บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ งพอใจของผู ้ป ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ ต่ อส่ วนประสม
การตลาดบริ การของอีมอลล์ของบริ ษทั ตลาดดอทคอมจากัด ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
2.1 เเนวคิดเเละทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า (Customer Satisfaction)
อุท ยั พรรณ สุ ดใจ (2545:7) กล่ าวถึ ง ความพึ งพอใจว่าหมายถึ งความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่ มีต่อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยอาจจะเป็ นไปในเชิ งประเมิ นค่าว่าความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ ต่อสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดนั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์ (2551:180-181) กล่าวว่า“ความพึงพอใจ”ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“Satisfaction” ซึ่ งมีความหมายว่า “ระดับความรู ้ สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง” และตาม
ความหมายที่ยึดประสบการณ์ เกี่ ยวกับเครื่ องหมายการค้าเป็ นหลัก ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจ
เป็ นผลที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์ หลายๆอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ ก ารในระยะเวลาหนึ่ ง” หรื อ กล่ า วอี ก นัย หนึ่ งว่า “ความพึ งพอใจหมายถึ ง การ
ประเมินความสามารถของการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง”
ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาตามความหมาย “ความพึงพอใจเป็ นผลที่เกิดขึ้น เนื่ องจากการ
ประเมิ น ภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์ หลายๆอย่างที่ เกี่ ย วข้องกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ ก ารใน
ระยะเวลาหนึ่ ง” หรื ออีกนัยหนึ่ งคือ “ความพึ งพอใจ” หมายถึ ง การประเมินความสามารถของการ
นาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ การที่ ตรงกับ ความต้องการของลู กค้าอย่างต่ อเนื่ อง (ฉัตยาพร เสมอใจ,
2547)
21.2 แนวคิดส่ วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix)
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix หรื อ 7P’s) (ฉัตรยาพร เสมอใจ,
2548: 51-55) ซึ่งประกอบด้วย
1.ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product)ในการกาหนดกลยุทธ์การบริ การไม่ว่าจะเป็ นใน
ธุ รกิจที่ผลิตสิ นค้าหรื อบริ การก็ตามต่างต้องพิจารณาถึ งลูกค้า ในเรื่ องความจาเป็ นและความต้องการ
5

ของลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆเป็ นหลัก ซึ่ งผลิตภัณฑ์ในธุ รกิจบริ การมีความแตกต่างจากสิ นค้าทั้ง
ด้านรู ปแบบและการดาเนิ นงานที่ มากมายมารวมกันทั้งที่ มองเห็ นได้ และไม่มีตวั ตน หรื อเป็ นสิ่ งที่
ผูข้ ายมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ซึ่งประกอบด้วย
รู ป แบบผลิ ตภัณ ฑ์ คุ ณ สมบัติ คุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ความน่ าเชื่ อ ถื อ รู ป ลัก ษณ์ พิ เศษ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งปั จจุบนั การแข่งขัน
มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
2. ด้านราคา (Price) ต้น ทุ น ของลู ก ค้าที่ ต้องเสี ย ไปเพื่ อให้ได้มาซึ่ งตัวผลิ ตภัณ ฑ์ โดย
ต้น ทุ น ในที่ น้ ี อาจเป็ นไปได้ท้ งั มู ล ค่ าของเงิ น ที่ ต้องจ่ ายไปในการแลกเปลี่ ย น ต้น ทุ น ค่ าเดิ น ทาง
ต้นทุ นค่ าที่ จอดรถ รวมถึ งต้น ทุ น ค่ าเสี ยเวลา โดยลู ก ค้าจะมี ก ารเปรี ยบเที ยบต้น ทุ น นี้ กับ คุ ณ ค่ า
(Value) ของผลิ ตภัณฑ์น้ ันว่าคุ ม้ ค่าหรื อไม่ที่จะเลื อกซื้ อสิ นค้านั้นๆ โดยต้นทุ นในการผลิ ตหรื อการ
ให้บริ การ จะพิจารณาถึงต้นทุน (Cost) ของลูกค้าอยูเ่ ป็ นหลัก ซึ่ งมักจะใช้ราคาเป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั 2
ฝ่ าย คือ ผูข้ ายได้รับผลกาไรเพียงพอและผูซ้ ้ื อหรื อผูใ้ ช้บริ การ สามารถจ่ายได้และได้รับผล ประโยชน์
ตามข้อตกลง กล่าวคือ เมื่อลูกค้าจ่ายเงินจานวนหนึ่ งซื้ อ ราคายังเป็ นตัวกาหนดความคาดหวังของลูกค้า
ว่าจะได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่ากับมูลค่าของเงินที่เสี ยไป
3. ด้ า น ก ารจั ด จ าห น่ าย (Place) จ าเป็ น ต้ อ งพิ จารณ าถึ งค วาม ส ะ ด วก ส บ าย
(Convenience)ในการรับบริ การ การส่ งมอบสู่ ลูกค้า สถานที่ และเวลาในการส่ งมอบ กล่าวคือ ลูกค้า
ควรจะเข้าถึ งง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในเวลาและสถานที่ ที่ลูกค้าเกิ ดความสะดวกที่ สุด การเลื อก
ช่ องทางในการนาส่ งบริ การที่ เหมาะสมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของธุ รกิ จบริ การแต่ละประเภทซึ่ งจะต้อง
พิจารณาถึงทาเลที่ ต้ งั (Location) เป็ นสาคัญ เนื่ องจากการบริ การบางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไปยัง
สถานบริ การด้วยตนเอง จึ งต้องการอาคารสถานที่ ที่เหมาะสม และการส่ งมอบการบริ การแก่ลูกค้า
(Service Delivery) เนื่ องจากการบริ การเป็ นกระบวนการที่ มีลูกค้าเข้ามาเกี่ ยวข้องอยู่ในกระบวนการ
ด้วย กระบวนการในการส่ งมอบบริ การจะเป็ นส่ วนที่สาคัญที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจว่าบริ การที่พวกเขา
ได้รับคุม้ ค่ากับมูลค่าของเงินที่พวกเขาจ่ายไปหรื อไม่
4. ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติ ดต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้อมู ล
ระหว่างผูข้ ายและลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าโดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการสื่ อสาร
การตลาดของธุ รกิจบริ การสามารถทาการส่ งเสริ มการตลาดได้สี่แบบเรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion Mixed) ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารแบบไม่ ใช้บุ ค คล (Non Personal)
โดยผ่านสื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา
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4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็ นการขายโดยใช้พนักงานขาย
4.3 การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) เป็ นเครื่ อ งมื อหรื อกิ จกรรมทางการตลาด
นอกจากการขายโดยการโฆษณา การใช้พนักงานขาย เช่น การทาบัตรสมาชิกเพื่อรับส่ วนลด
4.4 การให้ ข่ า วสารและการประชาสั ม พัน ธ์ (Public Relation) เป็ นแผนการน าเสนอ
ภาพลัก ษณ์ แ ละความเข้า ใจอัน ดี ร ะหว่า งธุ ร กิ จ และลู ก ค้า กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง เช่ น การให้ ข่ า วแก่
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเกี่ยวกับการกาจัดของเสี ยตามวิธีการที่ถูกต้องของโรงพยาบาล
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการสื่ อสารทางตรงกับลูกค้าเป้ าหมายเพื่อ
ทาให้เกิดการตอบสนอง เช่น การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ E-mail, การโทรศัพท์แจ้งสิ ทธิ พิเศษต่าง
เฉพาะบุคคล การส่ งไปรษณี ยบัตร หรื อ การส่ งจดหมายเป็ นต้น
5. ด้านบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การ ต้องทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ พนักงานควรมี ความรู ้ ความสามารถ มี ทศั นคติ ที่ดีสามารถตอบสนองต่อ
ลูกค้า มีความน่าเชื่ อถือ มีความรับผิดชอบ สื่ อสารกับลูกค้าได้ดี มีความคิดริ เริ่ ม
มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ ดังนั้นบริ ษทั ธุ รกิ จ หรื อห้าง
ร้านที่เป็ นธุ รกิจบริ การจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบุคลากร โดยเริ่ มตั้งแต่ การสรรหาคัดเลือก
การพัฒนา การฝึ กอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลักษณะที่จาเป็ นต่อ การให้บริ การ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากที่สุด ได้แก่ ทักษะการแก้ไขปั ญหาแก่ลูกค้า การทักทาย การขอบคุณทุก
ครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริ การ การสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า (Physical Evidence and
Presentation) หมายถึ ง การพัฒนารู ปแบบการให้บริ การทาได้โดยการสร้ างคุ ณภาพโดยรวม (Total
Quality Management, TQM) หรื อต้องแสดงให้ เห็ น คุ ณ ภาพของบริ ก ารโดยผ่านการใช้ห ลัก ฐานที่
มองเห็นได้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริ การ และลักษณะทาง
กายภาพอื่นๆที่สามารถดึงดูดใจลูกค้า อาคารสานักงาน ทาเลที่ต้ งั การตกแต่ง เครื่ องมือต่างๆ และ
สามารถท าให้มองเห็ นภาพลักษณ์ ของการบริ การได้อย่างชัดเจนด้วย ซึ่ งผูป้ ระกอบการต้องมี การ
ออกแบบจัดวางสานักงานให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยสะอาด มี การตกแต่งสานักงานให้ดูดีเพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าขณะที่ลูกค้ามารอรับบริ การ
7. ด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร (Process) หมายถึ ง กระบวนการในการให้ บ ริ ก ารแก่
ลูกค้า ซึ่ งมี หลากหลายรู ปแบบ เป็ นการส่ งมอบคุ ณภาพในการให้บ ริ การกับลู กค้าเพื่ อให้เกิ ดความ
รวดเร็ ว และประทับ ใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เช่ น การทักทายและต้อนรั บลู กค้าที่ มาติ ดต่อ
การแนะนา การคิดค่าบริ การที่เที่ยงตรง และการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ส่ วนประสมการตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ( กุ ล ฉั ตร ฉั ตรกุ ล ณ อยุ ธยา, 2549ก : ออนไลน์ )
นอกเหนือจาก 7P’s แล้ว ส่ วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยงั มีอีก 2 ปัจจัยที่สาคัญคือ
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1. การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เป็ นนโยบายที่ผปู ้ ระกอบการหรื อองค์กรต่างๆ
ก าหนดเพื่ อ รั ก ษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ของลู ก ค้า เป็ นการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ก ั บ
ผูป้ ระกอบการหรื อองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เช่น ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็ นต้น
2. การให้ บ ริ ก ารส่ วนบุ ค คล (Personalization) เป็ นลัก ษณะการบริ ก ารแบบโต้ตอบ
ร่ วมกัน (Interactive) ระหว่างผูป้ ระกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรี ยกว่า การตลาดแบบหนึ่ ง
ต่อหนึ่ ง (One to One Marketing) เพื่อนาเสนอสิ่ งที่ตรงใจลูกค้า อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าและ
สร้างความเป็ นกันเองและความประทับใจให้กบั ลูกค้า
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ ความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ความความพึงพอใจได้นากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James (1977)
ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ ความสาคัญกับผลที่ ได้ (Importance-Performance Analysis: IPA) เรี ยกย่อ ๆ ว่า
IPA สรุ ปได้ดงั นี้
IPA เป็ นเทคนิ คที่ ใช้วิเคราะห์ เกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์และบริ การเพื่อวัดผล
หรื อประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตัวสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในการตลาดลักษณะเฉพาะรู ปแบบ
ต่าง ๆ เป็ นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ได้ง่ายสาหรับการประเมินหรื อวัดผลในคุ ณลักษณะผลประกอบการ
และความสาคัญของผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื ออีกนัยหนึ่ งสิ่ งนี้ ก็คือความคาดหวังของลูกค้าที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การตามที่ตอ้ งการ
IPA มี ข ้อ ได้เปรี ย บในการประเมิ น ผลการยอมรั บ ของผู้บ ริ โ ภคในโปรแกรมทาง
การตลาด เป็ นการประเมินที่มีตน้ ทุนต่า มีเทคนิ คการประเมินที่เข้าใจง่าย และให้ขอ้ มูลที่ในเชิงลึกที่
ส าคัญ ในแง่ ข องส่ วนประสมการตลาดกับ กิ จการ กิ จการสามารถมุ่ ง ความสนใจไปยังส่ วนที่ ค วร
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนหรื อระบุพ้ืนที่ที่อาจใช้ทรัพยากรเกินความจาเป็ น การนาเสนอผลการประเมิน IPAใน
รู ปกราฟ ทาให้สามารถแปลผล จัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจมากขึ้น ทาให้สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และตัดสิ นใจด้านการตลาดได้ดียงิ่ ขึ้น
ลักษณะที่น่าสนใจของ IPA คือ ผลที่ ได้สามารถแสดงออกมาในรู ปภาพที่ ง่ายต่อการแปลผล ในรู ป
ของกราฟสองมิติ จากคุ ณลักษณะต่าง ๆ ซึ่ งมาจากมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) (Martilla
and James, 1977: อ้างใน ศุภจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2550) ดังภาพ 1
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ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ และเปรี ย บเที ย บผลการให้ ร ะดับ ความส าคัญ และการ
ประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และบริ การ
ทีม่ า : (ศุภจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2550, 52)
เมื่ อนาค่าความคาดหวังและความคิดเห็ น มาเปรี ยบเที ยบกันในแต่ละคุ ณสมบัติผลลัพธ์ที่ได้ตกอยู่ที่
Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี้
Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะที่มีความสาคัญต่อลูกค้าและไม่ได้
รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใ้ ห้บริ การสามารถตอบสนองได้เป็ นอย่างดี
ในคุณลักษณะที่ลูกค้าให้ความสาคัญมาก
Quadrants C (Low Priority) คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพต่ า หรื อมี ก ารบริ การต่ า ใน
คุณลักษณะที่ไม่สาคัญต่อลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การสามารถเลื่อนการปรับปรุ งออกไปก่อน
Quadrants D (Possible Overkill) คือ ผูใ้ ห้บริ การให้ความสาคัญมากเกิ นความจาเป็ นใน
คุณลักษณะที่มีความสาคัญน้อยต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า
2.1.4 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
พาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิ กส์ คื อ การท าธุ รกรรมผ่านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ในทุ กช่ องทางที่ เป็ น
อิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ การโฆษณาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โทรศัพท์ โทรทัศน์
วิทยุ อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น (ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ, 2550: ออนไลน์)
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ประเภทธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แบ่งประเภทของธุ รกิ จตามความสัมพันธ์ของผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย มี 3 ประเภท ทาธุ รกรรมระหว่างกัน 9 ลักษณะ (THAIMAKESITE: ออนไลน์) ดังนี้
B2B คือ การทาธุ รกรรมระหว่างธุ รกิจด้วยกัน
B2G คือ การทาธุ รกรรมของธุ รกิจต่อหน่วยงานรัฐบาล
B2C คือ การทาธุ รกรรมของธุ รกิจต่อผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
G2B คือ การทาธุ รกรรมของหน่วยงานรัฐบาลต่อธุ รกิจ
G2G คือ การทาธุ รกรรมระหว่างภาครัฐด้วยกัน
G2C คือ การให้บริ การภาครัฐต่อประชาชน หรื อ Government to Citizen
C2B คือ การทาธุ รกรรมของผูบ้ ริ โภคกับธุ รกิจทัว่ ไป
C2G คือ การทาธุ รกรรมของประชาชนทัว่ ไปกับรัฐบาล
C2C คือ การทาธุ รกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อผูบ้ ริ โภคด้วยกันเอง
รู ปแบบธุรกิจการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing Business Model)
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2549: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงรู ปแบบธุ รกิจการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์
สามารถแบ่งตามลักษณะรู ปแบบของกลุ่ มและประเภทผูท้ ี่ ทาธุ รกรรมร่ วมกัน โดยสามารถแบ่งได้หลาย
ประเภท ดังนี้
ออนไลน์ แคตตาล็อก (Online Catalogue) หมายถึ ง ร้ านค้าบนอินเทอร์ เนตที่แสดงรายการ
สิ นค้าอย่างเดี ยว เพื่ อต้องการสร้ างภาพพจน์ บริ ษ ัท ให้ ข ้อมู ลเกี่ ยวกับบริ ษ ัทและสิ นค้าเบื้ อ งต้น แก่
กลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นแบบ B2B และติ ดต่ อสั่ งซื้ อกัน ทางอี เมล์ห รื อโทรศัพ ท์ เพื่ อ เจรจา
ต่อรองและโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน
ร้ านค้ าปลีกออนไลน์ (E-Tailing) มี ล ักษณะร้ านค้าบนอิ นเทอร์ เนตที่ สามารถดาเนิ นการ
จาหน่ายสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้โดยตรง (B2C) มักระบุราคาสิ นค้าและค่าขนส่ งชัดเจนมีระบบตะกร้าเงิน
รับคาสั่งซื้ อ และระบบชาระเงินที่ปลอดภัย ทาการขนส่ งให้ถึงมือลูกค้า เช่น amazon.com
การประมูลออนไลน์ (Auction Online) ร้านค้าที่ใช้วิธีการประมูลสิ นค้าเพื่อซื้ อหรื อขาย อาจ
ไม่ จาเป็ นต้องมี เว็บไซต์ของตนเอง สามารถใช้เว็บไซต์ที่ มี ระบบการประมู ลสิ นค้าอยู่แล้วเพี ยงแต่จ่าย
ค่าบริ การให้แก่เว็บไซต์น้ นั เช่น ebay.com
กระทู้สนทนา (Web Board) เว็บไซต์ชุมชนที่มีชื่อเสี ยงหลายแห่ง ที่ใช้เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้เป็ นสถานที่ฝากขาย ซื้ อสิ นค้าได้โดยอาจมีหรื อไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้
เช่น Pantip.com , Sanook.com , Ismed.or.th
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ตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน (E-Marketplace) เป็ นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า เพื่อซื้ อขายสิ นค้าเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน โดยผูใ้ ช้บริ การต้องสมัครเป็ นสมาชิ ก
จึ งสามารถนาสิ นค้ามาฝากขายได้ และเสี ยค่ าธรรมเนี ยมแก่ เว็บกลางนี้ ได้แก่ foodmarketexchange.com
เว็บ ไซต์ ต ลาดกลางแลกเปลี่ ย นสิ นค้าประเภทอาหาร หรื อ thaitambon.com, thaitradepoint.com เป็ น
เว็บไซต์ที่ให้บริ การรวบรวมสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทย
ผู้ ให้ บริ การจั ดซื้ อ จั ดหาสิ นค้ าหรื อบริ การ (B2B Supply chain) เป็ นเว็บไซต์ที่ ให้บริ การ
ด้านการจัดซื้ อ จัดหา สิ นค้าต่ าง ๆ ทั่วประเทศ และสามารถประสานงานการขนส่ งได้ เช่ นเว็บไซต์
pantavanij.com, value.co.th
ผู้ให้ บริ การขนส่ ง (Logistics Service) เว็บไซต์ที่ เป็ นองค์ประกอบทางโครงสร้ างของตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าทัว่ ไปมักมีเว็บไซต์ให้บริ การติดตามสิ นค้า และให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
ค่าบริ การขนส่ ง เช่น fedex.com, dhl.com, ups.com
รายละเอียดเกี่ยวกับร้ านค้ าออนไลน์ สาเร็จรู ป (E-Mall)
ร้ านค้ าออนไลน์ สาเร็ จรู ป (E-Mall) คือ บริ การร้ านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ที่รองรับระบบ
ร้ านค้าออนไลน์ รองรับการจัดการร้ านค้าทั้งหน้าร้ านและหลังร้ านให้ใช้งานง่าย สามารถเปลี่ ยนโทนสี
ของร้ านค้าออนไลน์ให้เข้ากับสิ นค้าหรื อโลโก้ได้ รองรั บการแสดงสิ นค้าที่ ตอ้ งการโปรโมทโดยเลื อก
สิ นค้านั้นให้มาแสดงอยู่ที่หน้าแรกของร้านค้าโดยระบุว่าเป็ น สิ นค้าแนะนา สิ นค้าขายดี หรื อสิ นค้าราคา
พิเศษ สาหรับข้อมูลของสิ นค้า มีเครื่ องมือจัดการเกี่ยวกับรู ปสิ นค้า กาหนดราคาสิ นค้า ราคาค่าส่ งแยกตาม
ชนิ ดของสิ นค้าหรื อราคาค่าส่ งที่เป็ นราคากลาง สามารถเลื อกข้อความให้แสดงสิ นค้าหมดหรื อเลือกไม่ให้
สิ นค้าแสดงบนหน้าเว็บไซด์ของร้ านค้าได้ รองรับการเลื อกซื้ อสิ นค้า สรุ ปรายการที่ สั่งซื้ อ ราคาสิ นค้า
รวมราคาค่าขนส่ ง รองรับการค้นหาสิ นค้าภายในร้านค้าออนไลน์ดว้ ยการใส่ คาค้นหาได้มากกว่า 1 คาขึ้น
ไป ร้านค้าทราบรายการสั่งซื้ อผ่านระบบอีเมลล์อตั โนมัติ มีรองรับการเก็บข้อมูลรายการสั่งซื้ อทุกรายการ
ไว้ในระบบสมาชิ ก ทาการสั่งซื้ อไว้ตลอด 24 ชัว่ โมง รองรับการแจ้งชาระเงิ นค่าสิ นค้าด้วยระบบอี เมลล์
อัตโนมัติ ได้ชื่อเว็บไซด์เป็ นชื่อของผูใ้ ช้บริ การ (Anymass, 2555: ออนไลน์)
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
อนวั ช กองมงคล (2552) ได้ท าการศึ ก ษาความพึ งพอใจของลู ก ค้ าต่ อส่ วนประสม
การตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ ตามลักษณะคุณภาพการบริ การของไอเดี ยพลัสดอทเน็ตโดยเก็บรวบรวม ข้อมูล
จากลูกค้าทั้งหมดของไอเดี ยพลัสดอทเน็ตจานวน 143 ราย ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มี รูปแบบการจัดตั้งเป็ นองค์กรกิ จการเป็ นหน่ วยงานเอกชนมี กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเป็ นภาค
บริ การมีตาแหน่ งงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมีระยะเวลาการจัดตั้งกิจการองค์กรอยูใ่ นช่วง
1-5 ปี มากที่สุ ด ลูกค้ามี ความพึ งพอใจปั จจัยส่ วนประสมการตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยรวมในระดับมาก
ที่ สุ ดได้แก่ ปั จจัยด้านการรั กษาความเป็ นส่ วนตัว ด้านราคาและด้านผลิ ตภัณฑ์ และปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ลูกค้าพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
การให้ บริ การส่ วนบุ คคล และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ส่ วนปั จจัยย่อยของ ส่ วนประสมการตลาด
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ลูกค้าที่ ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจสู งสู ด ในปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ได้แก่ ความ
หลากหลายของPackageการใช้บริ การ รองลงมาคือสามารถ เข้าถึงเว็บไซต์ผูใ้ ห้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
และสามารถปรับเพิ่มลดคุณสมบัติการใช้งานภายหลังจากการสมัครใช้บริ การ ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ ราคา
ต่อพื้ นที่ ที่เช่ าทาเว็บไซด์ รองลงมาคื อไม่มี ค่าธรรมเนี ยมในการติ ดตั้งระบบ และราคามี ความคุ ม้ ค่าเมื่ อ
เทียบกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ การสมัครใช้บริ การผ่านทางหน้าเว็บ
ไซด์ของผูใ้ ห้บริ การเว็บโฮลดิ้ง รองลงมาคือการรับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ อีเมล์ โทรศัพท์และ
โทรสาร ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ฟรี ค่าจดทะเบี ยนโดเมนเนม 1 ปี รองลงมาคือส่ วนลดใน
การใช้บริ การครั้งถัดไป ปั จจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ได้แก่ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่ อ หมายเลข
บัตรเครดิต ที่อยู่ รองลงมาคือระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัส และปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
ได้แก่ ลูกค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง รองลงมาคือลูกค้าสามารถเลื อกช่องทางใน
การติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้หลายช่องทาง
พงศกร พิ นิ จชอบ (2551) ได้ท าการศึ กษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ การใช้บ ริ ก าร
อิ น เตอร์ เน็ ตเคเบิ ล โมเด็ ม ของบริ ษ ทั ทรู อินเตอร์ เน็ ตจากัดในจังหวัดเชี ย งใหม่ รวบรวมข้อมูล ด้วย
แบบสอบถามจากลู กค้าในจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 338 ราย ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นลู ก ค้าประเภท
บุคคลคิดเป็ นร้อยละ 78.40 ลูกค้าประเภทองค์กรคิดเป็ นร้อยละ21.60 เป็ นเพศชายมีอายุต่ากว่า 25 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พนักเรี ยนหรื อนักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า10,000 บาทและ
ลู ก ค้าประเภทองค์ก รอยู่ในองค์ก รประเภทบริ ษ ทั หรื อห้ างหุ ้น ส่ วนคิ ดเป็ นร้ อยละ 46.58 และเป็ น
อุตสาหกรรมประเภทการสื่ อสารและไอทีคิดเป็ นร้อยละ 67.15 เป็ นลูกค้ามาเป็ นระยะเวลา 1-2 ปี ใช้
ความเร็ วอินเตอร์ เน็ตที่ 128/64 Kbps จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การของ
บริ ษทั พบว่าความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจระดับมาก ในด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความพึ งพอใจระดับปาน
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กลางในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที่ หรื อช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ และมีความพึงพอใจระดับน้อยในด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าลูกค้ามี
ความพึงพอใจต่อความง่ายในการเชื่ อมต่อเข้าระบบ รองลงมาคือความยากง่ายในการเริ่ มติดตั้งใช้งาน
ด้านราคาพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อค่าบริ การอินเตอร์ เน็ตรายเดือน ด้านสถานที่หรื อช่องทางการ
จัดจาหน่ ายพบว่าลู กค้ามี ความพึงพอใจต่อจานวนสถานที่ ให้บริ การชาระเงิ น รองลงมาคือจานวน
สาขาของบริ ษ ัท ที่ ใ ห้บ ริ ก าร ด้านการส่ งเสริ ม การตลาดพบว่าลู ก ค้ามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การแถม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่ อมต่อ รองลงมาคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่าง ๆ การแนะนา
และให้ขอ้ มูลจากพนักงานขาย ด้านบุคลากรพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความรู ้ความสามารถของ
พนักงานที่ให้บริ การ ความยิม้ แย้มแจ่มใสของพนักงาน และความกระตือรื อร้นในการให้บริ การของ
พนักงาน ด้านกระบวนการพบว่าลูกค้ามี ความพึงพอใจต่อกระบวนการในการสมัครใช้บริ การและ
กระบวนการในการชาระค่าบริ การ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพพบว่าลูกค้ามีความ
พึงพอใจต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ให้บริ การและบรรยากาศการตกแต่ง
ภายในบริ ษทั
วรั สนันท์ สรชาติ (2550) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต
ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของลูกค้าบริ ษทั แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ในอาเภอเมื อง
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 390 ราย ที่ใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจี
เอสเอ็ม และเป็ นผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง
อายุระหว่าง 20-31 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ ย 10,00015,000 บาทใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเวลา 2-4 ปี ส่ วนใหญ่ ไม่เคยเปลี่ ยนระบบเครื อข่ายมาก่ อน ผล
การศึกษาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือตรายีห่ ้อผูใ้ ห้บริ การ
ปัจจัยด้านราคาคือเงื่อนไขการชาระเงินที่สะดวกและด้านการใช้อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่
ต้องเสี ยค่าสมัครใช้งาน ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย คือการมีตวั แทนจาหน่ายและศูนย์บริ การหลายแห่ ง
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดคือบริ การหลังการขาย ปั จจัยด้านบุคคลคือพนักงานบริ การมีอธั ยาศัยดี
ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ บริ ษทั ให้บริ การเครื อข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่
ปัจจัยด้านกระบวนการคือ ด้านลูกค้าสามารถชาระค่าบริ การได้หลายวิธี
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ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดการให้บริ การของบริ ษทั ตลาดดอทคอมจากัด
รายละเอียด
ราคาต่อปี

Basic

Bronze

Silver

Premium mall

399
ชื่อเว็บไซด์
.tarad.com

1,880
ชื่อเว็บไซด์
.tarad.com

3,900
ชื่อเว็บไซด์
.com

10,000
ชื่อเว็บไซด์
.com

50 ชิ้น

100 ชิ้น

ไม่จากัด

500 ชิ้น

10 template

50 template

ไม่จากัด

ไม่จากัด

กาหนดรู ปแบบtemplate ได้เอง

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

เพิ่มเมนูภายในเว็บไซด์ได้เอง

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

แสดงข่าวสารร้านค้าได้

ได้

ได้

ได้

ได้

แสดงโปรโมชัน่ ร้านค้าได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

เปิ ด-ปิ ดร้านใน TARAD.COM

ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่รูปภาพหน้าร้านค้าคุณได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่โลโก้ร้านค้าเองได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่แผนที่ของร้านค้าได้

ได้

ได้

ได้

ได้

รองรับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ออกแบบเว็บไซด์ได้เอง

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

แบบฟอร์มติดต่อร้านผ่านอีเมล์

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ตกแต่งเมาส์(fancy pointor)

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ปรับเปลี่ยนสีscroll bar

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบใส่โค๊ดจากที่อื่น

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่เสี ยงเพลงในร้านค้า

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ชื่อเว็บไซด์(url)
จานวนสิ นค้าภายในเว็บไซด์
รู ปแบบแบบไซด์
รู ปแบบแบบไซด์(template)

รองรับทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

ร้านค้าVIP น่าเชื่อถือกว่า
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ตารางที่ 2.1 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบรายละเอียดการให้บริ การของบริ ษทั ตลาดดอทคอมจากัด
Basic

Bronze

Silver

Premium
mall

ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่รูปภาพสิ นค้าหลายมุม

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ตกแต่งรายละเอียดสิ นค้าได้(HTML)

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

จัดแสดงสิ นค้าโปรโมชัน่ ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

จัดแสดงสิ นค้าแนะนาได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

มีลูกเล่นในการแสดงสิ นค้าลดราคา

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

กาหนดการแสดงสิ นค้าได้หลายแบบ

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

กาหนดสี ให้กบั ชื่อสิ นค้าแต่ละตัวได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ตั้งเวลาการแสดงสิ นค้าและลดราคาได้
ใส่iconพิเศษในสิ นค้าได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่iconหน้าหมวดหมู่แต่ละหมวดได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่กรอบรู ปสิ นค้าได้หลายร้อยแบบ

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบสร้างภาพ360องศา

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบสต็อกสิ นค้า

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบทาป้ องภาพสิ นค้าลิขสิทธิ์(ลายน้ า)

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

แสดงวิธีการชาระเงินในเว็บได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบแจ้งการชาระเงินจากลูกค้า

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบคานวนภาษี VAT

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

รองรับการชาระค่าสิ นค้าผ่านบัตรเครดิต

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

รองรับการชาระค่าสิ นค้าผ่านบริ การ

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

taradpay.com ,paypal,paysbuy

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบคานวนค่าขนส่ง

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบตรวจสอบสถานะพัสดุไปรษณี ย ์

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

รายละเอียด
ระบบจัดการสินค้ า (Product Management)
ตระกร้าสิ นค้าshopping cart

ดัชนีราคาสิ นค้า(price list)

การชาระเงิน

ระบบกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินอัตโนมัติ
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ตารางที่ 2.1 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบรายละเอียดการให้บริ การของบริ ษทั ตลาดดอทคอมจากัด
Basic

Bronze

Silver

Premium
mall

ระบบเว็บบอร์ดใส่รูปภาพได้ พร้อมระบบบริ การ

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

เพิ่มหรื อแก้ไขหมวดหมูเ่ ว็บบอร์ดได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบจัดการประกาศในเว็บบอร์ด

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบกาหนดการแสดงIPในเว็บบอร์ด

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ปั กหมุดกะทูใ้ ห้คา้ งได้
ระบบเตือนอัตโนมัติผา่ นEmailเมื่อมีคนมาตอบ
กระทู ้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

รายละเอียด
ระบบเว็บบอร์ ดสาหรับร้ านค้ า (Webboard)

ระบบจัดการบทความหน้ าเว็บไซด์ เพิม่ เติม (Content Management System)
มีระบบจัดการบทความในเว็บ(content)

ได้

ได้

ได้

ได้

ใส่รูปภาพลงในบทความได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบใส่คียเ์ วริ ดส์ าหรับ Search Engine

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ระบบจัดการแบเนอร์โฆษณา

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

สิ นค้าแสดงในTARAD.COM คนดูนบั ล้าน

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ระบบแลกเปลี่ยนแบนเนอร์

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

แสดงร้านค้าใน google map
ระบบการทาการตลาดดึงผูซ้ ้ือเข้าสู่เว็บไซด์
line,social,email marketing

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ทาแคมเปญให้ผปู ้ ระกอบการ

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ทาโฆษณาให้ผปู ้ ระกอบการ

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ทาโปรโมชัน่ ต่อเนื่องและเพิ่มสิ นค้าใหม่อยูเ่ สมอ
มีที่ปรึ กษา (ECC) เพื่อช่วยร้านค้าวางแผนการ
ขาย

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

มีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่าง (B2B2C)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

รายงานการสัง่ ซื้อสิ นค้า

ได้

ได้

ได้

ได้

รายงานสถิติผเู ้ ข้าชมเว็บไซด์

ได้

ได้

ได้

ได้

เพิ่มหน้าเว็บใส่บทความได้ไม่จากัด
ระบบการตลาดออนไลน์ (E-Marketing Support)

ระบบรายงาน (Reporting System)

16

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ) เปรี ยบเทียบรายละเอียดการให้บริ การของบริ ษทั ตลาดดอทคอมจากัด
Basic

Bronze

Silver

Premium
mall

ระบบรายงาน (Reporting System)
รายงานสถิติคนดูสินค้าแต่ละชิ้น

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

รายงานการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

รายงานจานวนสมาชิกพร้อมรายละเอียด

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

รายละเอียด

รายชื่ออีเมล์ลูกค้าที่รับข่าวสาร
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