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บทที่ 5
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การปฏิบัติการทางการตลาดที่มีมาตรฐานมีอยู่มากมาย เช่น การโฆษณาโดยใช้สื่อมวลชน การส่งเสริมการ
ขาย การใช้พนักงานขาย การใช้หน่วยงานขาย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบดั่งเดิมที่ยังมี
ความสาคัญแต่ธุรกิจในปัจจุบันจะต้องตอบคาถามต่อไปนี้คือ
1. บริษัทจาเป็นต้องใช้เงินจานวนมากในการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนซึ่งจะทาให้ไม่เพียงพอที่จะบริหารลูกค้า
สัมพันธ์แบบรายต่อรายหรือไม่ ?
2. บริษัทยังจาเป็นต้องใช้พนักงานขายจานวนมากเหมือนก่อนการนาสารสนเทศมาใช้หรือไม่ ?
3. บริษัทควรลดค่าใช่จ่ายจานวนมากที่ใช้ในการส่งเสริมการขายโดยเปลี่ยนมาเป็นการตั้งราคาต่าแทน
หรือไม่ ?
แรงขับเคลือ่ นทีส่ าคัญในระบบเศ รษฐกิจแบบใหม่
แรงขับเคลื่อนที่มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วย เทคโนโลยี กระแส
โลกาภิวัตน์ และการลดข้อจากัดทางการค้า แรงขับเค ลื่อน 4 ประการที่จะช่วยสร้างรากฐานให้เศรษฐกิจแบบใหม่มี
ความแข่งแกร่งมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบการติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิตอลและระบบการเชื่อมต่อ
ตัวอย่างของการตลาดสาหรับเศรษฐกิจแบบใหม่
M-commerce (Mobile commerce) เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA : Personal Digital Assistant) เข้ามาช่วย ผู้ใช้
สามารถใช้ระบบ M-commerce ได้ในขณะเดินทาง เช่น ตรวจสอบราคาหุ้น สภาพอากาศ ผลการ
แข่งขันกีฬา การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการสั่ง ซื้อสินค้าแบบออนไลน์และชาระเงินโดย
ใช้บัตรเครดิต
เทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของระบบ M-commerce คือ ระบบ Wireless Application Protocol
(WAP) ซึ่งเป็นระบบที่มีแนวคิดในการรวมการสื่อสารโทรคมนาคมกับการสื่อสารข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน
นอกจากนี้ยังมี Brower ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตโดย
M-commerce จะใช้ Brower แบบ Web-ready micro-brower ที่พัฒนามาจาก Web-enable
smart phone จึงทาให้สามารถใช้โทรสาร E-mail และโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเดียวกันได้ ส่งผลให้
M-commerce ได้รับการยอมรับมากขึ้นตามการขยายตัวของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเทศที่ใช้ระบบ Mcommerce มากที่สุดคือ ประเทศแถบยุโรปและญีปุ่น ซึ่งผู้ประกอบการจะมุ่งความสาคัญที่กลุ่มผู้ใช้
M-commerce โดยตรงคือ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ลงทุน และกลุ่มผู้บริหารที่ต้องการเข้าถึงตลาดมวลชน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่นา M-commerce มาใช้ได้แก่
1. สถาบันการเงิน รวมถึงธนาคารเคลื่อนที่และการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ธุรกิจโทรคมนาคม
3. ธุรกิจบริการและการค้าปลีก
4. การบริการสารสนเทศ
5. การใช้ดทรศัพท์ค้นหาตาแหน่งร้านค้า
6. การสั่งซื้อสินค้าทางดทรศัพท์
2. ระบบการเลิกใช้คนกลางและระบบการใช้คนกลางแบบใหม่
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เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจออนไลน์มากขึ้น โดยคาดว่าจะ
ได้รับผลกาไรอย่างมหาศาล ธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสาเร็จในยุคแรก เช่น
AOL, Amazon, eBay
เป็นต้น การเจริญเติบโตอย่างรวดเ ร็วจากการขายผ่านระบบออนไลน์จึงทาให้ร้านค้าปลีกในปัจจุบันเริ่มวิตก
กังวลถึงอนาคตของกิจการ เนื่องจากธุรกิจหลายประเภทเริ่มเข้าสู่การตลาดเชื่อมตรงซึ่งเป็นระบบการตลาดที่
เลิกใช้คนกลาง
การใช้คนกลางแบบใหม่ เป็นการใช้คนกลางผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้จัดห าบริการ
ทางอินเทอร์เน็ตให้กับธุรกิจและผู้บริโภค ตัวอย่างคนกลางในระบบเชื่ อมตรง ได้แก่
mySimon.com,
thai2m.com
3. การเจาะจงเฉพาะกลุ่มลูกค้าและการมุ่งความสาคัญที่ลูกค้า
เศรษฐกิจแบบใหม่ให้ความสาคัญกับธุรกิจสารสนเทศ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้าน ความสามารถ
สร้างความแตกต่างได้ง่าย ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้เน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
มีการจัดส่งที่รวดเร็ว
4. ระบบการสร้างสรรค์ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม
ปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดขอบเขตที่แน่นอนของแต่ละอุตสาหกรรม เช่นบริษัทผลิตยาซึ่งเคยเป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี แต่ปัจจุบันได้เพิ่มความสามารถทางด้านการวิจัยเชิงพันธุศาสตร์เพื่อคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สูตรยา เครื่องสาอาง เวชภัณฑ์ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทผู้ผลิตฟิล์ม
เช่น โกดัก เคยเป็นบริษัทที่ผลิตเคมีภัณฑ์ แต่ปัจจุบันได้ขยายสายงาน ไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการล้างอัดรูป
กรณีเหล่านี้เป็นการเน้นย้าให้บริษัทต่างๆมองเห็นโอกาสการลงทุนใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งท้าทายแต่อย่างไรก็ดี
บริษัทต้องเรียนรู้ตลาดและคู่แข่งขันใหม่ไปพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะประสบความสาเร็จ รวมถึงการเรียนรู้
วิธีการ
ดาเนินธุรกิจใหม่ๆในอุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมด้วย
การเปลีย่ นแปลงของการปฏิบตั ิการทางธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและเศรษฐกิจจะทาให้เกิดแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติการทางธุรกิจ
แนวความคิดทางธุรกิจที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจแบบเก่าและแบบใหม่ สามาร ถนามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ระบบเศรษฐกิจแบบเก่า
1. การจัดองค์การตามผลิตภัณฑ์
2. การมุ่งผลกาไรจากการทาธุรกรรม
3. การมุ่งที่การประเมินผลด้านการเงิน
4. การมุ่งที่ผู้ถือหุ้น
5. แผนกการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาด
6. สร้างตราสินค้าโดยใช้การฆาณา
7. มุ่งที่การแสวงหาลูกค้าใหม่
8. ไม่มีการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
9. ให้คามั่นสัญญาที่เกินจริง โดยไม่สามารถส่งมอบ
ความพึงพอใจนั้นได้
10. การใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบผสม

ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่
1. การจัดองค์การตามส่วนตลาด (ลูกค้า)
2. การมุ่งที่คุณค่าในช่วงชีวิตของลูกค้า
3. การมุ่งที่การประเมินผลด้านการตลาด
4. การมุ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของบริษัท
5. งานด้านการตลาดเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
6. การสร้างตราสินค้าโดยเน้นคุณภาพของสินค้า
7. มุ่งที่การธารงรักษาลูกค้าเดิม
8. การวัดความพึงพอใจของลูกค้าและอัตราการคงอยู่ของลูกค้าเดิม
9. ให้คามั่นสัญญาที่ที่เหมาะสม โดยสามารถส่งมอบความพึง
พอใจที่เหนือกว่าคามั่นสัญญานั้นได้
10. การใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบผสม
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โลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทาให้ การค้าและการดาเนินธุรกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ด้วย หลายๆองค์กรที่เกี่ยวข้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวทันสู่ยุคของการค้ารูปแบบใหม่ดังกล่าวนี้ด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งเราอาจเคยได้ยินคาศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ หนึ่งในคาศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆก็คือ
Electronics
Commerce หรือที่เรียกกันย่อๆว่า E-Commerceการปรับปรุงงานการตลาดให้เข้ากับเศรษฐกิจแบบใหม่ : ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง รูปแบบการทาธุรกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน สินค้า
หรือบริการต่างๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผ่านช่องทางการจาหน่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จาเป็นที่จะต้องพบหน้ากันโดยตรงก็สามารถติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้นได้
ปัจจุบันอาจพบเห็นรูปแบบการทาการค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หลายลักษณะด้วยกัน เช่น ระบบ
โทรศัพท์บ้าน (เช่น บริการหมายเลข 1900 ขององค์การโทรศัพท์) ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มักเรียกบริการนี้ว่า
Mobile-Commerce หรือ M-Commerce มากกว่า ) รวมถึงระบบการซื้อขายแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นั่นเอง ซึ่งในเนื้อหาในบทนี้จะพูดถึง E-commerce
ที่ใช้ช่องทางของอินเตอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือเท่านั้น

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย
ช่องทางจาหน่ายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการซื้อขายแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สาหรับประเทศไทย ภาครัฐบาลเองได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวและสนับสนุนการค้าแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs (Small and
Medium Enterprises) ที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศส่วนหนึ่ง มี
การสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าภา
ยใต้ชื่อ
OTOP หรือหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยช่องทางการจาหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่ง สิ่ง
ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถจะกระจายสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
วิวัฒนาการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แนวคิ ดที่จะเอาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันเพื่อทาการค้านั้นไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว
ตั้งแต่สมัยหลายสิบปีก่อนที่เริ่มจะมีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้กันในทางธุรกิจใหม่ๆ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ใน
การทาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ยอดสต๊อคสินค้า และข้อมูลอีกหลายๆอย่างถูกจัดเก็บ
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม แต่ถึงแม้องค์กรธุรกิจในยุค
นั้น (ซึ่งมักจะเป็นบริษัทใหญ่ จึงจะมีเครื่องเมนเฟรมใช้) จะจัดเก็บข้อมูลการค้าของตนเองได้ เมื่อต้องการติดต่อกับ
หน่วยงานภายนอกบริษัทของตน ไม่ว่าจะเป็นการขายของให้ลูกค้าหรือสั่งซื้อของจากซัพพลายเออร์ ก็ยังจาเป็นต้อง
หันกลับมาพึ่งกระดาษอยู่ดี กล่าวคือ ต้องพิมพ์เอกสารจากข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ให้ออกมาเป็น
หลักฐานบนกระดาษเสียก่อน จากนั้นจึงจะจัดส่งด้วยพนักงานรับส่งเอกสาร ส่งไปรษณีย์ หรือใช้วิธีแฟกซ์ไปให้คู่ค้า
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อีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อฝ่ายคู่ค้าได้รับเอกสารมาเป็นกระดาษก็จะต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองซ้าอีก
รอบหนึ่ง ซึ่งทาให้เสียเวลาในกระบวนการดาเนินการดาเนินงานทางธุรกิจมากพอสมควร
ยุคการแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)
จากความล่าช้าและซับซ้อนข้างต้น จึงได้มีแนวคิดที่จะให้คอมพิวเตอร์ของลูกค้าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยน
เอกสารกันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ เคยต้องพิมพ์ลง
กระดาษนั้นไปให้คอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยฝ่ายระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์คแบบที่
จัดสร้างขึ้นโดยเฉพาะ (สมัยนั้นอินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเท่าทุกวันนี้ ) หรือส่งผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความเร็วในการทางานได้มาก แต่ปัญหาที่ตามมาก็มีเช่นเดียวกันคือ ไม่มีเอกสารที่อยู่บนกระดาษเป็นหลักฐานให้
เซ็นชื่อกากับเหมือนแต่ก่อน นอกจากนี้ระบบหรือโปรแกรมที่จะจัดการกับข้อมูลของแต่ละฝ่ายก็มักจะเป็นโปรแกรมคน
ละอย่างที่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้
ทางแก้ของปัญหาทั้งสองนั้น ในปัญหาแรกอาจต้องมีการเข้ารหัสพิเศษก่อนจะส่งข้อมูล เพื่อยืนยันได้ว่าผู้ที่
เข้ารหัสมาก็คือฝ่ายที่เป็นคู่ค้านั่นเอง ไม่ใช่บุคคลอื่น ซึ่งจะทาปลอมหรือจะมาอ้างในภายหลังไม่ได้ว่าตนเองไมได้
กระทา (วิธีเข้ารหัสเฉพาะที่ว่านี้ ได้มีการวางมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกั นให้เป็นกิจจะลักษณะที่
เรียกว่า ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ EDI (Electronics Data Interchange) ขึ้นมา
นั่นเอง

ก่อนใช้ EDI

หลังใช้ EDI

การนาเอาระบบ EDI มาใช้
อย่างไรก็ตามการนาระบบ EDI มาใช้นั้น ยังได้รับความนิยมค่อนข้างน้อย เพราะมีค่าใช้จ่ายในการวางระบบ
และดาเนินงานสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะให้คอมพิวเตอร์ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับส่งข้อมูลกัน
ได้อย่างราบรื่น ยิ่งมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเท่าไร ความยุ่งยากซับซ้อนที่ตามมาก็มากขึ้นเท่านั้น ทาให้มีใช้กันเฉพาะ
ในวงการอุตสาหกรรมหรื อการค้าเฉพาะทางที่มีผู้เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่ฝ่ายเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ การ
จัดส่งสินค้าและนาเข้า/ส่งออกผ่านพิธีศุลกากร การเงินและการธนาคารเป็นต้น
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ยุคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อยุคของอินเตอร์เน็ตที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็ว แนวคิดในเรื่องการแลกเปลี่ ยนข้อมูล เพื่อการค้าระหว่าง
คอมพิวเตอร์ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นก็เกิดขึ้น โดยแทนที่จะเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่อย่างกรณีของ
ระบบ EDI นั้น ก็กลายมาเป็นการซื้อขายในระดับของผู้บริโภคทั่วๆไปโดยตรง ใครมีคอมพิวเตอร์ใช้และต่อกับ
อินเตอร์เน็ตได้ก็สามา รถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เลยทันที ไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากใน
การประสานงานกันระหว่างแต่ละฝ่ายเหมือนแต่ก่อน
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้การค้าอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตเป็นไปได้ง่ายกว่าระบบ EDI ในอดีต ก็เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์ แวร์ที่ใช้งานนั่นเอง โปรแกรมสาหรับเรียกดูข้อมูลหรือ browser (เช่น Internet
Explorer)
สามารถทางานได้ค่อนข้างหลากหลายและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ก็เป็นพื้นฐานของคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว โครงสร้างพื้นฐ านหรือ infrastructure ที่
จาเป็นสาหรับการทางานแบบเดียวกันกับ EDI ในสมัยก่อน กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถหามาใช้และทาความ
เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ผู้ขายเพียงแค่ตั้งเครื่องสาหรับให้บริการข้อมูลสินค้า และรับคาสั่งซื้อพร้อมกับการรับชาระเงินใน
รูปของ เว็บไซท์ (web site) ก็ดาเนินการค้าได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อน

กล่าวโดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีทางด้านซอฟแวร์และอินเตอร์เน็ตได้ทาให้การค้าอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็น
Mass คือแพร่หลายมากมายมหาศาล ทาให้ต้นทุนต่างๆที่ดา เนินการค้านั้นซึ่งแต่เดิมมีอยู่สูงมากกลับถูกลงตามไป
ด้วย
รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยทั่วไปการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นในปัจจุบัน สามารถแบ่งตามความสัมพันธ์ทางการ
ตลาด (Market relationship) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าหรือบริการ ได้ 3 รูปแบบดังนี้
แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B: Business-to-Business)
มักเรียกย่อๆว่าแบบ B2B เป็นรูปแบบการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ดาเนินธุรกิจด้วยกันเอง
เข้ามาทาการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการร่วมกัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบนี้มักพบเห็นในการตกลงซื้อ
ขายสินค้าและบริการในปริมาณมากและมีราคาซื้อขายที่สูงพอสมควร และจะพบเห็นได้ในรูปแบบของตลาดกลางการ
ซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า E-marketplace ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบการ
ทางด้านธุรกิจจานวนมากจะเข้ามาพบปะแลกเปลีย่ นข้อมูลสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยกันผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการ
ที่เป็นเสมือน HUB หรือศูนย์กลางเพื่อทาความตกลงเจรจาซื้อขายสินค้ากัน ตัวอย่างของผู้ดาเนินธุรกิจแบบนี้เช่น
www.pantavanij.com, www.tradepointthailand.com, www.worldbidthailand.com เป็นต้น
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แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C: Consumer-to-Consumer)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C มีกิจกรรมการดาเนินงานที่เน้นการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการเฉพาะ
ผู้บริโภคคนสุดท้ายมากกว่าแบบ B2B ที่เน้นสาหรับผู้ประการขนาดใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว โดยกรณีนี้ผู้ซื้อและ
ผู้ขายสินค้าจานวนมากจะเข้ามาเพื่อทาการติดต่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มัก
พบเห็นในการซื้อขายสินค้าประเภทมือสอง หรือสินค้าแบบประมูล โดยการฝากข้อความไว้ตามกระดานข่าวหรือปิด
ประกาศเพื่อประมูลซื้อขายสินค้านั้นๆได้ทันที ตัวอย่างธุรกิจประเภทนี้ เช่น www.ebay.com, www.pramool.com,
www.thaisecondhand.com เป็นต้น
แบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C: Business-to-Consumer)
เป็นรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นมากที่สุดในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะใช้เป็นช่องทาง
จาหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคจานวนมากเพื่อให้เข้าถึงได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านคนกลางเหมือนสมัยก่อน ทาให้
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงตามไปด้วย กิจกรรมการซื้อขายจะเกิดขึ้นโดยร้านค้าหรือบริษัทจะเปิดเว็บไซท์ที่มี
รูปแบบร้านค้าเสมือนจริง (Virtual store-front) เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อได้ด้วยตนเองเสมือนว่าได้เดินเข้ามาใน
ร้านค้านั้นจริงๆ รูปแบบของเว็บไซท์จะแสดงรายการสินค้าให้ลูกค้าเลือก พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลรายละเอียดของ
สินค้าและรูปภาพประกอบต่างๆที่มีให้อย่างเสร็จสรรพ หากลูกค้าต้องการจ่ายชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าก็สามารถทาได้
ทันที สินค้าและบริการที่อาศัยช่องทางประเภทนี้ เช่น การจองที่พักโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร การซื้อ
ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า ดอกไม้ หนังสือ ซอฟแวร์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เป็นต้น ตัวอย่างของเว็บไซท์
เหล่านี้เช่น www.provision.co.th, www.amazon.com, www.misslily.com เป็นต้น
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยกตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงรูปแบบที่พบเห็นกันในการดาเนินงานทางด้าน
ธุรกิจเท่านั้น เราอาจเห็นรูปแบบกิจกรรมการให้บริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านธุรกิจได้ เช่น การ
ให้บริการของภาครัฐหรือที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ซึ่งเป็นบริการของบริการของภาครัฐที่
มุ่งนาเสนอข้อมูลให้กับประชาชน รวมถึงการแสวงหารายได้บางประเภทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาครัฐบาล
ตลอดจนใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ซึ่งมีพบเห็นได้
โดยทั่วไป เช่น บริการการเสียภาษีของกรมสรรพากร โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ต้องไปนั่งกรอกข้อมูลและชาระเงินที่
สานักงานสรรพากร ก็สามารถทารายการผ่านเว็บไซท์ที่บ้านหรือที่ทางานได้ หรือบริการข้อมูลของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดตั้งเว็บไซท์ khonthai.com เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการประชาชนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น ระบบประตูสู่การบริการภาครัฐหรือ TGW (Thailand gateway) ที่ประชาชนสามารถเข้าไปขอใช้
บริการต่างๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลหรือคัดรับรองเอกสารทางราชการ เป็นต้น
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ขั้นตอนการค้าแบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่หลากหลายขั้นตอนมาก ซึ่งไมได้มีแค่
ตอนสั่งซื้อขายหรือชาระเงินเพียงเท่านั้น หากแต่รวมถึงกิจกรรมก่อนหน้าและหลังจากนั้นด้วย ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

ยยออกแบบและจัดทาเว็บไซท์

Submission to
Search engines
Submit to ?
the folowing
search
engines:
(required)
Site owner’s
e-mail:
?
(required)

ยยโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูล
 Goo
 MSN
 AIITH

ยยทารายการซื้อขาย

ยยบริการหลังการขาย
ยยส่งมอบสินค้า

กระบวนการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทาเว็บไซท์
ขั้นตอนนี้เป็นด้านแรกในกระบวนการทั้งหมดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บางบริษัทอาจต้องอาศัยเทคโนโลยี
ในการสร้างเว็บเพจให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมและเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการได้ โดยใช้ทีมงานใน
บริษัทพัฒนาขึ้นมาเองหรือติดต่อขอใช้บริการบริษัทที่รับออกแบบและจัดทาเว็บไซท์ได้โดยตรง ซึ่งมีข้อแนะนาสาหรับ
การออกแบบและจัดทาเว็บไซท์ พอสรุปได้ดังนี้
ออกแบบด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม
สวยงาม น่าสนใจ
การออกแบบรูปลักษณ์ของเว็บเพจที่สวยงาม มีรูปภาพประกอบและสีสันต่างๆที่ดึงดูดใจ จะทาให้
ลูกค้ารู้สึกประทับใจและอยากเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้านั้นได้ง่ายกว่า การออกแบบนี้อาจรวมไปถึงการใส่ข้อมูลหรือ
เนื้อหาที่เป็นเชิงมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆเข้าไปด้วย แต่ทั้งนี้ต้องไม่มากเกินไปจนทาให้
การเรียกดูเว็บเพจเหล่านั้นทาได้ช้า ไม่เช่นนั้นแล้วผู้เข้าชมอาจเปลี่ยนใจย้ายไปดูเว็บไซท์อื่นได้ เนื่องจากว่าข้อมูลที่
ยังมานั้นมีไม่ครบ และไม่น่าสนใจพอที่จะเสียเวลารอดู โอกาสที่จะทาให้เว็บไซท์เป็นที่รู้จักและขายสินค้าในนั้นได้ก็
พลอยจะลดลงตามไปด้วย
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ออกแบบขั้นตอนวิธีใช้ทงี่ า่ ยและสะดวก
การออกแบบ “วิธีใช้งาน” หรือ “ขั้นตอน” ที่ดี ทาให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้นเพราะจะทาให้ทราบได้ว่าในการเลือกชมหน้าเว็บเพจทีต่ ้องการนั้น ควรจะเลือกไปในทางไหน ในทางตรง
ข้ามหากการออกแบบเว็บทาให้ผู้ใช้หลงทิศทางและไม่รู้ว่าจะทาอะไรต่อไป นับเป็นเรื่องที่ไม่ควรทาอย่างยิ่ง
บางเว็บอาจมีการจัดวางส่วนของรูปแบบ navigator (ส่วนที่เป็นเสมือนตัวช่วยนาทาง เช่น เมนู หรือปุ่ม
เดินหน้าหรือย้อนกลับ เป็นต้น) เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการกระโดดหรือย้อนกลับไปหน้าใดก็สามารถ
ทาได้โดยง่าย นอกจากนี้หากเป็นเว็บไซท์ใหญ่ๆมักจะทาระบบที่เรียกว่าแผนผังไซท์ (site map) เพื่อให้ลูกค้าทราบ
ได้ว่าเนื้อหาหรือเว็บไซท์ทั้งหมดนั้นมีส่วนใดบ้างทีล่ ูกค้าจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้
การออกแบบขั้นตอนวิธีใช้นี้ อาจรวมไปถึงการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาหรือข้อมูลสินค้าภายในเว็บไซท์ด้วย
หากแบ่งไว้อย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงได้โดยง่าย บางเว็บอาจทาระบบเสริมเพื่อเรียกดูข้อมูลที่จาเป็น เช่น
การทาดรรชนี (index) หรือสร้างระบบช่วยค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในเว็บไซท์ของตัวเอง
บางเว็บไซท์ที่มีตัวอย่างรูปภาพประกอบสินค้ามากๆ อาจใช้ภาพขนาดเล็กที่เรียกว่า Thumbnail (แปลตรงๆ
ได้ว่ารูปขนาด “แปะนิ้วโป้ง”) โชว์ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง ก่อนที่จะคลิกดูเป็นภาพขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้การดึงข้อมูลมา
แสดงผลทาให้เร็วมากขึ้น
ออกแบบให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบนั
เว็บไซท์ที่ดีนั้น ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งจะทาให้เว็บไซท์ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไซท์ที่เน้นการค้าขาย) มีความน่าสนใจมากขึ้น เหมือนกับนิตยาสารที่มักจะมีการเ ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซท์ ไมได้หมายความถึงจะต้องเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดเพื่อให้ทันสมัย
แต่หากหมายถึงการเปลี่ยนเนื้อหาที่จะดึงดูดให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งโดยปกติก็คือการทาให้หน้าแรกหรือ “โฮมเพจ”
(เทียบได้กับหน้าปกของ นิตยาสาร ) เปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยู่เสมอนั่นเอง นอกจากนี้ยังอาจมีการบอกกล่าวว่ามี
อะไรใหม่ในเว็บไซท์นี้ด้วย
ออกแบบด้วยการสร้างความแตกต่าง
“เสน่ห์” หรือความน่าสนใจของแต่ละเว็บไซท์เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าเลือกหรือตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของเว็บนั้นๆ จึงต้องพยายามออกแบบเว็บไซท์ให้มีความแตกต่างและน่าสนใจกว่าคนอื่นๆ เช่น
 เว็บไซท์ขายหนังสือ โดยหลักการแล้วต้องมีคาบรรยายกับรูปปกไว้ให้ลูกค้าดูอยู่แล้ว แต่หากสร้างให้
แตกต่างจากคนอื่น เช่น กรณีของ amazon.com จะมีส่วนที่เป็นคาวิจารณ์หรือ review หนังสือนั้นจาก
ผู้อ่านคนอื่น รวมถึงสร้างระบบค้นหารายชื่อหนังสือที่ใกล้เคียงกับเรื่องนั้นมาให้ลูกค้าดูด้วย ก็จะสร้างความ
น่าสนใจหรือ “เสน่ห์” ให้กับเว็บไซท์ได้ไม่น้อย
 เว็บไซท์ที่ขายรถยนต์ นอกจากจะมีสเป็คของรถและรูปลักษณ์ภายใน-ภายนอกให้ดูแล้ว การสร้างความโดด
เด่นโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเหมือนแบบสามมิติในการเลือกสีและรุ่นของรถให้ลูกค้าสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ทันที ก็จะสร้างความสนใจได้ไม่น้อยทีเดียว
 เว็บไซท์ขายคอมพิวเตอร์ อาจมีขั้นตอนที่แนะนาให้ผู้ใช้ค่อยๆเลือกสินค้ากับความต้องการของตนเองเข้าไป
ก่อนทีละขั้น เริ่มจากการเลือกรุ่นหลักๆ เช่น จะเป็นคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วหรือเครื่องตั้งโต๊ะจากนั้นจึง
ค่อยจากัดวงแคบเข้าไปอีกว่าจะเอารุ่นใหญ่หรือรุ่นประหยัด จอภาพใหญ่หรือเล็ก ซีพียูอะไร หน่วยความจา
และฮาร์ดดิสก์ขนาดเท่าไหร่ และต้องการอุปกรณ์เสริมอะไรบ้าง ฯลฯ จนได้ออกมาเป็นสเป็คของเครื่อง
เหมือนกับการสั่งตัดเสื้อผ้าหรือสั่งประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เอง
ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล
ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ทากันแพร่หลายโดยทั่วไปผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมและเรียก
ค้นหาข้อมูลเพื่อซื้อสินค้าที่ต้องการ ซึ่งอาจต้องอาศัลเทคนิคต่างๆเช่น
www.darunee.com/mitnew
E-mail: darunee-jim@windowslive.com

เอกสารวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

9

ลงประกาศตามกระดานข่าว
กระดานข่าวหรือ web board เป็นลักษณะของโปรแกรมบนเว็บชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสร้างประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งจะมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอยู่
เสมอ
เว็บไซท์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเน้นขายให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาจใช้เทคนิคการลงประกาศไว้ตาม
กระดานข่าวแบบนี้ได้ ซึ่งในบางกรณีก็สามารถทาได้ฟรี ทาให้แทบไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซท์เลย หรือหากมีก็อาจเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
การลงประกาศที่นิยมกันเป็นส่วนมากจะอาศัยการพิมพ์ข้อความ (text) ที่บอกถึงคุณสมบัติหรือ
ลักษณะของสินค้าหรือบริการอย่างคร่าวๆรวมทั้งแจ้งตาแหน่ง URL ของเว็บไซท์ไปด้วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามา
เยี่ยมชมได้ในภายหลัง หรือให้ผู้บริการบางรายยินยอมให้เผยแพร่รูปภาพตัวอย่างได้ด้วย
จัดทาป้ายโฆษณาออนไลน์
วิธีลงประกาศตามกระดานข่าว มีข้อเสียตรงที่เป็นแค่เพียงตัวอักษรหรือข้อความล้วนๆ หากประกาศ
หลายบรรทัดหรือข้อความยาวเกินไปอาจทาให้ลูกค้าไม่อ่านข้อความนั้นๆเลย การใช้รูปภาพซึ่งบ่งบอกความหมายและ
อธิบายแนวคิดของตัวสินค้ามาใช้แทน จึงอาจดูน่าสนใจกว่า ดังนั้นป้ายโฆษณาออนไลน์หรือ banner จึงนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เราอาจพบเห็นป้ายเหล่านี้ได้หลายขนาด เช่น แบบยาวที่ติดตั้งไว้ส่วนบนและส่วนล่าง
ของหน้าเว็บเพจ หรือแบบเล็กๆที่มักติดตั้งไว้ส่วนกลางหรือด้านข้างของตัวเว็บไซท์ เป็นต้น
ป้ายโฆษณาอาจมีทั้งข้อความโฆษณาอย่างสั้นๆ รวมถึงรูปภาพหลายๆภาพนามาเรียงซ้อน
ต่อเนื่องกันให้เกิดภาพเคลื่อนไหว และอาจเพิ่มสีสันและดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคแปลกๆเหมือนกับการ
สร้างป้ายโฆษณาจริงๆ เช่น มีไฟล้อมกรอบและกระพริบเพื่อให้ดูน่าสนใจ หรือใช้สีสันที่โดดเด่น เป็นต้น
การโฆษณาเว็บไซท์ด้วยวิธีนี้ อาจมีค่ามีใช้จ่ายที่สูงกว่าการลงโฆษณาผ่านกระดานข่าว เนื่องจาก
ต้องไปขอติดตั้งป้ายโฆษณานี้กับกลุ่มเว็บเป้าหมายนั้นเสียก่อน ซึ่งโดยปกติมักจะต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย
โฆษณาผ่านอีเมล์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันเป็นอย่างมาก วิธีนี้
จะเป็นการส่งอีเมล์ในรูปแบบที่คล้ายๆกับแผ่นพับหรือโบรชัวร์ เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับผู้สนใจได้ทราบและเข้ามาเยี่ยม
ชมเว็บไซท์เพื่ อซื้อสินค้าในภายหลัง ผู้ซื้อสินค้าจะรวบรวมเอารายชื่ออีเมล์ของลูกค้าจานวนมาก และส่งอีเมล์ที่
ประกอบด้วยภาพและข้อมูลสินค้าต่างๆ ออกไปให้ลูกค้าเปิดอ่านได้ รวมทั้งมีลิงค์ในอีเมล์นั้นให้คลิกเปิดเข้ามาที่เว็บ
ไซท์ของผู้ขายได้ทันที
รายชื่ออีเมล์ที่นามาใช้นี้ บางบริษัทอาจได้จากการลงทะเบียนของกลุ่มสมาชิก หรือเก็บรวบรวม
ข้อมูลลูกค้าโดยตรง เช่น เมื่อลูกค้าไปสมัครใช้บริการอีเมล์ฟรีจะต้องเลือกตอบคาถามเพื่อขอใช้บริการนั้นเสียก่อน
เป็นต้นว่า ชอบท่องเที่ยว ดูหนัง หรือโปรดปรานกีฬาประเภทใด ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ต่างๆเหล่านี้ก็จะถูก
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานข้อมูลลูกค้าแยกตามกลุ่มเป้าหมายและนาไปใช้สาหรับกิจกรรมทางการตลาดบางอย่างได้
ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะสามารถโฆษณาเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจานวนมากและเลือก
กลุ่มเป้าหมายได้เอง แต่ก็อาจให้ผลในเชิงลบหากเป็นอีเมล์โฆษณาสินค้าที่มีความถี่บ่อยเกินไป อาจทาให้ลูกค้าเกิด
ความราคาญและไม่สนใจซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทเลยก็เป็นได้
เผยแพร่ผ่านสือ่ อื่นๆ
การโฆษณาด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ใช้กันมาอย่างยาวนานและให้ผลดีเช่นเดียวกัน พบเห็นได้กับการ
เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์หรื อสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งรถโดยสาร
สาธารณะ เป็นต้น การสร้างสื่อจะมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยการใช้ภาพ สีสัน หรือข้อความที่มีการกระตุ้น
www.darunee.com/mitnew
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ให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ วิธีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแบบอื่น ๆ เช่น กระดานข่าวหรือป้ายโฆษณา
ออนไลน์
ลงทะเบียนกับผูใ้ ห้บริการค้าหาข้อมูล
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการค้าหาข้อมูล (search engine) เกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ เช่น Google, Yahoo, Lycos, Astalavista, Sanook หรือ Hunsa ซึ่งเป็นกลุ่มที่เก็บข้อมูลเว็บไซท์
ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก โดยใช้กลุ่มคาที่ต้องการค้น (keyword) ระบุลงไป
ในเว็บไซท์ของผู้ให้บริการเหล่านี้ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ง่ายๆ ที่สาคัญคือต้องรู้ว่าไซท์ไหนที่ลูกค้าเป้าหมาย
นิยมใช้ค้นหาข้อมูล
การลงทะเบียนเพื่อโฆษณาเว็บไซท์
ร้านค้าขนาดย่อมอาจอาศัยบริษัทตัวกลางทาหน้าที่ดาเนินการให้แบบเสร็จสรรพและสามารถ
ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลได้เป็นจานวนมาก ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อย หรือจะแจ้งไปยังผู้ให้บริการ
ค้นหาข้อมูลนั้นได้โดยตรง ซึง่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแห่งนั้นมีบริการที่ฟรีหรือต้องเสียเงินในการขอลงทะเบียนหรือไม่
วิธีนี้อาจทาให้สินค้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกได้ง่ายมากขึ้นด้วย
ขั้นตอนที่ 3 : การทารายการซื้อขาย
ขั้นตอนนี้นับเป็นหัวใจสาคัญของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ตทีเ ดียว เพราะเป็นจุดที่จะวัดเป็นตัว
เงินได้ว่าจะขายได้เท่าไหร่ ผลได้ผลเสียนั้นคุ้มหรือไม่คุ้ม ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยการทารายการสั่งซื้อหรือ order
ซึ่งมีหน้าตาของแบบฟอร์มบนจอให้กรอกข้อมูล จะแตกต่างกันไปแล้วแต่วิธีการออกแบบของแต่ละแห่ง (หากผ่าน
กระบวนการในการช่วยเลือกสินค้ามาแล้ว เช่น กรณีของการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ในเว็บไซท์บางแห่ง ขั้นตอนนี้ก็
อาจเพียงแค่เป็นการยืนยันหรือ confirm การสั่งซื้อ รวมทั้งระบุว่าจะซื้อในนามใคร และจะให้จัดส่งอย่างไรเท่านั้น)
เว็บไซท์บางแหล่งจะมีระบบที่เรียกว่า รถเข็นสินค้า (shopping cart) จัดไว้ให้ลูกค้าใช้งานด้วย เมื่ออยาก
ได้สินค้าชิ้นใด ก็คลิกปุ่ม Add to shopping cart เพื่อจับใส่รถเข็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกช็อปปิ้งค่อยยืนยัน
รายการของที่ซื้อและชาระเงินเพื่ออกจากระบบ คล้ายๆกับกรณีของการเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์ม าร์เก็ต เมื่อ
เลือกและหยิบใส่รถเข็นจนพอใจแล้วจึงค่อยมาชาระเงินตรงทางออก เป็นต้น
การชาระเงินในระบบการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ วิธีที่นิยมทากันมากที่สุดในขณะนี้ คือการใช้บัตร
เครดิต โดยการป้อนชื่อเจ้าของบัตร วันหมดอายุบัตร หมายเลขบัตรเครดิต รวมถึ งรหัสบัตรส่วนที่อยู่ด้านหลังลง
ในแบบฟอร์มบนจอที่เตรียมไว้ให้
กรณีนี้อาจทาให้ผู้ซื้อจานวนไม่น้อยเกิดความไม่เชื่อถือผู้ขายบางรายได้ว่าจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้หัก
เงินในรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ (ซึ่งก็บังเอิญว่ามีผู้ที่ไม่สุจริตบางรายทาอย่างนั้ นจริงๆจนเป็นคดีกันมาแล้ว )
ฝ่ายผู้ขายเองก็รู้สึกไม่มั่นใจเช่นเดียวกันว่าผู้ซื้อไม่ใช่เจ้าของบัตรตัวจริง แต่เป็นคนที่แอบเอาบัตรของคนอื่นมาใช้
หรือถึงแม้เป็นตัวจริง แต่เมื่อได้รับของไปแล้ว เมื่อธนาคารจะตัดบัญชีเพื่อชาระเงินจะมีการปฏิเสธการชาระหนี้หรือไม่
ดังนั้นเพื่อให้เกิดระบบที่เชื่อถือได้และมั่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย อาจต้องอาศัยการเข้ารหัสที่ผูกกันอย่าง
ซับซ้อนหลายชั้น เพื่อให้ข้อมูลที่รับส่งกันในขั้นตอนนี้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้จากทั้งสองฝ่าย กล่าวคือจะมี
วัตถุประสงค์หลักๆดังนี้
 รักษาความลับ คือการป้องกันการดักหรือลักลอบอ่านข้อมูลที่รับส่งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ซื้อและผู้ขายที่
ได้รับอนุญาตเพียงเท่านั้น จึงจะทาการติดต่อกันได้
 เชื่อถือได้ ถึงแม้ว่าการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนี้ ในระหว่างทางจะมีความพยายามอ่านข้อมูลต่างๆ ก็
จะป้องกันไม่ให้สามารถไปเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลนั้นไปจากเดินได้ หากมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ
www.darunee.com/mitnew
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โปรแกรมที่รับข้อมูลก็จะทราบได้ทันที เพราะผู้ที่แอบแก้ไขข้อมูลนั้นจะไม่สามารถเข้ารหัสใหม่ให้เหมือน
ดังเดิมนั่นเอง
 พิสูจน์ทราบตัวตนจริงๆของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อมูลที่ได้จากการเข้ารหัสนี้จะเป็นตัวยืนยันว่าผู้ซื้อหรือผู้ขาย
เป็นผู้ทาการเข้ารหัสและส่งเอกสารนี้ออกมาจริงๆ โดยจะตรวจสอบว่าเข้ารหัสมาถูกต้องตามแบบ หรือ
รหัสเฉพาะตัวที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายรายนั้นๆรู้หรือใช้อยู่โดยเฉพาะเพียงผู้เดียวหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็แสดงว่าเป็น
ข้อมูลที่มาจากผู้ซื้อหรือผู้ขายที่แท้จริงๆ จะปฏิเสธการกระทาใดๆไม่ได้ เพราะมีการยืนยันตัวตนที่ชัดเจน ผู้
ซื้อเมื่อได้ทาการสั่งซื้อไปแล้วก็ต้องรับซื้อไปจริงๆ ผู้ขายเองจะมาเปลี่ยนแปลงราคาที่ขายหรือไม่ยอมส่งมอบ
สินค้าให้กับลูกค้าก็ไม่สามารถทาได้ (กลไกของการเข้ารหัสนี้จะต้องเก็บเป็นความลับเฉพาะตัวห้ามแพร่ง
พรายให้คนอื่นรู้)
ตัวอย่างของการเข้ารหัสข้อมูล เช่น ระบบ SSL (Secure Socket Layer) ที่นามาใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งในการซื้อของหรือทาธุรกรรมใดๆบนอินเตอร์เน็ตสามารถสังเกตได้ว่าเว็บไซท์นั้นๆมีการ
เข้ารหัสข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ โดยดูจากมุมด้านล่างของบราวเซอร์จะเห็นเป็นรูปลูกกุญแจสีเหลืองๆปรากฏให้เห็น
อีกทั้งยังสามารถคลิกตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานนั้นเป็นใคร ซึ่งจะมีการออกใบรับรองให้โดยเฉาะ ผู้ใช้จึงควร
ตรวจสอบก่อนที่จะส่งข้อมูลสาคัญๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลอื่นๆไปให้กับเว็บไซท์นั้นทุกครั้งด้วย
การรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิตอาจมีกลไกที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการ ระบบจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึง
สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัตร เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรที่แจ้งการขออนุมัติวงเงิน การ
บันทึกยอดขายและตัดบัญชี หรือในบางระบบที่ใช้เพื่อป้องกันลูกค้าเพื่อไม่ให้ถูกผู้ขายโกง ก็อาจมีการเข้ารหัสเพื่อ
ซ่อน ข้อมูลของบัตรเอาไว้ในรายการสั่งซื้อและจ่ายเงินนั้นในแบบที่ผู้ขายถอดรหัสไม่ได้ ถอดได้เฉพาะส่วนที่ว่าจะซื้อ
อะไรเท่าไหร่ แต่ในการหักเงินจะต้องส่งรหัสนั้นทั้งหมดให้ธนาคารเจ้าของบัตรเป็นผู้ถอดรหัสเพื่อเรียกเอาจานวนเงิน
และเลขที่ต่างๆของบัตรออกมาดูเพื่อตัดเงินอีกทีหนึ่ง
ปัจจุบันเราสามารถติดต่อเพื่อขอสร้างระบบเชื่อมโยงการชาระเงินกับธนาคารได้เอง แต่เงื่อนไขอาจยุ่งยาก
บ้างเล็กน้อย เพราะธนาคารจะทาการต รวจสอบและดูข้อมูลส่วนตัวของกิจการเสียก่อนว่าน่าเชื่อถือและสามารถทา
รายการต่างๆได้หรือไม่ การแก้ปัญหานี้อาจทาได้โดยการเรียกใช้ผู้ที่ทาหน้าที่ให้บริการด้าน payment gateway ได้
โดยอาจเสียค่าธรรมเนียมบ้างเล็กน้อย ซึ่งมีผู้ให้บริการทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่
างประเทศ เช่น
www.2checkout.com, www.thaiepay.com
กระบวนการชาระเงิน นอกจากบัตรเครดิตแล้วยังมีวิธีอื่นๆให้เลือกใช้อีกมากมาย เช่นการซื้อขายรายการที่
มีมูลค่าน้อยๆ เช่นทีละ ไม่ถึง 100 บาท ก็อาจใช้กลไกของ “เงินสดดิจิตอล” (digital cash) เข้ามาแทนที่การ
ชาระเงินด้วยบัตรเครดิต ซึ่งก็จะคล้ายกับบัตรพวก Microcash ที่ใช้แทนคูปองตามศูนย์อาหารบางแห่งนั่นเอง
เพียงแต่เมื่อผ่านอินเตอร์เน็ตก็ไม่ต้องมีบัตรจริงเป็นใบๆ โดยผู้ใช้จาเป็นต้องจ่ายเงินจริงไปก่อนเพื่อซื้อเงินสดดิจิตอล
นี้เก็บเอาไว้ในมูลค่าวงเงินที่กาหนด (เช่น 500 บาท) เมื่อจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็จะได้ตัวเลขรหัสพิเศษมาแทนเงิน
ดังกล่าวที่จ่ายไป เช่นรหัส 50 ชุด แต่ละชุดแทนเงิน 10 บาท เมื่ออยากจ่ายหรือซื้อสินค้าก็จะส่งร หัสนี้ให้ผู้ขาย
ไปทีละชุดเรื่อยๆจนกว่าจะหมด (เหมือนการหยิบเงินสดในกระเป๋าจับจ่ายใช้สอยไปเรื่อยๆนั่นเอง ) พอหมดก็ค่อยไป
ซื้อรหัสที่ว่านี้มาใหม่อีก ฝ่ายผู้ขายพอได้รหัสมาก็รวบรวมไว้จนมากชุดพอสมควรก็ค่อยไปขึ้นเงินจากผู้ออกรหัสที่เก็บ
เงินผู้ซื้อไปแล้วอีกทีหนึ่ง
วิธีการชาระเงินนอกจากนี้ บางรายอาจเลือกใช้การจ่ายเงินผ่านระบบ mobile payment หรือการจ่าย
ชาระค่าสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการนาเอาเทคโนโลยีการรับส่งข้อความสั้นที่เรียกว่า
SMS
(short message service)
เข้ามาทารายการ และใช้ระบบโทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติ (interactive voice
response) ในการตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยหักเงินกับค่าบริการโทรศัพท์แต่ละงวด เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 : การส่งมอบสินค้า
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เมื่อผู้ขายสินค้าได้ชาระเงินด้วยวิธีการต่างๆจากผู้ซื้อในขั้นตอนการชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็เป็ นหน้าที่ของ
ผู้ขายจะต้องจัดส่งสินค้าต่างๆตามรายการสั่งซื้อนั้นไปให้กับลูกค้าโดยเร็ว ขั้นตอนนี้อาจรวมถึงการติดตามสถานการณ์
ส่งมอบสินค้า (tracking) ด้วยว่าของที่จัดส่งไปนั้นถึงมือลูกค้าและมีจานวนครบถ้วนถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่ โดย
ปกติอาจแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าที่จะจัดส่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้
สินค้าทีจ่ ับต้องได้ (hard goods)
สินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีตัวตนและจับต้องได้ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ สินค้า
หัตถกรรมอาจต้องอาศัยวิธีการส่งตามปกติทั่วไป เช่น ระบบไปรษณีย์ ทางเรือ อากาศ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นสินค้า
ที่เร่งด่วนมากอาจใช้บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ กสท.ได้ ซึ่งมีบริการจัดส่งได้ทั้งในและนอกประเทศ
มีราคาถูกและประหยัดค่าขนส่งได้มาก แต่สาหรับลูกค้าบางรายที่ต้องการให้จัดส่งแบบเร่งด่วน ก็สามารถเลือกใช้
บริการจากบริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้าที่ให้บริการในปัจจุบันเช่น FedEX, DHL, UPS หรืออื่นๆได้ ซึ่งอาจมีค่าบริการที่
แพงกว่าแต่สามารถจัดส่งได้ในเวลาที่รวดเร็ว เป็นต้น (ในการจัดทาเว็บไซท์เพื่อซื้อขายสินค้า ควรมีการแจ้งลูกค้าไว้
ให้ชัดเจนว่าจะให้เลือกส่งแบบไหน อย่างไร และใช้บริการของใคร รวมถึงว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งด้วย)
สินค้าทีจ่ ับต้องไม่ได้ (soft goods)
สินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือสินค้าที่อยู่ในรูปดิจิตอล เช่น ข้อมูลข่าวสาร เพลง รูปภาพ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จะสามารถจัดส่งได้ง่ายกว่าแบบจับต้องได้ เพราะเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน
และสามารถส่งมอบด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจแตกต่างกันบ้าง
ตามแต่ละประเภทของสินค้า ซึ่งพอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้
 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อาจใช้วิ ธีให้ลูกค้าดาวน์โหลด คือ ดึงจากเว็บไซท์ของผู้ขายไปได้เองโดยตรง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตด้วย หากผ่านโมเด็มแบบธรรมดาก็อาจจะ
อยู่ระหว่าง 5-20 เมกะไบต์ต่อชั่วโมง แต่ถ้าผ่านระบบความเร็วสูงแบบ ADSL ก็อาจจะเร็วกว่านี้หลาย
เท่า นอกจากนั้นอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซท์ของผู้ขาย และสภาพการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนเส้นทางในขณะนั้นด้วยว่าคับคั่งมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
โดยปกติไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมขนาดเล็กๆจะถูกอัดรวมเป็นไฟล์เดียวกันในลักษณะ
ที่มีการย่อข้อมูล หรือที่เรียกกันว่า Zip file แล้วให้ลูกค้าทาการดาวน์โหลดได้เลย แต่ถ้าโปรแกรมใหญ่เป็นร้อยๆเม
กะไบต์ ผู้ขายอาจเลี่ยงไปจัดส่งแบบมีบริการพิเศษโดยให้สั่งซื้อเป็นแผ่น CD จากนั้นก็เลือกส่งทางไปรษณีย์แทน
คล้ายๆกับการจัดส่งสินค้าแบบที่มีตัวตน ซึ่งอาจจะทาให้ไม่เสียเวลาในการดาวน์โหลดมากนัก บางโปรแกรมอาจมี
การให้ดาวน์โหลด “ตัวอย่างโปรแกรม ” หรือ “รุ่นทดลอง ” ไปลองใช้ดูก่อนว่าจะพอใจหรือไม่ แต่ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมอาจไม่ดีเท่าของจริง หรือมีข้อความเตือนให้ซื้อโปรแกรมนั้นๆจากผู้ผลิตปรากฏบนหน้าจออยู่เสมอ ทาให้ผู้ใช้
เกิดความราคาญได้ ถ้าลองใช้แล้วพอใจและต้องการใช้งานจริงๆก็ให้ติดต่อกับผู้ขายเพื่อชาระเงิน จากนั้นผู้ขายจะให้
รหัสพิเศษบางอย่างเพื่อใช้ในการปลดล็อคโปรแกรมนั้นให้ทางานได้เต็มที่ เป็นต้น
 รูปภาพ เพลง เป็นกลุ่มของสินค้าที่จับต้องไม่ได้และนิยมซื้อขายกันในปัจจุบันมากพอๆกับกลุ่มของ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติจะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถล็อคหรือควบคุมการใช้งานภายในตัวได้ มักจะใช้
วิธีให้รหัสผ่านเข้าไปยังเว็บไซท์พิเศษของผู้ขายเพื่อให้ดาวน์โหลดโดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ที่ยังไม่ชาระเงินก็
จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้ไม่ได้ และเนื่องจากระบบการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเชื่อถือได้ไม่
แน่นอน 100% ผู้ขายจึงมักเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อดาวน์โหลดได้หลายๆครั้ง (เผื่อสายหลุดหรือการ
เชื่อมต่อระหว่างทางเกิดขัดข้องจนดาวน์โหลดต่อให้ครบตามที่ซื้อไม่ได้ เช่น
-จากัดจานวนครั้งที่จะดาวน์โหลด เช่น เข้าไปดาวน์โหลดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
-จากัดจานวนวันที่จะดาวน์โหลด เช่น ภายใน 3 วันหลังจากชาระเงิน
-จากัดทั้งสองอย่างโดยให้ดาวน์โหลดซ้าได้แค่ 5 ครั้งภายใน 3 วัน
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สินค้าประเภทจับต้องไม่ได้ที่เป็นแบบไฟล์รูปภาพ ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า JPEG ซึ่งจะย่อขนาด
ของข้อมูลได้มากตั้งแต่ไม่กี่สิบจนเป็นร้อยเท่า (โดยคุณภาพก็อาจลดทอนลงไปบ้างถ้าย่อมากๆ) ส่วนไฟล์เพลงนั้นใน
ปัจจุบันนิยมใช้การย่อแบบ MP3 เพื่อให้มีขนาดที่เล็กลง แต่ทั้งนี้ไฟล์ที่ได้จะต้องนาไปเล่นในเครื่องที่สามารถเล่น
MP3 ได้เท่านั้น เช่น เครื่องพีซีทั่วไป เครื่องเล่น MP3 ตามบ้าน รวมถึงอุปกรณ์เล่นเพลงดิจิตอลขนาดพกพา
ทั่วไป เช่น เครื่อง iPod ของบริษัท Apple รวมถึงอุปกรณ์ฟังเพลงดิจิตอลขนาดเล็กอื่นๆเป็นต้น
 บริการข้อมูลข่าวสาร เป็นการซื้อขายข้อมูลที่ไม่ใช่การขายในครั้งเดียว เช่น การบอกเป็นสมาชิกข่าว
หรือข้อมูลจากสานักข่าวหรือสานักพิมพ์ต่างๆ การส่งมอบอาจจะอยู่ในรูปของการให้รหัสผ่านเพื่อไป
เลือกดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซท์ของผู้ขายได้ตลอดระยะเวลาที่บอกรับบริการนั้นๆ โดย
ไฟล์เหล่านี้อาจมีทั้งที่เป็นข้อความ หรือภาพถ่ายเอกสารข่าวที่นามาให้บริการ
ข้อมูลที่ให้บริการประเภทนี้ อาจรวมถึงมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียง ซึ่งอาจเปิดดูได้โดยไม่ต้องรับไฟล์มาก่อน
ทั้งหมด แต่อยู่ในรูปแบบที่ทยอยส่งมาทีละส่วนตั้งแต่ต้นต่อเนื่องกันไปตามลาดับจนจบ ซึ่งเรียกว่าเป็นการส่งภาพ
และเสียงในแบบทยอยส่งเป็นสาย หรือ Streaming เช่นที่ใช้ในโปรแกรม Realplayer หรือ Windows Media
Player นั่นเอง ทาให้สามารถเรียกดูข่าวสดๆที่ออกอากาศผ่านอินเตอร์เน็ตไปทั่วโลกได้ในทันที
ขั้นตอนที่ 5 : การบริการหลังการขาย
ข้อนี้เป็นสิ่งที่อยู่ท้ายที่สุด แต่ก็มีค วามสาคัญไม่น้อยกว่าขั้นตอนอื่นๆ เพราะเป็นขั้นตอนที่จะเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทาให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการซ้าและแนะนาต่อไปได้อีก นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่จะ
รับ feed back หรือข้อคิดเห็นต่างๆจากลูกค้าอีกด้วย ว่าตัวสินค้าและบริการเอง รวมถึ งขั้นตอนในการขายและการ
ส่งมอบสินค้าหรือบริการของเราเป็นอย่างไร ดี /ไม่ดี หรือควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดขายต่อไป
การบริการหลังการขาย มักนาไปใช้กับสินค้าที่มีการใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อนหรือไม่สามารถทาความเข้าใจได้โดยทันที
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องจักรหรือเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งจะมีการให้ความรู้และคาแนะนาที่จาเป็นกับ
ลูกค้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจทาได้โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการลูกค้าจริงๆ หรือนิยมเรียกว่า
call
center ขึ้น เพื่อแก้ไขหรือตอบปัญหา กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง บางบริษัทอาจสร้างระบบปัญหาถามบ่อย หรือ
FAQ (Frequency Ask Question) ผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าเข้ามาอ่านได้โดยตรง ซึ่งจะรวบรวมเอาข้อมูล
คาถามเกี่ยวกับการใช้งานที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ หรือเป็นคาถามที่มีผู้ใช้ถามเข้ามามากและมี
คาตอบอธิบายเพื่อช่วย
แก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้
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