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E-Marketplace 

การทําธุรกจิผ่าน E-Marketplace 

 ปัญหาที�มักพบกันบอ่ยในการซื %อ/ขายสินค้า ได้แก่ การที�พนักงานขายไม่รู้ว่าจะนําสินค้าไ ป
ขายให้ใครได้บ้าง และพนักงานจดัซื %อไม่รู้ว่าจะซื %อสินค้าหรือใช้บริการจากใครจงึได้สิ�งที�ต้องการในราคา
ที�เหมาะสม (หรือราคาถูกที�สุด)  

 ในมุมของพนักงานจดัซื %อ ถ้าสิ�งที�ต้องการเป็นสินค้าหรือบริการที�นิยมใช้กัน หรือมีโฆษณาให้
เห็นก็มักจะมีตัวเลือกไม่มากนัก ซึ�งอาจจะมีบริษัทอื�นนําเสนอสิ�งที�ดีกว่า ครั %นจะหาจากสมุดหน้าเหลือง
ก็จะมีแต่หมายเลขโทรศัพท์ซึ�งไม่รู้ว่าจะมีสิ�งที�ต้องการหรือเปล่า  แล ะต้อ งเสีย ค่า โทรในก ารโทรไ ป
สอบถามอีกครั %งละ 3 บาท เป็นต้น หรือถ้าพนักงานจดัซื %อใช้ Google ในการค้นหาสินค้า ที� ต้อ งก ารก็
ต้องใช้เวลาในการคลิHกเข้าไปดูทีละ Link เพื�อเลือกหาบริษัทที�มีสินค้าหรือบริการที�ตรงกับความต้องการ 

 จะดีกว่าไหมถ้าพนักงานจดัซื %อสามารถเข้าไปเลือกดูได้ว่าสินค้าที�ตนเองต้องการมีบริษัทไหน
ขายหรือให้บริการอยู่บ้างได้โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ หรือไม่ต้องเสียเวลาคลิHกทีละ Link เพื�อหาสิ�งที�
ต้องการจากผลการค้นหาของ Search Engine พนักงานจดัซื %อเพียงใส่ช ื�อสินค้าหรือ บริก ารที�ตนเอ ง
ต้องการ แล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้านั %นๆ ได้เลย หรือในกรณีที�ไม่พบสินค้าที�ตัวเองต้องการ
คุณก็ยังสามารถลงประกาศซื %อไว้ว่าต้องการสินค้าอะไร แล้วให้ผู้ ขายนําเสนอ สินค้า ที�ตรงกับความ
ต้องการของคุณแทน 
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 B2BThai.com : E-Marketplace สําหรับธุรกจิไทย 
 

 

รูป หน้าหลักของเว็บ B2BThai.com (http://www.b2bthai.com) 
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 ในมุมของพนักงานขาย สามารถเข้ามาดูประกาศซื %อแล้วนําเสนอสินค้าของตนให้กับลูกค้าได้
ทันที ซ ึ�งมีโอกาสปิดการขายได้ค่อนข้างสูง เพราะลูกค้ากําลังต้องการสินค้าดังกล่าวถึงได้ลงประกาศซื %อ
ไว้ 

 ในมุมของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที�ต้องการมีหน้าร้านของตนเองบนอินเตอร์เ น็ต  ส ามารถ นํา
แคตตาล๊อกสินค้าไปไว้ในอินเตอร์เน็ต โดยไม่จาํเป็นต้องลงทุนในการสร้างเว็บไซต์เอง ก็สามารถ เพิ�ม
ชอ่งทางในการขายสินค้าหรือบริการได้ 

 จากการนําความต้องการจาก พนักงานจดัซื %อ, พนักงานขาย, และกิจการที�ต้องการเพิ�มช่อ ง
ทางการโฆษณาสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมารวมกัน จนกลายเป็น E-Marketplace ที�รวบรวมความต้องการ
ในการซื %อขายสินค้าระหว่างผู้ ซ ื %อและผู้ ขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที�สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั�ว โมง 
และมีเครือขา่ยที�ครอบคลุมทั�วโลก 

 ในบทนี %ได้ นํา  B2BThai.com (http://www.b2bthai.com) ซึ�งเ ป็นเว็บไ ซต์  E-Marketplace 
สําหรับธุรกิจไทยโดยเฉพาะ ซึ�งจะชว่ยให้คุณมีชอ่งทางใหม่ทําการตลาดผ่านอินเตอร์เ น็ตไ ด้ง ่าย แล ะ
ประหยัดข ึ %น คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ของบริษัทและนําสินค้าขอ งคุณ มาล งไ ว้ ที�  B2BThai.com ไ ด้
อย่างงา่ยๆ นอกจากนี %ยังชว่ยให้คุณหาสินค้ามาขายหรือใช้เองจากผู้ ขายรายอื�นๆ ได้อีกด้วย 

 B2BThai.com เพื�อใช้ในการค้นหาข้อมูล สินค้า สินค้าโปรโมชั�น ประก าศขาย  แล ะข้อ มูล
ผู้ ขาย เพื�อเพิ�มชอ่งทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของคุณไปยังลูกค้าจาํนวนมาก ที�
นิยมหาสิ�งที�ตนเองต้องการจากอินเตอร์เน็ต 
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 การค้นหาสินค้า 
 

 

รูป การค้นหาสินค้า 

 จากรูป ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงเฉพาะสินค้าที�มีผู้ ขายลงประกาศไว้ให้เลือกได้อย่างสะดวก 
โดยผู้ซ ื %อสามารถเลือกหมวดเพื�อจาํกัดให้แสดงเฉพาะสินค้าที�ตรงกับความต้องการ และเมื�อเจอสนิค้าที�
ต้องการแล้วสามารถคลิHกเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าหรือผู้ ขายได้ทันที ซ ึ�งจะชว่ยลดเวลาในการหา
ผู้ ขายลงได้มาก  
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 การค้นหาผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 
 

 

รูป การค้นหาผู้ขาย 

 นอกจากนี %คุณสามารถค้นหาผู้ ขาย โดยใช้ผู้ ขาย, ช ื�อสินค้าหรือบริการที�คุณต้องการซึ�งจะชว่ย
ให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลของผู้ ขาย เชน่ดูข้อมูลบริษัท ประวัติบริษัท ข้อมูลสินค้า บริการ ข้อมูล ก าร
ติดต่อ หรือแผนที�ในการเดินทางก็ได้ 

 ในกรณีที�บริษัทของคุณยังไม่มีรายชื�ออยู่ในผลการค้นหา คุณสามารถสมัครสมาชิก ใหม่ไ ด้
ทันที หรือในกรณีที�พบข้อมูลบริษัทของคุณว่ามีอยู่ก่อนหน้าแล้ว แต่คุณต้องการเข้ามาจัดก ารข้อ มูล
ดังกล่าวเอง คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที�เพื�อขอเป็นผู้ จดัการข้อมูลสมาชกิเองก็ได้ 
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 การสมัครสมาชิก 
 

 

รูป หน้าสมัครสมาชิก B2BThai.com 

 การสมัครสมาชกิใน B2BThai.com สามารถทําได้อย่างงา่ยดาย โดยไม่มีค่าใช้จา่ยใดๆ โดย
คุณสามารถสร้างเว็บสมาชกิไว้ใช้ประชาสัมพันธ์องค์กร ลงโฆษณาสินค้า ลงประกาศซื %อ และมีชอ่งทาง
ในการติดต่อจากลูกค้าผ่านทางเว็บ B2BThai.com ได้อีกชอ่งทางหนึ�ง 
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 ข ั %นตอนการสมัครสมาชกิเพียงคุณเข้าไปที� http://www.b2bthai.com แล้วคลิHก ที� เมนูส มัคร
สมาชกิที�ด้านบนของทุกหน้า หรือปุ่มลงทะเบยีนในหน้า เข้าสู่ระบบ จากนั %นคุณเพีย งใส่ รหัส ส มาชิก 
รหัสผ่าน ที�ต้องการ แล้วระบุชื�อคุณ ชื�อบริษัท และ อีเมล์ที�จะใช้ในการติดต่อ ยอมรับเงื�อนไขการใช้งาน 
และใส่รหัสความปลอดภัยตามภาพตัวอักษรด้านบน และคลิHกป ุ่ม ลงทะเบยีน 

 สําหรับรหัสสมาชกิจะถูกใช้เป็น URL ในการเข้าถึงเว็บสมาชกิด้วย ดังนั %นจงึควรเลือกใช้รหัส
สมาชกิที�สื�อถึงบริษัทหรือสินค้าหลักของคุณ เพื�อให้ผู้ ใช้อื�นหรือลูกค้าของคุณจดจาํได้งา่ย และยังชว่ย
ให้ Search Engine จดัอันดับของเว็บคุณในอันดับต้นๆอีกด้วย 

 หลังจากที�สมัครเสร็จแล้วระบบจะส่ง Email ไปยัง Email Address ที�คุณได้ระบุไว้เพื�อให้คุณ
คลิHก Link ที�ส่งไปให้เพื�อยืนยันการสมัครสมาชกิ (Activate) ก่อนที�จะเข้าสู่ระบบ และสร้างเว็บสมาชิก
ในขั %นต่อไป 
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 การเข้าสู่ระบบ (Login) 
 

 

รูป หน้าเข้าสู่ระบบ 

 คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการคลิHกที�เมนู “เข้าสู่ระบบ” ที�อยู่ด้านบนของทุกหน้า จากนั %นจงึ
ใส่รหัสผู้ ใช้ และ รหัสผ่านตามที�คุณได้ตั %งในขั %นตอนสมัครสมาชกิลงไป และใส่รหัสความปลอดภัยตาม
รูปตัวอักษรด้านบน และคลิHกป ุ่มเข้าระบบ เพื�อ Login เข้าระบบไปใช้งาน B2BThai.com ต่อไป 

 ในกรณีที�คุณไม่ต้องการ Login เข้าระบบทุกครั %ง คุณสามารถติHกเครื�องหมายถูกหน้าข้อความ 
“เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ” ซ ึ�งจะชว่ยให้คุณสามารถเข้าใช้งาน B2BThai.com ได้ทันทีโดย ไ ม่จํา เ ป็นต้อ ง 
Login ก่อนในครั %งต่อๆไป  



 

 E-Marketplace  
- 181 -  10 

 หน้าหลักในระบบจัดการ (Control Panel) 

 เมื�อคุณลงชื�อเข้าใช้ (Login) แล้ว คุณสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลบริษัทหรือสินค้าขอ งคุณ ใน
ระบบจดัการได้โดยการ คลิHกที�ป ุ่ม “ระบบจดัการ” บริเวณด้านบนของเว็บ B2BThai.com 

 

รูป การเข้าสู่หน้า ระบบจัดการ (Control Panel) 

 ในระบบจดัการ (Control Panel) คุณสามารถใส่ข้อมูลต่างๆของบริษัท เชน่ ช ื�อ ที�อยู่ ประเภท
ธุรกิจ ประวัติบริษัท รูปโลโก้ รูปบริษัท รูปแบนเนอร์ แผนที� และวีดีโอแนะนําบริษัทได้ 

 

รูป หน้าระบบจัดการ (Control Panel) 
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 หลังจากคุณเข้าสู่ “ระบบจดัการ” แล้ว ที�หน้าหลักของระบบจดัการจะแสดงรายละเอีย ดขอ ง
สมาชกิ เชน่ ช ื�อบริษัท, ช ื�อสมาชกิ, วันที�สมัครสมาชกิ และประเภทสมาชกิ โดยคุณสามารถคลิHก Link ที�
อยู่ด้านขวามือเพื�อแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี %ยังมีสถานะบอกจาํนวนสินค้า, สินค้าโปรโมชั�น , 
ประกาศซื %อ และข้อความ โดยคุณสามารถคลิHกที�ตัวเลขบอกจาํนวนเพื�อเข้าไปแก้ ไ ขข้อ มูล หรือ อ่าน
ข้อความได้ทันทีเชน่กัน 

 สําหรับประเภทสมาชกิ เมื�อคุณสมัครสมาชกิครั %งแรกจะได้ประเภทสมาชกิเป็น Free Member 
แต่ถ้าคุณต้องการสิทธิพิเศษที�มากกว่านั %น เชน่ ลงโฆษณาสินค้าได้มากขึ %น ลงโฆษณาเป็นผู้สนับสนุน
เว็บไซต์ในหน้าแรก หรือต้องการพื %นที�ในการจดัเก็บข้อมูลที�มากขึ %น คุณก็สามารถคลิHกที� “เปลี�ยนแปลง/
ต่ออายุ” เพื�อเปลี�ยนประเภทสมาชกิเป็น Silver Member หรือ Gold Member ภาย หลังไ ด้  โดย คุณ
สามารถอ่านรายละเอียดเกี�ยวกับประเภทสมาชกิและสิทธิประโยชน์ได้จาก ป ุ่ม ”บริการ” ที�อยู่ด้านบน
ของทุกหน้า 

 สําหรับการใช้งาน “ระบบจดัการ” เพื�อแก้ไขข้อมูลอื�นๆ ก็ใช้งานได้ไม่ยาก โดยจะมีเมนูหลกัอยู่
ด้านบน เมื�อคลิHกที�เมนูหลักแต่ละหน้าจะแสดงเมนูย่อยของมันทางด้านซ้ายมือให้คุณคลิHกเลือกคําสั�งที�
คุณต้องการได้เชน่กัน โดยคุณสามารถดูวิธีใช้ B2BThai.com แบบล ะเอีย ดไ ด้ โดย ก ารคลิHก ที�ป ุ่ ม 
“ชว่ยเหลือ” ที�อยู่ด้านบนของทุกหน้า 

 หลังจากคุณกําหนดข้อมูลสมาชกิและข้อมูลบริษัทที�จ ํา เ ป็นแล้ ว  คุณ ยังส ามารถ ใ ช้ศูนย์
ข้อความในการ รับ/ส่ง ข้อความระหว่างคุณกับผู้ ขายหรือลูกค้าของคุณได้ มีเครื�องมือซื %อสําหรับใ ช้ล ง
ประกาศซื %อ เครื�องมือขายสําหรับใช้ลงข้อมูลสินค้า สินค้าโปรโมชั�น และจดัการโฆษณาของคุณได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

 นอกจากนี %ยังมีระบบจดัการไฟล์รูปภาพเพื�อชว่ยให้คุณนําภาพสนิค้าหรือไฟล์ต่างๆ ใ ห้ลูก ค้า
ของคุณเห็นหรือดาวน์โหลดไปดูได้ และมีระบบชมุชนออนไลน์ให้คุณสามารถลงบทความหรือ จัดก าร
กระทู้ถาม-ตอบระหว่างคุณกับคู่ค้าของคุณได้อีกด้วย  
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 เว็บสมาชิก B2BThai.com 

 หลังจากที�คุณได้สมัครเป็นสมาชกิของ B2BThai.com แล้ว คุณสามารถ นํา ข้อ มูล แนะนํา
องค์กร ประวัติ สินค้า บริการ ข้อมูลการติดต่อต่างๆ เชน่ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แฟ็กซ ์อีเมล์ เว็บไซต ์
หรือคุณจะใส่แผนที�พร้อมคําแนะนําในการเดินทางลงไปได้ด้วยก็ได้ ซ ึ�งจะชว่ยให้ลูกค้าที�เข้ามาดู รู้จ ัก
คุณมากขึ %นและสามารถนําข้อมูลนั %นมาประกอบการตัดสินใจซื %อสินค้าหรือบริการจากคุณได้งา่ยยิ�งข ึ %น 

 ในการเข้าไปชมเว็บสมาชกิขอ งคุณ เอ งนั %น  คุณ ส ามารถ เ ข้าไ ปดู ไ ด้ ที�  URL ในรูปแบบ   
http://www.b2bthai.com/รหัสสมาชิก/default.aspx  

 เชน่ ถ้าคุณสมัครสมาชกิไว้ โดยตั %งรหัสสมาชกิว่า DemoCom เว็บสมาชกิของคุณจะใช้ URL 
ดังนี % http://www.b2bthai.com/DemoCom/default.aspx 

 หมายเหตุ กรณี ที�คุณ ต้อ งก ารใ ช้ชื�อ โด เมน (Domain Name) ขอ งคุณ แทน URL ขอ ง 
B2BThai.com คุณสามารถติดต่อผู้บริการจดโดเมนเนมของคุณให้ Link มายัง URL ดังกล่าวแทน หรือ
ถ้าคุณยังไม่มีโดเมนเนม คุณ ส ามารถ เลือ ก จดโดเมนชื�อ ที�คุณ ต้อ งก ารไ ด้ ในราคาประหยัด ที� 
http://www.hosttothai.com แล้วเลือกเมนู ตรวจสอบชื�อโดเมน 
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 ตวัอย่างเว็บสมาชิก B2BThai.com 
 

 

รูป ตัวอย่างหน้าเว็บสมาชิกที9ใส่ข ้อมูลบริษัทและข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว  

 จากรูปเป็นเว็บสมาชกิของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จาํกัด ซ ึ�งคุณสามารถเข้าไปดูได้โดยใส ่
URL http://www.b2bthai.com/prosoft/default.aspx  
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 ในรูปเว็บสมาชกิตัวอย่างได้นํา รูปโลโก้บริษัท รูปบริษัท รูปแบนเนอร์ แล ะข้อ ความแนะนํา
บริษัทสั %นๆ เพื�อมาใช้ตกแต่งเว็บสมาชกิให้เป็นไปตามที�คุณต้องการ  

 ส่วนถัดมาจะเป็นรายการสินค้าแนะนํา ซึ�งจะชว่ยให้ลูกค้าเห็นสินค้าของคุณได้ทันที หรือจะให้
ลูกค้าเปิดดูตามหมวดหมู่สินค้าที�คุณจดัเตรียมไว้ทางด้านซ้ายก็ได้ 

 ส่วนล่างสุดของหน้าจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลบริษัทในรูปแบบเดียวกันทั %งหมด ซึ�งจะช่วย ใ ห้ผู้
เข้าชมสามารถดูข้อมูลพื %นฐานของบริษัท เชน่ หมวดหมู่ธุรกิจ, ประเภทธุรกิจ, สินค้า/บริการหลักๆ ขอ ง
บริษัทได้สะดวกขึ %น 

 กรณีที�คุณมีเว็บไซต์ขององค์กรอยู่แล้วคุณอาจจะใส่ข้อมูลองค์กรหรือ สินค้าขอ งคุณ เ ท่า ที�
ต้องการ และให้มี Link เช ื�อมโยงไปหาเว็บไซต์ของคุณแทนก็ได้ 

 

รูป ตัวอย่างหน้าแสดงรายการสินค้าตามหมวดสินค้า  
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 สําหรับข้อมูลสินค้าที�คุณใส่ไว้ จะถูกนํามาแสดงในหน้า “สินค้า”  ขอ ง “ เว็บไ ซต์ส มาชิก ” 
เพื�อให้ลูกค้าของคุณสามารถเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าทั %งหมดของคุณได้ 

 ในการจัดหมวดหมู่ขอ งสินค้าคุณ ส ามารถ เลือ ก ไ ด้ว่าจะใ ช้หมวดหมู่สินค้าตามที� 
B2BThai.com ได้กําหนดไว้ หรือจะจดัหมวดหมู่เองตามที�คุณต้องการก็ได้ ซ ึ�งจะชว่ยให้ลูกค้าของคุณ
เข้ามาดูสินค้าที�คุณจาํหน่ายได้ 

 

รูป ตัวอย่างหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า 

 หน้านี %จะชว่ยให้ลูกค้าของคุณเข้ามาดูรูปสินค้า รายละเอียดต่างๆ ของสินค้าได้ตามที�คุณ ไ ด้
ใส่ไว้ และสามารถจดัรูปแบบ HTML ให้สวยงามได้ตามที�คุณต้องการ ซึ�งจะชว่ยให้ลูกค้าสามารถเข้ามา
ดูรายละเอียดสินค้าของคุณได้สะดวกขึ %น ซ ึ�งจะชว่ยลดค่าใช้จา่ยในการส่งแฟ็กซล์งได้ 
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รูป ตัวอย่างหน้าติดต่อเรา 

 หน้าติดต่อเรา จะชว่ยให้ลูกค้าของคุณหาที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บไซต์
ของคุณได้ นอกจากนี %คุณอาจจะใส่แผนที�พร้อมคําแนะนําการเดินทางไ ว้ ใน B2BThai.com แล้ วใ ห้
ลูกค้าศึกษาเส้นทางหรือสั�งพิมพ์เอง ซึ�งจะชว่ยลดค่าใช้จา่ยในการส่งแฟ็กซล์งได้ 
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การแก้ไขข้อมูลสมาชิก B2BThai.com 

 คราวนี %มาดูกันว่าเว็บตัวอย่างที�นําเสนอไปก่อนหน้านี %มีวิธีทําอย่างไรบ้าง ในที�นี %ขออธิบายเป็น
รูปภาพเพื�อให้คุณได้เห็นแนวทางเบ ื %องต้นก่อน ส่วนรายละเอียดว่าจะต้องทําอะไรบ้างคุณสามารถคลิHก
ที�ป ุ่ม “ชว่ยเหลือ” ที�อยู่บริเวณขวามือด้านบนของทุกหน้าได้เลย 

รายละเอยีดบริษัท 

 

รูป หน้าแก้ไขขอ้มูลสมาชิก  
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โลโก้บริษัท 

 

รูป การใส่รูปโลโก้บริษัท 

แผนทีGบริษัท 

 

รูป การใส่แผนที9และคําแนะนําในการเดินทาง  

รูปบริษัท 

 

รูป การใส่รูปภาพบริษัท  
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รูปแบนเนอร์บริษัท 

 

รูป การใส่รูปแบนเนอร์บริษัท 

วดีโีอแนะนําบริษัท 

 

รูป การใส่ไฟล์วีดีโอแนะนําบริษัท 
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 การเพิGมหรือแก้ไขข้อมูลสินค้า 

 สําหรับการเพิ�ม/แก้ไขข้อมูลสินค้า คุณสามารถทําได้งา่ยๆ เพียงใส่ช ื�อสินค้า เลือกหมวด ระบุ
คําที�จะใช้ค้นหา ใส่รูปภาพ และคําอธิบายตามที�ต้องการ เพียงเท่านี %คุณก็จะได้ข้อมูลสินค้ามาแสดงใน
เว็บสมาชกิของคุณทันที 

 

รูป การใส่ข้อมูลสินค้า  
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รูป การใส่ข้อมูลสินค้า (ต่อ) 

 กรณีที�คุณมีสินค้าจาํนวนมากที�มีข้อมูล ตั %งค่าสินค้า เหมือนๆ กันเช่น  ราคา ,  หน่วย นับ, 
จาํนวนสั�งซ ื %อข ั %นตํ�า, วัสดุที�ใช้, แหล่งผลิตสินค้า, วิธีจดัส่งและเวลาจดัส่ง คุณสามารถติHกเครื�องหมายถกู
หน้าข้อความ “จดจาํการตั %งค่าสินค้า” จะชว่ยให้คุณสร้างสินค้าได้รวดเร็วยิ�งข ึ %น โดยไม่จาํเป็นต้องใส่คา่
เหล่านี %อีก 

 นอกจากนั %นคุณยังสามารถตั %งค่าการแสดงผลสินค้า ว่าจะให้แสดงสถานะพิเศษว่าเป็นสินค้า
ใหม่ สินค้าขายดี หรือสินค้าที�ได้รับความนิยมสูง กํากับไว้ใกล้ๆกับรูปสินค้าไว้ด้วย ก็ ไ ด้  แล ะถ้ าคุณ
ต้องการควบคุมการแสดงผลในหน้าสินค้า หรือ กําหนดให้สินค้านี %แสดงผลในหน้าแรกของเว็บสมาชกิ ก็
สามารถทําได้จากที�นี�เชน่กัน  
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 สรุป 

 E-Marketplace เป็นชอ่งทางใหม่ที�กําลังได้รับความนิยมในการจดัซื %อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเพียง
การหาหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ ขายหรือให้บริการ ตลอดจนถึงการเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
ที�ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ชว่ยลดเวลาและค่าใช้จา่ยในการสํารวจตลาดหาสินค้าหรือบริก ารที�
ต้องการลงได้มาก 

 ในแงข่องผู้ ขายถือเป็นโอกาสที�ดีในการเพิ�มชอ่งทางการตลาด โอกาสที�จะมีลูก ค้า รู้จ ัก คุณ
จาํนวนมากขึ %น ซ ึ�งแน่นอนว่าคุณสามารถหาลูกค้าได้มากขึ %น  โดย ไ ม่ต้อ งยึดติดกับก ารขาย ในรูป
แบบเดิมๆ เพียงอย่างเดียว นอกจากนี %ยังชว่ยให้คุณสามารถมีโชว์รูมบนอินเตอร์เน็ตให้ลูกค้าขอ งคุณ
เข้ามาเลือกซื %อสินค้าจากคุณได้อีกด้วย 

 สําหรับ B2BThai.com ที�พัฒนาโดยคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อชว่ยเพิ�มโอกาส ให้ ธุรกิจ
ไทยในการทําตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตได้งา่ยข ึ %น เพื�อตอบโจทย์การส ร้างย อ ดขาย อันดับ 1 ในด้าน
การตลาดที�หาลูกค้าได้มากขึ %น เพื�อส่งต่อเข้ากระบวนการขาย การบริการ และยังชว่ยสร้างความเชื�อถอื
ให้กับบริษัทในโลกของอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย จงึไม่ควรลังเลที�จะสละเวลาเพียงไม่กี�นาทีเข้า ไ ปส มัคร
สมาชกิของ B2BThai.com และสร้างเว็บสมาชกิไว้สําหรับชว่ยทําการตลาดผ่านอินเตอร์เ น็ต  เพื�อ ใ ห้
ลูกค้าได้รู้จกัคุณก่อนคู่แขง่รายอื�นๆ 
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   Notes 


