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ค ำน ำ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   หลักสูตร                
E-Commerce  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  25-29 สิหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้า
อบรม  63  คน   คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  199,600  บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.32 
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.54 
คิดเป็นร้อยละ 90.79 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.52 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.32 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร          
E-Commerce  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี   

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  199,600 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  63 คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
199,600 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    75,600  บาท    

   ค่าใช้สอย    84,000 บาท    

   ค่าวัสดุ     40,000 บาท 

   รวม    199,600 บำท 

 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.32 
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 
และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.79 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.32 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้
จริง 

 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

หลักสูตร E-Commerce  
 

ลักษณะโครงกำร 

  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
 1. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   1.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
   1.3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
   1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 2. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
   2.1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับอาเซียนและนานาชาติ 
   2.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 
   2.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   2.4. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
   2.5. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
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   2.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3.1. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนการสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
   3.2. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
   3.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
   3.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และ 
                      ชุมชน   
 4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทาง
สังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   4.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
   5.1. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
   5.2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
   5.3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 
   5.4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
ควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา ........................................................................................... ................ 
       ...................................................................................................... ...................................... 
 การวิจัย ................................................................................................. ................................ 
       ........................................................................................................................... .................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................ ................ 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
............................................................................................................................. .................. 
...................................................................... ............................................................. ............ 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักกำรและเหตุผล 

คนเป็นหัวใจหลักของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) Economic Community – 
AEC  ส่วนการศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัสนคติ ค่านิยม 
และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้
สะดวกราบรื่น  ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว  ดังนั้น “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคม  โดยมีการศึกษาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพประเทศเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในยุค AEC คือ เรื่อง “การศึกษา” 

บุคลากรในหลายๆ ประเทศในอาเซียนมีทัศนคติและมีการปรับตัวทางการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะ
การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี เหตุผลส าคัญคือกลุ่มคนเหล่านี้มั่นใจว่าการศึกษาและการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นตัวแปรส าคัญที่จะเป็นประตูสู่ความส าเร็จในการน าตัวเองสู่โอกาสทางสังคม
และฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย 

e-Commerce หรือการท าธุรกิจซื้อ-ขาย สินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆ คนให้
ความสนใจ เพราะด้วยความสะดวกสบายในการท างาน สามารถท างานได้จากทุกที่ ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ รวมทั้งผลตอบแทนที่ดีมาก ท าให้มีผู้สนใจเริ่มต้นท าธุรกิจ e-Commerce  
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการซื้อขายออนไลน์ให้บุคลากรของ มทร.พระนครและ

บุคคลภายนอก  
2. เพ่ือยกระดับอาชีพการค้าขายให้แก่ชุมชนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชน และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้ำหมำย   
ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 60 คน  ประกอบด้วย  
ผู้เข้าอบรม   รุ่นที่ 1 อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 30 คน 

   รุ่นที่ 2 บุคคลภายนอก 30 คน 
 กรรมการ   จ านวน  8  คน 

วิทยากร  จ านวน  2  คน 
 
สถำนที่ด ำเนินงำน 
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ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  

ด าเนินงาน  รุ่นที่ 1   วันที่ 18 – 22  สิงหาคม 2557   
              รุ่นที่ 2   วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
งบประมำณ   199,600 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันหกบำทถ้วน)  

เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2557  

1. ค่ำตอบแทน             75,600 
บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากร ภายใน  2 คน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. 2557 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียด

โครงการฯ 
            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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( 7 ชม. x 3 วัน  x 500 บาท  x 2 คน x 2 รุ่น ) = 42,000 บาท 
     ค่าตอบแทนวิทยากร ภายนอก  1 คน 

( 7 ชม. x 2 วัน  x 1,200 บาท x 2 รุ่น ) = 33,600 บาท 
 

2. ค่ำใช้สอย             84,000 
บำท 
 (ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 30 คน, คณะกรรมการรุ่นละ 8 คน, วิทยากรรุ่นละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน) 
-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 40 คน x 30 บาท x 2 รุ่น)  =  24,000 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5 มื้อ x 40 คน x 150 บาท x 2 รุ่น)  =  60,000 บาท 

3. ค่ำวัสดุ             40,000 
บำท 
-  ค่าวัสดุใช้ในโครงการ (20,000 บาท x 2 รุ่น)  = 40,000 บาท                   

 รวมทั้งสิ้น  199,600 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันหกบำทถ้วน) 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 

รำยละเอียดกำรฝึกอบรม หลักสูตรกำรพำณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce 
 

วันที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร 
8.30 – 10.30 Introduction 

- ความรู้เบื้องต้นเรื่อง  Domain และ Web Hosting 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CMS 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ OpenCart 

10.30 – 12.00 - ขั้นตอนการติดตั้ง Opencart 
- การใช้งานเมนูต่างๆ 
- การเข้าใช้งานระบบหลังร้านและการตั้งค่าระบบ 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 - การปรับแต่งข้อมูลของร้านค้าและตั้งค่าภาษา 

- การจัดการหมวดหมู่สินค้า 
- การจัดการสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ 

14.30 – 16.30 - การตั้งค่าการรับช าระเงิน 
- การตรวจสอบสต๊อกสินค้า 
- การจัดการข้อมูลร้านค้าและผู้ผลิตสินค้า 

วันที่ 2 รายละเอียดหลักสูตร 
8.30 – 10.30 - ระบบจัดส่งสินค้าและค่าขนส่ง 

- การจัดการคูปองส่วนลดและบัตรของขวัญ 
10.30 – 12.00 - การจัดการระบบภาษี 

- การจัดการเขตภูมิศาสตร์ 
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12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 - การตรวจสอบค าสั่งซื้อ 

- การตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มลูกค้า 
14.30 – 16.30 - การจัดการความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้า 

- การจัดการป้ายโฆษณา 
วันที่ 3 รายละเอียดหลักสูตร 

8.30 – 10.30 - การตรวจสอบรายงานทางสถิติ 
- การใช้งาน E-Newsletter 

10.30 – 12.00 - การจัดการผู้ดูแลร้านค้า 
- การจัดการสินค้าแบบดาวน์โหลด 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 - เทคโนโลยีและแนวโน้มในการท าการตลาดออนไลน์ 

- การประยุกต์ใช้ Social Media เพ่ือธุรกิจ 
14.30 – 16.30 Search Engine Optimization 

- รู้จักกับ SEO เบื้องต้น 
- เครื่องมือและเทคนิคในการท า SEO 

วันที่ 4 รายละเอียดหลักสูตร 
8.30 – 10.30 รู้จักกับเว็บไซต์ขายส่งเบอร์ 1 ของโลก Alibaba.com 

- Alibaba.com เหมาะกับใคร ได้ประโยชน์อย่างไรจากการท าธุรกิจผ่านอาลีบาบา 
- วิธีการสมัครสมาชิก ลงสินค้า การระบุรายละเอียดของบริษัทให้ดูน่าเชื่อถือ 
- ประเภทสมาชิก กฎ กติกา การลงสินค้าและเทคนิคการฝากเว็บไซต์ไว้ใน Sale 

Page 
เคล็ดลับแห่งความส าเร็จบน Alibaba.com 
- การใช้งาน My Alibaba อย่างมีประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแบบ 

Free Member ผนวกกับเทคนิคการปิดยอดขายจาก Message & Contacts   
- การเขียน Sale Page และ Keyword เพ่ือสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

วิธีการต่อรองกับ Supplier ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
- วิธีการเอาชนะคู่แข่งอย่างถาวรใน Alibaba และกลยุทธ์การใช้เมล์พิเศษเพ่ือ

ต่อรองราคากับผู้ขาย   
 

10.30 – 12.00 เอกสาร ข้อบังคับ สัญญาที่ต้องใช้ในการน าเข้า-ส่งออกออนไลน์ 
- ตัวอย่าง Quotation Price, Performa Invoice และเอกสารอ่ืน ๆที่ต้องใช้ใน

การน าเข้า-ส่งออก 
- ขั้นตอนการสั่งซื้อและน าเข้าสินค้าจาก Alibaba อย่างละเอียด รวมถึงขั้นตอน

การขายสินค้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างละเอียด 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 เรียนรู้การน าเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ 

- เข้าใจการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศท้ัง 4 รูปแบบ  
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- ศึกษาวิธีการส่งออกสินค้าตัวอย่างและสินค้าล็อตใหญ่ 
- แนะน าวิธีการหาชิปปิ้งเพ่ือการร าเข้าและส่งออกเพ่ือธุรกิจน าเข้าส่งออกอย่าง

ยั่งยืน 
เงื่อนไขการช าระเงิน เพื่อการส่งออกและน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
- เรียนรู้การใช้งาน LC, T/T, Western Union, Money Gram และ Bank to 

Bank Transfer  
- เข้าใจความส าคัญของ Paypal ต่อตลาดค้าปลีกบนโลกออนไลน์ 

14.30 – 16.30 เคล็ดลับการคัดเลือก Supplier ชาวจีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
- วิธีการป้องกันการ Scam จากกลุ่มมิจฉาชีพ  
- วิธีการต่อรองกับ Supplier เพ่ือให้ได้สินค้าราคาพิเศษ  
- ประเมินสินค้าจากแต่ละสถานที่ส าคัญใน Alibaba.com และแนะน าวิธีการ

ต่อรองให้สินค้าราคาถูกท่ีสุด 
  วันที่ 5 รายละเอียดหลักสูตร 

8.30 – 10.30 ขายอะไรดีในประเทศไทย (เคล็ดลับสุดยอด) 
- กฎเหล็ก 5 ข้อส าหรับการหาสินค้าไปขายในโลกออนไลน์ 
- แชร์ประสบการณ์ตัวอย่างสินค้าที่ประสบความส าเร็จ 
- หลัก 80/20 กฎธรรมชาติที่ใช้ได้ผลสูงสุดกับการหาสินค้าบนโลกออนไลน์  
รูปแบบการเปิดร้านค้าออนไลน์ 
- แบบเบสิค – การใช้ร้านค้าออนไลน์ทั่วไป 
- แบบแอดวานซ์ – เว็บไซต์ส่วนตัวแบบเขียนเองได้ 
- แบบมืออาชีพ – ข้อดี ข้อเสีย การจ้างโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ  

10.30 – 12.00 มหัศจรรย์ Google การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศแบบมืออาชีพ  
- Google Insight เทคนิคการหาสินค้าต่างประเทศแบบลับเฉพาะ 
- การเชื่อมโยง Google Insight เข้ากับ Alibaba.com และ Taobao.com 
- Google Adword เครื่องมือวัดจ านวนผู้เข้าชมคีย์เวิร์ดแต่ละตัว 
 
 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 การตลาดออนไลน์ครบวงจร  

- SEO or PPC การตลาดบนกูเก้ิลที่เห็นผลสูงสุดในโลกออนไลน์ 
- Classified Marketing การตลาดแบบชาวบ้านได้ผลส าหรับสินค้าเกือบทุก

ประเภท 
- Email Marketing การตลาดออนไลน์ที่เห็นผลเร็วที่สุด 
- Facebook Marketing การตลาดแนวชุมชนออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในทศวรรษนี้ 
- Webboard การตลาดแบบบอกต่อ แนวการตลาดที่ได้ผลดีที่สุดในประเทศไทย  
กลยุทธ์การจับแพะชนแกะ – วิธีการหาของฟรีมาท าก าไร 
- Dropship Strategy – กลยุทธ์การท าดรอปชิพแบบมืออาชีพ 
- Ebay Strategies อนาคตอีเบย์กับทางรอดบนเส้นทางธุรกิจ 
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- Dhgate & Lightinthebox เว็บไซต์ดรอปชิพแบบพรีเมี่ยม  
14.30 – 16.30 เคล็ดลับ e-Commerce  

- สุดยอดวิชาการตลาดออนไลน์  
- วิชาตาทิพย์ หากคุณรู้ว่าสินค้าชิ้นไหนขายได้ ชิ้นไหนขายไม่ได้ คุณย่อมไม่มีทาง

ผิดพลาดอีกต่อไป 
- วิธีการท าตลาดต่างประเทศ แบบระบุประเทศ  

   
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์นักศึกษาและบุคคลภายนอก จ านวน 60 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการน าความรู้และทักษะไปพัฒนาระบบ    

e-Commerce หรือการท าธุรกิจซื้อ-ขาย สินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

1. เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 
 น าความรู้และทักษะไปพัฒนาระบบ e-Commerce หรือการท าธุรกิจซื้อ-ขาย สินค้าผ่าน

ระบบออนไลน์ร้อยละ 65 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

1. เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 

 
2. เชิงคุณภาพ 

 น าความรู้และทักษะไปพัฒนาระบบ e-Commerce หรือการท าธุรกิจซื้อ-ขาย สินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ร้อยละ 65 

3. เชิงเวลา 
 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2557 

4. เชิงต้นทุน 
 ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
วิธีกำรประเมิน 

1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
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2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างธุรกิจ e-Commerce หรือการท าธุรกิจซื้อ-ขาย สินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 
กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร  E-Commerce  โดยส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถ
เสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  25-29 สิหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  63  คน   คิด
เป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  199,600  บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน)    

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรในภำพรวม 

1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน 63  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  199,600 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  199,600 
บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  75,600          บาท   

   ค่าใช้สอย           84,000          บาท 

   ค่าวัสดุ   40,000          บาท 

   รวม          199,600           บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มำก  
มีค่าเฉลี่ย  4.60  คิดเป็นร้อยละ  92.06   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  63 คน 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ใน
ระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.51  คิดเป็นร้อยละ 90.27 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  e-Commerce 
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2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ทีอ่บรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 

2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.52  

2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ     
อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.52 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.32    
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ประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร e-
Commerce ระหว่างวันที่  25-29 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 63 คน 

 

กลุ่มตัวอย่ำง 

 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน  63 
คน   คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 

 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 

 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 

 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  e-Commerce 
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โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ หลักสูตร e-commerce 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 63 คน 
ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 

  
 ชาย 14 22.22% 
 หญิง 49 77.78% 
อำยุงำน 

  
 0-3 ปี 15 23.81% 
 4-8 ปี 35 55.56% 
 9-15 ปี 13 20.63% 
 16-20 ปี 0 0% 
 20 ปี ข้ึนไป 0 0% 
กำรศึกษำ 

  
 ปวส. 0 0% 
 อนุปริญญา 45 71.43% 
 ปริญญาตร ี 5 7.94% 
 ปริญญาโท 13 20.63% 
 ปริญญาเอก 0 0% 
สถำนะ 

  
 อาจารย ์ 13 20.63% 
 บุคคลากรสายสนับสนุน 50 79.37% 

 

 
 
 
 
ตำรำงท่ี 2 กำรประเมินตนเองของผู้รับกำรอบรมต่อควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นควำมคดิเห็น 
ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร 

33.00  (52.38%) 30.00  (47.62%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.48%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น 

28.00  (44.44%) 35.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 
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 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจ
ง่าย 

35.00  (55.56%) 28.00  (44.44%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.11%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น 

29.00  (46.03%) 34.00  (53.97%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.46  (89.21%) มาก 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอ
เหมาะสม 

32.00  (50.79%) 31.00  (49.21%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.51  (90.16%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม 

37.00  (58.73%) 26.00  (41.27%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.59  (91.75%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.51 (90.27%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
ก่อนการอบรม 

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 63.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
หลังการอบรม 

63.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์        
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้

34.00  (53.97%) 29.00  (46.03%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.54  (90.79%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้

25.00  (39.68%) 38.00  (60.32%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (87.94%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ 

31.00  (49.21%) 32.00  (50.79%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.84%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.48 (89.52%) มาก 
ด้ำนประสิทธิภำพ 

       
 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 34.00  (53.97%) 29.00  (46.03%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.54  (90.79%) 

มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวย
ความสะดวกของเจ้าหนา้ที ่

26.00  (41.27%) 37.00  (58.73%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.41  (88.25%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม 

29.00  (46.03%) 34.00  (53.97%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.46  (89.21%) มาก 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มี
ความเหมาะสม 

39.00  (61.90%) 24.00  (38.10%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.62  (92.38%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/
สัมมนามีความเหมาะสม 

29.00  (46.03%) 34.00  (53.97%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.46  (89.21%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนี้ 

38.00  (60.32%) 25.00  (39.68%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.06%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.52 (90.32%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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ประโยชน์ของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  
 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการค้าที่น่าสนใจมาก เพราะนับวันก็ยิ่งมีผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆซึ่งส่งผลให้การค้าทางอินเตอร์เน็ตขยายตัวได้อย่าง รวดเร็วและการท าธุรกิจบน
เว็บไซต์นั้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากมายหลายประการ ได้แก่ 

1. ท าการค้าได้ตลอด 24 ชั่งโมง และขายสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเตอร์เน็ตจากท่ัวทุกมุมโลกสามารถ
เข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถน าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆได้
อย่างรวดเร็ว โดยค าสั่งซื้ออาจเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมงและมาจากที่ต่างๆกัน  
  

2. ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ และประหยัดค่าใช้จ่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้นมีประโยชน์ที่ส าคัญมากอีก
ประการหนึ่ง คือสามารถ เสนอข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าได้ทันทีซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์เอกสาร และประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ์  
  

3. ท างานแทนพนักงานขาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถท างาน
แทนพนักงานขายของคุณได้ โดยสามารถท าการค้าในรูปแบบอัตโนมัติ และด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการทางธุรกิจภายในองค์กรนั้นๆ  
  

4. แทนหน้าร้าน หรือบูทแสดงสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงสินค้าท่ีมีอยู่ให้กับลูกค้าทั่วโลก
ได้มองเห็นสินค้าของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งหน้าร้าน หรือในการเดินทางออกไปในบูท
แสดงสินค้าในที่ต่างๆ  
  

5. เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การแสดงสินค้าโดยผู้ชมสามารถดูสินค้าได้ 180 องศา หรือ
ลูกค้าสามารถอ่านหัวข้อของหนังสือที่ต้องการซื้อก่อนได้  
  

6. ง่ายต่อการช าระเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถช าระเงินได้อย่างสะดวกสบายโดยวิธีการตัดผ่าน
บัตรเครดิตหรือการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติ  
  

7. เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ในโลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทขนาดเล็กสามารถมีโอกาสทางธุรกิจเทียบได้
กับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เป็นต้นว่า ชื่อ URL ของบริษัทควรจะจ า
ง่าย การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ การสั่งซื้อและการช าระเงินมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เป็นต้น  
  

8. สร้างความประทับใจและพึงพอใจได้มากกว่า ปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตท าได้อย่าง
ง่ายดาย สินค้าและบริการมีให้เลือกมากมายท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเสียเวลาไปกับ

หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
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การค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วที่สุด เช่น 
ถ้าลูกค้าต้องการซื้อของตกแต่งบ้านจากเว็บไซต์ Bangpa-in.com ลูกค้าสามารถจะค้นหาสินค้าจาก
ประเภทของสินค้า หรือค้นหาตามรูปแบบที่ต้องการได้ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าและได้ให้รายละเอียด
ส่วนตัวไว้ ร้านค้าสามารถ บันทึก รายละเอียดของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลของเราเพ่ือความสะดวกของ
ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป (Member System)  
  

9. รู้และแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการหลังการขายได้เช่นกัน โดย
ใช้ประโยชน์จากอีเมล์ในการติดต่อลูกค้า การสร้างแบบสอบถามลูกค้าเพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการท าให้ร้านค้าสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและทันท่วงที 
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หลักฐำนทำงกำรเงิน 
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