เรียนรูบริการอีคอมเมิรซจากเถาเปา
--------------------------------------------ทําไมมังกร ... ชอบอีคอมเมิรซ
ทามกลางการเติบโตอยางกาวกระโดดของจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตและธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส “อีคอมเมิรซ” (e-commerce) ในจีนจนกลายเปนตลาดที่ใหญและเติบโตรวดเร็วมากที่สุดใน
โลกในชวงหลายปที่ผานมา มาถึงวันนี้ ผูบริโภคชาวจีนตางมีพฤติกรรมการซื้อหาสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปมาก
โดยเลือกที่จะนั่งคลิ๊กเลือกซื้อสินคาหนาจอคอมพิวเตอรอยูที่บานหรือที่ทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุนและ
คนวัยทํางาน สงผลใหหางสรรพสินคาที่เต็มไปดวยผูคนกลับมียอดขายที่ลดลง จนกูรูในวงการคาปลีกบางทาน
เคยทํานายไววา ในอนาคต จีนอาจเปนประเทศแรกที่คนเดินหางตองเสียตังคซื้อบัตรผานประตูเขา
หางสรรพสินคา
เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกลาว ก็ไดรับคําตอบ
วาเปนเพราะพวกเขาตองการเวลาใหครอบครัวและมีเวลาสวนตัวมากขึ้น บางก็เหนื่อยจากการทํางานในวัน
ธรรมดาจึงตองการเวลาพักผอนในวันหยุด ขณะที่บางรายเบื่อ
หนายกับการเดินทางที่เสียเวลาและคาใชจายมากขึ้น นอกจากนี้
บางคนยังตองการหลีกหนีฝูงชนในระหวางการเดินทางและ
จับจายใชสอย ยิ่งในชวงเทศกาลสําคัญ ชวงที่สภาพอากาศไมดี
หนาวจัด รอนจัด หรือมีการแพรกระจายของเชื้อไขหวัดดวยแลว
ยิ่งไมตองพูดถึงเลย
แตเราอาจนึกไมถึงวา อีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหการคาทางอิเล็กทรอนิกสไดรับ
ความนิยมอยางกวางขวางในจีนก็คือ การพัฒนาระบบอีคอมเมิรซและบริการลอจิสติกสในจีนที่รุดหนาไปอยาง
รวดเร็ว คงไมผิดหากจะกลาววา มาถึงวันนี้ แทบไมมีใครในจีนไมรูจัก Taobao.com เพราะเว็บไซตนี้นับเปน
ผูนําดานบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอันดับหนึ่งของจีนอยางแทจริง โดยมีบริการซื้อขายผานโลกไซเบอรทั้ง
แบบ B2C และ C2C
ขณะเดียวกันหลายคนอาจไมตองการเสียเวลาเรียนรูและสมัครเขาระบบ สับสนงงงวยกับ
สัญลักษณแปลกในหนาจอ เปนโรคกลัวคอมพิวเตอร หรือกังวลใจกับการกดผิดกดถูก แตอันที่จริงแลว พบวา
ระบบดังกลาวไดรับการปรับปรุงมาอยางตอเนื่องจนทําใหงายตอความเขาใจ
และสะดวกในการใชบริการของสาธารณชน นอกจากนี้ เถาเปายังขยาย
เครือขายซัพพลายเออร/ผูขายสินคาใหเขามาเปดบริการในเว็บไซตอยางไม
หยุดยั้ง สงผลใหเถาเปาเปน “Online Mega Shopping Mall” ที่มีสินคาให
เลือกซื้อหลากหลายยิ่งกวาในหางสรรพสินคาทั่วไปเสียอีก และการพัฒนา
ระบบลอจิสติกสที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับการจัดเก็บและจัดสงสินคา
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สงผลใหสินคาถูกสงถึงมือผูสั่งซื้อไดอยางรวดเร็วดวยตนทุนคาใชจายที่ต่ํา ซึ่งทําใหราคาสินคาที่ซื้อผานเถาเปา
มีราคาถูกกวารานคาปกติ
ประการสําคัญ กลุมอาลิบาบา (Alibaba Group)
เจาของเว็บไซตเถาเปาอันโดงดังไดคิดออกแบบระบบจากมุมมองของ
ผูใชบริการอยางแทจริง ระบบของเถาเปาเปนมิตรกับผูใชและมีความ
ละเอียดออนตอปญหาและขอจํากัดที่มีอยูของผูบริโภคจีนเปนอยาง
มาก ตัวอยางเชน โดยทั่วไปแลว ชาวจีนสวนใหญมีแตบัตรเดบิต ไมมี
บัตรเครดิตเปนของตนเอง เถาเปาจึงคิดระบบการจายเงินผานระบบธนาคารออนไลน (Online Banking) ขึ้น
และการมีระบบการแปลเพื่อชวยใหบริการสําหรับผูที่อานภาษาจีนไมได เหลานี้ลวนชวยสงผลใหการซื้อหา
สินคาผานโลกอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีก
วันนี้ เราลองมาเรียนรูระบบอีคอมเมิรซที่เถาเปาสรางขึ้นเพื่อลดปญหายุงยากในการซื้อหา
สินคาผานเว็บไซตกัน …
หากาว ... พิชิตใจ
ในการเตรียมตัวเปนผูซื้อสินคาผานโลกออนไลนของเถาเปา ผูบริโภคตองดําเนินการใน 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. สรางบัญชีสวนตัว โดยเขาไปเลือกปุม “สมัครเปนสมาชิกแบบไมมีคาใชจาย” (免费
注册) ซึ่งอยูขางบนดานซายของหนาหลักของเว็บไซต หลังจากนั้นก็คียหลายเลขโทรศัพทมือถือและตั้งคา
รหัสผาน (Password) เพียงแคนี้เปนการเสร็จสิ้นการสรางบัญชีสวนตัว ระบบยังมีบริการแปลของ Google
Translate เพื่อชวยแนะนําการกรอกขอมูลและนํา ผูสมัครผานแตละขั้นตอนไดอยางสะดวก ยิ่งถาใช Google
Chrome สาระที่ปรากฏหนาจอก็จะถูกแปลใหเรียบรอย
2. ใสเงินเขาไปในบัญชีเถาเปา การซื้อสินคาออนไลนในจีนไมเหมือนกับการซื้อสินคา
ออนไลนในโลกตะวันตกที่นิยมชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต ซึ่งเพียงการคียตัวเลขบัตรเครดิตเขาระบบก็เปน
เสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อสินคาแลว แตปญหาก็คือ ผูบริโภคชาวจีน
ในปจจุบันสวนใหญไมมีบัตรเครดิต เพราะธนาคารกลางของจีนยังคุม
เขมการออกบัตรเครดิตอยู เถาเปาจึงไดออกแบบระบบการชําระเงิน
สําหรับตลาดจีนขึ้นเปนการเฉพาะที่เรียกวา “จือฟูเปา” (Zhifubao)
หรือที่คนตางชาติรูจักกันในนามวา “อาลิเพย” (Alipay) ซึ่งการ
สมัครจือฟูเปามีอยู 10 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 เดินทางไปยังที่ทําการไปรษณียจีน (China Post Office) แลวแจงพนักงานวาขอ
สมัคร “หวั่งหุย E” (网汇 E) หลังจากนั้น พนักงานก็จะใหแบบฟอรมขนาดเล็กมากรอก ซึ่งรายละเอียดที่
ตองใสก็ไมยุงยากแตอยางใด เพียงแคกรอกหมายเลขโทรศัพท ชื่อ รหัสไปรษณีย และจํานวนเงินที่ตองการ
ฝากในบัญชี
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2.2 ในระหวางขั้นตอนแรกพนักงานจะใหตั้งรหัสผาน 6 หลัก (เปนรหัสผานทุกครั้งที่
จายเงินในระบบจือฟูเปา)
2.3 หลังจากเสร็จขั้นตอนการสมัครแลว พนักงานจะใหใบเสร็จรับเงินมา ซึ่งจําเปนตอง
ใชเอกสารดังกลาวในการสมัครจือฟูเปาบนเว็บไซต
2.4 เมื่อกลับถึงบานและเปดเขาเว็บไซต ขางรูปภาพโปรไฟลของผูสมัคร จะมีปุม “จือฟู
เปาของฉัน” (我的支付宝) ซึ่งจะนําทานไปยังหนาการตั้งคาบัญชีจือฟูเปา ซึ่งในขณะนั้น จํานวนเงิน
คงเหลือควรจะเปน 0.00 หยวน
2.5 กดปุมเติมเงินซึ่งเปนปุมสีสมขนาดใหญ ซึ่งเขียนวา “充值” ซึ่งแปลวาเติมเงิน
2.6 หลังจากนั้น ใหกดปุมที่ 4 ซึ่งเขียนวา “充值码” แปลวารหัสเติมเงิน
2.7 หลังจากเปดเขาไปแลว ใหเลือกปุมสีเขียวทางดานขวาสุด จากนั้นก็ใหเลือกปุมสีสม
ขางลาง
2.8 ในกลองแรกควรใสรหัส 14 หรือ 18 หลักตามที่ระบุบนใบเสร็จตามขอ 2.3
2.9 ในกลองขางลางใหใสรหัส 6 หลักที่ตั้งคารหัสผานไวกับที่ทําการไปรษณียจีน ก็เปน
อันเสร็จสิ้นการตั้งระบบการเงินออนไลนจือฟูเปา
2.10 ในการเติมเงินครั้งถัดไป เจาของบัญชีหรือผูแทนสามารถเดินทางไปที่ทําการ
ไปรษณียจีน พรอมแจงชื่อที่สมัครและเติมเงิน ไดตามจํานวนที่ตองการ หรือเติมเงินทางอิเล็กทรอนิกสเหมือน
การเติมเงินโทรศัพทมือถือ ซึ่งใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีเทานั้น
3. เลือกรานขายสินคาออนไลนในเถาเปา บนเว็บไซตเถาเปาจะมีตัวสัญลักษณหลากหลาย
ที่เห็นเดนชัด อาทิ รูปหัวใจ ดอกไม เพชร และมงกุฏ สัญลักษณเหลานี้ไมไดมีไว เพียงเพื่อตกแตงหนาจอใหดู
สวยงาม แตสัญลักษณดังกลาวมีความหมายที่แสดงถึงความนิยมของแตละรานนั่นเอง สามารถเปรียบเทียบได
เสมือนการเลนเกมสที่เลื่อนระดับสูงขึ้น เริ่มตนที่สัญลักษณรูปหัวใจ เพชร และมงกุฏ ทั้งนี้ คะแนนที่แตละราน
ไดรับนั้นมาจากการประเมินคุณภาพสินคาของลูกคาหลังการไดรับ สินคา นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณอื่นๆ เชน
- รูปมือสีเขียวสองขางชูถุงสีเหลือง แปลวา รายละเอียดสินคาเปนดังคําบรรยาย
พรอมรับประกันคุณภาพ
- รูปมือสีเขียวสองขางชูเลข 7 แปลวา สินคาสามารถคืนไดภายใน 7 วันและรับเงิน
คืนเต็มจํานวน
- รูปมือสีเขียวสองขางชูอักษร E แปลวา สินคาเปนของแท
บางครั้งเมื่อผูบริโภคคลิ๊กสินคาบางรายการจะเชื่อม
ตอไปยังหนาตางที่มีพื้นหลังเปนสีแดงเขม นั่นหมายความวา ผูใชไดเขาสู
ราน “T-mall.com” (หรือมีชื่อเรียกอีกอยางวา “เทียนเมา”) ซึ่งเปน
ตลาดออนไลนพิเศษสําหรับรานคาที่มีแบรนดอยูแลว ดังนั้น รานเทียน
เมาจึงจําหนายสินคาในราคาที่สูงกวาและเปนสินคาของแทแนนอน เทียน
เมาจึงถือวาเปนตลาดสําหรับผูซื้อโดยตรง
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อยางไรก็ดี ผูซื้อก็ควรจะใชวิจารณญาณในการเลือกซื้อหาสินคา เชน บางรานอาจใชรูป
จากเว็บไซตอื่นแทนที่จะใชรูปสินคาของตนเองจริง ๆ เพื่อทําใหสินคาดูดีและนาซื้อ หรืออาจตั้งราคาที่ต่ํากวา
ราคาตนทุนที่ควรจะเปน นอกจากนี้ ยังมีขอแนะนําที่สําคัญ ในการเลือกรานก็คือ ควรเขาไปดูความคิดเห็นของ
ผูซื้อวาเปนอยางใด ซึ่งสวนใหญแลวผูบริโภคชาวจีนจะนิยมใชวิธีนี้เปนอยางมาก
4. การสนทนากับผูขาย ผูซื้อสามารถพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูขายไดโดยกดที่รูปหยดน้ํา (คลายหนาตัวการตูนหัน
ขาง) ซึ่งอยูที่ดานขวาของหนาจอ ถาหยดน้ําเปนสีฟาแสดงวาผูขายออนไลน
อยู ซึ่งผูซื้อก็จะสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมที่ตองการทราบได เชน มี
สินคาอยูในสตอกหรือไม ขอมูล ลักษณะเฉพาะของสินคา และการสงสินคา
5. ขั้นตอนสุดทาย หลังจากการสมัครบัญชีเถาเปา มียอดเงินในจือฟูเปา เลือกรานและ
สินคาที่ตองการ สอบถามขอมูลจากผูซื้อจนเปนที่นาพอใจแลว ขั้นตอนสุดทายก็คือ การสั่งซื้อสินคา โดย
ผูสนใจกดปุมสีสม “ซื้อทันที” (立刻购买) หลังจากนั้นก็เลือกรูปแบบการจัดสง ซึ่งสวนมากจะตองเสีย
คาขนสงเปนจํานวนเงิน 10 หยวน หรือบางรานอาจจะรวมคาจัดสงอยูในราคาสินคาแลว
ในขั้นตอนนี้จะตองตั้งคาที่อยูจัดสง สินคา หลังจากนั้นใหกดชําระเงินซึ่งจะมียอดเงิน
คงเหลืออยูดานบน ในทุกครั้งที่ชําระเงินคาสินคา ผูบริโภคจะตองใสรหัสหกหลักที่เคยตั้งไวเพื่อเหตุผลดาน
ความปลอดภัย เพียงเทานี้ก็เสร็จสิ้นการซื้อสินคาออนไลนในเถาเปา หลังจากนั้นก็เตรียมรอเสียงเคาะประตูสง
สินคาถึงหนาประตูบานกันไดแลว ...
สุดยอด ... การตอยอด
SMEs นับเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ของจีน ในเชิงปริมาณ
จีนมีจํานวน SMEs ทั้งสิ้นอยูราว 51 ลานราย คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 99.7 ของจํานวนกิจการทั้งหมดของ
ประเทศ อยางไรก็ดี SMEs จีนในปจจุบันยังประสบปญหาในหลายดาน ซึ่งหนึ่งในปญหาใหญก็คือ ขอจํากัดใน
การเขาถึงแหลงเงินทุน
โดยที่สถาบันการเงินของจีนซึ่งลวนแลวแตเปนรัฐวิสาหกิจ ตางระมัดระวังอยางมากในการ
ปลอยสินเชื่อ เราจึงมักเห็นการอนุมัติสินเชื่อวนเวียนอยูแตเฉพาะกับ
รัฐวิสาหกิจและกิจการขนาดใหญที่มีฐานะทางการเงินที่นาเชื่อถือ
ขณะเดียวกัน SMEs จีนเพียงราวครึ่งหนึ่งเทานั้นที่มีคุณสมบัติพรอม
ใชบริการดานการเงิน และมีเพียง 10 ลานรายหรือเปนเพียงรอยละ
20 ของจํานวน SMEs โดยรวมเทานั้นที่สามารถเขาสูแหลงสินเชื่อใน
ระบบได หรือกลาวโดยสรุปก็คือ มี SMEs จีนจํานวนราว 30-40
ลานรายที่กําลังเผชิญกับปญหาขอจํากัดทางการเงินอยูในปจจุบัน
รัฐบาลจีนนับวาใหความสําคัญกับการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การขยายภาคการบริโภค
ภายในประเทศจําเปนตองอาศัยการออมที่ดี การกระตุนการออมตองการอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงมากพอ
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แตดูเหมือนประชาชนจะไมพอใจกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง
กวาของเงินเฟอเพียงเล็กนอย ทั้งที่รัฐบาลจีนตองการเติบโต
เศรษฐกิจเชิงคุณภาพ ไมใชขยายตัวในอัตราที่หวือหวาดังเชนใน
อดีต ขณะเดียวกัน ทามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกและจีนที่
เติบโตในอัตราที่ลดลง รัฐบาลจีนก็ตระหนักดีวา SMEs กําลัง
ประสบความยากลําบากมากขึ้นในแขงขันและอยูรอด จึงเล็งเห็น
วาถึงความจําเปนในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs การแกไขปญหาทางการเงินจึงเปน
เรื่องหนึ่งที่รัฐบาลจีนพยายามคิดหากลไกที่เหมาะสม ซึ่งเทากับวารัฐบาลจีนมีปญหาที่สลับซับซอนทั้งในดาน
อุปสงคและอุปทานทางการเงิน
เมื่อปลายปที่ผานมา รัฐบาลจีนจึงไดพยายามใชประโยชนจากเวทีอีคอมเมิรซของเถาเปา
แบบบูรณาการ โดยอนุญาตใหเถาเปาสามารถเปดใหบริการทางการเงินประดุจสถาบันการเงินแหงหนึ่งที่
มุงเนนการบริการแกผูฝากและผูกูรายยอย โดยเถาเปายินดีจายดอกเบี้ยที่ลูกคาฝากในบัญชีธนาคารออนไลน
ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยของธนาคารพาณิชยจีน และในทางกลับกันก็พรอมปลอย
เงินกูแก SMEs ที่เปนเครือขายซัพพลายเออร/ผูขายสินคาในเถาเปาไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ซึ่งเถาเปามี
ฐานขอมูลและประวัติบัญชีการเงินอยูเดิม ปญหาหนี้เสียจึงไมใชเรื่องที่นากังวลใจ
ผลจากการนี้ทําใหรัฐบาลจีนสามารถ “ยิงนกหลายตัวดวย
กระสุนนัดเดียว” ตั้งแตการกระตุนภาคการบริโภคภายในประเทศผานเม็ดเงิน
ออมที่ไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น และการแกไขปญหาการเขาสูแหลงสินเชื่อ
ของ SMEs จีน ไปจนถึงการชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจแกกลุม
อาลิบาบาและเถาเปาใหขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันจะเปนประโยชนตอ
การเตรียมความพรอมเขาสูตลาดโลกในอนาคตอีกดวย
มาถึงวันนี้ เราตองใชเวลาเรียนรูการพัฒนาระบบอีคอมเมิรซของจีนและตอยอดเพื่ออนาคต
ธุรกิจการคาปลีกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ดีขึ้นของไทย ...
--------------------------------------------รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
นางสาวนภสร อริยะสันติชัย
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง
21 มกราคม 2557

