใชเทคนิคแปลกๆเหมือนกับการสรางปายโฆษณาจริง
อาจมีคาใชจายที่สูงกวาการลงโฆษณาผานกระดานขาว

ประกาศโฆษณาขายสินคาบนกระดานขาว
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)


สรางโฆษณาผานอีเมล






อาศัยการสรางขอความเอกสารคลายๆกับแผนพับหรือโบรชัวร
เพื่อแจงขาวสาร
เพอแจงขาวสาร
ผูขายสินคาจะรวบรวมรายชื่ออีเมลลูกคาจํานวนมาก
และทําการสงออกไปเปนเอกสารเว็บในคราวเดียวกัน
อาจไดผลไมดีนัก หากเปนการสงจดหมายโฆษณาสินคา
ที่มีความถี่หรือบอยเกินไป

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)


ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)
การใชอีเมลเผยแพรขอมูลเว็บ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)

เผยแพรผานสื่ออื่นๆ






วิธีทมี่ ีการใชงานกันมาอยางยาวนานและอาจใหผลดีเชนเดียวกัน
พบเห็น็ ได
ไ ก ับการเผยแพรผ านสือ่ื วิทิ ยุ โทรทั
โ ศั นหรือื สือื่ อืนื่ ๆ
การใชภาพ สีสัน หรือขอความมีการกระตุน ใหเกิดความตองการ
ซื้อสินคาหรือบริการ
อาจมีคาใชจายที่สูงกวาแบบอื่นๆ

โฆษณาเว็บไซตบนรถโดยสารประจําทาง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)


ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพรหรือใหขอมูล (ตอ)

ลงทะเบียนกับผูใหบริการคนหาขอมูล





มีผูใหบริการคนหาขอมูล (search engine) อยูม ากมาย เชน Google,
Yahoo, Lycos, Astalavista, Sanook หรือ Hunsa
 อาศัยบริษัทตัวกลางที่ทําหนาที่ดําเนินการใหแบบเสร็จสรรพ
และลงทะเบียนกับผูใหบริการไดเปนจํานวนมาก
หรือแจงไปยังผูใหบริการคนหาขอมูลไดโดยตรง
วิธนี อี้ าจทําใหสินคาเปนทีร่ ูจักกับคนทั่วโลกไดงายมากขึ้น

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 3 : การทํารายการซื้อขาย








ประกอบดวยการทํารายการสั่งซื้อ
หรือ order
บางแหงมีระบบที่เรียกวา รถเข็นสินคา
(shopping cart)
รองรับการชําระเงินหลายๆแบบ
ที่นิยมมากเชน บัตรเครดิต
เพื่อใหระบบนาเชื่อถือ อาจตองเขารหัส
ขอมูลที่รับสงดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 3 : การทํารายการซื้อขาย (ตอ)

ตัวอยางของการเขารหัสแบบ SSL
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 3 : การทํารายการซื้อขาย (ตอ)


วัตถุประสงคของการเขารหัสขอมูล






รักษาความลับ คือการปองกันการดักอานขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
ผูซื้อและผูขายจริงเทานั้นที่จะติดตอกันได
เชื่อถือได คือถูกตองตรงกัน ผูใดมาเปลี่ยนแปลงแกไขไมได หากมีการแก
ก็สามารถทราบไดทันที เพราะผูที่แอบแกไขขอมูลนั้น จะไมสามารถเขารหัส
ใหมใหเหมือนเดิมได
พิสูจนทราบตัวตนจริงๆของทั้งผูซื้อและผูขาย คือยืนยันวาผูซื้อหรือผูขายเปน
ผูทําการเขารหัสและสงเอกสารนี้ออกมาจริงๆ เมื่อผูซ ื้อไดทําการสั่งซือ้ ไป
ผูขายเองจะไมสงของหรือเปลี่ยนแปลงราคาภายหลังไมได
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 3 : การทํารายการซื้อขาย (ตอ)

ตัวอยางตัวกลางรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขั้นตอนที่ 4 : การสงมอบสินคา (ตอ)

ขั้นตอนที่ 4 : การสงมอบสินคา


สินคาที่จะจัดสงไดแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้








สินคาที่จับตองได (hard goods)



สิสนคาทจดอยู
นคาที่จัดอยในกลุ
นกลมทีทมตวตนและจบตองได
่มีตัวตนและจับตองได เชน
เชน หนงสอ
หนังสือ เสอผา
เสื้อผา รองเทา
รองเทา
เครื่องประดับ สินคาหัตถกรรม



สินคาที่จับตองไมได (soft goods)


เปนสินคาที่อยูในรูปดิจิตอล เชน ขอมูลขาวสาร เพลง รูปภาพ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส หรือซอฟตแวรคอมพิวเตอร



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดสงสินคาแบบจับตองไมได (soft goods)







อาจใชวิธใี หลูกคาดาวนโหลด เชน ซอฟตแวรทางคอมพิวเตอร เพลง
หรือไฟลภาพ
หรอไฟลภาพ
ผูขายอาจมีการจํากัดจํานวนครั้งในการดาวนโหลด
สินคาบางอยางอาจใหดาวนโหลดไดเฉพาะสมาชิกเทานั้น
ซึ่งอาจมีคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่ม
หากไฟลมีขนาดใหญมาก บางรายอาจทําเปนแผน CD
และสงทางไปรษณียแทนได
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาศัยวิธีการสงสินคาตามปกติทั่วไป เชน ระบบไปรษณีย ทางเรือ
ทางอากาศ
มีผูใหบริการหลายราย เชน การสือ่ สารแหงประเทศไทยหรือ กสท.
(ถูกและประหยัด)
หากตองการเรงดวนและเร็ว อาจเลือกใชผูใหบริการรายอื่น เชน FedEX,
DHL หรือ UPS

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 4 : การสงมอบสินคา (ตอ)


การจัดสงสินคาแบบจับตองได (hard goods)

ขั้นตอนที่ 5 : การบริการหลังการขาย






นิยมใชกับสินคาที่มีขั้นตอนการใชที่ยุงยาก ซับซอน
ไมสามารถทําความเขาใจไดโดยทันที
ชวยแกไขปญหาเบองตนใหกบลู
ื้  ใ  ั กคาไดเปนอยางด
 ไ  ป  ี
 ไ ป
ทําไดโดยจัดตั้งเปนศูนยบริการลูกคาหรือ call center
บางบริษัทอาจสรางระบบปญหาถามบอยหรือ FAQ
(Frequency Ask Question)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 5 : การบริการหลังการขาย (ตอ)

ตัวอยางระบบปญหาถามบอย (FAQ)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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