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บทน�า

“ยนิดตี้อนรบัสู่ความร�่ารวย”

เชื่อหรือไม่... จากวันนี้เป็นต้นไป คุณจะสามารถหาเงิน

ล้านได้จากการค้าขายกับผู้คนทั่วโลก เพียงปลายนิ้วกับระบบ

อคีอมเมร์ิซ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครและมีข้อจ�ากดัมากมายขนาดไหน 

คณุจะอายมุากไปหรอือายนุ้อยไป ไม่มีทนุ ไม่เก่งภาษา เขยีนเวบ็

ไม่เป็น หรอืทกัษะทางด้านการใช้งานคอมพวิเตอร์อ่อนแอ แต่คณุ

ก็สามารถร�่ารวยได้...

…เพียงก้าวเข้ามายังโลกที่มีชื่อว่า eBay พวกเราพร้อมพา

คุณก้าวเดิน นับตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงความส�าเร็จขั้นสุดท้ายอย่าง

ละเอยีดทีส่ดุ เริม่จากการลงทะเบยีนสมัครเข้าใช้งาน ขัน้ตอนของ

การสมัครและใช้ PayPal ในการช�าระค่าสินค้า และรับช�าระสินค้า

ตั้งแต่หน่วยสลึงจนถึงระดับล้านบาท
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รวมทั้งวิธีการซื้อและลงขายสินค้าออนไลน์ชิ้นแรก เพื่อให้

ได้รบัคะแนนหรอืผลตอบรบัสงูสดุภายใต้การลงทนุทีคุ่ม้ค่า ตลอด

จนการชี้บอกหลุมพรางให้คุณได้ระแวดระวังในแต่ละก้าวเดิน ทั้ง

หลุมพรางที่ eBay ไม่ได้บอกคุณ หรือหลุมพรางที่เกิดขึ้นจากตัว

ของคุณเองตั้งแต่ต้นจนจบ

นอกเหนอืจากกระบวนการ และขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ราพร้อม

ถ่ายทอดให้กับคุณอย่างหมดเปลือกแล้ว คุณยังจะรู้ถึงเคล็ดวิชา 

การน�าเสนอสินค้า และรู้วิธีการมองหาสินค้าที่เวิร์ก จนถึงแหล่ง

ของสินค้าต่างๆ เพื่อต่อยอดเส้นทางของความร�่ารวยให้ต่อเน่ือง

ไปอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ พร้อมทัง้ส่งคณุไปยงัการเรยีนรูร้ะดบัขัน้เทพ 

ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างของ eBay 

เพื่อก้าวสู่ความร�่ารวยอย่างแท้จริง

เอาละครบั หลงัจากนีท้ัง้หมดขึน้อยูกั่บคณุ ว่าพร้อมหรือยงั 

ที่จะก้าวเข้าสู่โลกของเราชาว eBay ที่ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสและ

ความร�่ารวย

พวกเรายนิดตี้อนรบัครบั...
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ท�าไมทิ้งล่ะครบั ไม่เชื่อข้อความ
ในกระดาษ
เหรอครบั?

อยากลองเข้าไป
ท�าความรู้จกัโลก eBay 

สกัหน่อยมั้ยครบั

ผม อ.โจครบั ผม อ.หลยุส์ครบั
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 แย่เลี้ยว...หายกนัไปหมดเกลี้ยง 
ยงัไม่ได้จ่ายเงนิเลย
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บทที่ 1

เรื่องต้องรู้

ก่อนเข้าสู่โลก eBay
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พวกเราขอแนะน�าให้คุณได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่ช่ือ eBay 

บนจักรวาลอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นโลกที่สามารถสร้างความร�่ารวยให้

กบัทุกคนได้ ขอเพยีงมคีวามตัง้ใจจรงิ และอยูบ่นพืน้ฐานของความ

ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แต่ช้าก่อนครับ ก่อนจะเข้าไปยังโลกใบใหม่ คุณควรเรียนรู ้

เรื่องราวของโลกใบนี้ให้ดีสักเล็กน้อย เพ่ือเป็นพื้นฐานต่อยอดใน

เรื่องต่างๆ ต่อไปในอนาคต เข้าคอนเซ็ปต์ “รบร้อยครั้ง ชนะร้อย

ครั้ง”

13



เชื่อหรอืไม่ จากข้อมลูของ www.terapeak.com 

ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก ซื้อขายใน

เวบ็ไซตน์ี้ตลอด 24 ชั่วโมง และมสีนิค้ากว่า 200 ล้านชิ้น 

พร้อมมลูค่าการซื้อขายกว่า 2 ล้านล้านบาทต่อปี

eBay คอือะไร

eBay เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 

โดยปิแอร์ โอมิดดียาร์ จากเมืองแซนโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา ด้วยปรัชญา “ธุรกิจของเราเริ่มต้นจากความเชื่อว่า

มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี”

ส�าหรับธุรกิจหลักของ eBay คือการที่ eBay ท�าหน้าที่เป็น

ตัวกลางเชื่อมผู้ขายและผู้ซื้อเข้าด้วยกัน ซึ่งบางคร้ังเราสามารถ

ใช้ eBay ในการลดต้นทุนทั้งซื้อและขายได้ โดยเฉพาะในยุคสมัย

ปัจจุบันที่มีจ�านวนผู้ซื้อและผู้ขายอยู่เป็นจ�านวนมาก

ส�านกังานใหญ่ของ eBay Inc.
ที่อยู่ Hamilton Ave, San Jose, CA, 95125, USA

โทรศพัท์ 001 11 408 376 740014



ท�าไมต้อง eBay

ปัจจุบัน www.eBay.com เป็นเว็บที่ได้รับความนิยมมาก

ทีส่ดุในโลก ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนสมาชกิทีม่ถีงึ 400 ล้านคนทัว่โลก 

และเป็นธรุกจิทีส่ร้างเมด็เงนิจ�านวนมหาศาล จากการซ้ือขายหลกั

ล้านล้านบาทต่อปี 

แค่เฉพาะตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิากม็ผีูเ้ข้าซือ้สนิค้าใน 

eBay มากกว่า 50 ล้านคน ทั้งยังซื้อเป็นประจ�าทุกเดือน โดยเมื่อ

เปรยีบเทยีบด้านการใช้เวลาหน้าเวบ็ไซต์ของผูซ้ื้อแต่ละเวบ็ในโลก

ของอีคอมเมิร์ซ eBay ถือว่าชนะขาดครับ ด้วยเวลาเฉลี่ยมากกว่า 

100 นาทีต่อคนต่อเดือน ขณะที่เว็บไซต์ด้านอีคอมเมิร์ซอื่นๆ ใช้

เวลาเฉลี่ยเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น

นอกจากนั้นเมื่อลองเปรียบเทียบ eBay กับอีคอมเมิร์ซที่

เป็นลักษณะเว็บไซต์ขายสินค้าเฉพาะชนิดนั้นๆ eBay ยังได้รับ

ความนิยมมากกว่า เนื่องจากจ�านวนฐานลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานมี

ลักษณะหลากหลาย การเข้าซื้อขายในเว็บไซต์ www.eBay.com 

เป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจ�านวนมาก จึง

น่าดึงดูดใจกว่า

รวมทั้งปัญหาเรื่องความน่าเช่ือถือ โดยปัจจุบันเราคงต้อง

ยอมรับว่า ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตยังขาดความ 

น่าเชื่อถือ หรือความไว้วางใจกันพอสมควร ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิด

จากผู้ซือ้และผูข้ายต่างไม่รูจ้กัตวัตนของกนัและกนั ท�าให้เกดิความ

ไม่แน่ใจว่าจะถูกโกงหรือไม่
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โดยเฉพาะอย่างย่ิง ช่วงแรกของอีคอมเมร์ิซทีเ่ราไม่สามารถ

มองเห็นผลตอบรับ หรือความคิดเห็นของลูกค้าหลังจากได้รับ

สินค้า ขณะที่ eBay สามารถให้ข้อมูลเติมเต็มความต้องการใน

ส่วนนี้ได้

นอกจากน้ันความนยิมในโลกของ eBay ยงัเกดิขึน้ เนือ่งจาก

การเป็นเว็บไซต์ซื้อขายที่สามารถเอ้ือประโยชน์ให้ทั้งผู้ซื้อและ 

ผูข้าย โดยผูซ้ือ้ไม่จ�าเป็นต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

กส็ามารถค้นหาสนิค้าทีต้่องการได้อย่างสะดวก รวดเรว็ เพยีงคลกิ

ระบบค้นหาสินค้า พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้า หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สนใจได้โดยตรงจากผู้ขาย

ขณะเดียวกันผู้ขายก็ได้รับประโยชน์ด้านต้นทุนการวาง

จ�าหน่ายสนิค้าทีต่�า่ เมือ่เทยีบกบัราคาค่าเช่าพืน้ทีห่รอืการเปิดร้าน

ทัว่ไป ทัง้ยงัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลกูค้าได้ทนัท ีโดยไม่ต้องให้

เครดติเหมอืนการจ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลกี ดงัน้ันผูข้ายจงึสามารถ

ควบคุมปริมาณและประเภทสินค้าที่ต้องการขายได้เอง

เชื่อหรอืไม่... สนิค้าใน eBay ขายดใีนวนัจนัทร์ 
ถ้าหากคณุมสีนิค้าราคาแพงที่ต้องการขายให้ได้ราคา
สูงขึ้น ลองวางขายวันจันทร์ แต่ถ้าสินค้าของคุณ 
ราคาไม่สงู ไม่จ�าเป็นต้องรอถงึวนัจนัทร์ครบั ขายได้
ทกุวนั... ขอให้ลยุเถอะครบั
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Feedback อจัฉรยิะของ eBay

ผู้ก่อตั้ง www.eBay.com หรือปิแอร์ โอมิดดียาร์ สร้าง

ความแตกต่างให้กับเว็บไซต์นี้ไว้อย่างเฉลียวฉลาด ทั้งพลิกระบบ

อีคอมเมิร์ซให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยการสร้างระบบความน่าเชื่อถือ 

2 ระบบหลัก ได้แก่

ระบบการช�าระเงินด้วย PayPal ที่ทั้งรับและจ่ายได้ข้าม

โลกทุกบาททุกสตางค์ และทุกสกุลเงินที่มีอยู่บนโลก พร้อมกับ

สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อและผู้ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้นระบบความน่าเชื่อถือที่ส�าคัญ และเกิดขึ้นเป็น

ครั้งแรกจากมันสมองและสองมือของปิแอร์ยังได้แก่ ระบบ Feed-

back หรือผลตอบรับที่ออกมาในรูปแบบของคะแนน และความ 

คิดเห็นทั้งผู้ซ้ือและผู้ขาย เพ่ือต่อยอดความน่าเช่ือถือในโลกของ 

eBay 

ระบบ Feedback ยังครอบคลุมไปถึงบริการหลังการขาย 

เพื่อสร้างความประทับใจ และท�าให้ผู้ซื้อกลับมาซื้อซ�้า จนเป็น

ลูกค้าประจ�าของร้านค้าในโลกของ eBay 
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Feedback สามารถบอกถึงความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์

ของสมาชิก และชื่อเสียง แบ่งระดับความพึงพอใจในการซื้อขาย

ได้ 3 ระดับ คือ

+1 ส�าหรับการตกลงซื้อขายซึ่งเป็นที่พอใจ 

0 หรือ Neutral ส�าหรับการตกลงซื้อขายที่ไม่เป็นไปตาม

ความคาดหมาย แต่ไม่ถึงกับท�าให้ไม่พอใจ 

-1 ส�าหรับการตกลงซื้อขายที่ไม่น่าพอใจ

นอกจากนั้น eBay ยังมีสัญลักษณ์ดาวสีต่างๆ บอกระดับ

จ�านวนสะสม Feedback เมือ่มคีะแนนรวมตัง้แต่ 10 คะแนนขึน้ไป

สีเหลือง 10-49 คะแนน  

สีน�้าเงิน 50-99 คะแนน 

สีเทอร์คอยซ์ 100-499 คะแนน 

สีม่วง 500-999 คะแนน 

สีแดง 1,000-4,999 คะแนน 

สีเขียว 5,000-9,999 คะแนน
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ถ้าท�าคะแนนได้เกนิ 10,000 คะแนน ดาวจะได้รบัการเสรมิ

พลังเติมหางไล่ไปตามล�าดับ 

ดาวหางสีเหลือง 10,000-24,999 คะแนน 

สีเทอร์คอยซ์ 25,000-49,999 คะแนน 

สีม่วง 50,000-99,999 คะแนน 

ดาวหางสีแดงส�าหรับ 100,000 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้ระบบ Feedback เป็นเรื่องที่ผู้ขายต้องให้ความส�าคัญ 

และยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่มากมาย ก่อนจะไปถึงเร่ืองของ

ระบบ Feedback พวกเราจึงขออนุญาตน�าคุณเข้าสู่โลกของ eBay 

และเราจะค่อยๆ ท�าความรู้จักกับ Feedback ระบบอัจฉริยะให้

มากกว่านี้พร้อมกันครับ

ว่าแล้วจะช้าอยู่ท�าไม บทต่อไปเราจะขอพาทุกคนเริ่มต้น

ไปกับประตูบานแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกของ eBay กัน

เลยครับ
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