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ค ำน ำ 

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ผู้เขียนมีความตั้งใจเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 4134302 จ านวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต ตาม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยปรับปรุงจาก
เอกสารประกอบการสอนเดิมที่มีอยู่ และได้ผ่านการทดลองใช้กับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศมาแล้วในปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน 

เนื้อหาในเล่มนี้มีจ านวน 8 บท ครอบคลุมในรายวิชาทั้งหมด ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณา การรักษา
ความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ละบทได้น าเสนอทฤษฎี หลักการ 
และข้ันตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีค าถามท้ายบท นอกจากนี้ยังระบุ
ชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

โดยความมุ่งหวังเพ่ือให้ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางในด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบางส่วนของเนื้อหาจะเป็นข้อมูลที่น ามาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มี
บทบาทเก่ียวข้องโดยตรงหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเว็บไซต์เหล่านี้มี 
ความน่าเชื่อถือได้และสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
ได้อีกด้วยในอนาคต และนอกจากจะเป็นเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตามรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ 
หรือเป็นแนวคดิในการวางแผนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้สนใจทั่วไปได้อีกด้วย  

ขอขอบคุณนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้ความสนับสนุนการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนนี้ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร 
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เปรียบเทียบตำมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต  89 
3.4 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต  93 
3.5 รอ้ยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบ 5 อันดับแรกของกิจกรรมกำรใช้งำน 

ผ่ำนอินเทอร์เน็ต ระหว่ำงอุปกรณ์เคลื่อนที่กับคอมพิวเตอร์  94 
3.6 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมควำมนิยมของสื่อสังคมออนไลน์  95 
3.7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจเนอเรชัน เปรียบเทียบตำมควำมนิยม 

ของสื่อสังคมออนไลน์  96 
4.1 สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนกำรเข้ำถึงแบบถ่วงน้ ำหนัก  112 
4.2 รูปแบบกำรสื่อในกำรสื่อสำรระหว่ำง กำรตลำดแบบเดิมกับกำรตลำดแบบเนื้อหำ  122 
4.3 Customer Journey  123 
4.4 หน้ำจอตัวจัดกำรโฆษณำบนเฟซบุ๊ก  126 
4.5 โฆษณำ Sumsilk เจ้ำหญิงหวีแก้ว ตอน เคล็ดลับมัดใจเจ้ำชำย  129 
4.6 จ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้บริโภคท่ีมีควำมตั้งใจจะช ำระเงินจำกกระเป๋ำเงินออนไลน์ 

บนสมำร์ตโฟนภำยในระยะเวลำ 6 เดือนข้ำงหน้ำ  130 
4.7 จ ำนวนกำรแจ้งเตือนส่งโดยอินเดีย อี-สโตร์  130 
5.1 ช่องโหว่ส ำคัญ 3 จุด จำกกำรท ำธุรกรรมประกอบด้วย กำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต 

เครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องฝั่งผู้ใช้  140 
5.2 กำรแสดงที่อยู่บน Address Bar ของ Google Chrome  144 
5.3 เครื่องมือต่ำง ๆ ที่พร้อมรักษำควำมปลอดภัยให้แก่เว็บไซต์  149 
5.4 ขั้นตอนกำรเข้ำรหัสข้อมูล  150 
5.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Public Key และ Private Key  151 
5.6 ใบรับรองดิจิทัลมีบทบำทส ำคัญต่อกำรใช้ SSL เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร  

ที่ปลอดภัย  153 
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วันอังคำรที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 

ภาพประกอบ หน้า 

5.7 องค์ประกอบต่ำง ๆ ที่เป็นกำรบ่งบอกว่ำเว็บไซต์นั้นได้ใช้ระบบควำมปลอดภัย SSL  154 
5.8 กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเสมือนส่วนตัวด้วยกำรสร้ำงอุโมงค์ (Tunnel) ภำยใต้  

โครงสร้ำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  155 
5.9 กำรวำงโครงสร้ำงเพื่อควำมปลอดภัย  157 
5.10 เครื่องหมำย DBD Registered  162 
5.11 เครื่องหมำย Smile Mark  163 
6.1 ตรำสัญลักษณ์ของบัตรวีซ่ำและบัตรมำสเตอร์  172 
6.2 กำรเลือกช ำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต  175 
6.3 กำรกรอกข้อมูลในกำรช ำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต  176 
6.4 หน้ำต่ำงกำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร ในรูปแบบของ Internet Banking  178 
6.5 ตัวอย่ำงโปรแกรมบำงส่วนส ำหรับกำรเชื่อมระบบด้วยภำษำ PHP ของ  

กำรให้บริกำร PAYSBUY.com  181 
6.6 ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงกำรช ำระเงินด้วยระบบ e-Wallet ของ Paysbuy.com  181 
6.7 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันกำรโอนเงินผ่ำนระบบ e-Wallet โดยใช้เงิน 

ในบัญชีธนำคำร  183 
6.8 แนวโน้มมูลค่ำของ Bitcoin ปี ค.ศ. 2016  185 
6.9 รำยชื่อผู้ค้ำชื่อดังที่รับกำรช ำระด้วยสกุลเงินบิทคอยน์  185 
6.10 ภำพรวมโครงกำร National e-Payment  189 
7.1 มิติที่เก่ียวข้องกับศีลธรรมของสังคมอินเทอร์เน็ตน ำมำใช้เป็นแบบจ ำลอง 

ส ำหรับจัดระเบียบปัญหำด้ำนจริยธรรมในสังคม  207 
7.2 เครื่องหมำยกำรค้ำต่ำง ๆ  211 
8.1 หน้ำตำของระบบบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำของ lnwshop  245 
8.2 หน้ำแรกของเว็บไซต์ Weloveshopping  246 
8.3 หน้ำแรกของเว็บไซต์ LAZADA  246 
8.4 รำยกำรสินค้ำที่มีไว้ขำย  251 
8.5 รูปแบบของกรอบรูปที่สำมำรถจะเลือกไปแสดงผลหน้ำร้ำนค้ำได้  252 
8.6 ป้ำยก ำกับสินค้ำท่ีสำมำรถจะเลือกไปแสดงผลหน้ำร้ำนค้ำได้  253 



(10) 

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 

ภาพประกอบ หน้า 

8.7 ตัวอย่ำงสถำนะในกำรแสดงผลของสินค้ำภำยในร้ำน  254 
8.8 หน้ำต่ำงกำรตั้งค่ำวันที่เริ่มและสิ้นสุดโปรโมชัน  255 
8.9 แสดงรำยกำรสั่งซื้อสินค้ำที่ระบบต้องน ำไปค ำนวณ  256 
8.10 หน้ำประวัติกำรสั่งซื้อ  257 
8.11 หน้ำรำยกำรสั่งซื้อและสถำนะกำรส่งสินค้ำ  257 
8.12 ตรำสัญลักษณ์ของบัตรวีซ่ำและบัตรมำสเตอร์  258 
8.13 ตรำสัญลักษณ์ของผู้ให้บริกำร e-Wallet  258 
8.14 ตรำสัญลักษณ์ที่สำมำรถช ำระเงินแบบเคำน์เตอร์เซอร์วิส  259 
8.15 ตัวอย่ำงหน้ำสถิติกำรเข้ำชม (Visits) ของเว็บไซต์ร้ำนค้ำออนไลน์  261 
8.16 แสดงส่วนโค้ด HTML ของเว็บไซต์ที่มีกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ  262 
8.17 หน้ำกำรให้คะแนนและค ำวิจำรณ์สินค้ำ  264 
8.18 ขนำดมำตรฐำนป้ำยโฆษณำ  265 



 

สารบัญตาราง 

ตาราง หน้า 

7.1 กำรพิจำรณำถึงกำรใช้งำนโดยชอบธรรมเพื่อน ำไปสู่กำรปกป้องลิขสิทธิ์  214 





 
 

แผนบริหารการสอนรายวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

หมวดท่ี 1 ขอมลูโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

4134302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

  ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) : Electronic Commerce 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 (2-2-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

3.1    สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

    สําหรับหลายหลักสูตร 

3.2    ประเภทของรายวิชา    ศึกษาท่ัวไป 

      วิชาเฉพาะ กลุมวิชา 

       แกน         เอกบังคับ 

       เอกเลือก    วิชาเลือกเสรี 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยวรินทรพิพัชร  วัชรพงษเกษม  อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

2/2559   

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปท่ี 3 หมูท่ี 1 
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6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)   

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

5 ธันวาคม 2560 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและมองภาพรวมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได 

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและมองภาพรวมและกลไกของตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกสได 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู ความเขาใจในพฤติกรรมผูบริโภคในยุคท่ีใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

เขามาชวยได 

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการโฆษณาและการสื่อสาร และนําไปประยุกตใชได 

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการรักษาความปลอดภัยในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

และนําไปประยุกตใชได 

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจระบบ และการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสได 

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและมองภาพรวมจริยธรรม และกฎหมายพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสได 

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรู และนําความรูท่ีมีมาออกแบบและการพัฒนาระบบงานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีเนื้อหาเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 
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หมวดท่ี  3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ ขอปฏิบัติ สําหรับการคาดวยอิเล็กทรอนิกส ความกาวหนาของเทคโนโลยี

สารสนเทศ อินเทอรเน็ต ท่ีมีผลกระทบตอระบบการคา การประยุกตใชเครือขายสารสนเทศเพ่ือ

การคาในรูปแบบตาง ๆ แนวโนมของการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือตอบสนองตอการคา 

การไหลเวียนของขอมูลอยางรวดเร็วกับความเปลี่ยนแปลงดานความตองการของลูกคาและระบบ

การคาแบบเวลาจริง (Real Time) ท่ีไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะทางและความเหลื่อมของเวลา  

การติดตอสื่อสารทางไกล ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม ระบบธนาคารออนไลน และ 

ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดทําโครงงานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา (16 สัปดาห) 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิ 

งานภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวย

ตนเอง 

32 ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

สอนเสริม 

ตามความตองการ 

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

หรือเฉพะกลุม 

32 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

5 ชั่วโมง 

ตอสัปดาห 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุม ตามความตองการ โดยกําหนดไว 1 ชั่วโมง/

สัปดาห 

4. การติดตออาจารยเพ่ือใหคําปรึกษา 

- ทางโทรศัพทมือถือ  :  080-059-9986 (8.00 – 20.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ) 

- ทาง Facebook : https://www.facebook.com/knightomon 

- การเขาพบ  : หองพักอาจารย 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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5. การสงงาน 

- งานเปนเอกสารหรือกระดาษ  ใหเขียนชื่อ-สกุล  รหัสนักศึกษา 3 ตัวทาย 

- งานเปน File ใชเขียนชื่อ File  ดังนี้ รหัสนักศึกษา 3 ตัวทาย ตามดวย – และชื่อสกุล  

[ตัวอยาง 024 – วชิรวิทย  กฤษณปราการกุล.DOCX] และถาเปนงาน กลุม ใหใสเฉพาะรหัส

นักศึกษา 3 ตัวทาย โดยเรียงจากนอยไปมาก [ตัวอยาง 024-050-051-059.DOCX] 

- งานท่ีสงทางอินเทอรเน็ตได จะกําหนดในแตละครั้ง (ในกรณีสั่งงานใหผานอินเทอรเน็ต

เทานั้น) 

 

หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชา 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1. 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. 

ดานความรู 

3. 

ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. 

 ดานทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. 

ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเลือก 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

4134302 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
                             

 

  



(17) 

หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 

หัวขอ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน 

ตอสัปดาห กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใชใน 

การสอน 

การพัฒนาการ 

เรียนรูของ

นักศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 1 2 3 4 5 

1-2 

 

บทที่ 1 

1. คําจํากัดความของ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

และพาณชิย

อิเล็กทรอนิกส 

2. คุณสมบัติสาํคัญ 8 

ประการ ของเทคโนโลยี

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3. มิติของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. กรอบการดําเนินงานของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

5. ประเภทของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

6. ปจจัยหลักที่มีตอการ

ขับเคลื่อนไปสูระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

7. ประโยชน ขอจํากัดของ 

และปญหาของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

8. พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศไทย 

 

 

 

 

2 2  

1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 3 

7. นักศึกษาทํา

แบบทดสอบหลัง

เรียน 

 

 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

     



(18) 
สัป

ดา
หที่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน 

ตอสัปดาห กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใชใน 

การสอน 

การพัฒนาการ 

เรียนรูของ

นักศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 1 2 3 4 5 

3-4 

 

บทที่ 2 

1. ความหมายตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส 

2. กลไกตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส 

3. คนกลางในตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส 

4. การปฏิสัมพันธกับลูกคา

ออนไลน 

5. การแลกเปลี่ยนและ 

การตอรองออนไลน 

6. การประมูล

อิเล็กทรอนิกส 

7. การแขงขันในระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล 

8. ผลกระทบของ 

การแขงขันบนระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล 

2 2  

1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 3 

7. นักศึกษาทํา

แบบทดสอบหลัง

เรียน 

 

 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

     

5-6 บทที่ 3 

1. การแบงกลุมผูบริโภค  

2. ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอ

การซื้อ (Major 

Influential Factors)  

3. แบบจําลองการตัดสนิใจ

ซื้อแบบทั่วไป (A 

Generic Purchasing-

Decision Model)  

 

 

2 2  

1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

 

 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

     



(19) 

สัป
ดา

หที่
 

หัวขอ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน 

ตอสัปดาห กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใชใน 

การสอน 

การพัฒนาการ 

เรียนรูของ

นักศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 1 2 3 4 5 

4. ข้ันตอนการตัดสนิใจซื้อ 

(Buying Decision 

Process) 

5. ผูที่อยูในกระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริโภค 

6. พฤติกรรมการใช

อินเทอรเน็ต 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 3 

7. นักศึกษาทํา

แบบทดสอบหลัง

เรียน 

8. ใหนักศึกษาสราง

แบบสอบถาม

ออนไลน 

9. ใหนักศึกษาอาน

และวิเคราะหคาที่

ไดมาจากการ

สํารวจพฤติกรรม

ผูบริโภคของตน 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

5. Google Form, 

Google Sheet 

7-8 บทที่ 4 

1. การบริหารการโฆษณา

และแผนการโฆษณา 

2. การตลาดอิเล็กทรอนิกส 

3. การตลาดทางเว็บไซตและ

หนาแสดงขอมูล 

4. การตลาดดวยเนื้อหา 

5. การตลาดบนสงัคม

ออนไลน 

6. การตลาดโดยใชสื่อวิดโีอ

ออนไลน 

7. การตลาดทาง

โทรศัพทมือถือและ 

 แอปพลิเคชัน 

2 2  

1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 4 

 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

 

     



(20) 
สัป

ดา
หที่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน 

ตอสัปดาห กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใชใน 

การสอน 

การพัฒนาการ 

เรียนรูของ

นักศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 1 2 3 4 5 

 7. นักศึกษาทํา

แบบทดสอบหลัง

เรียน 

8. ใหนักศึกษาสราง

โฆษณาออนไลน 

โดยใช Facebook 

YouTube และ

ชองทางอ่ืน ๆ 

และสงโฆษณา

เพื่อใหประเมิน

ความสําเร็จ 

5. Google Form, 

Google Sheet 

6. ตัวอยางแผน

ธุรกิจ เพื่อใชเปน

แนวทางการใน

การออกแบบ 

 

  

สอบกลางภาค 

 

9-10 บทที่ 5 

1. ภัยคุกคามความปลอดภัย

ภายใตสภาพแวดลอมของ

ระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

2. เทคโนโลยีการรักษา 

ความปลอดภัย 

3. นโยบายการจัดการดาน

ความปลอดภัย 

4. ความนาเชื่อถือในการใช

ระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

5. หนวยงานที่สงเสริม 

การรักษาความปลอดภัย

ในคอมพิวเตอร 

2 2  

1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 5 

 

 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

 

 

     



(21) 

สัป
ดา

หที่
 

หัวขอ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน 

ตอสัปดาห กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใชใน 

การสอน 

การพัฒนาการ 

เรียนรูของ

นักศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 1 2 3 4 5 

 7. นักศึกษาทําแบบ 

ทดสอบหลังเรียน 

8. สอนการสมัครกับ

เว็บที่ใหบริการ

ชําระเงินออนไลน

ในรูปแบบตาง ๆ 

5. Sources Code 

และ API ที่จะ

นํามาใชกับระบบ 

 

 

 

 

11 

- 

12 

บทที่ 6 

1. บัตรชําระเงนิ 

2. ธนาคารออนไลน 

3. กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส  

4. สกุลเงินดิจิทลั 

5. ระบบชําระเงนิแบบ

อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

 

2 2 1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 6 

7. นักศึกษาทําแบบ 

ทดสอบหลังเรียน 

8. สอนการสมัครกับ

เว็บที่ใหบริการ

ชําระเงินออนไลน

ในรูปแบบตาง ๆ 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

5. เว็บไซต Paypal 

Siampay 

Paysbay และ 

TrueWallet 

6. Sources Code 

และ API ที่จะ

นํามาใชกับ

ระบบ 

 

 

     



(22) 
สัป

ดา
หที่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน 

ตอสัปดาห กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใชใน 

การสอน 

การพัฒนาการ 

เรียนรูของ

นักศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 1 2 3 4 5 

13 

- 

14 

บทที่ 7 

1. แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับ

จริยธรรม 

2. พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับ

ปญหาในเร่ืองของ

จริยธรรมในสังคม 

3. เครือขายสังคมและ 

ความเปนสวนตัว 

4. แบบจําลองสาํหรับจัด

ระเบียบปญหา 

5. ทรัพยสินทางปญญาใน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

6. พระราชบญัญัติวาดวย

ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 

2 2  

1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 5 

7. นักศึกษาทําแบบ 

ทดสอบหลังเรียน 

 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

     

15 

- 

16 

บทที่ 8 

1. กระบวนการในการพฒันา

ระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

2. กําหนดสถาปตยกรรม

ของระบบงาน 

3. การเลือกแนวทางการ

ไดมาของระบบ 

4. การติดตั้งระบบและใช

งานระบบ  

5. การตรวจสอบแผนงาน

การติดตั้งระบบงาน  

 

2 2  

1. นักศึกษารับชมสื่อ

วีดิทัศน 

2. ใหนักศึกษาซักถาม

ขอมูลหรือขอสงสัย 

3. นักศึกษาฟงคํา

บรรยาย 

4. ผูสอนและ

นักศึกษาชวยกัน

สรุปประเด็นสําคัญ 

5. นักศึกษาศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม 

 

 

1. เนื้อหา 

การบรรยายใน

รูปแบบของ 

PowerPoint 

2. ไฟลวีดิทัศน

นําเสนอ 

3. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

     



(23) 

สัป
ดา

หที่
 

หัวขอ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน 

ตอสัปดาห กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใชใน 

การสอน 

การพัฒนาการ 

เรียนรูของ

นักศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 1 2 3 4 5 

6. ทดสอบและบํารุงรักษา

ระบบ  

7. ระบบการทาํงานในระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

6. นักศึกษาตอบ

คําถามทายบทที่ 5 

7. นักศึกษาทําแบบ 

ทดสอบหลังเรียน 

8. แบงกลุมเพื่อ

วิเคราะหโปรเซส

ของระบบงานใน

ภาพรวมทั้งหมด 

9. ใหนักศึกษา

นําเสนอผลงาน 

พรอมใหคําแนะนํา

จากอาจารยผูสอน 

เปนรายกลุม 

4. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

5. ตัวอยางแบบ

เสนอ Proposal 

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

  

สอบปลายภาค 
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ที่ 

การเรียนรู 

ดาน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวน 

การประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

1. ตระหนักในคุณคา

และคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตยสุจริต 

- ประเมินโดยอาจารยจาก 

การสังเกตพฤติกรรม 

ประเมินจากการกระทาํ

ทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจาก 

ความรับผิดชอบในหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

5% 

 2. มีวินัยและความ

รับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

- การทดสอบยอย 

- การทดสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

ตลอดภาค

การศึกษา 
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กิจกรรม 

ที่ 

การเรียนรู 

ดาน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวน 

การประเมิน 

- การใหคะแนนงานกลุมและ

งานเดี่ยวตามจํานวน

แบบฝกหัดหรือรายงานที่

นักศึกษาไดรับมอบหมาย 

2 ความรู 1. มีความรูและ 

ความเขาใจตาม

หลักการ ทฤษฎีใน

เนื้อหาสาขาวชิาที่

ศึกษา 

-  การทดสอบยอย 

-  การทดสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

- การใหคะแนนงานกลุมและ

งานเดี่ยวตามจํานวน

แบบฝกหัดหรือรายงานที่

นักศึกษาไดรับมอบหมาย 

สัปดาห

กลาง

ภาคและ

ปลาย

ภาค 

 

30% 

 2. สามารถวิเคราะห

ปญหา เขาใจและ

อธิบายความตองการ

ทางคอมพิวเตอร 

รวมทั้งประยุกต

ความรู ทักษะ และ

การใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับ 

การแกไขปญหา 

- การทดสอบยอย 

- การทดสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

- การใหคะแนนงานกลุมและ

งานเดี่ยวตามจํานวน

แบบฝกหัดหรือรายงานที่

นักศึกษาไดรับมอบหมาย 

  3. สามารถติดตาม

ความกาวหนาทาง

วิชาการและ

วิวัฒนาการ

คอมพิวเตอร รวมทั้ง

การนําไปประยุกต 

- ประเมินจากงานที่ไดรับ

มอบหมาย วิธีการคน 

ความสมบูรณของเนื้อหา 

ความเขาใจที่แสดงออกจาก

การทํารายงาน และการ

นําเสนอผลงาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

4. รู เขาใจและสนใจ

พัฒนาความรู  

ความชํานาญทาง

คอมพิวเตอรอยาง

ตอเนื่อง 

- ประเมินโดยอาจารยจาก 

การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 
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กิจกรรม 

ที่ 

การเรียนรู 

ดาน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวน 

การประเมิน 

  5. สามารถบูรณาการ

ความรูในสาขาวิชาที่

ศึกษากับความรูใน

ศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ 

- ประเมินจากงานที่ไดรับ

มอบหมาย วิธีการคนความ 

ความสมบูรณของเนื้อหา 

ความเขาใจที่แสดงออก 

ตลอดภาค

การศึกษา 

3 ทักษะ 

ทางปญญา  

1. คิดอยางมี

วิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 

- ประเมินจากการเรียงลาํดับ

การทํางาน การวิเคราะห

งาน 

- การนําเสนอผลงาน 

- การทดสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

สัปดาห 

สอบ 

30% 

  2. สามารถสบืคน 

ตีความและประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใชใน

การแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 

- ประเมินจากการเรียงลาํดับ

การทํางาน การวิเคราะห

งาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

  3. สามารถรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห และ

สรุปประเด็นปญหา

และความตองการ 

- ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงาน และการปฏิบัติของ

นักศึกษา เชน ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชัน้

เรียน การทดสอบโดยใช

แบบทดสอบหรือสัมภาษณ  
เปนตน 

 

 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

  4. สามารถประยุกต

ความรูและทักษะกับ

การแกไขปญหาทาง

คอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 

- สังเกตพฤติกรรม 

- การนําเสนอผลงาน 

-  การทดสอบกลางภาคและ

ปลายภาคแบบขอเขียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 
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กิจกรรม 

ที่ 

การเรียนรู 

ดาน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวน 

การประเมิน 

4 ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล

และ 

ความ

รับผิดชอบ  

1. สามารถสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ

กับกลุมคน

หลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- การสื่อการกันภายในกลุม

เพื่อไดผลงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

5% 

 2. สามารถใหความ

ชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกใน 

การแกปญหา

สถานการณตาง ๆ 

ทั้งใน บทบาทของ

ผูนํา หรือในบทบาท

ของผูรวมทีมทํางาน 

- ประเมินโดยอาจารยจาก 

การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

  3. ความรับผิดชอบใน

การกระทําของ

ตนเองและ

รับผิดชอบงาน 

ในกลุม 

- ประเมินโดยอาจารยจาก 

การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

  4. สามารถเปนผูริเร่ิม

แสดงประเด็นในการ

แกไขสถานการณทัง้

สวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืน

อยางพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุม 

- การแสดงความคิดเห็นของ

นักศึกษา 

ตลอดภาค

การศึกษา 

  5. มีความรับผิดชอบ

การพัฒนาการเรียนรู

ทั้งของตนเองและ

ทางวชิาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

- ประเมินโดยอาจารยจาก 

การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 
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กิจกรรม 

ที่ 

การเรียนรู 

ดาน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวน 

การประเมิน 

5 ดานทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถสื่อสารอยาง

มีประสิทธิภาพทั้ง

ปากเปลาและ 

การเขียน พรอมทั้ง

เลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนอได

อยางเหมาะสม 

- ประเมินโดยอาจารยจาก 

การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

30% 

 2. จัดการเรียนรูเทคนิค

การประยุกต

เทคโนโลยี

สารสนเทศใน

หลากหลาย

สถานการณ 

- ประเมินจากการนําเสนอ

ผลงาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

3. เกณฑการประเมินผล 

เกณฑคะแนน ระดับคะแนน เกณฑคะแนน ระดับคะแนน 

80 % ข้ึนไป ระดบัคะแนน  A 60 – 65% ระดบัคะแนน  C 

76 – 79% ระดบัคะแนน  B+ 56 – 59% ระดบัคะแนน  D+ 

70 – 75% ระดบัคะแนน  B 50 – 55% ระดบัคะแนน  D 

66 – 69% ระดบัคะแนน  C+ ต่ํากวา 50 % ระดบัคะแนน  F 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวชิาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของอาจารยวรินทรพิพัชร วัชรพงษเกษม 

2.  เอกสาร แหลงเรียนรูและขอมูลแนะนํา 

เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย - http://www.dbd.go.th/ 

เว็บไซตสาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) - https://www.etda.or.th/ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ไมม ี

4. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   

งานบริการวิชาการ – วิทยากร 

 4.1 ผลงานวิจัย 

    ไมมี 

 4.2 งานบริการวิชาการ 

นํานักศึกษาเขารวมรับฟงการบรรยายใหกับกลุม ๆ ตางของจังหวัดบุรีรัมย โดยที่ผูสอนเปน

วิทยากร 

 4.3 งานทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไมมี  

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ไมม ี  

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอก 

มีการเขารวมฟงการบรรยายเก่ียวกับการเร่ิมตนธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจของพัฒนาชุมชน และ

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบรีุรัมย 

7. การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 

การพบปะคนในชุมชนที่เขารวมโครงการของพัฒนาชุมชนจังหวดับุรีรัมย เชน กลุมแมบาน  

กลุมสินคา OTOP กลุมผูประกอบการรายใหม ในสถานทีต่าง ๆ เชน สถานที่จัดประชุม และสถานที่

ประกอบการ 
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หมวดท่ี 7  การประเมนิผลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษาไดนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก  

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  

- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน  

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

- ผลการสอน การดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแผนบริหารการสอน  

- แบบประเมินผลการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน  

- สังเกตพฤติกรรมและความเขาใจของนักศึกษาเพ่ือนําไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 

- ในการเรียนการสอนบูรณการรวมกับ Learning by Doing (เรียนรูและฝกปฏิบัติไปดวย)  

โดยใหผูเรียนพยายาม คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

- มีการวัดผลคะแนนตามท่ีระบุไวในแผนการประเมินผลการเรียนรู  และเม่ือสิ้นสุดภาค

การศึกษามีการประเมินความสอดคลองของเนื้อหาท่ีสอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 

- การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถาม และตรวจสอบผล 

การประเมินการเรียนรูของนักศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย จากผลการเรียนรูแตละดานของรายวิชา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําขอเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปการศึกษาตอไป โดย

การปรับเนื้อหาเพ่ิมเติม และทันสมัยตลอดเวลา 

 





แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

เนื้อหา 
1. ค ำจ ำกัดควำมของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. คุณสมบัติส ำคัญของเทคโนโลยีพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. มิติของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. กรอบกำรด ำเนินงำนของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. ประเภทของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
6. ปัจจัยหลักท่ีมีต่อกำรขับเคลื่อนไปสู่ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7. ประโยชน์ ข้อจ ำกัด และปัญหำของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
8. พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถบอกควำมแตกต่ำงของค ำจ ำกัดควำมของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถขยำยควำมของคุณสมบัติส ำคัญ 8 ประกำร ของเทคโนโลยี

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเปรียบเทียบมิติของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งรูปแบบทั่วไปและ

รูปแบบดิจิทัลได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถสรุปกรอบกำรด ำเนินงำนของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถบอกประเภทของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถยกตัวอย่ำงปัจจัยหลักที่มีต่อกำรขับเคลื่อนไปสู่ระบบพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยประโยชน์ ข้อจ ำกัด และปัญหำของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ได้ 
8. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศไทยได้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 1 เพ่ิมเติม 
6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 1 
7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

  



บทที่ 1 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

อินเทอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นวิถกีารด าเนินชีวิตของมนุษย์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียน การท างาน กิจกรรมบันเทิง  
การใช้ชีวิตประจ าวัน หรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการอุปโภคบริโภคด้วย ซ่ึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
ทั้งหมดในแต่ละประเทศด้วย ทุกประเทศตื่นตัวและน าเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และผลลัพธ์อีกหนึ่งสิ่งทีไ่ด้จากเทคโนโลยีนี้ คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce : e-Commerce) ซ่ึงเป็นการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ 
สมาร์ตโฟน เช่น การซื้อขายของผ่านทางโลกออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ การพูดคุยหรือการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย การช าระเงินออนไลน์ เป็นต้น
ซ่ึงหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ใหค้วามส าคัญกับสิ่งทีเ่รียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
เป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐกิจหลัก ๆ ของประเทศก็ขึ้นอยู่กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหมือนกัน 

ค าจ ากัดความของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 16-20) และ Sood, S. S. (2015 : 1) ได้ให้ค าจ ากัดความของ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า เมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้กับธุรกิจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ลูกค้า พนักงาน ผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต คู่ค้าทางธุรกิจ จากความสัมพันธ์แบบเดิม ๆ ทีต่้องนัดเพ่ือพบกันในส านักงานหรือ
สถานทีใ่ด ๆ มาเป็นความสัมพันธ์แบบดิจิทัลทีส่ื่อสารกันแบบออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และด้วยธุรกิจทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบันจะท างานอยู่ภายใต้เครือข่าย
ดิจิทัลทีเ่รียกกันว่า ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบีสซิเนส (e-Business) ประกอบด้วยกิจกรรมที่ใช้ส าหรับ 
การจัดการภายในองค์กร และการประสานงานระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิตและคู่ค้าทางธุรกิจอ่ืน ๆ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
นอกจากนีธุ้รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังครอบคลุมส่วนงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วย  
(ทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าทีซ่ื้อขายกับผ่านอินเทอร์เน็ต) ดังนั้นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินธุรกิจจ านวนมากทีส่นับสนุนทั้งส่วนงานภายในองค์กร เช่น 
การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย การบริการลูกค้า ระบบความปลอดภัย  
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การส่งมอบสินค้า และการช าระเงิน เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้น จึงสามารถสรุปนิยามที่แตกต่างกันของ
ค าทั้งสองได้ดังต่อไปนี้ 

1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
เป็นการด าเนินธุรการทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการ 

ซื้อสินค้า ขายสินค้า จัดส่งสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ หรือสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต 
อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมองเฉพาะค าว่า Commerce ว่าเป็นตัวแทนความหมายทั้งหมดของการท า
ธุรกรรมการค้า (Transaction) และหากใช้ค านี้แทนค านิยามดังกล่าว ย่อมท าให้ความหมายของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกจ ากัดความให้แคบลงไปอีก ดังนั้นจึงมีหลายคนใช้ค าว่า ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์แทน เนื่องจากครอบคลุมความหมายทีก่ว้างกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี ้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถถูกนิยามจากมุมมองทางด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 มุมมองเชิงพาณิชย์ (Commerce) ซ่ึงเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้องกับ
กระบวนการซื้อ การขาย การถ่ายโอน หรือการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ บริการ สารสนเทศผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปกติจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

1.2 มุมมองด้านกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทีน่ ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ ผ่านกระบวนการทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีส่ื่อสารบนระบบเครือข่าย แทนกระบวนการทางธุรกิจแบบเดิม ๆ ทีท่ าด้วยมือ 

1.3 มุมมองด้านบริการ (Service) เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการตอบสนองความต้องการอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ รัฐบาล ผู้บริโภค และ 
การจัดการเพ่ือน าไปสู่การลดต้นทุนด้านงานบริการ ในขณะทีก่ารบริการลูกค้ากลับมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม รวมถึงการเพ่ิมความเร็วในการส่งมอบงานบริการเหล่านั้น 

1.4 มุมมองด้านการเรียนรู้ (Learning) เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการฝึกอบรม 
แบบออนไลน์ และสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และองค์กรอ่ืน ๆ เช่น  
การสร้างบทเรียน ในรูปแบบ e-Learning เพ่ือการศึกษาแบบทางไกล 

1.5 มุมมองด้านการท างานร่วมกัน (Collaborative) เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูก
น ามาใช้เป็นกรอบการท างาน ทีถู่กน ามาใช้เป็นกรอบการท างานและร่วมกันระหว่างองค์กร 

1.6 มุมมองทางสังคม (Community) เป็นเครื่องมือสร้างชุมชน เพ่ือใช้เป็นสถานทีชุ่มนุม
ของเหล่าสมาชิกในรูปแบบชุมชนออนไลน์ เพ่ือการเรียนรู้ การท าธุรกิจ และท ากิจกรรมร่วมกันโดย
ชุมชนเครือข่ายทางสังคมทีน่ิยม เช่น MySpace และ Facebook เป็นต้น 
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2. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business : e-Business)  
เป็นค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกรรมใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ใช่แค่เพียง

การซื้อขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ได้รวมถึงการด าเนินธุรกรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรการบริการลูกค้า การท างาน
ร่วมกันระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ ทีส่ามารถสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และ 
เอ็กซ์ทราเน็ตได้ ดังนั้นค าว่า ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงครอบคลุมขอบเขตงานทีก่ว้างกว่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาก และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแสดง 
ดังภาพประกอบ 1.1 

 

ภาพประกอบ 1.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีม่า :  Nagpal, S. (2015 : 11) 

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดได้ว่าเป็นระบบ 
ทีไ่ด้รับการออกแบบมาเพ่ือรองรับหรือสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว และด้วยโครงสร้าง
พ้ืนฐานกับกลุ่มทักษะทางด้านต่าง ๆ ประกอบกับทั้งธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตทางธุรกิจ ดังนั้น ณ จุดตัดร่วมของระบบทั้งสอง  
จึงท าให้ระบบธุรกจิได้มีการเชื่อมโยงถึงกันระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) กับผู้บริโภค  
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ซ่ึงพิจารณาได้จากภาพประกอบ 1.2 จะพบว่าการประยุกต์ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะกลับมาเป็น
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยทันทีเมื่อมีการแลกเปลี่ยนคุณค่าทีเ่กิดข้ึน 

 

ภาพประกอบ 1.2 ความแตกต่างระหว่างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีม่า :  Lewis, J. (2015 : 9)  

ในขณะเดียวกันจากภาพประกอบ 1.3 ได้แสดงถึงความแตกต่างระหว่างธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีต่ั้งอยู่บนสิ่งแวดล้อม โดยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
นิยามความหมายอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า เป็นกระบวนการทางธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กรทีน่ าระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลมาใช้ ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง ได้แก่ 
การตลาด การขาย และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนกิจกรรมโดยอ้อม ได้แก่ การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการความเปลี่ยนแปลง และอ่ืน ๆ ทีส่่งเสริมต่อประสิทธิภาพและ
การบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจและกิจกรรมเข้าด้วยกัน ซ่ึงสิ่งแวดล้อมดังกล่าวถือว่า 
มีความใกล้ชิดกับองค์กร และถือเป็นระดับจุลภาค (Micro Environment) ทีอ่งค์กรสามารถควบคุม
ไดโ้ดยตรง แตใ่นขณะเดียวกันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค 
(Macro Environment) ซ่ึงนอกจากจะมีอิทธิพลต่อองค์กรแล้ว องคก์รยังไม่สามารถควบคุมได้
โดยตรง อีกทั้งยังจ าเป็นต้องติดตามและปรับตัวให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนทางสังคม 
เทคโนโลยี กฎหมาย และนโยบายของรัฐ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความพยายามแสดง 
ให้เห็นถึงความหมายทีแ่ตกต่างระหว่างธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ซ่ึงใน
ปัจจุบันทั้งธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน เพราะต่างก็
เป็นเทคโนโลยีทีเ่กื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
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ภาพประกอบ 1.3 ความแตกต่างระหว่างธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีต่ั้งอยู่
บนสิ่งแวดล้อม 

ทีม่า :  Nagpal, S. (2015 : 12) 

คุณสมบัติส าคัญของเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Grashow, K. E. (2014 : 1) และโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 20-22) ได้อธิบายว่า สาเหตุที่

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และจากคุณสมบัติของ
เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 8 ประการ ทีจ่ะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมระดับมหภาคทีส่ถาน
ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง  

1. การมีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง (Ubiquity)  
การค้าในรูปแบบเดิม ผู้บริโภคจะต้องเดินทางมายังร้านค้า ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด 

ทีเ่ป็นแหล่งรวมของสินค้าต่าง ๆ เพ่ือเลือกซ้ือสินค้า ตัวอย่างเช่น หากต้องการซื้อนาฬิกาสวย ๆ  
ซักเรือน ก็จะต้องไปยังร้านขายนาฬิกาโดยตรงเพ่ือเลือกซ้ือ และจะต้องเดินทางไปในเวลาทีร่้านยังคง
เปิดท าการอยู่ แตใ่นทางตรงกันข้ามหากถ้าเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้า
ทีต่นต้องการได้ทั่วทุกแห่งและทุกเวลาโดยไม่ต้องเดินทางมายังร้านค้า และยังสามารถเลือกซ้ือสินค้า
ในขณะทีต่นอยู่บ้านผ่านคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือขณะอยู่ในรถยนต์สามารถใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน
ที่ในรูปแบบ m-Commerce ก็ได ้และการทีผู่้บริโภคสามารถด าเนินธุรกรรมได้ทุกที ่ทุกเวลา ท าให้ 
ไม่เสียเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
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2. ขอบเขตครอบคลุมทั่วโลก (Global Reach)  
เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อนุญาตให้ด าเนินธุรกรรมทางการค้าแบบไรพ้รมแดน 

ดังนั้นระยะทางทีห่่างไกลกันข้ามทวีปก็ไม่ใช่อุปสรรคขวางก้ันอีกต่อไป ส่งผลต่อการปฏิวัติรูปแบบ 
การด าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ต้องถูกจ ากัดขอบเขต มาเป็นรูปแบบทีเ่รียกว่า ตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ามารถขยายตลาดธุรกิจออกไปสู่ตลาดโลกได้โดยไม่ยาก ก่อให้เกิดลูกค้าตาม
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังลงทุนต่ ามาก เมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาด
ระหว่างประเทศด้วยวิธีการแบบเดิม ๆ  

3. มาตรฐานระดับสากลในด้านระบบสื่อสาร (Universal Standards)  
เนื่องจากเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ระบบสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น

โครงสร้างหลัก ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบเปิด มีความยืดหยุ่นสูง ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
แพลตฟอร์มแตกต่างกัน สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้โดยปราศจากปัญหาใด ๆ โดยจะมี 
โพรโทคอลมาตรฐานอย่าง TCP/IP ซ่ึงเป็นกลุ่มของกฎเกณฑ์ทีจ่ะมาใช้เป็นข้อตกลงด้านการสื่อสาร
เพ่ือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน 

4. ความสมบูรณ์ในข่าวสาร (Richness) 
ความสมบูรณ์ของสารสนเทศจะอ้างถึงความซับซ้อนทางด้านเนื้อหาของข่าวสาร โดย

ข่าวสารทีส่่งผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สามารถถูกจัดท าขึ้นได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ยาก  
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง และวีดีโอ ทีถู่กน ามาประสมรวมกันเป็นเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และน าเสนอ
ผ่านหน้าเว็บไซต์เพ่ือให้ลูกค้าชม โดยไมจ่ าเป็นต้องน าเสนอต่อหน้าลูกค้าเหมือนแต่ก่อน 

5. ความสามารถในการโต้ตอบระหว่างกัน (Interactivity)  
เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่อนุญาตให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้แบบสองทาง ตัวอย่างเช่น การโฆษณาขายสินค้าผ่านทางวิทยุหรือโทรทัศน์ จะเป็น
แบบทิศทางเดียวทีผู่้ขายและผู้ซื้อไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง (นอกจากใช้การติดต่อผ่านโทรศัพท์ 
ซ่ึงหากเป็นโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง) แต่หากเป็นระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จะใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางของกระดานสนทนา อีเมล และการแชท เป็นต้น 

6. ความหนาแน่นของสารสนเทศ (Information Density)  
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ส่งผลต่อการเพ่ิมความหนาแน่นทางสารสนเทศได้ 

อย่างมาก ความสามารถในการเผยแพร่ข่าวสารให้กระจายไปทั่วทุกมุมโลกด้วยความรวดเร็วบนต้นทุน
ทีต่่ า ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข่าวสารจ านวนมหาศาล และมีจ านวนไม่น้อยทีส่ามารถน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ส าหรับความหนาแน่นของสารสนเทศในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง
ของราคาและต้นทุนสินค้าจะมองในรูปแบบทีเ่รียกว่า ทะลุผ่าน (Price/Cost Transparent) กล่าวคือ 
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ผู้บริโภคสามารถค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบราคา 
ในขณะเดียวกันผู้บริโภคบางคนก็พยายามท่องเว็บไซต์ เพ่ือค้นหาต้นทุนสินค้าทีแ่ท้จริงจากผู้ขาย 
รายต่าง ๆ ซ่ึงก็เป็นสิ่งดีส าหรับผู้ขายเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ขายอาจหันมาใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า
เดียวกันนี้ให้แตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้า (Price Discrimination) ตัวอย่างเช่น สินค้าเครื่องส าอางหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีใ่ช้ตราสินค้าแตกต่างกัน ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันตามตราสินค้าหรือแต่ละ
ยี่ห้อทีพุ่่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แตข่้อเท็จจริงผลิตภัณฑ์ที่มตีราสินค้าแตกต่างกันเหล่านี้  
ล้วนมาจากโรงงานผลิตเดียวกันทั้งสิ้น 

7. ความเป็นเฉพาะตัวและการปรับแต่งตามแต่ละบุคคล (Customization) 
ความเป็นเฉพาะตัวและการปรับแต่งตามแต่ละบุคคล (Personalization) ผู้ประกอบการ

สามารถใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะบุคคล 
(Personalization) ได ้ด้วยการน าข้อมูลส่วนตัวทีไ่ด้จากโปรไฟล์ของลูกค้า ซ่ึงอาจจะเป็นชื่อบุคคล 
ความสนใจ ความชอบ รสนิยม งานอดิเรก และพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์หรือการซื้อสินค้าผ่านมา 
จากนั้นก็น ามาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า ซ่ึงจะถูกปรับให้เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานข้อมูลที่มคีวามเป็นส่วนตัวเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย 
นอกจากนีย้ังสามารถให้ลูกค้าก าหนดข้อมูลจ าเพาะในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการตามทีลู่กค้าต้องการได ้ 

8. สังคมทางเทคโนโลยี (Social Technology)  
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดกลุ่มสังคมตามชุมชนออนไลน์ 

ทีน่ับวันจะเพ่ิมมากขึ้น โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่เพ่ือน 
ทีอ่ยู่ในชุมชนออนไลน์เดียวกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านหัวเรื่องหรือค าส าคัญต่าง ๆ ทีอ่าจอยู่ใน
รูปแบบของข้อความ วิดีโอ เพลง หรือรูปภาพ ซึ่งสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมแห่งโลกเทคโนโลยีใบนี้
ไดเ้ป็นอย่างดี  

มิติของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
รูปแบบการด าเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซ่ึงอาจเป็นพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบหรือแบบบางส่วนก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับของความเป็นดิจิทัล พิจารณา
ภาพประกอบ 1.4 ซ่ึงเป็นลูกบาศก์ 3 มิต ิทีท่ าให้รู้ถึงมิติของความเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากน้อย
เพียงไร ด้วยการพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการด้วยกัน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสินค้าหรือ
บริการทีข่าย (อยู่แกนแนวตั้ง) กระบวนการ (Process) เช่น การสั่งซื้อ การช าระเงิน การด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย (อยู่แกนแนวลึก) และวิธีการส่งมอบ (Delivery Method) คือ วิธีการส่งมอบ
สินค้าหรือบรกิาร (อยู่แกนแนวนอน) (Adams, A., 2014 : 4) 
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ภาพประกอบ 1.4 มิตขิองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีถู่กน ามาก าหนดระดับความแตกต่างกันของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ทีม่า :  Adams, A. (2014 : 5)  

จากความเป็นไปได้จากลูกบาศก์ 3 มิตดิังกล่าว จะถูกน ามาใช้เพ่ือพิจารณาถึงระดับ 
ความแตกต่างกันของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์อาจเป็นได้ทั้งในเชิงกายภาพหรือดิจิทัล 
ส่วนกระบวนการก็อาจเป็นเชิงกายภาพหรือดิจิทัลก็ได ้ในขณะทีว่ิธีการส่งมอบก็อาจเป็นได้ทั้งเชิง
กายภาพหรือดิจิทัล และด้วยความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึน จึงสามารถสร้างเป็นรูป
สี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ได้ 8 ชิ้นด้วยกัน เมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นลูกบาศก ์3 มิต ิ 
ดังภาพประกอบ 1.4 โดยทีธุ่รกิจทีด่ าเนินอยู่ ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าว ได้รับการพิจารณาว่าเป็นไป 
ในรูปแบบเชิงกายภาพทั้งสิ้น เช่น มีสินค้าทีส่ัมผัสได้ในเชิงกายภาพ มีหน้าร้านทีลู่กค้าต้องเดินทาง 
เข้ามาซื้อเอง และการส่งมอบยังคงต้องพบปะกันซ่ึงหน้า ก็จะตรงกับต าแหน่งของลูกบาศก์ด้านล่างสุด 
ฝั่งซ้าย ซ่ึงหมายถึงธุรกิจดังกล่าวจัดเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิม (Traditional Commerce) ในท านอง
เดียวกัน หากผลิตภัณฑ์ทีจ่ าหน่ายเป็นรูปแบบดิจิทัล เช่น เพลง ริงโทน ไฟล์ต่าง ๆ ทีเ่ปิดบริการ 
ให้ดาวน์โหลด ซ่ึงไมมี่หน้าร้านอยู่จริง มีเพียงหน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหลู้กค้าเข้าเยี่ยมชมผ่าน
เว็บไซต์เท่านั้น และกระบวนการส่งมอบก็ใช้วิธีการออนไลน์ (เช่น การดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต
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และการช าระเงินออนไลน์) ก็จะตรงกับลูกบาศก์ด้านบน-ส่วนลึกสุด-ฝั่งขวา หมายถึงธุรกิจนั้น
ด าเนินงานแบบดิจิทัลทั้งหมด หรือทีเ่รียกว่า องค์กรเสมือน (Virtual Organization) ซ่ึงถือเป็น
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (Pure e-Commerce) อย่างไรก็ตาม หากมีปัจจัยอย่างน้อยหนึ่ง
อย่างเป็นดิจิทัล และส่วนทีเ่หลือทั้งหมดเป็นเชิงกายภาพ ก็จะถือว่าธุรกิจนั้นเป็นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบบางส่วน (Partial e-Commerce)  

จากรูปแบบการด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวมานั้น สามารถจ าแนกได้  
3 รูปแบบด้วยกันตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. บริกแอนด์มอร์ตาร์ (Brick-and-Mortar)  
จัดเป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม (Old Economy/Purely Physical) ดังนั้น  

มิตทิั้งสามไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการส่งมอบสินค้า ล้วนเป็นการพบปะกัน 
แบบซ่ึงหน้า ทีเ่ป็นไปตามโครงสร้างเชิงกายภาพทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ร้านค้าสะดวกซื้อทีเ่ปิดบริการ
ทั่วไป เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ก็จะต้องเดินทางมาทีร่้าน จากนั้นก็เลือกซ้ือสินค้าและช าระเงิน 
ทีน่ั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า Brick-and-Mortar เป็นการด าเนินธุรกิจแบบออฟไลน์ ทีไ่ม่ได้ซื้อขาย
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามหากธุรกิจทีด่ าเนินอยู่เดิมนี้ได้เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ด้วยการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็น Click-and-Mortar โดยทันท ี

2. คลิกแอนด์มอร์ตาร์ (Click-and-Mortar)  
เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบผสมผสาน กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

และตัวแทนการส่งมอบ จะมีทั้งโครงสร้างเชิงกายภาพและดิจิทัลรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ร้านขาย
หนังสือของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จะมีหน้าทีเ่ปิดด าเนินงานจริง ๆ ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดเว็บไซต์ใช้ 
ชื่อว่า www.se-ed.com ในส่วนของ e-Shop เพ่ิมอีกหนึ่งช่องทางส าหรับการบริการออนไลน์เข้าไป
ด้วย ดังนั้นรูปแบบ การด าเนินธุรกิจแบบ Click-and-Mortar จึงสามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่าหนึ่ง
ช่องทางด้วยกัน กล่าวคือ ลูกค้าสามารถเข้ามาชมและเลือกซ้ือหนังสือทีร่้านด้วยตนเอง หรือจะสั่งซื้อ
หนังสือผ่านเว็บไซตเ์พ่ือจัดส่งมายังทีร่้าน นอกจากนั้นยังสามารถสั่งจองหนังสือผ่านเว็บไซต์แล้วมา 
รับสินค้าทีร่้านเอง เป็นต้น ส่วนการช าระเงิน ก็อาจเลือกช าระผ่านบัตรเครดิตแบบออนไลน์ หรือโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารก็แล้วแต่ความสะดวกดังนั้นรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบ Click-and-Mortar  
จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการค้าแบบออนไลน์ (กายภาพ) และแบบออนไลน์ (ดิจิทัล) ได้อย่าง 
ลงตัว อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากเป็นการขยายธุรกิจจากเดิมที่มี 
การด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว ด้วยการเสริมในส่วนการบริการออนไลน์เพ่ิมเข้าไป เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการขายสินค้าหรือการบริการให้สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
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3. คลิกแอนด์คลิก (Click-and-Click)  
เป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลหรือแบบออนไลน์ล้วน ๆ หรือทีเ่รียกว่า Pure-Play 

โดยไมมี่ร้านค้าทีต่ั้งอยู่จริง ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ก็จะต้องด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ 
เพียงช่องทางเดียว จากนั้นทางเว็บไซต์ก็จะจัดส่งสินค้าถึงผู้รับ ตัวอย่างธุรกิจทีด่ าเนินการในรูปแบบนี้ 
เช่น Amazon.com อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว กรณีการสั่งซื้อหนังสือจาก
เว็บไซต์ Amazon.com ยังคงถือว่าเป็นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางส่วน (Partial e-Commerce) 
เพราะว่าสินค้าถูกมอบหมายให้ FedEx เป็นตัวแทนในการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้รับ กล่าวคือวิธีการ
ส่งมอบยังคงอาศัยโครงสร้างเชิงกายภาพแฝงอยู่ ในขณะเดียวกัน หากเป็นการสั่งซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากเว็บไซต์ Amazon.com หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จาก Buy.com  
สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (Pure e-Commerce) เพราะไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและวิธีการส่งมอบ (ดาวน์โหลด) ล้วนอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลทั้งสิ้น 

กรอบการด าเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ขอบเขตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบด้วยหลายกิจกรรม หลายหน่วยงาน และ

หลากหลายเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากกรอบการด าเนินงานดังภาพประกอบ 1.5 ได้อธิบายถึง
เนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น ทีด่้านบนตรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแสดง
ถึงการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Applications) ประกอบด้วย การตลาด
แบบขายตรง การค้นหางาน ธนาคารออนไลน์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และทีส่ าคัญ 
การประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพ้ืนฐานและส่วนสนับสนุน 
โดยส่วนสนับสนุน 4 ประการ (Morris, J., 2015 : 4-6) ประกอบด้วย 

1. คน (People)  
เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ขาย ผู้ซื้อ คนกลาง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ รวมถึงพนักงานภายในและบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 

2. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)  
เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทกฎหมายและนโยบาย รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การกีดกัน

และภาษีที่ถูกก าหนดโดยรัฐบาล ซึ่งควรเป็นข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
3. งานบริการสนับสนุน (Support Services)  

มีงานบริการอยู่จ านวนมากที่จ าเป็นต้องน ามาใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนงานระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการอ านวยความสะดวกตั้งแต่การจัดสร้างเนื้อหาจนถึงระบบการช าระเงิน 
และการส่งมอบ 
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4. คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partnerships)  
การร่วมลงทุน การแลกเปลี่ยน และการได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจร่วมกัน ถือเป็นเรื่องราวปกติ

ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในโซ่อุปทาน (เช่น การร่วมมือกันท างาน
ระหว่างองค์กรกับผู้ขายปัจจัยการผลิต ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจอ่ืน ๆ) 

 

ภาพประกอบ 1.5 กรอบการด าเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทีม่า :  Morris, J. (2015 : 5) 

ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 1.5 แล้ว 
จะอยู่ในส่วนล่างโดยในส่วนนี้จะอธิบายถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่กี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  
และเครือข่ายทีใ่ช้งานในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ส่วนประกอบทั้งหลายเหล่านี้ จ าเป็นต้องได้รับ 
การบริหารจัดการ (Management) ทีด่ีด้วย ซ่ึงหมายความว่าองค์กรจะต้องมีการวางแผนและจัดการ  
การสร้างแรงจูงใจ และการก าหนดกลยุทธ์ทีช่ัดเจน ซ่ึงการบริหารจัดการยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
เชิงกลยุทธ์และการด าเนินงานอีกด้วย 
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ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
ปัจจุบันไดมี้การน าเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งานหลายประเภทด้วยกัน 

สามารถเป็นไปได้ทั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบหวังผลก าไร และแบบไม่หวังผลก าไร ซ่ึงเป็นไป
ตามรายละเอียด (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2556 : 31-35; Chaffey, D., Smith, P.R., 2013 : 9-11) 
ดังต่อไปนี้ 

1. ภาคธุรกิจกับผู้บริโภค (Business–to-Consumer : B2C)  
เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค โดยฝ่ายผู้ประกอบการ

จะเป็นผู้ขายสินค้า และฝ่ายผู้บริโภคคือลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ซื้อสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ B2C 
สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Electronic Retailing (e-Tailing) ซ่ึงเป็นวิธีการขายตรง (Direct Sale) 
ด้วยการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ โดย
เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีการเตรียมแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าคลิกเพ่ือเลือกชม 
ค้นหา และเลือกซ้ือได้ตามใจชอบ จุดเด่นทีส่ าคัญของ B2C ก็คือ ผู้บริโภคสามารถติดต่อซื้อสินค้ากับ
ทางร้านค้าได้โดยตรง ไม่ผ่านคนกลางดังนั้นจึงท าให้ราคาสินค้าหรือบริการมีราคาถูกกว่าตาม
ท้องตลาดทั่วไป 

 

ภาพประกอบ 1.6 เว็บไซต์ Shopat24.com กับการด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
B2C 

ทีม่า :  ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง (2559 : 1)  
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2. ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (Business-to-Business : B2B)  
เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นได้

ทั้งผู้ขายและผู้ซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ผลิตด้วยกันหรือผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง เป็นต้น การด าเนินธุรกรรม
ระหว่างภาคธุรกิจอย่าง B2B นั้น จะส่งผลให้เกิดคู่ค้าทางธุรกิจทีส่ามารถสร้างสัมพันธ์ทีด่ีร่วมกันได้
เป็นอย่างดีเนื่องจากธุรกิจในยุคปัจจุบันจะเติบโตได้ ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตัวอย่างเช่น  
เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (2559 : 1) เป็นเว็บไซต์ที่ด าเนินธุรกิจในรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิคส์ ที่มีการจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้ซื้อสามารถเลือก
สินค้าได้ตรงกับความต้องการและมีตัวแทนจ าหน่ายตามห้างร้านหรือศูนย์การค้าต่าง ๆ  

 

ภาพประกอบ 1.7 เว็บไซต์ Acer.com ของไทยด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรปูแบบ B2B 
ทีม่า : เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (2559 : 1)  

3. ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer : C2C)  
เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน การซื้อขายสินค้าด้วยวิธีนี้อาจมี

วัตถุประสงค์ทีแ่ตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศขายสินค้ามือสอง หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
โดยหากผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจในสินค้าทั้งสองฝ่าย ก็จะตกลงซื้อขายกันเอง จากนั้นก็ท าการนัด
สถานทีเ่พ่ือช าระเงินหรือเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ขายดี (Kaidee.com) ที่เป็น
ตัวกลางระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคในการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งจากภาพประกอบ 1.8 
จะแสดงให้เห็นถึงการโฆษณาให้ขายของเก่าที่ไม่ได้ใช้มาขายที่ Kaidee 
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ภาพประกอบ 1.8 เว็บไซต์ขายดี (Kaidee) ทีใ่นรูปแบบ C2C 
ทีม่า :  ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส (2559 : 1)  

4. ผู้บริโภคกับภาคธุรกิจ (Consumer-to-Business : C2B)  
เป็นการด าเนินธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการในอีกรูปแบบหนึ่ง ทีผู่้บริโภค

กลับมีสถานะเป็นผู้ค้า และมีบทบาทในการต่อรองเพ่ือตั้งราคาสินค้า โดยผู้ประกอบการจะเป็น 
คนกลางในการน าราคาทีลู่กค้าเสนอ ส่งให้กับผู้ขายพิจารณาว่า สามารถจ าหน่ายในราคานี้ได้หรือไม่ 
ตัวอย่างเว็บไซต์ Priceline.com ซ่ึงเป็นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ C2B ภายใต้
สโลแกนว่า “Name Your Own Price” ทีห่มายความว่า ผู้บริโภคสามารถตั้งราคาสินค้าและบริการ
ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน ที่พักโรงแรม การเช่ารถยนต์ รวมไปถึงการจัดหาสถาบัน
การเงินเพ่ือที่พักอาศัย ตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการตั๋วเทีย่วบินเพ่ือเดินทางด้านราคานี้ ทาง Priceline 
ก็จะท าหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการติดต่อกับสายการบินต่าง ๆ เพ่ือประมูลตั๋วเทีย่วบินนี้ และเมื่อมีสาย
การบินใด ๆ ตอบรับและให้ราคาต่ ากว่าทีลู่กค้าตั้งไว้ ก็ถือว่าทาง Priceline สามารถปิด 
การขายส าหรับโครงการนี้ได้แล้ว โดยก าไรทีท่าง Priceline ได ้จะเกิดจากส่วนต่างของราคาตั๋ว
เทีย่วบินกับราคาทีลู่กค้าตั้ง ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการท าธุรกิจแนวใหม่แบบย้อนศรทีช่าญฉลาดของ 
ผู้ก่อตั้งทีเ่ป็นนักการตลาดมืออาชีพอย่าง Jay Walker โดยจุดเริ่มต้นของแนวความคิดนี้เกิดจาก 
การได้พบตั๋วเทีย่วบินจากสายการบินต่าง ๆ มีทีว่่างกว่าแสนทีน่ั่ง ท าให้สูญเสียรายได้ไปโดยเปล่า
ประโยชน์ แม้ว่าจะก าไรน้อยกว่าราคาจริง แต่ก็ยังดีกว่าสูญเสียไปโดยไม่ได้อะไรกลับมา อีกทั้งยังไม่ได้
เป็นการท าลายโครงสร้างกลไกการตั้งราคาโดยตรงแก่สายการบินแต่อย่างใด 
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ภาพประกอบ 1.9 เว็บไซต์ Priceline.com ผู้บุกเบิกแนวคิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ C2B 
ที่มา :  Priceline Group (2016 : 1)  

5. ภาคธุรกิจกับพนักงาน (Business-to-Employee : B2E)  
เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดย

น ามาใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนข่าวสารและสารสนเทศภายในองค์กร พนักงานสามารถรับทราบข่าวสาร
เหล่านั้นได้จากกระดานข่าวที่ถูกบรรจุไว้บนเครือข่ายอินทราเน็ต นอกจากนีย้ังช่วยลดงานด้าน
เอกสารลง โดยน าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานแทน ซึ่งมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ 
เป็นอย่างดี  

6. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  
เป็นการด าเนินธุรกรรมทีภ่าครัฐได้น าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาบริการแก่ภาคประชาชน  

เพ่ือปรับปรุงการบริการแก่ประชาชนทั่วไป ซ่ึงงานเหล่านี้จัดเป็นส่วนหน้าร้าน (Front Office)  
ในขณะเดียวกันก็สามารถน าไปใช้เพ่ือบริหารงานตัวภาครัฐเอง ซ่ึงจัดเป็นส่วนหลังร้าน (Back Office) 
ส าหรับการบริการแก่ภาคประชาชน จะมีการจัดเตรียมรูปแบบการบริการต่าง ๆ ที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้ามาใช้บริการได ้ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เช่น  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถยื่นแบบการช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังส านักงานของกรมสรรพากร ซ่ึงนอกจากช่วยอ านวยความสะดวกแล้ว 
ยังช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังมีรูปแบบการบริการ 
ทีห่ลากหลาย เช่น 
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6.1 ภาครัฐกับประชาชน (Government-to-Citizens : G2C)  
6.2 ภาครัฐกับภาคธุรกิจ (Government-to-Business : G2B)  
6.3 ภาครัฐกับภาครัฐ (Government-to-Government : G2G)  
6.4 ภาครัฐกับพนักงานของรัฐ (Government-to-Employee : G2E)  

 

ภาพประกอบ 1.10 เว็บไซต์ Rd.go.th ของกรมสรรพากร จัดเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
G2C 

ทีม่า :  กรมสรรพากร (2559 : 1)  

 

ภาพประกอบ 1.11 เว็บไซต์ gprocurement.go.th ซ่ึงเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ทีม่า :  กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (2559 : 1)  
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ปัจจัยหลักที่มีต่อการขับเคลื่อนไปสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
นับเป็นสิ่งส าคัญในการชี้ระบุถึงตัวขับเคลื่อนหลัก ๆ ทีน่ าไปสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตามตัวขับเคลื่อนหลัก ๆ ก็จะประกอบด้วย
ปัจจัยหลักต่าง ๆ (ภัทร เถื่อนศิริ, 2559 : 1) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)  
เกี่ยวข้องกับระดับความก้าวหน้าทางโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโทรคมนาคม ทีเ่ปิดช่อง

ให้การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้ทั่วถึงกัน ทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค ได้แก่ 
1.1 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายการสื่อสาร 
1.2 การพัฒนาเพ่ือการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
1.3 การขยายแบนด์วิดท์ (Bandwidth)  
1.4 ความเร็วของการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม  

2. ปัจจัยทางการเมือง (Political Factors)  
เกี่ยวข้องกับบทบาทของรัฐบาล ในการสร้างตัวบทกฎหมาย ความคิดริเริ่ม และการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ 

2.1 ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
2.2 การออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินธุรกรรมเกี่ยวกับ

สัญญา ลายเซ็นดิจิทัล และความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 นโยบายสาธารณะ ทีภ่าครัฐสนับสนุนการเจริญเติบโตของการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดเก็บภาษีจากการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาเป็นรายได้ของแผ่นดิน  
และน ามาพัฒนาประเทศในด้านการศึกษาของประชาชน เป็นต้น  

3. ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) 
เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรม 

ซ่ึงส่งผลต่อประชากรที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ให้ก่อเกิดประโยชน์ ได้แก่ 

3.1 ทักษะของแรงงาน 
3.2 จ านวนของผู้ใช้งานออนไลน์ 
3.3 อัตราการซื้อคอมพิวเตอร์ 
3.4 ระดับการศึกษา ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และทักษะด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.5 วัฒนธรรมที่มตี่อเทคโนโลยีในแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ประชากรทุกคนมี 
ความพร้อมในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว  

4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)  
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก ่
4.1 การเติบโตของเศรษฐกิจ ทีว่ัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
4.2 รายได้เฉลี่ยของประเทศ 
4.3 ต้นทุนของเทคโนโลยี (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)  
4.4 อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าถึงช่องทางของระบบการสื่อสาร (เช่น ADSL, ISDN)  
4.5 ความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพาณิชย์ของภาคธนาคาร และระบบ 

การช าระเงิน 
4.6 แบบจ าลองธุรกิจ (ด้านนวัตกรรม)  

ประโยชน ์ข้อจ ากัด และปัญหาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
นวัตกรรมใหม ่ๆ ทีเ่กิดจากการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์

เป็นอย่างมาก โดยนอกจากตนเองจะได้รับประโยชน์แล้ว องค์กรและสังคมโดยรวมก็ได้รับประโยชน์
ด้วย ในท านองเดียวกันธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ก่อเกิดประโยชน์มากมหาศาลเช่นกัน อีกทั้ง 
ยังได้รับการยอมรับกันมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 
โดยต่อไปนั้นจะแสดงถึงประโยชน์และข้อจ ากัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแง่มุมต่าง ๆ (โอภาส 
เอ่ียมสิริวงศ์, 2556 : 22-25) ดังนี้ 

1. ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์กร 

1.1.1 องค์กรสามารถขยายโอกาสจากธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีอยู่เดิมไปสู่ตลาด
ระหว่างประเทศด้วยการลงทุนทีต่่ า นอกจากนีย้ังได้ลูกค้าใหม่ตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่มอียู่จ านวน
มาก การมีโอกาสได้พบกับผู้ขายปัจจัยการผลิตทีดี่ทีสุ่ด และการได้ร่วมธุรกิจกับสถานประกอบการ  
คู่ค้าที่มคีวามเหมาะสมทีสุ่ด 

1.1.2 องค์กรสามารถจัดหาวัตถุดิบและบริการทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
ในต้นทุนทีต่่ าและช่องทางการกระจายสินค้าของตลาดแคบลง จึงส่งผลให้สินค้ามีราคาถูกลง ผู้ขาย 
มีก าไรมากขึ้น 
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1.1.3 ลดต้นทุนได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ในด้านของการสร้าง การประมวลผล  
การจัดจ าหน่าย การจัดเก็บ และการเรียกใช้ โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์และการบริการแบบดิจิทัล  
เช่น ซอฟต์แวร์ หรือเพลง เป็นต้น 

1.1.4 ช่วยลดต้นทุนด้านการสื่อสารโทรคมนาคมลงได้มาก เนื่องจากใช้ช่องทาง 
การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมรีาคาถูกกว่ามาก 

1.1.5 ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ 
1.1.6 ส่งเสริมการตลาดที่มุ่งไปยังลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  

1.2 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภค 
1.2.1 ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าหรือบริการด้วยราคาทีถู่กที่สุด โดยสามารถ

ค้นหาผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือเปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ 
1.2.2 ช่วยเพิ่มทางเลือกแกผู่้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการจาก

ผู้ประกอบการที่มอียู่จ านวนมาก 
1.2.3 ลูกค้าสามารถเข้าชมเพ่ือเลือกสินค้าหรือบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.2.4 การเรียกดูข่าวสาร สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ภายในไม่ก่ีวินาที 
1.2.5 ผู้บริโภคมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งราคาขายของตัวผลิตภัณฑ์และ 

การบริการได้ 
1.2.6 สามารถประมูลสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย  
1.2.7 เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข่าวสารและประสบการณ์

ในรูปแบบของชุมชนออนไลน์  
1.3 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อสังคม 

1.3.1 มีส่วนช่วยให้ผู้คนบางกลุ่มสามารถท างานทีบ่้านได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ด้านการเดินทางเนื่องจากการจราจรติดขัด อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดมลภาวะ
ทางอากาศ 

1.3.2 สร้างโอกาสแกผู่้คนที่อาศัยอยู่ตามชนบท ให้สามารถเข้าถึงแหล่งศึกษา 
หาความรู้ทางวิชาชีพการเรียนการสอนทางไกล และการได้รับรู้วิธีดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง  
ถูกสุขลักษณะ 

1.3.3 อ านวยความสะดวกด้านการส่งมอบงานบริการจากภาครัฐไปสู่สาธารณชน 
เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทีพึ่งได้รับจากภาครัฐ ช่วยลดต้นทุนด้านการเผยแพร่ความรู้ และ
ลดปัญหาเกี่ยวกับการคอรัปชัน ช่วยเพิ่มคุณภาพบริการสู่สังคม การท างานของต ารวจ และการศึกษา
ของประชาชน  
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2. ข้อจ ากัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 ข้อจ ากัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี 

2.1.1 ขาดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในเรื่องของคุณภาพ  
ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ 

2.1.2 ช่องสัญญาณหรือแบนด์วิดธ์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

2.1.3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทีน่ ามาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา เปลี่ยนแปลงเร็ว 
2.1.4 ความสลับซับซ้อนและความยากต่อการน าระบบต่าง ๆ มาบูรณาการเข้า

ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ 
และระบบฐานข้อมูล 

2.1.5 จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะมาติดตั้งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม  
เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย 

2.1.6 มีราคาแพงและปัญหาจากการเข้าถึงของผู้ใช้พร้อม ๆ กันจ านวนมาก  
2.2 ข้อจ ากัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลย ี

2.2.1 ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายทีน่ ามาบังคับใช้ โดยเฉพาะเรื่องรายละเอียด 
การจัดเก็บภาษีทีย่ังคงคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

2.2.2 ขาดข้อบังคับทางกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศ และมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

2.2.3 ผู้ขายและผู้ซื้อจ านวนไม่น้อย ทีย่อมรอให้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มีความเสถียรมากกว่านี้ก่อนที่จะมีการใช้งานจริง 

2.2.4 พฤติกรรมและความรู้สึกของผู้บริโภค ทีย่ังคงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจาก
ร้านค้าที่มีอยู่จริง มาเป็นร้านค้าแบบเสมือน อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่นต่อการซื้อขาย
สินค้าทีไ่ม่ได้สัมผัสกับตัวสินค้าจริง ๆ รวมถึงการทีผู่้ซื้อไม่ได้พบปะกับผู้ขายโดยตรง 

2.2.5 ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มทีย่ังคงเข้าใจว่า สินค้าหรือบริการทีข่ายผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีราคาแพงและไม่ปลอดภัย  

3. ปัญหาทีเ่กิดขึ้นโดยธรรมชาติของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่วโลก ซ่ึงหากธุรกิจใดก็ตามได้ตกลง

ด าเนินธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะกลายเป็นธุรกิจระหว่างประเทศไปในทันที และ
เมื่อใดก็ตามทีส่ถานประกอบการได้ใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ  
สถานประกอบการดังกล่าวก็จะด าเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมระดับสากลไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้น
ปัญหาส าคัญต่าง ๆ ทีทุ่กสถานประกอบการต้องเผชิญเมื่อมีการท าการค้าระหว่างประเทศก็คือ  
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ความน่าเชื่อถือ วัฒนธรรม ภาษา รัฐบาล และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได้
ตามหัวข้อต่าง ๆ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2556 : 39-40) ดังต่อไปนี้ 

3.1 ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ 
ถือเป็นเรื่องทีส่ าคัญมากส าหรับธุรกิจใด ๆ ก็ตาม กับการสร้างความสัมพันธ์แก่ลูกค้า

ของเจ้าของเว็บไซต์ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ในกรณสีถานประกอบการทีก่่อตั้ง
ขึ้นมาและได้ด าเนินธุรกิจมายาวนานจนมีชื่อเสียงเป็นทีรู่้จักกันทั่วไป จะสร้างความไว้วางใจด้วยการให้
ลูกคา้ของเขาเกิดความมั่นใจว่าเขาคือผู้ใด ดังนั้นสถานประกอบการเหล่านี้จึงสามารถใช้ตราสินค้าของ
ตนซึ่งมคีวามแข็งแกร่งอยู่แล้ว น าไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มตลาดใหม่บนเว็บไซต์หรือในโลก
ออนไลน์ได้โดยไม่ยาก แตใ่นขณะเดียวกันสถานประกอบการใหม ่ๆ ทีก่ าลังเริ่มก่อตั้งธุรกิจออนไลน์ 
กลับต้องเผชิญกับความท้าทายทีต่้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ
พวกตน แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ตาม มีการ์ตูนล้อเลียนจ านวนมากที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ เช่น “บนอินเทอร์เน็ต ไมมี่ใครรู้หรอกว่า...คุณเป็นสุนัข”  

3.2 ปัญหาด้านภาษา 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ล้วนตระหนักดีกว่า การท าธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จตาม

พ้ืนทีต่่าง ๆ ที่มวีัฒนธรรมแตกต่างกันก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตามพ้ืนที่เหล่านั้น ดังเช่น
ประโยค “Think Globally. Act Locally” ซ่ึงหมายถึง “คิดระดับโลก...ท าในระดับท้องถิ่น” 

ธุรกิจบนเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ จะเข้าถึงลูกค้าที่มศีักยภาพตามประเทศต่าง ๆ ซึ่งย่อม
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันโดยปริยาย ดังนั้นในบางเว็บไซต์จึงมีการจัดเตรียมเวอร์ชัน
ภาษาท้องถิ่นข้ึนมาจะมีการแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอ่ืน ๆ ตามท้องถิ่นหรือภูมิภาคนั้น ๆ โดยนักวิจัยได้
มีการค้นพบว่า ลูกค้าต่างถิ่นทีอ่ยู่ห่างไกลมีแนวโน้มทีจ่ะซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ใช้ภาษา
เดียวกันกับพวกเขา แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีก็ตาม ทั้งนี้ 
มีเพียงประชากรราว 400 ล้านคน จาก 6 พันล้านคนของโลกใบนี้ ทีใ่ช้ภาษาอังกฤษพ้ืนเมือง 

นักวิจัยได้มีการประมาณไว้ว่ากว่าร้อยละ 5 ของเนื้อหาทีป่รากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ แตก็่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ทีไ่ม่สามารถ
เข้าถึงภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยังคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ.2015  
กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และประมาณ  
70 เปอร์เซ็นต์ ของการด าเนินธุรกรรมแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยจะต้องเก่ียวข้องกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งทีอ่ยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

แม้ว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่จะพยายามแปลเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นภาษา
ท้องถิ่นในทุก ๆ หน้าเว็บเพจก็ตาม แต่หากเว็บไซต์มีขนาดใหญ่โตขึ้น สถานประกอบการก็จ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงต้นทุนด้านการแปล โดยเฉพาะในบางเว็บไซต์ที่มจี านวนหน้าเว็บเพจกว่าหนึ่งพันหน้า 
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ย่อมมีข้อจ ากัดด้านต้นทุนการแปลภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในการตัดสินใจว่าจะแปลหน้าใดหน้า
หนึ่ง ก็ควรถูกด าเนินการโดยความร่วมมือจากแผนกต่าง ๆ ทีต่้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาในหน้าเว็บเพจ
ดังกล่าว โดยทีห่น้าโฮมเพจถือเป็นด่านแรกทีค่วรเตรียมไอคอนให้ผู้ใช้สามารถคลิกเพ่ือเลือกเป็นภาษา
ท้องถิ่นต่าง ๆ ตามทีเ่ขาต้องการ แต่เนื้อหาในบางหน้าอาจยังคงได้เป็นภาษาอังกฤษที่ถือเป็นสากล  
ในขณะเดียวกันระดับรายละเอียดอาจแปลเป็นภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ ก็เป็นได ้เนื่องจากการแปลทุกหน้า
เว็บเพจย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงตามมา 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์ทีถู่กจัดท าข้ึนเพ่ือบริการแปลภาษาหน้าเว็บเพจ
ให้เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งก็มีทั้งหน่วยบริการทีต่้องเสียค่าใช้จ่ายและแบบฟรี ส าหรับหน่วยบริการ
แปลภาษาหน้าเว็บเพจที่ท าเป็นธุรกิจ (ต้องเสียค่าแปล) จะมีการเตรียมก าลังคนที่มทีักษะความรู้ 
ในการแปลภาษาท้องถิ่นทีซ่ับซ้อนได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกัน หน่วยบริการฟรีอย่าง Google 
Translate ทีบ่ริการเครื่องมือช่วยแปลส าหรับใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับ
หนึ่ง เนื่องจากหากเป็นประโยคทีซ่ับซ้อนก็ท าให้ค าแปลที่ได้ไม่ตรงความหมาย 

3.3 ปัญหาด้านวัฒนธรรม 
องค์ประกอบส าคัญทีส่่งผลต่อธุรกิจ ให้ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจอีกประการ

หนึ่งก็คือ ความสามารถในการเข้าถึงวัฒนธรรมตามพ้ืนทีเ่หล่านั้น มีความเชื่อมั่นศรัทธา และไว้วางใจ
ชื่อเสียงหรือตราสินค้าของสถานประกอบการก็จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ทีท่ าให้ความคาดหวัง
ดังกล่าวสามารถบรรลุขึ้นได้ ดังนั้นสถานประกอบการที่มชีื่อเสียง ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับ
ยาวนานจากลูกค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน ย่อมสามารถช่วยปูทางในการสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่าสถานประกอบการทีไ่มมี่ชื่อเสียงเพ่ิงเข้ามาใหม่ 

ความกลมเกลียวทางด้านภาษา ศีลธรรม และพฤติกรรมทีผู่้คนกลุ่มมากได้สร้างข้ึน
จากการเรียนรู้ และใช้เป็นทิศทางในการด ารงชีพเพ่ืออยู่ร่วมกันในกลุ่มของตน เรียกว่า “วัฒนธรรม” 
ซ่ึงนักวิจัยส่วนใหญ่ล้วนยอมรับกับวัฒนธรรมข้ามชาติทีย่่อมมีความแตกต่างกันได้ ซ่ึงก็มีอยู่หลายกรณี
ด้วยกัน ทีแ่ม้ว่าประชากรจะอยู่อาศัยในประเทศเดียวกันก็ตาม แตก็่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตาม 
แต่ละพ้ืนที ่ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องตระหนักถึงความแตกต่างในด้านภาษา ประเพณ ีและ
วัฒนธรรมตามภูมิภาคนั้น ๆ ทีพ่วกเขาตั้งใจจะเข้าไปด าเนินธุรกิจบนพื้นทีดั่งกล่าว 

ในกรณขีองนักออกแบบเว็บไซต์ส าหรับการค้าระหว่างประเทศ จ าเป็นต้อง 
มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการเลือกใช้สัญลักษณ์ไอคอนต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอแทนกิจกรรมใด ๆ 
บนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา “รถเข็น (Shopping Cart)” จัดได้ว่าเป็น
สัญลักษณท์ี่ดีในการน ามาใช้เพ่ืองานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ ประเทศ 
ในแถบยุโรปส่วนใหญ่นิยมใช้ “ตะกร้า (Baskets)” ในการบรรจุของที่ซ้ือในร้านค้า ในขณะเดียวกัน
ประเทศออสเตรเลีย ประชากรจะคุ้นเคยกับ “รูปแบบรถเข็น” (เฉพาะรูปรถเข็นเท่านั้น) แต่จะมี 
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ความสับสนทันทีหากมีข้อความก ากับเพ่ิมเติมใต้ภาพว่า “Shopping Cart” เพราะพวกเขาจะเข้าใจ
ผิดว่าเป็นการช็อปปิ้งเพ่ือซื้อรถเข็นของ หรือในประเทศอินเดีย การน ารูปวัวมาใช้ประกอบเป็นภาพ
การ์ตูน เพ่ือล้อเลียนให้เกิดความขบขันไม่ว่าประการใดก็ตาม จะถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม หรือลูกค้า
กลุ่มประเทศมุสลิม ที่มีข้อก าหนดเรื่องการแต่งกายทีม่ิดชิดของสุภาพสตรี เป็นต้น ดังนั้นการตระหนัก
ถึงสิ่งเล็กสิ่งน้อยเหล่านี้ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อความพยายามในการเข้าถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ  

3.4 ปัญหาด้านวัฒนธรรมกับรัฐบาล 
ในบางประเทศมีสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมแบบแปลกไม่เหมือนประเทศใด ๆ 

ด้วยการไม่ตอบรับการสนทนาออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เงื่อนไขทางวัฒนธรรมดังกล่าวในบางครั้ง 
จะน าไปสู่การควบคุมของภาครัฐในการจ ากัดการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยอินเทอร์เน็ต
เป็นเทคโนโลยีทีเ่ปิดกว้างในด้านการสื่อสารและการสื่อสารแบบอิสระ จึงไม่เป็นทีต่้องการหรือ 
ไม่ได้รับการยอมรับส าหรับในบางวัฒนธรรม โดยองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights 
Watch) ไดมี้รายงานว่า ในหลายประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือไม่อนุญาตให้
พลเมืองของตนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยรายงานไดมี้การบันทึกเพ่ิมเตมิว่า รัฐบาลในบางประเทศได้ 
กีดกันการแสดงออกอย่างเสรีในพลเมืองของตน เพ่ือป้องกันไมใ่ห้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทีอ่ยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาล เช่น ประเทศซาอุติอาระเบีย เยเมน และสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ 
ซ่ึงจะมีการกลั่นกรองเนื้อหาที่สามารถน าเสนอได้ภายในประเทศของตนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
ในบางประเทศแม้ว่าจะไม่ได้ห้ามธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แต่ด้วยวัฒนธรรมทีแ่ข็งแกร่งของ
พวกเขา ไดมี้การใช้วิธีทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการด าเนินธุรกิจดังกล่าว เช่น ในประเทศฝรั่งเศส 
สื่อโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ จะต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการปิดป้ายโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์ และยังบริการจัดส่งสินค้าข้ามมายัง
ประเทศฝรั่งเศสด้วย บนหน้าเว็บเพจจะต้องมีเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส เพ่ือเป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งในอเมริกา จึงมีการระบุรายชื่อประเทศ
ต่าง ๆ ทีย่อมรับค าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของตนบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ลูกค้าต่างถิ่นได้รับทราบทั่วกัน 

3.5 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การทีธุ่รกิจจะประสบผลส าเร็จต้องได้พบกับความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

เรื่องความน่าเชื่อถือภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายเดียวกับการขาดแคลน
โครงสร้างพื้นฐานทีใ่ช้สนับสนุนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทั่วโลก โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงข่ายการสื่อสาร 
ทีเ่ปรียบเสมือนทางเดินของข้อมูลในการรับส่งข่าวสารระหว่างกัน และในหลายประเทศด้วยกัน 
ทีอุ่ตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐอย่างเข้มงวด และด้วย
กฎระเบียบทีเ่ข้มงวดบางประเทศ จึงได้สร้างข้อจ ากัดอย่างมากต่อการขยายตัวด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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โดยเฉพาะระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศที่
ก าลังพัฒนา มีค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับทีสู่งมาก เมื่อเทียบกับงานบริการเดียวกันนี้กับประเทศที่พัฒนา
แล้ว สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทีค่ิดจะเข้าร่วมท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กับประเทศดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีราคาแพงมาก  
ท าให้นักท่องเว็บไซต์มีข้อจ ากัดในการเลือกซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์ ส่งผลให้การท่องเว็บไซต์ของพวกเขา
เหล่านั้น จะท่องไปยังเว็บไซต์เฉพาะกิจเท่าทีจ่ าเป็นจริง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทีต่้องการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จในประเทศดังกล่าว ก็จะต้องหันมาใช้สื่อโฆษณาแบบ
ดั้งเดิมแทน เช่น ใบปลิว โบว์ชัวร์ หรือสื่อวิทยุกระจายเสียง เพ่ือโฆษณาให้ผู้คนรู้จักเว็บไซต์ของตน
แทนการอาศัยเครื่องมือค้นหาบนเว็บไซต์อย่าง Search Engines เป็นต้น 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ประเทศไทยถึงแม้ไม่ได้เป็นประเทศที่มปีระชากรเยอะทีสุ่ดหรือร่ ารวยทีสุ่ดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ แต่ก็มีตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีใ่หญเ่ป็นอันดับสี่ในภูมิภาค และคาดว่าจะโตขึ้น 12 เท่า  
เป็นมูลค่าถึง 11.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 ทาง Kinasih, R. (2016 : 1) ได้น าเสนอ
ข้อมูลผ่าน ECOMScape ประเทศไทย ว่ามีแบรนด์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังภาพประกอบ 1.12 

 

ภาพประกอบ 1.12 ภาพรวมการท าตลาดของแบรนด์ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
ทีม่า :  Kinasih, R. (2016 : 1) 

https://drive.google.com/file/d/0B4a2nX0F-78HQmFETThlc28zeW8/view
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และส านักงานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานผลส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 โดยกรอบประชากรทีใ่ช้ในส ารวจในครั้งนี้ ประกอบด้วยประชากรทีเ่ป็น
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 527,324 ราย ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559 : 29-33) ได้อธิบายข้อมูล
จากการส ารวจมา ดังนี้ 

1. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 

2,245,147.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.47 ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด ซ่ึงเติบโต
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 สูงถึงร้อยละ 10.41 และเมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 
พ.ศ. 2558 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B จ านวน 1.33 ล้านล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 59.45 ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2558 รองลงมา คือ มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C จ านวน 509,998.39 ล้านบาท (ร้อยละ 22.72) และมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2G จ านวน 400,339.17 ล้านบาท (ร้อยละ 17.83) 

โดยในส่วนของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2G มาจาก 2 ส่วน คือ มูลค่าทีเ่กิดจาก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) จ านวน 
392,455.84 ล้านบาท (ร้อยละ 17.48) และมูลค่าทีเ่กิดจากผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
หน่วยงานภาครัฐโดยไม่ผ่าน e-Auction จ านวน 7,883.33 ล้านบาท (ร้อยละ 0.35)  

ในขณะที่อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับในปี 
พ.ศ. 2557 พบว่า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท B2B ของปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการเติบโต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.15 ส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท B2C ของปี พ.ศ. 2558 มีอัตรา 
การเติบโตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 23.87 และมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท B2G ของปี พ.ศ. 2558  
มีอัตราการเติบโต เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.30 ตามล าดับ  

หากแบ่งมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2558 ออกเป็นประเภทอุตสาหกรรม จะได้ 
8 หมวดอุตสาหกรรม (ไม่รวม e-Auction) พบว่าอุตสาหกรรมที่มมีูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก
ทีสุ่ดอันดับ 1 ได้แก่ อุตสาหกรรมการให้บริการทีพั่ก มีมูลค่าจ านวน 559,697.54 ล้านบาท (ร้อยละ 
30.21) อันดับ 2 อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่าจ านวน 536,725.26 ล้านบาท  
(ร้อยละ 28.97) อันดับ 3 อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าจ านวน 428,736.23 ล้านบาท (ร้อยละ 
23.14) อันดับ 4 อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีมูลค่าจ านวน 232,721.36 ล้านบาท 
(ร้อยละ 12.56) อันดับ 5 อุตสาหกรรมการขนส่ง มีมูลค่าจ านวน 64,126.76 ล้านบาท (ร้อยละ 3.46) 
อันดับ 6 อุตสาหกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดหาคนออนไลน์และการบริการช าระเงินออนไลน์ 
เป็นต้น มีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 19,091.28 ล้านบาท (ร้อยละ 1.03)  
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อันดับ 7 อุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ มีมูลค่าจ านวน 9,506.93 ล้านบาท (ร้อยละ 
0.51) และอันดับ 8 อุตสาหกรรมการประกันภัย มีมูลค่าจ านวน 2,085.82 ล้านบาท (ร้อยละ 0.11)  

2. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 
จากการคาดการณ์พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  

จะมีมูลค่าประมาณ 2,523,994.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.08 ของมูลค่า ขายสินค้าและ
บริการทั้งหมด เติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 สูงถึงร้อยละ 12.42 เมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B จ านวน 
1,381,513.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.74 ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2559 
รองลงมาคือ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C จ านวน 729,292.32 ล้านบาท (ร้อยละ 28.89) 
และมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2G จ านวน 413,188.75 ล้านบาท (ร้อยละ 16.37) โดยใน
ส่วนของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2G มาจาก 2 ส่วน คือ มูลค่าทีเ่กิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้วิธีการประมูลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) จ านวน 405,056.36 
ล้านบาท (ร้อยละ 16.05) และมูลค่าทีเ่กิดจากผู้ประกอบการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
หน่วยงานภาครัฐโดยไม่ผ่าน e-Auction จ านวน 8,132.39 ล้านบาท (ร้อยละ 0.32)  

ในขณะที่อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท B2B ของปี พ.ศ. 2559 มีอัตราการเติบโต
เพ่ิมข้ึนร้อย ละ 3.50 ส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท B2C ของปี พ.ศ. 2559 มีอัตรา 
การเติบโตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 43.00 และมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท B2G ของปี พ.ศ. 2559  
มีอัตราการเติบโต เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.21 ตามล าดับ 

ซึ่งถ้าแบ่งมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2559 ออกเป็นประเภทอุตสาหกรรมทั้ง 8 
หมวดอุตสาหกรรม (ไม่รวม e-Auction) พบว่า อุตสาหกรรมที่มมีูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อันดับ 1 ได้แก่ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่าจ านวน 731,828.33 ล้านบาท  
(ร้อยละ 34.54) อันดับ 2 อุตสาหกรรมการให้บริการที่พักมีมูลค่าจ านวน 643,033.15 ล้านบาท  
(ร้อยละ 30.35) อันดับ 3 อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าจ านวน 343,866.80 ล้านบาท (ร้อยละ 
16.23) อันดับ 4 อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีมูลค่าจ านวน 281,866.93 ล้านบาท  
(ร้อยละ 13.30) อันดับ 5 อุตสาหกรรมการขนส่ง มีมูลค่าจ านวน 70,316.38 ล้านบาท (ร้อยละ 3.32) 
อันดับ 6 อุตสาหกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดหาคนออนไลน์และบริการช าระเงินออนไลน์  
เป็นต้น มีมูลค่าจ านวน 35,057.56 ล้านบาท (ร้อยละ 1.65) อันดับ 7 อุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง 
และนันทนาการ มีมูลค่าจ านวน 11,300.29 ล้านบาท (ร้อยละ 0.53) และอันดับ 8 อุตสาหกรรม 
การประกันภัย มีมูลค่าจ านวน 1,668.66 ล้านบาท (ร้อยละ 0.08)  
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ภาพประกอบ 1.13 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
ที่มา :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559 : 37)  

จากข้อมูลทีก่ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่ 
จะมีทิศทางการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยมีแรงสนับสนุนมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

ปัจจัยแรก มีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ตลาดนี้มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557  
มีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 502,676 ราย แต่ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน โดยมี
ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นเป็น 527,324 ราย คิดเป็นจ านวนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่พ่ิม
มากขึ้นถึง 24,648 ราย ประกอบกับผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเอจ (Digital Age) มีพฤติกรรมเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และนาฬิกาข้อมือ
อัจฉริยะ (Smart Watch) เป็นต้น ที่มกีารพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แต่กลับมีราคาทีถู่กลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีต กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ทีเ่ติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีทางการสื่อสารและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ ท าให้มีพฤติกรรมหรือรูปแบบการบริโภคอุปโภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต  
การเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลต่อการผลักดันการท าธุรกรรมออนไลน์ภายในประเทศให้เติบโตมาก
ยิ่งขึ้น 

ปัจจัยที ่2 การก าหนดนโยบายของภาครัฐบาลนั้นก็มีส่วนส าคัญในการผลักดันธุรกิจ  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีทีผ่่านมาทีมุ่่งสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย ให้ขยายธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น
ในชุมชนให้มคีวามเข้าใจและสามารถเข้าถึงช่องทางการท าธุรกรรมออนไลน์ ผ่านการฝึกอบรมและ 
บ่มเพาะด้านการขายทีท่างรัฐบาลเป็นผู้จัดหาและสนับสนุน  

อีกทั้งนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่น้นใช้ระบบดิจิทัล 
ในการรองรับการให้บริการภาคธุรกิจการเงินและบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะภาคการสื่อสารและบันเทิง 
ตลอดจนมุ่งเน้นให้สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small & Medium Enterprises : 
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SMEs) ทุกภาคส่วนของไทย ให้สามารถเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือผลักดัน 
ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก 

ปัจจัยที ่3 รูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้หน่วยงาน
หลักของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการก าหนดนโยบายและแผนสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม 
และครบวงจรจากต้นน้ าถึงปลายน้ า ตั้งแต่การสร้างองคค์วามรู้ในเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผู้ประกอบการ การจับคูท่างธุรกิจ (Business Matching) และให้ความส าคัญกับระบบการช าระเงิน
ออนไลน์ ทีเ่ข้ามามีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น Any ID หรือ Prompt Pay  
การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มาตรฐาน  
e-Invoicing และมาตรฐานกลางข้อความการใช้เงิน (National Payment Message Standard) 
เพ่ือให้ข้อมูลการค้าและข้อมูลการช าระเงินเชื่อมโยงกันได้โดยอัตโนมัติแบบ Straight-Through 
Processing ซ่ีงจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดต้นทุนในกระบวนการทางธุรกิจของภาคเอกชน  
ภาคประชาชนและภาครัฐบาลเอง หากกระบวนการในการท าธุรกรรมสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึง
ไดโ้ดยง่าย และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับทีด่ีเยี่ยมนั้น จะช่วยส่งผลต่อการเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ  

นอกจากนีย้ังส่งผลท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) ของคนไทย 
ให้เป็นไปในลักษณะ “Anywhere Anytime Any Devices” ทีส่ามารถท าธุรกรรมได้ทุกที ่ทุกเวลา
และทุกอุปกรณเ์พ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจัยหลักต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการพัฒนา 
การท าธุรกรรมทางออนไลน์ของประเทศให้เติบโตเพ่ิมมากขึ้นอย่างยั่งยืน และทัดเทียมกับ 
ประเทศต่าง ๆ ได้ 
  



31 

บทสรุป 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

มีคุณสมบัติส าคัญ 8 ประการ คือ การมีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง ขอบเขตครอบคลุมทั่วโลก มาตรฐานระดับ
สากลในด้านระบบสื่อสาร ความสมบูรณ์ในข่าวสาร ความสามารถในการโต้ตอบระหว่างกัน  
ความหนาแน่นของสารสนเทศ ความเป็นเฉพาะตัวและการปรับแต่งตามแต่ละบุคคล และก่อเกิด
เทคโนโลยีทางสังคม โดยมิติของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น บริกแอนด์มอร์ตาร์  
คลิกแอนด์มอร์ตาร์ และคลิกแอนด์คลิก โดยมีกรอบการด าเนินงานมีสิ่งทีเ่กี่ยวข้อง คือ คน นโยบาย
สาธารณะ การตลาดและการโฆษณา งานบริการสนับสนุน และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งประเภทของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งออกได้เป็น ภาคธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) 
ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) ผู้บริโภคกับภาคธุรกิจ (C2B) ภาคธุรกิจกับพนักงาน (B2E) และส่วนของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยหลักที่มตี่อการขับเคลื่อนไปสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมปีระโยชน์ ต่อองค์กร ต่อผู้บริโภค และต่อสังคม 
แตมี่ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีและทีไ่ม่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ส่วนปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
ได้แก่ ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ ด้านภาษา ด้านวัฒนธรรม ด้านรัฐบาล ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป็นต้น จากมลูค่าปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 จะพบว่ามีทิศทาง การเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกป ี
โดยมีแรงสนับสนุนมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ มีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ตลาดนี้
เพ่ิมข้ึนเป็น 527,324 ราย การก าหนดนโยบายผลักดันจากภาครัฐ และรูปแบบการท าธุรกรรม
ทางการเงินทีเ่ข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วและสะดวกสบาย 

 





ค ำถำมท้ำยบทที่ 1 

1. ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อภาคธุรกิจ จะมีความคล้ายคลึงกับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีใดบ้าง เพราะเหตุใด 

2. ความแตกต่างระหว่างธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) คืออะไร 

3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกนิยามจากมุมมองทางด้านใด 
4. คุณสมบัติเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
5. มิติของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาจากอะไร จงอธิบาย 
6. รูปแบบการด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจ าแนกได้กี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
7. ผู้บริโภคกับภาคธุรกิจ (Consumer-to-Business : C2B) คืออะไรบ้าง จงอธิบาย 
8. ปัญหาปกติที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย

อะไรบ้าง  
9. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร 
10. แนวโน้มในอนาคตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

เนื้อหา 
1. ควำมหมำยตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ 
2. กลไกตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ 
3. คนกลำงในตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ 
4. กำรปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำออนไลน์ 
5. กำรแลกเปลี่ยนและกำรต่อรองออนไลน์ 
6. กำรประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
7. กำรแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
8. ผลกระทบของกำรแข่งขันบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยควำมหมำยของตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยกลไกตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยกลไกกำรปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถขยำยควำมของบทบำทและคุณค่ำของคนกลำงในตลำดกลำง

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยกำรแลกเปลี่ยนและกำรต่อรองออนไลน์ได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยกำรประมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กำรแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ 
8. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแข่งขันบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 2 เพ่ิมเติม 
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6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 2 
7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 



บทที่ 2 

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

การทีจ่ะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ นั้นจ าเป็นจะต้องมีแหล่งหรือศูนย์กลางใน
การแลกเปลี่ยน โดยมีชื่อว่า ตลาด เป็นแหล่งหรือศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งตลาดในยุคดิจิทัลได้มีรูปแบบของตลาดที่ต่างจากเดิม โดยน าเอาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเว็บไซต์ เทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีการสื่อสาร 
เป็นต้น น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้าหรือบรกิารโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงท าให้เกิดศูนย์กลางในการด าเนินธุรกรรมที่มชีื่อว่า 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market Place : e-Marketplace) ทีเ่ป็นตลาดเสมือนทีเ่ปิด
ให้ผู้ซื้อและผู้ขายหลาย ๆ ราย ได้พบปะเพ่ือท าธุรกรรมแบบออนไลน์ ซ่ึงสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ 
ทุกเวลา และการแลกเปลี่ยนในที่นี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่เงินตรา แต่ยังสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า
โดยไม่ต้องใช้เงินได้อีกด้วย (Barter System) การที่มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยก็ท าให้ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกด้าน เช่น การแลกเปลี่ยน การซื้อขาย การประมูล  
การเจรจาต่อรอง การประชุมสายทางไกลผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงยังมีเครื่องมือทีส่ามารถช่วยให้
การซื้อขายสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้ 

ความหมายตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์
ตลาดและตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายเหมือนกันตรงที่มีสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า

หรือบริการต่าง ๆ แต่ก็มีในเรื่องของกระบวนการ ภาพลักษณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผู้นิยาม
ให้ความหมายของตลาด (แบบดั้งเดิม) และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

1. ตลาด (Maket) 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 52) ได้อธิบายว่า ตลาด หมายถึง สถานที่ทีเ่ป็นชุมชนหรือ

เป็นทีชุ่มนุมเพ่ือซื้อและขายสินค้าทีอ่ยู่ในรูปของวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปเป็นประจ า หรือซ้ือเป็น 
ครั้งคราว หรือตามวันทีก่ าหนด โดยทีต้ั่งของตลาดอาจมีเพียงทีเ่ดียว หรือหลายที่ทีต่ั้งอยู่ใกล้กันใน
บริเวณที่มที าเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเหมาะจะเป็นทีน่ัดพบ หรือเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคนในชุมชนนั้น ๆ 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2558 : 7-8) ได้อธิบายไว้ว่า ค าว่า “ตลาด” ในความหมายดั้งเดิม
หมายถึงสถานที่ แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เช่น ตลาดพระโขนง ตลาดประตูน้ า เป็นต้น ส่วนใน
ความหมายปัจจุบันได้หมายถึง สถานที่แต่หมายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ รวมกันก่อให้เกิด 
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การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยประกอบด้วยบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมคีวามสนใจที่จะซื้อสินค้า
เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น ความต้องการ และเพ่ือสร้างความพ่ึงพอใจตามที่ตนคาดหวัง และมีปัจจัย
ที่จะหาสิ่งที่ต้องการไมว่่าจะเป็น เงิน เวลา หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการ เมื่อมีทั้งสอง
องค์ประกอบนี้รวมกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ต้องการซื้อและผู้ต้องการขาย 

วิทวัส รุ่งเรืองผล (2558 : 7) ได้อธิบายว่า ตลาดมีความหมายสองนัย ความหมายแรก คือ 
สถานที่ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน เพื่อตกลง แลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการกัน อีกความหมาย คือ 
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความสามารถในการหาซื้อสินค้าบริการหนึ่ง ๆ 

จากผู้นิยามความหมายของตลาด สามารถสรุปได้ว่า ตลาด คือ สถานที่หรือศูนย์กลาง
พบปะของผู้ซื้อและผู้ขายที่สามารถเจรจาต่อรอง ตกลง แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดย
อิสระในรูปแบบที่ต้องเผชิญหน้าทั้ง 2 ฝ่าย 

2. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีมาร์เก็ตเพลส (e-Marketplace) ได้มผีู้นิยามความหมาย

ไว้ดังนี้ 
กมล ชัยวัฒน์ (2555 : 45) อธิบายว่า ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ตลาดกลางในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์จะจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรม จัดเตรียม
โครงสร้างและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 52-53) ได้อธิบายว่า ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีค าจ ากัด
ความไม่แตกต่างไปจากความหมายของตลาดกลาง แตมี่การน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จงึท าตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
อยู่ไม่น้อย โดยเป็นตลาดกลางทีเ่ป็นแหล่งรวมของสินค้าและบริการจากผู้ขายจ านวนมาก ด้วย 
การเป็นสื่อกลางในการซื้อขายระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจด้วยกันหรือขายให้กับผู้บริโภคท่ัวไป 
ทั้งนี้ผู้ขายในตลาดอิเล็กทรอนิกส์นอกจากการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ภายในประเทศแล้ว ยังเปิด
โอกาสในการต้อนรับลูกค้าที่มาจากประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกอีกด้วย 

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน (2558 : 1) ได้อธิบายว่า  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตลาดกลางที่รวบรวมสินค้าและร้านค้า หรือบริษัทจ านวนมากมาย  
ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ หรือคล้ายตลาดนัดที่รวบรวมสินค้ามากมาย เป็นเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขาย
สินค้า บริการ ธุรกิจ ร้านค้าจ านวนมาก โดยอยู่ในรูปแบบตลาดนัดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด 24 
ชั่วโมง เช่น lnwshop.com, Kaidee.com เป็นต้น และเปิดให้ผู้ซ้ือ ผู้ขายเข้ามาท าการติดต่อซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางรูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางการค้า และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลท าให้กิจกรรมทาง 
การตลาดกระบวนการซื้อขาย มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2559 : 21) อธิบายว่า ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเว็บไซต์ที่ท า
หน้าที่เหมือนตลาดกลาง รวบรวมสินค้าและร้านค้า หรือบริษัทต่าง ๆ ที่สามารถเข้ามาท าการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจ าหน่ายได้ ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมโอกาสขยายฐานลูกค้าไปได้ทั่วโลก 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2559 : 1) ได้
อธิบายว่า ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตลาดกลางของการติดต่อซื้อและขายสินค้าหรือบริการในสื่อ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นทั้งแหล่งข้อมูลส าคัญและช่องทางการด าเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจอย่างมาก ซ่ึง e-Marketplace ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การด าเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจจะสามารถน าสินค้าหรือบริการมาเสนอขายแก่ผู้สนใจใน e-Marketplace ได้ พร้อมกับ 
การค้นหาผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) และพันธมิตรธุรกิจ (Alliance) ใน e-Marketplace  
ในเวลาเดียวกันได้ 

จากผู้นิยามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้นิยามหรือให้ความหมายของ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถสรุปได้ว่า ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) คือ แหล่งรวมการติดต่อซื้อและขาย
สินค้าหรือบรกิารต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีต่าง ๆ มารองรับเพ่ือให้ 
การแลกเปลี่ยนซื้อขายท าได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และติดตามทุกขั้นตอนของการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 

กลไกตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากท่ีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแหล่งรวมการติดต่อซื้อและขายสินค้าหรือบริการ

ต่าง ๆ แล้วนั้น ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีสิ่งที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. หน้าทีข่องตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่ของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ ผู้ขาย  
คนกลางและสังคม โดยรวมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ สินค้า บริการ และการช าระเงิน 
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ ได้ (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2559 : 2) ดังต่อไปนี้ 

1.1 สารสนเทศ (Information) ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะให้
การบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่เหล่าสมาชิกทั้งฝ่ายซื้อและผู้ขาย เพื่อจะได้น าข่าวสารทีไ่ด้รับมา
ประกอบการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจในการซื้อขายสินค้าและบริการ 
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1.2 สินค้า (Goods) เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการค้าข้ึนในตลาด ที่ท า
ให้ผู้ซื้อหลายรายและผู้ขายหลายรายมาพบปะกันเพ่ือด าเนินธุรกรรมด้านการค้าขาย โดยใช้ตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและซื้อขาย  

1.3 การบริการ (Services) ถือว่าเป็นสินค้าในอีกรูปแบบหนึ่งและจัดเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดมูลค่าต่อระบบการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น การให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า  
การติดตามผลในการใช้สินค้าหรือบริการ เป็นต้น 

1.4 การช าระเงิน (Payments) เป็นอีกหนึ่งส่วนส าคัญที่จะท าให้การซื้อขายเป็นไปได้
อย่างสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม ค าว่า ตลาด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ  
ก็ตาม จะมีหน้าที่หลักอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ จับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อ านวยความสะดวกใน 
การท าธุรกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การเตรียมสินค้า บริการ การช าระเงิน การจัดเตรียม
โครงสร้างและกฎระเบียบ เช่น กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพ่ือช่วยให้ 
การด าเนินธุรกรรมภายในตลาดมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นและมีมาตรฐาน 

2. ชนิดของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีหลายหลายชนิด ซึ่งสามารถแบ่งตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ (ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2553 : 17-21) ดังนี้ 
2.1 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แบบส่วนตัว (Private e-Marketplace)  

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แบบส่วนตัว เป็นตลาดที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวและ 
ถูกด าเนินการโดยสถานประกอบการแห่งเดียว ซึ่งอาจเปิดบริการแก่สมาชิกเป็นการเฉพาะ โดยจะไม่
เปิดเผยแก่สาธารณชน และยังสามารถเป็นทั้งตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้ขายและตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้ซื้อได้ 

2.1.1 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้ขาย (Sell-Side e-Marketplace)  
เป็นการด าเนินธุรกิจขายสินค้าหรือบริการให้กับองค์กรอ่ืน ๆ จากตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ของตนหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เปิดให้บริการ โดยด าเนินการแบบ  
One-to-many (ผู้ขายรายเดียวแตผู่้ซื้อหลายราย) ด้วยการขายตรงผ่านแค็ตตาล็อกออนไลน์ ซึ่งมี 
ความคล้ายคลึงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C โดยที่ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แบบ Sell-Side 
ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานมากกว่าเป็นรายบุคคล ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ 
Cisco.com ที่เปิดบริการตลาดกลางแบบ Sell-Side ที่ลูกค้าตามองค์การต่าง ๆ สามารถสั่งซื้อ
อุปกรณ์เครือข่ายตามรุ่นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนอีแค็ตตาล็อก (ก าหนดให้ลูกค้า) หรือลูกค้าอาจจะ 
สั่งประกอบตามคุณสมบัติเฉพาะ (ลูกค้าก าหนดเอง) ก็ได้ ในกรณีท่ีมีมูลค่าการซื้อขายจ านวนมาก 
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2.1.2 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้ซื้อ (Buy-Side e-Marketplace)  
เป็นตลาดกลางที่ใช้ส าหรับการจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ค้าหลายราย 

ด้วยการด าเนินการแบบ Many-to-One (ผู้ขายหลายรายแต่ผู้ซื้อรายเดียว) เช่น องค์กรภาครัฐ  
ได้ใช้ระบบการจัดซื้อผ่านบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายต่าง ๆ ที่เข้าร่วม 
เป็นสมาชิก และสามารถเสนอราคาเพ่ือประกวดราคาซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2.2 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แบบสาธารณะ (Public e-Marketplaces)  
โดยทั่วไปตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แบบสาธารณะจะด าเนินธุรกิจในรูปแบบ B2B 

และบ่อยครั้งที่เจ้าของระบบจะเป็นบุคคลที่สาม (ไม่ใช่ตัวผู้ซื้อหรือตัวผู้ขาย) ซึ่งอาจมาจาก 
การรวมกลุ่มของบุคคลแล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มร่วมค้า (Consortium) ขึ้นมา โดยตลาดกลางดังกล่าว 
จะบรกิารผู้ซ้ือและผู้ขายหลายรายด้วยกัน หรือเป็นไปในรูปแบบ Many-to-many ที่รู้จักกัน 
ในนามของ “ตลาดแลกเปลี่ยน (Exchanges)” ที่ใช้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทางการค้า เช่น  
ตลาดหุ้น โดยจะเปิดสาธารณะ และถูกควบคุมดูแลโดยรัฐบาลหรือเจ้าของตลาดหุ้น เป็นต้น 

3. ส่วนประกอบและผู้มีส่วนร่วมในตลาดกกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถานที่ท่ีท าให้ผู้คนสามารถได้ทั้งสินค้าที่จับต้องได้ และ

สินค้าเป็นแบบดิจิทัล ด้วยวิธีออนไลน์ ซ่ึงส่วนประกอบหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะประกอบไปด้วย 
(ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, 2553 : 14-16) ดังต่อไปนี้ 

1.1 ลูกค้า (Customers)  
มีคนจ านวนมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก ที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าและบริการ

ผ่านการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มลูกค้าเหล่านี้มุ่งเน้นหาสินค้าราคาถูก สินค้าท่ีสามารถก าหนด
คุณสมบัติได้ตามที่ตนต้องการ การค้นหาของสะสม ความบันเทิง การเข้าสังคมออนไลน์ และอ่ืน ๆ 
โดยพวกผู้คนเหล่านี้สามารถด าเนินการหรือขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหา
ข่าวสาร การเปรียบเทียบสินค้า การเสนอราคาเพ่ือการประมูล และในบางครั้งก็มีเรื่องการเจรจา
ต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้มีขนาดใหญ่มาก คิดเป็นจ านวนกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ 
ของกิจกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

1.2 ผู้ขาย (Sellers)  
มีร้านค้าจ านวนนับล้านที่ตั้งอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งการโฆษณาเพ่ือน าเสนอ 

ความหลากหลายในตัวสินค้าแต่ละรายการ โดยเจ้าของร้านค้าเหล่านี้อาจก่อตั้งโดยสถานประกอบการ 
ตัวแทนรัฐบาล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และในทุก ๆ วันก็จะมีการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ 
โดยผู้ขายสามารถท าธุรกิจขายตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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1.3 สินค้าและบริการ (Products and Services)  
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท าให้ตลาดแบบดั้งเดิมได้ปรับเปลี่ยนมาสู่ตลาดใหม่ในโลก 

ของไซเบอร์สเปซจึงก่อเกิดมาร์เก็ตสเปซขึ้นมา ส าหรับข้อแตกต่างหลัง ๆ ระหว่างตลาดแบบดั้งเดิม
กับมาร์เก็ตสเปซก็คือสินค้าและบริการที่แลกเปลี่ยนกันในมาร์เก็ตสเปซ จะถูกด าเนินการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดทั้งสองประเภทจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital 
Products) และส่งมอบผ่านอินเทอร์เน็ตถึงมือลูกค้าได้ทันที เช่น ซอฟต์แวร์ เกม ภาพยนตร์ และ
เพลง เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นการแปลงเป็นดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และเพลง มีความเป็นไปได้ 
ที่จะน าไปสู่การแปลงรูปสินค้าและบริการให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้อีกเป็นจ านวนมาก 

1.4 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  
โครงสร้างพื้นฐานของมาร์เก็ตสเปซตัวหลัก ๆ จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.5 การด าเนินงานส่วนหน้า (Front End)  

เป็นส่วนของหน้าร้าน (หน้าเว็บเพจ) ที่ใช้เป็นช่องทางในการต้อนรับลูกค้า ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยเว็บพอร์ทัลของผู้ขายแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรถเข็นอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ 
ในการสืบค้นข้อมูล เครื่องมือในการประมูล และช่องทางในการช าระเงิน เป็นต้น 

1.6 การด าเนินงานส่วนหลังร้าน (Back End)  
ทุก ๆ กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 

การรวบรวมใบสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การบัญชีและการเงิน การประกันภัย 
กระบวนการช าระเงิน การบรรจุหีบห่อและการส่งมอบสินค้า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเรียกว่า  
งานส่วนตัว หรือด าเนินงานส่วนหลัง (Back End)  

1.7 คนกลาง (Intermediaries)  
ในทางการตลาด จะมีคนกลางซึ่งเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย  

ในขณะเดียวกันเหล่าคนกลางแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะท าหน้าที่บริการตามบทบาทที่ได้รับ 
การมอบหมายไว้ โดยบทบาทของคนกลางอิเล็กทรอนิกส์จะมีความแตกต่างจากคนกลางแบบปกติ
ทั่วไป (เช่น พ่อค้าขายส่ง) ตัวอย่างเช่น คนกลางแบบออนไลน์ จะสร้างและจัดการงานเกี่ยวกับตลาด
ออนไลน์ เพื่อช่วยจับคู่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบปะกัน หรือจัดการเรื่องงานขายเพ่ือให้การท าธุรกิจ
เหล่านั้นจบลงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งปกติจะสนับสนุนงานธุรกรรมจ านวนมาก ๆ รวมถึงงานบริการอ่ืน ๆ  
ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้อยู่ก่อนแล้ว โดยการด าเนินงานของคนกลางแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ 
จะเป็นระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ 
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1.8 คู่ค้าทางธุรกิจรายอื่น ๆ (Other Business Partners)  
นอกจากคนกลางแล้ว ยังมีคู่ค้าทางธุรกิจรายอื่น ๆ เช่น การส่งสินค้าทางเรือ การใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อท างานร่วมกันตลอดภายในห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น 
1.9 งานบริการสนับสนุน (Support Services)  

มีงานบริการสนับสนุนต่าง ๆ อยู่จ านวนมาก ตั้งแต่การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(เช่น การบริการช าระเงินที่นอกจากมีหน่วยรับบริการช าระเงินแล้ว ยังมีการออกเอกสารทีเ่ป็น 
ลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการช าระเงินออนไลน์) จนถึงการบริการฝากทรัพย์สินกับผู้ให้บริการเนื้อหา 
(Content Providers) 

คนกลางในตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์
คนกลางจัดเป็นคนมีบทบาทส าคัญในทางการค้า โดยเป็นผู้จัดหาทุกวิธีการทุกอย่าง เช่น  

การสนับสนุนกิจกรรมหรือบริการไปยังผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถด าเนินได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม 
ในทางการตลาดจะมีคนกลางอยู่จ านวนมากหลากหลายชนิด โดยคนกลางที่มีอยู่จริงในโลกจริง เช่น 
ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก ดังภาพประกอบ 2.5 โดยคนกลางในโลกออนไลน์สามารถแบ่งออกได้ 
(ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, 2553 : 26-28) ดังนี้ 

 

ภาพประกอบ 2.1 แบบจ าลองระบบคนกลางด้านสารสนเทศและการไหลของสารสนเทศ 
ที่มา :  ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2553 : 27)  
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1. นายหน้า (Brokers)  
อาจเป็นสถานประกอบการหรือบริษัทที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรม

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพ่ือให้การซื้อขายสามารถเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
2. คนกลางด้านสารสนเทศ (Infomediaries)  

ในโลกของไซเบอร์สเปชจะมีคนกลางบางประเภทที่ใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือใน 
การสนับสนุนและควบคุมการไหลของสารสนเทศ (Information Flow) ที่ไหลไปมาระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายผ่านระบบตัวกลาง ที่รู้จักกันในนามว่า “Infomediaries” ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่ท าหน้าที่ 
เป็นคนกลางด้านสารสนเทศ จะท าการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่มีปริมาณมาจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบ่อยครั้งที่สารสนเทศดังกล่าว จะถูกขายให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง
อีกทอดหนึ่ง โดยคนกลางด้านสารสนเทศจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

ประเภทแรก เป็นกรณีผู้บริโภคท่ีเข้าไปยังเว็บไซต์คนกลาง แล้วสั่งให้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ เป็นการเฉพาะ เพื่อจะได้น าสารสนเทศที่ได้ไปพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ  
โดยทางเว็บไซต์จะได้รับค่านายหน้าจากผู้ขายหากลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อ 

ประเภทที่สอง เป็นรูปแบบที่ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี โดยคนกลางจะท าหน้าที่ 
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจจากผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง แล้วขายข้อมูลดังกล่าวให้กับภาคธุรกิจ 

โดยที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคอาจโต้ตอบกันโดยตรงในตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ผลิตจะ
เตรียมข่าวสารให้กับลูกค้าเพ่ือให้พิจารณาในการเลือกซ้ือสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตจะเป็น 
ผู้ก าหนดราคาด้วยตนเอง และในบางครั้งก็มีการต่อรองเรื่องราคา อย่างไรก็ตาม การโต้ตอบกัน
โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในบางครั้งอาจท าไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาคนกลาง ซ่ึงไม่ว่า 
คนกลางนั้นจะเป็นมนุษย์หรือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม การปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างผู้ผลิต
กับผู้บริโภค มีข้อจ ากัด 5 ประการ ดังนี้ 

2.1 ต้นทุนด้านการค้นหา 
มีความเป็นไปได้ว่า ผู้จัดหาและผู้บริโภคอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการค้นหาข่าวสาร

ต่าง ๆ ค่อนข้างสูง เนื่องจากในตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ผลิตนับพันรายที่มกีารแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างผู้คนนับพันกับผู้บริโภคนับล้าน ท าให้ผู้ผลิตอาจพบปัญหาการประเมินความต้องการที่ถูกต้อง
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยสินค้าที่พึงประสงค์ของลูกค้าบางรายการอาจไม่ได้รับ 
การผลิตเลย เพียงเพราะว่าไม่มีผู้ใดได้ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา ดังนั้นจึงมีบาง
ตัวกลางที่น าฐานข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้ามาพยากรณ์ความต้องการ ซึ่งมีส่วน
ช่วยลดต้นทุนด้านการค้นหาได้ วิธีก็คือจะเลือกเส้นทางข่าวสารระหว่างผู้จัดหากับผู้บริโภค และ 
ท าการจับคู่ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการเหล่านั้น 
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2.2 การขาดความเป็นส่วนตัว 
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีความประสงค์ท่ีจะรักษาความลับ หรืออย่างน้อยต่างก็

ต้องการปกปิดข้อมูลส าคัญบางอย่างในทางการค้า ระบบคนกลางสามารถถ่ายทอดข้อความและ
ก าหนดราคา โดยเป็นผู้ด าเนินงานแทน ท าให้ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

2.3 ข่าวสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ผู้ซื้ออาจต้องการข้อมูลข่าวสารมากกว่าที่ผู้ขายได้จัดเตรียมเอาไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง หรือความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นคนกลางก็สามารถ 
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อชดเชยจากสิ่งที่มีอยู่ 

2.4 ความเสี่ยงด้านสัญญา 
ผู้บริโภคอาจจะปฏิเสธการช าระเงินภายหลังจากได้รับสินค้า หรือผู้ผลิตอาจส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้อยกว่าหรือการบริการหลังการขายไม่ดีพอ ระบบคนกลางพอที่จะมีเครื่องมือ
ช่วยลดความเสี่ยงลงได้ประการแรก นายหน้าสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพฤติกรรมของ 
ผู้จัดหาหรือผู้บริโภคให้แก่สาธารณะรับทราบ ประการที่สอง คือ การแจ้งความและมอบหมายให้
ต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนประการที่สาม คือ การประทับตราที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติ ซึ่งตรา
ดังกล่าวจะบ่งบอกถึงสถานะระดับความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้นั้น ซึ่งหากผู้ใดถูกประทับตราว่าเป็น
บุคคลที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรืออยู่ในรายการบัญชีด า ย่อมท าให้เขาผู้นั้นอยู่ในแวดวงทางธุรกิจได้
ยากล าบากขึ้น แต่ก็สามารถลบตราประทับเหล่านั้นได้ หากปรับพฤติกรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เงื่อนไข ซึ่งเครื่องมือส าคัญท้ังสามประการในอุตสาหกรรมสินเชื่อที่ใช้บัตรเครดิต (เครดิตบูโร) นี้ เพ่ือ
บันทึกสถานะบัญชีเพ่ือลดความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแจ้งความเพ่ือร้องต่อศาล ทั้งนี้ก็เพ่ือลด 
ความเสี่ยงต่อหนี้สูญ และปรับพฤติกรรมลูกหนี้ให้มีวินัยทางการเงินที่ดี 

2.5 การก าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม 
การโก่งราคาผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อผู้จัดหาและผู้บริโภคพลาดโอกาสในการซื้อขาย

ร่วมกัน ระบบคนกลางสามารถใช้กลไกการก าหนดราคา เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวกับการค้นหา 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดการกับความไม่สมดุลของการซื้อขายในตลาดหุ้น เป็นต้น 

3. ตัวแทนจัดจ าหน่ายในภาคธรุกิจ B2B (Distributors in B2B)  
จัดเป็นคนกลางชนิดพิเศษส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ B2B หรือที่เรียกว่า  

e-Distributor โดยคนกลาง (เว็บไซต์) เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับผู้ผลิตกับผู้ซื้อระดับองค์กร (ลูกค้า)  
ด้านการรวบรวมแค็ตตาล็อกจากผู้ผลิตหลาย ๆ ราย แล้วน ามาเก็บไว้ในที่เดียวกัน ดังนั้นภายใน 
แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ก็จะมีรายการสินค้าต่าง ๆ จ านวนมากท่ีมาจาก
ร้านค้าหรือตัวแทนจ าหน่ายรายต่าง ๆ (บางครั้งอาจมีจ านวนนับพัน) ที่ถูกน ามาเสนออยู่บนเว็บไซต์
ของคนกลางเพียงแห่งเดียว 
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การปฏิสัมพันธ์กับลกูค้าออนไลน์ 
การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน 

ส าหรับกลไกการปฏิสัมพันธ์บนตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Storefronts)  

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 60-61) และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547 : 29) ได้อธิบายว่า
เป็นร้านค้าบนเว็บไซต์ทีถู่กจัดตั้งขึ้นโดยสถานประกอบการใดสถานประกอบการหนึ่ง เพ่ือขายสินค้า
และบรกิาร โดยด าเนินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับร้านค้าเหล่านี้อาจเป็นผู้ผลิต เช่น Dell.com 
หรือเป็นร้านค้าปลีก เช่น Walmart.com ทีส่ามารถเปิดขายสินค้าแก่บุคคลทั่วไปจากทางบ้าน หรือ
ขายให้กับภาคธุรกิจต่าง ๆ  

ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีกลไกอยู่หลายอย่างทีส่ามารถน าไปสู่การขายออนไลน์ โดยกลไก
ทีน่ิยมหรือพบมากทีสุ่ด มีดังนี้ 

1.1 แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Catalog) เป็นตัวชว่ยทีท่ าให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงรายการสินค้าต่าง ๆ ตามแต่ละประเภทอย่างง่ายและรวดเร็ว พร้อมข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจ 

1.2 เครื่องมือค้นหา (Search Engine) เป็นตัวช่วยทีท่ าให้ผู้บริโภคค้นหาสินค้าหรือสิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการในเว็บไซต์ 

1.3 รถเข็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shopping Carts) เป็นตัวช่วยทีท่ าให้ผู้บริโภค
บรรจุสินค้าทีต่้องการซื้อและพร้อมค านวณยอดเงินที่ต้องช าระ 

1.4 การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นตัวช่วยทีก่ารอ านวยความสะดวกใน 
การก าหนดพ้ืนที่การประมูล การเข้าร่วมเสนอราคาประมูล และการประมวลผลต่าง ๆ ในการประมูล 

1.5 ช่องทางการช าระเงิน (Payment Gateway) เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ในเรื่องของการช าระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ 

1.6 การจัดส่งสินค้า (Shipment) เป็นการจัดการในเรื่องการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า 
1.7 การบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นการบริการหลังการขาย เช่น  

การให้ค าปรึกษาในการใช้งานหรือแก้ปัญหาทีเ่กิดขึ้น การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนคืนสินค้า  
การบริการการติดตั้ง การตรวจเช็คสภาพสินค้า เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 2.2 ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ Apple Store (Apple.com)  
ทีม่า :  Apple (2016 : 1)  

2. ห้างสรรพสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Malls)  
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 62-65) และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547 : 30) ได้อธิบายว่า 

นอกเหนือจากเลือกซ้ือสินค้าตามร้านค้าหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคยังสามารถเลือกซ้ือสินค้า
ภายในห้างสรรพสินค้าออนไลน์ หรือเรียกว่า อีมอลล์ (e-Malls) ซ่ึงคล้ายกับห้างสรรพสินค้าที่มี 
อยู่จริง โดยอีมอลล์เป็นสถานทีส่ าหรับเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ ทีภ่ายในห้างจะมีร้านค้าต่าง ๆ ตั้งอยู่ 
เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น lnwshop.com และ Lazada.com ซ่ึงเป็นอีมอลล์ที่ให้ลูกค้าเข้าแวะชม 
เพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการ โดยหน้าเว็บไซต์จะเป็นแหล่งรวมของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีไ่ด้รับการจัดหมวดหมู่ 
ในรูปแบบทีเ่รียกว่า เว็บไดเร็กทอรี (Web Directory) แต่ละหมวดหมู่อาจมีหมวดหมู่ย่อยลงไปได้อีก 
นอกจากนีย้ังอาจเตรียมเครื่องมือค้นหาเพ่ือสร้างความสะดวกแก่ลูกค้าในการค้นหาข้อมูลย่อยลงไปได้ 
นอกจากนั้นยังอาจเตรียมเครื่องมือค้นหาเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีอยู่จริง ด้วยการด าเนินธุรกิจ 
ในรูปแบบ Click-and-Mortar ในขณะทีอี่มอลล์บางแห่งจะเป็นร้านค้าปลีกแบบเสมือนที่ไมมี่หน้าร้าน
อยู่จริง 
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ภาพประกอบ 2.3 หน้าแรกของห้างสรรพสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Wemall.com 
ทีม่า :  แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ (2559 : 1) 

2.1 ร้านค้าหรือมอลล์ทีข่ายสินค้าเฉพาะอย่าง 
จัดเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าบางชนิดเท่านั้น เช่น หนังสือ ดอกไม้ ไวน์ รถ ของเล่น หรือ

สัตว์เลี้ยง (แต่เดิม Amazon.com จัดเป็นร้านค้าประเภทนี้ ซึ่งมกีารจ าหน่ายเพียงเฉพาะหนังสือ  
แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านค้าแบบทั่วไปแล้ว) ส่วน OfficeMate ก็จะจ าหน่ายเฉพาะ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

 

ภาพประกอบ 2.4 เว็บไซต์ Office Mate ร้านค้าทีจ่ าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างออนไลน์ 
ทีม่า :  ซีโอแอล (2559 : 1)  
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2.2 ร้านค้าทีจ่ าหน่ายสินค้าภายในภูมิภาคกับจ าหน่ายนอกประเทศ 
จะเป็นร้านค้าในลักษณะร้านขายของช าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Grocers) หรือร้านขาย

เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ จะจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่ภูมิภาคเดียวกันหรืออยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น Parknshop.com จะบริการเฉพาะชุมชนในฮ่องกงเท่านั้น ไม่รับ
บริการส่งออกไปยังนอกประเทศ ซ่ึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีร้านค้าภูมิภาคบางรายจะบริการขายสินค้า
และการส่งออกไปยังนอกประเทศ หากลูกค้ายินยอมช าระค่าขนส่งและค่าประกันภัยเอง เช่น เว็บไซต์ 
Hothothot.com เป็นต้น 

2.3 ร้านค้าแบบ Pure-play กับ Click-and-Mortar 
ร้านค้าอาจด าเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว (Pure-Play หรือ 

Virtual) เช่น Amazon.com, Buy.com, Newegg.com หรือ Cattoys.com โดยร้านค้าเหล่านี้ 
จะไม่มีแหล่งทีต่ั้งอยู่จริง กล่าวคือ เป็นเพียงหน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอย่างบนหน้าเว็บไซต์
เท่านั้น ในขณะทีบ่างร้านค้าจะมีแหล่งที่ตั้งอยู่จริง พร้อมกับเปิดบริการขายแบบออนไลน์ด้วย เช่น 
Walmart.com, 1800flowers.com และ Se-ed.com เป็นต้น 

3. พอร์ทัลบริการข้อมูลข่าวสาร (Web/Information Portals)  
จากการเติบโตด้านการใช้อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายองค์กรต้อง

เผชิญกับปัญหาการได้รับสารสนเทศในปริมาณมากในระดับทีแ่ตกต่างกันออกไป ซ่ึงข่าวสารเหล่านั้น
จะกระจายอยู่ทั่วไปในรูปแบบของเอกสาร อีเมล และฐานข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงไปถึงตาม
ระบบต่าง ๆ ดังนั้นในการเข้าถึงเพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวสารทีถู่กต้องตรงตามทีต่้องการเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กรในด้านผลผลิตทีไ่ม่คุ้ม
กับเวลาทีต่้องเสียไป พนักงานอาจต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันกับการค้นหาข้อมูลข่าวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาแนวทางหนึ่งก็คือการใช้เว็บพอร์ทัล โดยพอร์ทัลเปรียบเสมือนประตูไปสู่
ข่าวสารทีต่้องการที่ถูกน ามาใช้กับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืน ๆ (เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร และอีเลิร์นนิ่ง) จนเป็นทีม่า
ของเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงและการสร้างดัชนี (เช่น Google) ทีไ่ด้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือมุ่งไปยัง
เนื้อหาข่าวสารที่มอียู่จ านวนมหาศาล 

เว็บพอร์ทัลหรือเว็บท่า จึงเป็นจุดเข้าถึงจุดเดียวทีด่ าเนินงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ 
ในการให้ข่าวสารส าคัญ ๆ ทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการเชื่อมโยงบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามก็มีเว็บพอร์ทัลหลายแหล่งด้วยกัน ทีผู่้ใช้สามารถเข้าไปปรับแต่งให้ตรงตาม
คุณสมบัติของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกับอุปกรณ์ไร้สายก็จะน าไปสู่พอร์ทัลระดับองค์กรได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของพอร์ทัลชนิดต่าง ๆ  
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3.1 พอร์ทัลสาธารณะ (Public/Commercial Portals)  
เป็นเว็บพอร์ทัลทีน่ าเสนอเนื้อหาเพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชนที่หลากหลาย และ 

ยังจัดเป็นพอร์ทัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนอินเทอร์เน็ตด้วย โดยมีจุดประสงค์แก่ผู้เยี่ยมชมในวงกว้าง 
ด้วยการน าเสนอเนื้อหาดี ๆ ให้รับทราบเป็นประจ า และในบางครั้งอาจน าเสนอแบบเรียลไทม์ เช่น 
ข้อมูลตลาดหุ้น หรือข่าวด่วนต่าง ๆ นอกจากนีผู้้ใช้ยังสามารถเข้าไปตั้งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ตาม 
ความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวอย่างพอร์ทัลในลักษณะนี้ เช่น Yahoo.com, Aol.com และ 
Msn.com เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 2.5 ตัวอย่างพอร์ทัลสาธารณะ MSN 
ทีม่า :  Microsoft (2016 : 1)  

3.2 พอร์ทัลองค์กร (Corporate Portals)  
เมื่อมีข่าวสารหรือความรู้ส าคัญจ านวนมากทีต่้องการกระจายหรือเผยแพร่สื่อสาร

ให้กับพนักงานภายในองค์กรได้รับรู้ ซ่ึงสามารถน าพอร์ทัลองค์กรมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แทน
การสื่อสารในรูปแบบเดิม ๆ ที่เผยแพร่ผ่านในรูปแบบของเอกสาร รวมถึงการติดต่อเพ่ือนัดหมาย
สถานทีเ่พ่ือประชุมและการท างานร่วมกัน โดยพนักงานแต่ละคนจะได้รับรหัสใช้พร้อมรหัสผ่าน 
ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าถึงเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวสารประจ าวันทีป่ระกาศไว้บนหน้า
เว็บไซต์ รวมถึงการท างานร่วมกัน การจัดตารางนัดหมาย การวางแผนกลยุทธ์ และการสื่อสารกับคู่ค้า
ทางธุรกิจ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
หรือสถาบันการศึกษา ล้วนสามารถน าพอร์ทัลองค์กรมาใช้ เพ่ือให้พนักงานที่อยู่ตามแผนกต่าง ๆ 
สามารถเข้าถึงเนื้อหาและก่อเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยการสื่อสารและท างานร่วมกัน
ผ่านพอร์ทัล นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เช่น คู่ค้า 
ทางธุรกิจ สถาบันการศึกษาภายในเครือ เป็นต้น ส าหรับพอร์ทัลองค์กร ในบางครั้งอาจเรียกว่า 
Enterprise Portals หรือ Enterprise Information Portals 
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3.3 พอร์ทัลสื่อตีพิมพ์ (Publishing Portals)  
เป็นพอร์ทัลที่มจีุดมุ่งหมายในการพิมพ์เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ที่มคีวามสนใจ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยยินยอมให้ผู้ใช้เข้าไปปรับแต่งเนื้อหาเพียงเล็กน้อย แต่จะเตรียม
เครื่องมือค้นหาออนไลน์ที่มคีวามสามารถในการเข้าถึงหัวข้อที่มีความเป็นเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น 
Zdnet.com เป็นต้น 

3.4 พอร์ทัลส่วนตัว (Personal Portals)  
เป็นพอร์ทัลที่มเีป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยการกลั่นกรองข้อมูลส าหรับบุคคล

เป็นการเฉพาะ โดยจะน าเสนอเนื้อหาค่อนข้างจ ากัดและมีความเป็นส่วนบุคคล ส าหรับพอร์ทัลส่วนตัว
หรือโฮมเพจทีบุ่กเบิกโดย Netvibes (Netvibes.com) จัดเป็นเว็บพอร์ทัลทีเ่ป็นแหล่งรวมของ
เครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ บล็อก บัญชีอีเมล เครือข่ายทางสังคม เครื่องมือค้นหา การส่งข้อความ
ทันทีทันใด การเผยแพร่รูปภาพ วิดีโอ และอ่ืน ๆ ทีส่ามารถแสวงหาความเพลิดเพลินได้ภายใต้เว็บไซต์
นี้เพียงแห่งเดียว 

3.5 โมบายพอร์ทัล (Mobile Portals)  
เป็นพอร์ทัลทีเ่ข้าถึงได้โดยผ่านอุปกรณ์ขนาดเล็กทีใ่ช้ส าหรับพกพา (Mobile Device)  

3.6 พอร์ทัลแบบเสียง (Voice Portals)  
เป็นพอร์ทัลทีเ่ข้าถึงได้ด้วยการใช้เสียงเป็นตัวอินเทอร์เฟสผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ 

3.7 พอร์ทัลด้านความรู้ (Knowledge Portals)  
เป็นพอร์ทัลทีส่ามารถเข้าถึงความรู้โดยผู้ช านาญการ และอ านวยความสะดวก 

ในการท างานร่วมกัน 

การแลกเปลี่ยนและการต่อรองออนไลน์ 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 81-82) และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547 : 97-98) ได้อธิบายว่า 

การแลกเปลี่ยนสินค้า (Bartering System) จัดเป็นการค้าแบบเก่าแก่ ทีต่่างคนต่างน าสินค้าหรือ
บริการมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ได้ใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ซ่ึงปัจจุบันก็ยังคงใช้งาน 
โดยเฉพาะการด าเนินการระหว่างภาคองค์กรด้วยกัน แต่ก็พบปัญหาในเรื่องของการหาคู่ค้าทีย่ากข้ึน 
โดยภาคธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปอาจใช้วิธีการโฆษณา เพ่ือประกาศในสิ่งที่พวกเขาต้องการ และน ามา
แลกกับสิ่งทีเ่ขาเสนอ แต่ก็ใช่ว่าจะสัมฤทธิ์ผลได้ง่าย ๆ ดังนั้นระบบคนกลางอาจช่วยให้เกิดผลได้  
แตก็่ต้องแลกกับการขอส่วนแบ่งหรือค่าคอมมิชชัน (ประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต)์ และอาจต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 
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1. การแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ (e-Bartering/Online Bartering)  
เป็นระบบการแลกเปลี่ยนทีน่ าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนวิธีดั้งเดิม ซึ่งมสี่วนช่วย

ปรับปรุงกระบวนการจับคู่จากคู่ค้ารายอ่ืน ๆ ได้อย่างน่าดึงดูดใจมากขึ้น นอกจากนี้แล้วการจับคูก็่
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและได้ผล การสินค้าทีจ่ะน ามาแลกเปลี่ยนออนไลน์กันประกอบด้วย พื้นที่
ส านักงาน แหล่งจัดเก็บ พ้ืนที่โรงงานสิ่งอ านวยความสะดวกทีไ่ม่ได้ใช้ แรงงาน สินค้า และป้ายโฆษณา 
(ระบบ e-Bartering อาจมีผลทางภาษทีีจ่ะต้องน ามาพิจารณาด้วย)  

ปกตกิารแลกเปลี่ยนออนไลน์จะด าเนินในตลาดแลกเปลี่ยน (Bartering Exchange)  
ซ่ึงเป็นตลาดกลางทีท่ าหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการจัดให้เกิดธุรกรรมดังกล่าว ส าหรับการแลกเปลี่ยน
เหล่านี้จัดได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก โดยพวกเขามีวิธีการจัดการดังนี้ 

1.1 ให้สถานประกอบการแจ้งความจ านงต่อตลาดแลกเปลี่ยน แล้วบอกสินค้าหรือบริการ
ทีต่นเสนอไปว่าคืออะไร 

1.2 ระบบการแลกเปลี่ยน (ตลาดกลาง) จะประเมินมูลค่าสินค้าหรือบริการทีส่ถาน
ประกอบการเสนอไป จากนั้นก็จะส่งมอบแต้มคะแนน (Point) มาให้ 

1.3 สถานประกอบการสามารถน าแต้มคะแนนนี้ ไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ 
จากสมาชิกทีเ่ข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ 

2. การต่อรองแบบออนไลน์ (Online Negotiating)  
ราคาสินค้าแบบไม่คงที ่(Dynamic Prices) สามารถต่อรองได้ ซ่ึงการต่อรองราคาปกติ 

จะถูกน ามาใช้กับกรณีสินค้านั้นมีราคาสูง และราคาที่ได้รับการต่อรองก็จะถูกน ามาใช้กับกรณีที่มี 
การซ้ือในปริมาณมาก ๆ โดยถือเป็นกิจกรรมการโต้ตอบกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซ่ึงคล้ายกับ 
การประมูล แต่สิ่งทีแ่ตกต่างจากการประมูลก็คือ การต่อรองยังครอบคลุมถึงการเจรจาเพ่ือตกลง
เงื่อนไข หรือเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่คิดแต่เรื่องราคาเพียงอย่างเดียว เช่น  
การต่อรองเพ่ือขอวิธีการช าระเงินในรูปแบบต่าง ๆ การต่อรองเพ่ือขอของสมนาคุณ (ของแถม)  
เป็นต้น ทั้งนี้การต่อรองจัดเป็นกระบวนการทีค่นส่วนใหญ่รู้จักกันดีในโลกเชิงกายภาพ (ออฟไลน์)  

ส าหรับการต่อรองบนสภาพแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท าได้ง่ายกว่า
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและงานบริการบางอย่าง 
สามารถปรับแต่งให้เป็นไปตามเฉพาะบุคคลและรวบเข้าด้วยกัน แล้วน ามาก าหนดเป็นราคามาตรฐาน
ออกมา อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าบริการเหล่านั้นด้วยราคาที่แตกต่างกันตามกลุ่มผู้บริโภคในระดับต่าง ๆ 
ซ่ึงท าให้พวกเขามีโอกาสต่อรองได้บ่อยขึ้น โดยตลาดกลางจะคอยอ านวยความสะดวกในเรื่อง 
การต่อรองสินค้าและบริการแบบเสมือนให้ทั้งหมด ซึ่งมปีัจจัยอยู่ 3 ประการในการอ านวย 
ความสะดวกเพ่ือการต่อรองออนไลน์ ทีป่ระกอบด้วย 
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2.1 สินค้าและบริการถูกรวมไว้ด้วยกัน และได้รับการปรับแต่งตามความเหมาะสมของ 
แต่ละบุคคล 

2.2 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างความสะดวกต่อการเจรจา 
2.3 ซอฟต์แวร์ตัวแทนความฉลาดจะสืบค้นและเปรียบเทียบ โดยจะบริการลูกค้าอย่าง 

มีคุณภาพด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและสามารถต่อรองได้ 

การประมูลอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Auctions : e-Auctions) 
ประภาพร บุญปลอด (2556 : 3-4) ได้อธิบายว่า การประมูล (Auction) เป็นกลไกการตลาดอีก

รูปแบบหนึ่ง ทีไ่ด้จัดสถานที่ให้ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ โดยมีผู้ซ้ือหลายรายสามารถเข้าเสนอราคา
เพ่ือแข่งขันกันตามล าดับ จนกว่าจะมีราคาสุดท้ายทีเ่สนอมาในราคาสูงทีสุ่ดภายใต้กรอบเวลาที่
ก าหนด ก็จะไดผู้้ชนะ (ผู้ซื้อ) ทีไ่ด้สิทธิ์ครอบครองสินค้าชิ้นนั้น ซ่ึงการประมูลในรูปแบบดังกล่าว รู้จัก
กันในนามว่า การประมูลเพ่ือขายสินค้า (Forward Auction) และถือเป็นรูปแบบการประมูลทีผู่้คน
ส่วนใหญ่รู้จักกัน แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีการประมูลอีกรูปแบบหนึ่งทีเ่รียกว่า การประมูลเพ่ือซื้อ
สินค้า (Reverse Auction) โดยผู้ซ้ือจะเปิดโอกาสให้ผู้ขายหลาย ๆ รายเข้ามาประมูลแข่งขันกัน หาก
ผู้ขายรายใดให้ราคาต่ าทีสุ่ด ก็จะเป็นผู้ชนะและได้ผู้ซื้อเป็นลูกค้าในทีสุ่ด 

การประมูลยังมีอีกหลายชนิดด้วยกัน แต่ละรูปแบบก็จะมีวิธีการและแรงจูงใจตามรูปแบบ 
ของตนเป็นส าคัญ โดยสามารถเป็นได้ทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ซ่ึงทั้งสองรูปแบบก็ยังสามารถ
ด าเนินการได้ในลักษณะของการประมูลแบบสาธารณะ (Public Auction) และการประมูล 
แบบส่วนบุคคล (Private Auction) ทีเ่ชื้อเชิญเฉพาะบุคคลบางกลุ่ม เพ่ือประมูลผ่านเว็บไซต์ส่วน
บุคคลทีจ่ัดตั้งขึ้น 

การประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์จะคล้ายกับการประมูลแบบออนไลน์ แตกต่างกันเพียงแค่วิธ ี
การด าเนินงาน ซ่ึงเป็นแบบออนไลน์ โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน ามาใช้งานเป็นเวลาหลายป ี
ตั้งแตป่ี ค.ศ. 1980 ที่ได้เกิดเทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เมื่อปี ค.ศ. 1995 เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามา จึงมีการจัดตั้งโฮสต์บนอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าบริการให้กับผู้ขาย 
ทีต่้องการประกาศขายสินค้าของพวกเขา และอนุญาตให้ผู้ซ้ือเขา้มาประมูลรายการสินค้าดังกล่าว 
โดยมีเว็บไซต์หลายแห่งด้วยกัน ทีต่ั้งกฎกติกาหรือระเบียบข้อบังคับบางอย่างทีต่้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ebay.com ส าหรับสินค้าทีถู่กน ามาประมูล  
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภาพงานศิลปะ แพ็กเกจท่องเทีย่ว  
ตั๋วเครื่องบิน และของสะสมหายาก เป็นต้น ซ่ึงนอกจากการประมูลจากผู้บริโภคท่ัวไป การประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถน าไปใช้กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ B2B ได้อีกด้วย ซ่ึงเป็น 
การประมูลการค้าในภาคธุรกิจด้วยกัน 
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1. ชนิดของการประมูล 
ประภาพร บุญปลอด (2556 : 10-14) ได้อธิบายว่า ตามปกติสินค้าอุปโภคบริโภค

โดยทั่วไป จะถูกตั้งราคาไว้แบบคงที ่(Fixed Pricing) กล่าวคือ ลูกค้าทุกรายต่างก็จะได้รับราคา
เดียวกันนี้เหมือนกันทั้งหมด ในขณะทีก่ารตั้งราคาแบบไม่คงที ่(Dynamic Pricing) เป็นแนวคิดทีว่่า 
ลูกค้าแต่ละคนมีก าลังซื้อต่างกัน มูลค่าสูงสุดของราคาสินค้าทีลู่กค้ายินดีจ่ายก็แตกต่างกันเช่นกัน และ
บางสถานประกอบการหรือบางบริษัทยังคงใช้การตั้งราคาแบบคงทีเ่หมือนเดิม ย่อมท าให้เสียโอกาส 
ในการท าก าไร ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในทางการตลาด ด้วยการจ าหน่ายสินค้าราคาสูงให้กับผู้ทีย่ินดี 
ทีจ่ะจ่าย และน าส่วนต่างทีไ่ด้รับเพิ่มมานี้ไปเป็นส่วนลดให้กับผู้ทีย่ินดีจ่ายน้อยกว่า ท าให้ภาพรวม 
ของการท าก าไรมีมากขึ้น ซ่ึงย่อมดีกว่าการตั้งราคาให้สูงขึ้นแล้วขายให้กับลูกค้าทุกรายเหมือน ๆ กัน 
ทีจ่ะส่งผลต่อยอดปริมาณขายลดลง หรือในทางตรงกันข้าม มีการตั้งราคาให้ต่ าลง แม้ว่าช่วยให้มี
ยอดขายมากขึ้น แตก็่แลกกับกับก าไรทีล่ดลงตามมา 

การตั้งราคาแบบไม่คงที ่หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการจะไม่คงที ่สามารถผันผวนด้วย
การปรับราคาขึ้นหรือลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด ที่มกีารเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ๆ 
ตรงกันข้ามกับรายการสินค้าปรากฏอยู่บนแค็ตตาล็อก ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้า 
และจะปรากฏอยูใ่นหลายรูปแบบด้วยกัน ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของชนิดการประมูลในรูปแบบต่าง ๆ  
ทีถู่กแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 

1.1 ผู้ซื้อรายเดียวกับผู้ขายรายเดียว 
เป็นรูปแบบการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนทีใ่ช้วิธีการตกลงราคา การเจรจาต่อรอง 

ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายด้วยกันเอง ส าหรับราคาที่ตกลงกันข้ึนอยู่กับอ านาจการต่อรองของฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่ง อุปสงค์และอุปทานในตลาด รวมถึงอาจมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

1.2 ผู้ขายรายเดียวกับผู้ซ้ือหลายราย 
เป็นรูปแบบการประมูลเพ่ือขายสินค้า โดยผู้ขายต้องการให้ผู้ซ้ือที่มีอยู่หลาย ๆ ราย

เข้ามาแข่งขันกันเสนอราคา ผู้ซื้อรายใดเสนอราคาสูงทีสุ่ดจะเป็นผู้ชนะ และได้ครอบครองสินค้า 
ชิ้นนั้น การประมูลในรูปแบบนี้เป็นวิธีดั้งเดิมทีย่ังคงความนิยม หรือทีเ่รียกว่า Forward Auction  



57 

 

ภาพประกอบ 2.6 วิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขายสินค้า (Forward Auction)  
ทีม่า :  Cain, D. (2015 : 15) 

1.3 ผู้ซื้อรายเดียวกับผู้ขายหลายราย 
รูปแบบการประมูลเพ่ือซื้อสินค้า จัดเป็นวิธีการประมูลทีน่ิยมอีกวิธีหนึ่งทีเ่รียกว่า  

โดยผู้ซ้ือจะใช้ระบบ RFQ (Request for Quote) ซ่ึงเป็นวิธทีีผู่้ซ้ือจะระบุรายการสินค้าและข้อมูล
จ าเพาะต่าง ๆ ลงไป จากนั้นก็ให้ผู้ขายเสนอราคาพร้อมเงื่อนไขและการบริการมาให้ ก่อนจะตัดสินใจ
เลือกซื้อกับผู้ขายรายทีต่อบสนองความต้องการให้กับองค์กรมากทีสุ่ด เช่น ผู้ขายรายใดให้ราคาต่ า
ทีสุ่ดก็จะเป็นผู้ชนะอย่างไรก็ตาม การประมูลเพ่ือซื้อสินค้าถือเป็นส่วนหลักของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แบบ B2B หรือ G2B 

 

ภาพประกอบ 2.7 วิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือซื้อสินค้า (Reverse e-Auction)  
ทีม่า :  Cain, D. (2015 : 16)  
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สามารถกล่าวได้ว่า แบบจ าลอง “Name Your Own Price” ทีผู่้ซื้อหรือผู้บริโภค
สามารถเป็นผู้ก าหนดราคาเองได้ โดยมีผู้น าเว็บไซต์ คือ Priceline.com ทั้งนี้ทาง Priceline  
จะท าหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการติดต่อกับผู้ขายรายต่าง ๆ เพ่ือประมูลหรือตอบรับราคาดังกล่าว  
หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือ ทาง Priceline จะค้นหาข้อมูลฐานข้อมูลของตนทีไ่ด้เก็บบันทึกข้อมูลราคา
สินค้าต่ าสุดของผู้ขายรายต่าง ๆ เอาไว้จ านวนมาก จากนั้นก็จะพยายามจับคูผู่้ขายรายดังกล่าวกับ 
ผู้ซื้อเข้าด้วยกัน ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานของแบบจ าลองนี้ก็จะตรงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2B  

1.4 ผู้ขายหลายรายกับผู้ซ้ือหลายราย 
เมื่อมีผู้ขายจ านวนหลายราย ในขณะเดียวกันก็มีผู้ซื้ออยู่หลายรายเช่นกัน โดยแต่ละ

ฝ่ายต่างก็เสนอราคาทีต่นพอใจโดยผู้ขายจะเสนอราคาทีต่นคิดว่าเป็นราคาสูงสุดที่ตนพอใจ และ
คาดการณ์ว่าน่าจะขายได้ ส่วนผู้ซ้ือก็จะเสนอราคาทีจ่ะซ้ือทีต่นคิดว่าเป็นราคาต่ าทีต่นพอจะรับซื้อได้ 
และคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นราคาที่มผีู้จะขาย ทั้งนี้ผู้ซื้อก็ยังพยากรณ์สินค้าทีต่นซื้อไปว่าราคาอาจปรับ
สูงขึ้นในอนาคต (การเก็งก าไร) ตัวอย่างเช่น การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยคนกลางก็คือ
ตลาดหลักทรัพย์ทีท่ าหน้าทีจ่ับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตามความต้องการทีต่รงกัน ส าหรับการประมูล
ในรูปแบบดังกล่าว อาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า Double Auction 

2. ประโยชน์ ข้อจ ากัด และผลกระทบของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ประภาพร บุญปลอด (2556 : 21-22) โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 80-81) และกิตติ 

ภักดีวัฒนะกลุ (2547 : 93-95) ได้อธิบายว่า เมื่อการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นช่องทาง 
การซื้อขายสินค้าทีส่ าคัญต่อภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ซื้อและ
ผู้ขายสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการไดทุ้กหนแห่งที่มกีารเปิดประมูล ยิ่งไปกว่านั้นข่าวสารทาง 
การตลาดทีเ่กือบจะสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน และความต้องการ
อ่ืน ๆ ต่างก็ล้วนสร้างคุณประโยชน์ต่อการประมูลในภาพรวมทั้งสิ้น 

2.1 ประโยชน์ของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.1.1 ประโยชน์ต่อผู้ขาย (Sellers) 

2.1.1.1 เพ่ิมพูนรายได้จากการขยายฐานของผู้ประมูล และลดรอบเวลา 
ในการท างาน (Cycle Time) ให้สั้นลง รวมถึงสามารถขายสินค้าได้ทุกหนแห่งทั่วโลก 

2.1.1.2 มีโอกาสในการต่อรองราคา แทนทีจ่ะขายในราคาคงที ่และ 
ยังสามารถขยายได้ทุกเวลาและประมูลขายได้บ่อยตามทีต่้องการ 

2.1.1.3 การตั้งราคาทีเ่หมาะสม จะถูกด าเนินการโดยตรง (ผู้ซื้อ 
มีจ านวนมาก ข่าวสารก็มีจ านวนมาก)  

2.1.1.4 สามารถขายให้กับผู้ซื้อได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ท าให้ 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ค่าคอมมิชชัน) ให้กับคนกลาง 
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2.1.1.5 เพ่ิมสภาพคล่องในการช าระหนี้ 
2.1.1.6 สร้างความสัมพันธ์และความจงรักภักดทีี่มตี่อลูกค้า (ในกรณี 

การประมูลแบบ B2B และการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์)  
2.1.2 ประโยชน์ต่อผู้ซ้ือ (Buyers) 

2.1.2.1 มีโอกาสค้นหาสินค้าและของสะสมทีห่ายาก  
2.1.2.2 สร้างความบันเทิงและความน่าตื่นเต้นให้กับผู้มีส่วนร่วม 

ในการประมูล 
2.1.2.3 มีความสะดวก โดยผู้ซื้อสามารถประมูลได้จากทุกที่โดยไม่

จ าเป็นต้องเดินทางมายังสถานทีท่ าการประมูล 
2.1.2.4 ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ด้วยการใช้ประโยชน์จากบุคคลทีส่าม

ด าเนินงานแทน 
2.1.2.5 ต่อรองราคาได้ 

2.1.3 ประโยชน์ต่อผู้จัดการประมูล (Auctioneer) 
2.1.3.1 อัตราการซื้อซ้ ามีสูง 
2.1.3.2 ลูกค้าส่วนใหญ่มีความเหนียวแน่นต่อเว็บไซต์ในอัตราทีสู่ง กล่าวคือ 

แนวโน้มของลูกค้าจะยังคงอยู่หน้าเว็บเพจยาวนานขึ้น และจะกลับมายังเว็บไซต์บ่อยขึ้น 
2.1.3.3 ง่ายต่อการขยับขยายธุรกิจด้านการประมูล 

2.2 ข้อจ ากัดของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2.1 ความปลอดภัยต่ า 
2.2.2 อาจถูกโกงหรือถูกหลอกลวงได้ 
2.2.3 จ ากัดบุคคลเข้าร่วมประมูล ในกรณผีู้จัดประมูลได้เชื้อเชิญบุคคลบางกลุ่ม

โดยเฉพาะ 
2.3 ผลกระทบของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3.1 การประมูลโดยใช้กลไกการประสานงานรวมเป็นทีม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง 
ราคาดุลยภาพใหม่ข้ึนมา 

2.3.2 การประมูลโดยใช้กลไกทางสังคมในการก าหนดราคา 
2.3.3 การประมูลโดยใช้กลไกในการล่วงรู้ข้อเสนอพิเศษมากกว่าผู้อ่ืน 
2.3.4 การประมูลเพ่ือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.5 การประมูลเพ่ือท าก าไรให้กับบุคคลหนึ่ง 
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การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2553 : 71-75) และโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 83-85) ได้อธิบายโดย

สรุปว่า ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจัดเป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการแพร่หลาย
เป็นอย่างมาก และได้น าไปสู่การแข่งขันอย่างเสรีภาพภายใต้ระบบเศรษฐกิจบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
และได้มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่ารูปแบบการใช้ค าสั่งและการควบคุม
ตามล าดับชั้นที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั่วไป และทีส่ าคัญระบบเศรษฐกิจบนอินเทอร์เน็ต
ได้สร้างอุปสรรคแก่ผู้มาใหม่น้อยมาก เมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม  
จึงท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้แผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยภายในพ้ืนทีบ่นโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นได้
เปิดโอกาสให้ทุก ๆ คน สามารถใช้งานไดโ้ดยไม่จ ากัดเวลา สถานที ่และไมมี่ค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้ง
ภายใตค้วามคิดและแนวทางใหม่ ๆ ท าให้การด าเนินในสิ่งต่าง ๆ สามารถมาจากทุกทีทุ่กเวลา ดังนั้น
กฎเกณฑต่์าง ๆ การแข่งขันในรูปแบบเดิม ๆ บางอย่างจึงไม่สามารถท าได้ได้อีกต่อไป 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการแข่งขันทีรุ่นแรงมาก เพราะการท าธุรกรรมออนไลน์ 
สามารถน าไปสู่ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Factors) ซ่ึงเป็นไป 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้ซื้อเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการค้นหาข่าวสาร 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  

หรือค่าใช้จ่ายอาจเป็นศูนย์ เนื่องจากลูกค้าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการค้นหาข่าวสาร  
เพ่ือค้นหาสินค้าราคาถูกหรือดีกว่า และถือเป็นแรงกดดันส าคัญในการให้ผู้ขายต้องลดราคาสินค้าลง 
หรือปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น มฉิะนั้นจะขายสินค้าได้ยากข้ึน 

2. การเปรียบเทียบสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ไม่ใช่แค่เพียงลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าราคาถูกได้เท่านั้น แต่ลูกค้ายังสามารถค้นหาข้อมูล

ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย โดยการใช้เครื่องมืออย่าง Shopping Search Engines เช่น 
Allbookstore.com, Shopping.com เป็นต้น เพ่ือค้นหาและเปรียบเทียบสินค้าตามทีต่นต้องการ  
ในขณะเดียวกันสถานประกอบการหรือบริษัทที่ท าธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ก็จะส่งข่าวสารเกี่ยวกับ 
ตัวสินค้าไปยังเครื่องมือค้นหาเหล่านั้น เพ่ือหวังว่าตนจะได้รับประโยชน์จากการแขง่ขันราคาในครั้งนี้
เช่นกัน 

3. สินค้ามีราคาถูกกว่าในท้องตลาด 
ตัวอย่างเว็บไซต์ Buy.com หรือ Half.com สามารถเสนอราคาสินค้าทีต่่ ากว่าท้องตลาดได้ 

อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงานทีค่่อนข้างต่ า เช่น ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในทาง
กายภาพ หรือต้นทุนสินค้าคงคลังมีน้อย และถ้าปริมาณการสั่งซื้อมีมากพอ ราคาก็ยังสามารถลดลงได้
อีกถึง 40 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่านั้น 
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4. การบริการลูกค้าทีส่ามารถเข้าถึงเฉพาะเจาะจงได้ 
ในด้านการบริการลูกค้าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 
4.1 Customization เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งข้อมูลจ าเพาะ 

(Specifications) ในตัวผลิตภณัฑ์ตามความต้องการของตนได้ เช่น เว็บไซต์ Dell.com ทีเ่ปิดโอกาส
ให้ลูกค้าสามารถสั่งประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสเปกที่ลูกค้าก าหนดได้ 

4.2 Personalization เป็นการน าเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะตัว
ตามพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละบุคคล เช่น เว็บไซต์ Amazon.com จะแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าทราบผ่าน
อีเมลโดยทันที เมื่อมีหนังสือใหม่ ๆ จากนักเขียนทีลู่กค้ารายนั้นชื่นชอบเป็นพิเศษ 

5. อุปสรรคแก่ผู้มาใหม่มีน้อย 
เนื่องจากการจัดตั้งเว็บไซต์เป็นสิ่งทีท่ าได้ง่าย รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย (คู่แข่งขัน) 

สามารถเริ่มต้นท าธุรกิจแบบออนไลน์ได้โดยไม่ยาก เพราะลงทุนต่ าหรือมีความเสี่ยงน้อยซึ่งหมายถึง 
การมาของคู่แข่งขันรายใหม่ ๆ จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. พันธมิตรทางการค้าแบบเสมือนเพิ่มข้ึนทวีคูณ 
จากการเข้าถึงเว็บไซต์และความสามารถในการแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

ทีง่่ายขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถสร้างพันธมิตรทางการค้า 
แบบเสมือน (Virtual Partnerships) ผ่านการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงถือเป็นการร่วม
แสวงหาโอกาสด้านผลประโยชน์กันมากขึ้น  

7. ตลาดเฉพาะกลุ่มมีอยูจ่ านวนมาก 
การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  

ตามแบบฉบับกลยุทธ์เดิม ๆ ทีใ่ช้ในทางการตลาดอยู่ทั่วไปนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจาก 
ไมมี่ข้อจ ากัดเก่ียวกับร้านค้าในเชิงกายภาพบนการท าธุรกิจแบบออนไลน์ กล่าวคือ โอกาสใน 
การท าธุรกิจบนเว็บไซต์มีช่องทางจ านวนมาก อีกทั้งยังท าลายข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมไปเกือบหมด 
ดังนั้น กลยุทธ์ทีท่้าทายต้องเผชิญก็คือความพยายามในการค้นพบกลุ่มเป้าหมายในตลาดเฉพาะกลุ่ม 
จากนั้นให้รีบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการท าก าไรให้เร็วและมากทีสุ่ด ก่อนทีก่ารแข่งขันจะเกิดขึ้น
ตามมาในอีกไม่ช้าจากผู้ทีล่อกเลียนแบบ 

8. พยายามสร้างความแตกต่าง 
เกี่ยวข้องกับความพยายามในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แตกต่างไปจากผู้ค้ารายอ่ืน ๆ 

กล่าวคือ สินค้าหรือบริการเหล่านั้นต้องไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน ทีส่ าคัญการสร้างความแตกต่างยังส่งผลต่อ 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ผลกระทบของการแข่งขันบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2553 : 71-75) ได้อธิบายว่า ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันที่มอียู่

จ านวนมาก แต่ได้ลดความส าคัญลงไปอันเนื่องมาจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น  
ขนาดของสถานประกอบการอาจไม่ได้ช่วยสร้างความได้เปรียบเทียบการแข่งขันให้ได้เสมอไป 
เช่นเดียวกันกับแหล่งทีต่ั้งของผู้ขายทีอ่ยู่ห่างไกลผู้บริโภคได้ลดบทบาทความส าคัญลงไปเช่นกัน  
ในขณะเดียวกันภาษาทีใ่ช้สื่อสารก็ไม่ใช่อุปสรรค เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยแปลภาษาให้เป็น
ภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ และที่ส าคัญสินค้าดิจิทัลจะไม่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แม้ว่า
ในบางครั้งอาจดูล้าสมัยไปบ้างก็ตาม 

ดังนั้น การแข่งขันระหว่างสถานประกอบการหรือในบริษัทในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอาจกล่าวได้
ว่า จะถูกแทนทีด่้วยการแข่งขันระหว่างเครือข่าย กล่าวคือ สถานประกอบการที่มเีครือข่ายการสื่อสาร
ทีดี่ มีศักยภาพในเรื่องของการโฆษณาออนไลน์และมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเว็บไซต์รายอื่น ๆ  
(เช่น ความร่วมมือกับซัปพลายเออร์ Google หรือ Amazon.com เป็นต้น) จะน าไปสู่กลยุทธ์ 
ความได้เปรียบในทางการตลาด นอกจากนี้ยังสามารถกล่าวได้อีกว่า การแข่งขันทีเ่กิดขึ้น ณ ขณะนี้
เป็นการแข่งขันระหว่างรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Models) ซ่ึงเป็นวิธีการทีส่ถาน
ประกอบการน ามาใช้เพ่ือสร้างรายได้ โดยสถานประกอบการที่มรีูปแบบการด าเนินธุรกิจทีด่ีกว่าจะ
เป็นผู้ก าชัยชนะ และท้ายสุด การแข่งขันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Competition) อาจน าไปสู่ตลาด
แบบสมบูรณ์ในทีสุ่ด 

1. การแข่งขันแบบสมบูรณ์ (Perfect Competition)  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ และอาจส่งผลต่อการแข่งขัน

เพ่ือน าไปสู่รูปแบบทีเ่กือบจะสมบูรณ์ ส าหรับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Market) สนิค้าจะไม่
แสดงถึงความแตกต่าง แม้ว่าจะซื้อจากผู้ผลิตรายใดก็ตาม กล่าวคือ เป็นตลาดแบบไม่ผูกขาดโดยผู้ใด 
ท าให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอ านาจในการก าหนดราคา แต่ราคาจะถูกก าหนดจากผู้ซื้อและ
ผู้ขายจากตลาดโดยรวม (ทั้งตลาด) และรายละเอียดต่อไปนี้ จะแสดงถึงการแข่งขันแบบสมบูรณ์ 

1.1 ผู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมาก 
1.2 ผู้ซ้ือและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอ านาจในการก าหนดราคา 
1.3 สินค้าของผู้ขายรายต่าง ๆ จะมีลักษณะเหมือน ๆ กัน 
1.4 ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีความรอบรู้ถึงข่าวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ อุปสงค์ อุปทาน 

และเงื่อนไขต่าง ๆ ของตลาด 
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2. การวิเคราะห์การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของพอร์เตอร์ (Porter’s Competitive 
Analysis in An Industry)  

พอร์เตอร์ (Porter, M.E., 2008 : 14) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้พัฒนา 
แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน (Competitive Forces Model) ขึ้นมาทีแ่ต่ละองค์กรสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์คู่แข่งขันทางธุรกิจ เพ่ือหาช่องทางหรือโอกาสต่าง ๆ ในการที่ 
จะให้องค์กรมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง ดังภาพประกอบ 2.8 

 

ภาพประกอบ 2.8 แบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขันของพอร์เตอร์ ที่กล่าวถึงอินเทอร์เน็ต 
ทีมี่อิทธิพลต่อโครงสร้างอุตสาหกรรม 

ทีม่า :  Porter, M.E. (2008 : 14) 

จากภาพประกอบ 2.8 จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น การประมูล
ออนไลน์ และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยพอร์เตอร์ได้แบ่งส่วนผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตที่มตี่อ
อุตสาหรรมในรูปแบบของผลกระทบด้านบวก (แทนด้วยเครื่องหมาย + ) และด้านลบ (แทนด้วย
เครื่องหมาย - ) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลกระทบส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในด้านลบ และยังมีผลกระทบ 
แปรผันอีกหลายด้านทีไ่ม่ได้ปรากฏอยู่ในภาพประกอบ ซ่ึงขึ้นอยู่กับท าเลทีต่ั้งและขนาดของ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นส าคัญ ส าหรับผลกระทบในด้านลบ หมายถึง การแข่งขันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นในกรณีทีอุ่ตสาหกรรมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ก่อให้เกิด 
ความยากล าบากแก่สถานประกอบการในการทีจ่ะเข้าไปควบคุมหรือสร้างอิทธิพลใด ๆ  
ในอุตสาหกรรม จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้ตามแนวทางที่แตกต่างกัน แต่หากผู้ประกอบการ 
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มีความเข้าในโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อความพยายาม
ในการค้นหากลยุทธ์ทีเ่หมาะสม เพ่ือน าพาธุรกิจของตนสามารถยืนหยัดได้ต่อไป 

จากแบบจ าลองแรงกดดันในการแข่งขัน ดังภาพประกอบ 2.8 ทีอ่ธิบายถึงอินเทอร์เน็ต 
ว่ามีอิทธิพลต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งทางด้านบวกและลบอย่างไร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)  
(+) อินเทอร์เน็ตท าให้อุตสาหกรรมโดยรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยขยาย

ขนาดของตลาดออกไปได้กว้างขวางมากขึ้น 
(-) การเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ ๆ 

เกี่ยวกับสินค้าทดแทนมากขึ้น 
2.2 การแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Existing 

Competitors)  
(-) อินเทอร์เน็ตช่วยลดความแตกต่างระหว่างคู่แข่งขัน อีกทั้งยังยากต่อ 

การครอบครองความเป็นกรรมสิทธิ์ให้อยู่กับตนเพียงผู้เดียว การแข่งขัน จะกลายมาเป็นการแข่งกัน 
ในเรื่องราคา 

(-) เนื่องจากอินเทอร์เน็ตครอบคลุมของเขตตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ไดก้ว้าง ย่อมท า
ให้มจี านวนคู่แข่งเพ่ิมข้ึนได้ตลอดเวลา 

(-) ต้นทุนแปรผันลดต่ าลงเมื่อเทียบกับต้นทุนคงที่ทีเ่พ่ิมขึ้น จึงเพ่ิมแรงกดดันให้
จ าเป็นต้องลดราคาสินค้าลง 

2.3 อุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ (Barriers to Entry)  
(-) อินเทอร์เน็ตช่วยลดอุปสรรคกีดขวางให้กับผู้เข้ามาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

พนักงานขายที่อาจไม่ต้องจ้าง การเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายก็ง่ายขึ้น และสินทรัพย์ใน 
เชิงกายภาพ เช่น หน้าร้านที่มีอยู่จริงหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ต้องมีก็ยังได้เนื่องจาก
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้ขจัดอุปสรรคกีดขวางหลาย ๆ อย่างที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม ๆ ออกไป
เกือบหมดท าให้ผู้เข้ามาใหม่ (คู่แข่งขัน) คิดจะเข้ามาแข่งขันในตลาดก็ท าได้ง่ายขึ้น 

(-) ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทีเ่ปิดกว้าง จึงเป็นเรื่องยากต่อการปกปิดความเป็น
กรรมสิทธิ์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากผู้เขา้มาใหม่ กล่าวคือ ผู้เข้ามาใหม่สามารถเข้ามาศึกษาและ
ท าธุรกิจในสิ่งทีเ่จ้าเดิมเคยท า ให้ขณะเดียวกันก็อาจมีการปรับแต่งรูปแบบสินค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
และในทีสุ่ดก็เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดจากเจ้าเดิม 

(-) มีผู้เข้ามาใหม่จ านวนมากทีป่ระกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต โดยมีการกระจายไป
ตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ จ านวนมาก 
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2.4 อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Barriers Power of Suppliers)  
(+/-) การจัดซื้อบนอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มช่วยให้ผู้ซ้ือมีอ านาจการต่อรองเหนือกว่า

ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) ในขณะเดียวกันก็ท าให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกัน 
(-) อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ซ่ึงถือเป็น

การลดบทบาทอ านาจของสถานประกอบการทีท่ าหน้าทีเ่ป็นคนกลาง 
(-) การจัดซื้อบนอินเทอร์เน็ตและในตลาดดิจิทัล ส่งผลให้สถานประกอบการทุกแห่ง

สามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือน าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน ท าให้ไม่เกิดความแตกต่าง 

(-) ลดอุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ ในขณะทีมี่การแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันมีแนวโน้ม
ลดลง ท าให้เอ้ือการต่อรองกลับไปเป็นของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

2.5 อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Barriers Power of Buyers)  
(+) อินเทอร์เน็ตช่วยขจัดช่องทางการจัดจ าหน่ายทีเ่คยมีอิทธิพลออกไป 
(-) ผู้บริโภคคนสุดท้าย กลับมีอ านาจต่อรองมากขึ้น 
(-) การเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าทีค่ล้ายกันจากผู้ค้ารายอื่น ๆ ไม่ค่อยมีข้อแตกต่าง 

บทสรุป 
องค์ประกอบของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย สารสนเทศ สินค้า การบริการ 

และการช าระเงิน โดยผู้มีส่วนร่วมในตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะมี ลูกค้า ผู้ขาย สินค้าและบริการ 
โครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินงานส่วนหน้า การด าเนินงานส่วนหลัง คนกลาง คู่ค้าทางธุรกิจรายอื่น ๆ 
และงานบริการสนับสนุนด้วย คนกลางในตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีนายหน้า คนกลางด้าน
สารสนเทศ ตัวแทนจัดจ าหน่ายในภาคธุรกิจแบบ B2B ซ่ึงตลาดเป็นทีแ่ลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ และ
การต่อรองแบบออนไลน์ ซ่ึงการประมูลอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ผู้ซื้อและผู้ขายหลายรายมาพบกัน ซ่ึงมี
โอกาสในการต่อรองราคาทีเ่หมาะสม และเพ่ิมสภาพคล่องในการช าระหนี้ เป็นต้น แตมี่ข้อจ ากัด คือ 
ความปลอดภัยต่ า อาจถูกโกงหรือถูกหลอกลวงได้ และจ ากัดบุคคลเข้าร่วมประมูล เป็นต้น 

การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลรุนแรงมาก เพราะท าให้ทุกอย่างง่ายและดีขึ้นมาก เช่น 
ค้นหาข่าวสารและการเปรียบเทียบสินค้าง่าย สินค้ามีราคาถูก การบริการลูกค้า สามารถเข้าถึง
เฉพาะเจาะจงได้ อุปสรรคแก่ผู้มาใหมมี่น้อย พันธมิตรทางการค้าแบบเสมือน สามารถเข้าถึงเฉพาะ
กลุ่มได ้เป็นต้น ส่วนผลกระทบมาจากการแข่งขันแบบสมบูรณ์ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน  
การแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ อ านาจการต่อรอง
ของผู้ขายปัจจัยการผลิต อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 

 





ค ำถำมท้ำยบทที่ 2 

1. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) หมายถึงอะไร 
2. วิวัฒนาการของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด 
3. ชนิดของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
4. กลไกที่นิยมและพบมากที่สุดในร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร 
5. อีมอลล์ (e-Malls) คืออะไร 
6. เว็บพอร์ทัลหรือเว็บท่า คืออะไร 
7. พอร์ทัล แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
8. คนกลางในโลกออนไลน์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
9. การประมูลมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
10. ประโยชน์ ข้อจ ากัด และผลกระทบของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย

อะไรบ้าง จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

เนื้อหา 
1. กำรแบ่งกลุ่มผู้บริโภค  
2. ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อกำรซื้อ 
3. แบบจ ำลองกำรตัดสินใจซื้อแบบทั่วไป 
4. ขั้นตอนกำรตัดสินใจซื้อ 
5. ผู้ที่อยู่ในกระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภค 
6. พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถบอกควำมแตกต่ำงของกำรแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถสรุปปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อกำรซื้อได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถสรุปแบบจ ำลองกำรตัดสินใจซื้อแบบทั่วไป ได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถสรุปขั้นตอนกำรตัดสินใจซื้อได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยผู้ที่อยู่ในกระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภคได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถจ ำแนกพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 3 เพ่ิมเติม 
6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 3 
7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
8. ให้นักศึกษำสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ 
9. ให้นักศึกษำอ่ำนและวิเครำะห์ค่ำท่ีได้มำจำกกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคของตน 



72 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
5. Google Form, Google Sheet 
6. ตัวอย่ำงแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรในกำรออกแบบ 
 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
5. ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรท ำ Google Form, Google Sheet 

 



บทที่ 3 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ล้วนอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม 
การแข่งขันที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ผู้ประกอบการแต่ละคนมีความพยายามทีจ่ะปฏิบัติ
ต่อลูกค้าของพวกเขาเสมือนกับลูกค้าคือพระเจ้า เพ่ือดึงดูดให้เหล่าลูกค้าซ้ือสินค้าหรือบริการจากตน 
ดังนั้นการหาลูกค้าและความพยายามในการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ ย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ทั่วไปได้ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จทั้งในธุรกิจแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ และหนึ่งใน
กุญแจหลักทีจ่ะถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก็คือ ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค
ออนไลน์ ซ่ึงกว่าทศวรรษทีผ่่านมานักวิจัยการตลาดได้พยายามศึกษาและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภค จนมีการสรุปผลการวิจัยออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาจ านวนมาก เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ
ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภค และหาวิธีการว่าจะต้องท าอย่างไร เพ่ือให้ผู้บริโภคเหล่านั้น
ตัดสินใจมาเป็นลูกค้าและซื้อสินค้าจากตนในทีสุ่ด แทนทีจ่ะไปเลือกซ้ือจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ รวมทั้ง
น ามาประยุกต์เข้ากับวิธีการต่าง ๆ ทีไ่ด้มาของลูกค้า เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ 
การส่งเสริมการขาย เป็นต้น 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค  
เนื่องจากผู้บริโภคมีจ านวนมาก ซ่ึงจากจ านวนนั้นก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ใดจะเปลี่ยนมาเป็น

ลูกค้าของเราได้ ดังนั้นการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคจะช่วยท าให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และสื่อสารไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภค และสามารถเลือกกลุ่มผู้บริโภคให้ตรงกับสินค้าหรือบริการที่มอียู่ได้ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค 
มีหลากหลายรูปแบบ (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2559 : 32) ดังนี้ 

1. การแบ่งตามเจเนอเรชัน (Generation)  
แนวคิดเรื่องเจเนอเรชันเป็นที่นิยมแบ่งกันเป็นแนวคิดใหม่ในช่วงศตวรรษที ่20 ค าว่า 

Generation สมัยก่อน หมายถึง รุ่นของคนในครอบครัว เป็นหลักแบบคนรุ่นย่ารุ่นยาย และเมื่อมี 
Karl Mannheim นักสังคมศาสตร์ชาวฮังกาเรียนตีพิมพ์งานชื่อ The Problem of Generations  
ในปี ค.ศ. 1923 ซ่ึงงานของ Karl Mannheim เสนอและศึกษาว่าผู้คนในสังคมไม่ว่าอย่างไรก็ได้รับ
อิทธิพลจากบริบททางสังคมและทางประวัติศาสตร์ของคนในยุคหนึ่ง ๆ ทีเ่กิดและเติบโตขึ้นท่ามกลาง
เหตุการณ์ใหญ่ ๆ บางอย่างร่วมกัน ก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งและลักษณะนั้น ๆ ก็จะมาก าหนดอนาคต
ของโลกใบนี้ต่อไป แต่แมนไฮมน์ก็บอกว่าถึงเหตุการณ์ส าคัญอย่างสงครามโลกหรือนวัตกรรมที่มผีล 
กับชีวิต จะมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยของผู้คน แต่ว่าแนวคิดเรื่องเจเนอเรชันนี้ก็ไม่ได้อธิบายได้ 



74 

อย่างสมบูรณ์ คือ ถึงคนจะเผชิญเหตุการณ์เดียวกัน แต่คนก็มีภูมิหลังอื่น ๆ ทีห่ลากหลายและ 
แตกต่างกัน เช่น พ้ืนที ่ชนชั้น หรือวัฒนธรรมทีต่่างกัน ดังนั้น ท่าทีหรือทัศนคติของคน ๆ นั้นทีถ่ึง 
จะเจอเหตุการณ์เดียวกัน แต่สุดท้ายก็มีความจ าเพาะเจาะจงอยู่ดี (วนัท พุฒนาค, 2560 : 2)  

การแบ่งตามเจเนอเรชันได้ถูกแบ่งออกเป็นช่วงอายุที่มีความคล้ายคลึงในหลาย ๆ เรื่อง  
(ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2559 : 32; วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน,์ 2559 : 17-22) ดังนี้ 

1.1 เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) 
เบบี้บูมเมอร์ หรือ Gen-B หมายถึง คนทีเ่กิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 หรือในยุค

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที ่2 สาเหตุทีเ่รียกว่า เบบี้บูมเมอร์ ก็เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที ่2  
สงบลง บ้านเมืองทีผ่่านการสู้รบได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประชากรทีเ่หลืออยู่ในแต่ละประเทศ 
จึงต้องเร่งฟ้ืนฟูประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งมั่นคงอีกครั้ง แต่สงครามทีผ่่านพ้นไปก็ได้คร่าชีวิตก าลังพล
และแรงงานไปเป็นจ านวนมาก ประเทศเหล่านี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ คนในยุคนั้น
จึงมีค่านิยมทีจ่ะต้องมีลูกหลาย ๆ คน เพ่ือสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติ จึงเป็นทีม่าของ 
ค าว่า เบบี้บูมเมอร์ ซ่ึงปัจจุบันนี้คนยุคเบบี้บูมเมอร์คือคนที่มอีายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป และเริ่มเข้าสู่วัย
ชรา คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มชีีวิตเพ่ือการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับ 
การท างานและองค์กรมาก สู้งาน พยายามคิดและท าอะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคน  
ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  
คนในยุคอ่ืน ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอร์ว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยม เป็นคนทีเ่คร่งครัดใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คนกลุ่มนี้ถือว่าน่าจะมีจ านวนมากทีสุ่ดในสังคมปัจจุบัน  

1.2 เจเนอเรชันเอ็กซ์ (Generation X) 
หลังจากยุคเบบี้บูมเมอร์ส่งผลให้เด็กเกิดมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาก็คือ ทรัพยากรที่มี

อยู่ในโลกนี้ไม่เพียงพอทีจ่ะจัดสรรให้ไดทุ้กคน เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนจึงกลับมานั่งคิดว่า หากไม่
ควบคุมอัตราการเกิดไว้ สุดท้ายแล้วคนทั้งโลกก็จะขาดแคลนอาหาร ดังนั้น จึงเกิดเป็นยุค 
เจเนอเรชันเอ็กซ์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Gen-X ทีเ่ป็นกระแสตีกลับจากยุคเบบี้บูมเมอร์ ที่มีการควบคุม
อัตราการเกิดของประชากร อย่างเช่นในประเทศจีนก็มีการรณรงคใ์ห้คนมีลูกได้เพียง 1 คนเท่านั้น 

คนยุคนีจ้ะเกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 อาจเรียกอีกชื่อว่า ยับปี้ (Yuppie)  
ทีย่่อมาจาก Young Urban Professionals เพราะเกิดมาพร้อมในยุคทีโ่ลกมั่งค่ังแล้ว จึงใช้ชีวิตอย่าง
สุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป และอาจทันดูทีวี
จอขาวด าด้วย  

ปัจจุบันคนยุค Gen-X เป็นคนวัยท างานที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปแล้ว พฤติกรรมของ
คนกลุ่มนีท้ีเ่ด่นชัดมากก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญกับเรื่องความสมดุล
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ระหว่างงานกับครอบครัว (Work–life Balance) มีแนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่าง 
ท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่พ่ึงพาผู้ใด เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์  

อย่างไรก็ตามหลายคนใน Gen-X มีแนวโน้มทีจ่ะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนา 
และไม่ได้ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนที่มคีวามยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรม 
ทีเ่ปลี่ยนไป อย่างเช่น มองว่าการอยู่ก่อนแต่งหรือการหย่าร้าง หรือเรื่องเพศที ่3 ก็เป็นเรื่องปกติ  
ซ่ึงต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผิดจารีตประเพณีเป็นอย่างยิ่ง 

1.3 เจเนอเรชันวาย (Generation Y) 
ถัดจากยุค Gen-X ก็คือ ยุคเจเนอเรชันวาย หรือ ยุค Millennials ซ่ึงก็คือคนทีเ่กิด

อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540 คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และค่านิยม 
ทีแ่ตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่นพ่อแม่ แตก็่รับเอาความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี และ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการด ารงชีวิตประจ าวันด้วย 

ยุคนี้จะเป็นยุคทีเ่ศรษฐกิจก าลังเติบโตเป็นอย่างมาก ท าให้พ่อแม่ที่ค่อนข้างจะ 
ประสบความส าเร็จในชีวิตและจะดูแลเอาใจใส่ลูก ๆ เป็นอย่างดี ดังนั้นเด็กในยุคนี้จึงจะถูกตามใจ
ตั้งแต่เด็ก ไดใ้นสิ่งทีค่นรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ มีการศึกษาดี มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก  
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่กรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข ชอบเสพข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย มีอิสระในความคิด กล้าซักถามในทุกเรื่องทีตั่วเองสนใจ ไม่หวั่นกับ 
ค าวิจารณ ์มีความเป็นสากลมาก มองว่าการนิยมชมชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่างชาติเป็นเรื่อง
ธรรมดา  

ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียนและวัยท างาน และจากการที่ยุคนี้เป็นยุค 
ที่มเีทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง คนกลุ่มนีจ้ะมีความสามารถในการท างานทีเ่กี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 
ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลา
เดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว ซ่ึงอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ทีน่ั่งเล่น 
iPad ไปด้วย คุยโทรศัพท์ไปด้วย แถมบางคนยังกินข้าวไปพร้อม ๆ กันด้วย  

ในเรื่องการท างานคนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่งทีท่ ามีผลต่อ
ตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร และชอบท างานเป็นทีม ต่างจากกลุ่ม Gen-X ทีช่อบวันแมนโชว์
มากกว่า เพราะคนในวัย Gen-X จะถูกฝึกมาแบบนั้น ต่างจากวัย Gen-Y ทีเ่ติบโตมาพร้อมกับ 
การประชุม การระดมความคิดเห็น แต่ว่าคนกลุ่มนีจ้ะไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่นัก หวังที ่
จะท างานได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยากไต่เต้าจากการท างานข้างล่างขึ้นไป คาดหวังในการท างานสูง 
ต้องการค าชม กลุ่ม Gen-Y จะจัดสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตัวในจุดทีส่มดุลกัน พอหลังเลิกงาน
อาจไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น ไปเล่นฟิตเนส ไปพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน 
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จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับงานเหมือนกับคนรุ่นก่อน นอกจากนี้กลุ่ม Gen-Y จะเป็นคนมองโลกในแง่ดี  
มีใจช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ทีด่ีและแน่นแฟ้นกับพ่อแม่ 

1.4 เจเนอเรชันซี (Generation Z) 
เจเนอเรชันซี หรือ Gen-Z คือ ค านิยามล่าสุดของคนรุ่นใหมใ่นยุคปัจจุบัน หมายถึง

คนทีเ่กิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบอายุแล้ว คือ วัยของเด็ก ๆ ซ่ึงเด็ก ๆ กลุ่ม Gen-Z นี้ จะเติบโต
มาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกจ านวนมากที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจ าวัน แต่สิ่งหนึ่งทีเ่ด็กรุ่น Gen-Z 
แตกต่างจากรุ่นอ่ืน ๆ สมัยทีย่ังเป็นเด็กอยู่ก็คือ เด็กรุ่นนี้จะได้เห็นภาพทีพ่่อและแม่ต้องออกไปท างาน
ทั้งคู่ ซ่ึงต่างจากรุ่นก่อน ๆ ที่อาจจะมีพ่อออกไปท างานคนเดียว ด้วยเหตุผลนี้ เด็ก Gen-Z หลาย ๆ 
คนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอ่ืนมากกว่าพ่อแม่ของตัวเอง  

และนอกจากเจเนอเรชันที่อธิบายไว้ ปัจจุบันนี้ยังมีค านิยามเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งกลุ่ม แต่ไม่ได้
จัดอยู่ร่วมกับเจเนอเรชันข้างต้น คือ กลุ่ม Gen-C เป็นค าใหม่ที ่Google และ Nielsen บัญญัติ  
ใช้ส าหรับเรียกกลุ่มคนยุคใหม่ทีไ่ม่ได้แบ่งตามอายุเหมือนเจเนอเรชันทีไ่ด้อธิบายไว้ แต่จัดกลุ่มตาม
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ก  

ทั้งนี้คนทีจ่ะถูกจัดเข้ากลุ่ม Gen-C นั้น คือ คนกลุ่ม Baby Boommer และ Gen-X ที่มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น ไปจนถึงขั้นเสพติดการเชื่อมต่อ 
แต่ไม่รวมคนกลุ่ม Gen-Y ปกติก็จะมีการเชื่อมต่อโลกไร้สายเป็นประจ าอยู่แล้ว ต่างกับคนกลุ่ม Baby 
Boommer และ Gen-X ที่ในอดีตแทบไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีมากขึ้น 
พฤติกรรมของคนเหล่านี้จึงต้องเปลี่ยนไปตามโลก ส าหรับคน Gen-C จะมีนิสัยทีเ่ห็นเด่นชัดมาก ๆ 
คือ จะมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา มีการอัพเดทข้อมูล สนใจข่าวสารทีไ่ด้รับรู้มาในโลกไซเบอร์ พร้อม 
จะแชร์ทุกเวลา ติดตามดูคลิปในยูทูบมากกว่านั่งดูโทรทัศน์เหมือนกับสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตของตนเองไปแล้ว และคนกลุ่มนีก็้ยังกลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหม่ ๆ ด้วย 
อย่างไรก็ตาม คนกลุ่ม Gen-C แม้จะชอบโพสต์ข้อความจ านวนมาก แตก็่จะโพสต์ด้วย 
ความระมัดระวังกว่าคน Gen-Y ทีอ่าจจะโพสต์ตามอารมณ์มากกว่า ซ่ึงต่างกับคน Gen-C ที่จะโพสต์
เพ่ือแบ่งปันความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ และถ้าลองมองไปรอบ ๆ ตัวก็จะได้พบกับ 
คนรุ่นต่าง ๆ ทีย่ังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือ Baby Boomer, Gen-X, Gen-Y และ Gen-Z  
ซ่ึงนักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ จะให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เพราะจะช่วย 
ท าให้พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจบุคคลในวัยต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
เรื่องต่าง ๆ การได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัว และลดช่องว่างในสังคม 
การท างานได้ดี 
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2. การแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation)  
นักการตลาดส่วนใหญ่จะใช้ STP Marketing เป็นสิ่งทีค่วรเลือกก่อนทีจ่ะท ากลยุทธ์

การตลาดอื่น ๆ เพราะ STP จะเป็นตัวทีก่ าหนดทิศทางกลยุทธ์อื่น ๆ ของแบรนด์ เพ่ือที่ช่วยท าให้
กิจการสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกทิศทาง โดย STP มาภาษาอังกฤษ 3 ค า คือ 
Segmentation (การแบ่งส่วนการตลาด) Target (การเลือกเป้าหมาย) และ Positioning  
(ก าหนดจุดยืนของแบรนด์) ซ่ึงการแบ่งผู้บริโภคจากส่วนการตลาดสามารถแบ่งได้จากหลากหลายด้าน  
(วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์, 2559 : 24-26; สาริณี โชติ, 2559 : 1-3) ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประชากรศาสตร์ (Demographic)  
2.1.1 เพศ (Sex-Based Segmentation)  

การแบ่งตามเพศ ก็เป็นอีกเกณฑ์ทีเ่ริ่มจะใช้ไม่ค่อยได้ สินค้าส าหรับหญิง
บางครั้งผู้ชายก็ใช้เช่นเดียวกัน หรือสินค้าส าหรับชายหญิงก็ใช้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันความเป็น 
Metrosexual การแบ่งเพศอาจไม่มีผลเท่าทีค่วร 

2.1.2 อายุ (Age-Based Segmentation)  
การแบ่งตามอายุนั้นค่อนข้างชัดเจน สินค้าหรือบริการบางอย่างใช้วิธีการนี้ 

ไดอ้ย่างดี แต่ปัจจุบันนี้อาจจะบอกว่าสินค้าหรือบริการบางชนิดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะสูงอายุแค่นั้น
มันก็ไมใ่ช่ประเด็น เพราะทุกคนสามารถเลือกใช้ของแบบเดียวกันได้ ดังนั้นการใช้อายุในบางครั้งก็เป็น
เกณฑ์ในการแบ่งที่ไม่เหมาะ 

2.1.3 อาชีพและบทบาทหน้าที ่(Role-Based Segmentation)  
เป็นการแบ่งตามบทบาทหน้าที ่เพราะคนแต่ละคนมีอ านาจและก าลังใน 

การซื้อไม่เท่ากัน คนเป็นคนใช้แต่ไม่ได้ซื้อ บางคนเป็นคนซื้อแต่ไม่ได้ใช้ บางคนไม่ใช่ทั้งคนซื้อหรือ 
คนใช้แต่มีส่วนในการให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นไม่ว่าจะพุ่งเป้าไปทีก่ารขายให้กับองคก์ารธุรกิจ
หรือการขายให้ครอบครัว ก็ควรเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วแบ่งกลุ่มออกมา 
ให้ชัดเจน เพ่ือทีจ่ะน าไปใช้สร้างเนื้อหาทีส่อดคล้องกับแต่ละกลุ่มทีแ่บ่งออกมา 

2.2 จิตวิทยา (Psychological)  
2.2.1 ความสนใจ (Interest-Based Segmentation)  

เป็นการแบ่งตามความสนใจ เช่น กลุ่มคนทีส่นใจอูคูเลเล่ สนใจเกมโกะ (Go) 
หรือสนใจธุรกิจ คนที่ให้ความสนใจในเรื่องเดียวกันก็น่าจะชอบอะไรเหมือน ๆ และการเข้าถึงกลุ่มด้วย
วิธีการแบ่งตามลักษณะนี้ท าโดยใช้ Facebook Ads ได้ไม่ยากนัก 

2.2.2 ช่วงเวลา (Time-Based Segmentation)  
คือการแบ่งตามช่วงเวลา เช่น สินค้าบางอย่างทีข่ายดีเป็นฤดูกาล (Season) 

หรือช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ สงกรานต์ กินเจ เป็นต้น 
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2.2.3 ความผูกพัน (Engagement Segmentation)  
เป็นการแบ่งตามความผูกพัน อย่างเช่น พวกเขาเป็นลูกค้าขาประจ า หรือ

ลูกค้าทีม่าเยี่ยมชมครั้งแรก ๆ การรับรู้ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับทีแ่ตกต่างกันย่อมช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถสร้างประสบการณ์ทีน่่าประทับใจให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น Dtac  
มีการแบ่งสิทธิพิเศษลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม Dtac Reward ส าหรับลูกค้าทีย่อดใช้จ่ายต่ า 
หรือเพ่ิงเข้ามาใช้บริการไม่นาน และ Dtac Reward Xtra ส าหรับลูกค้าเก่าหรือมียอดใช้จ่าย 
มากขึ้นมาหน่อย การท าลักษณะนี้คือพยายามจะสื่อสารว่าเป็นลูกค้าของ Dtac จะมีสิทธิพิเศษให้ 
และถ้ายิ่งเป็นลูกค้าทีใ่ช้จ่ายมาก อยู่นาน ก็ยิ่งมีอะไรพิเศษ ๆ ให้อีก 

2.3 ภูมิศาสตร์ (Geographic)  
คือแบ่งตามภูมิศาสตร์ ต าแหน่งทีต่ั้ง อยู่จังหวัดไหน ประเทศไหน จะลงลึกหรือ 

ออกกว้างก็แล้วแตก่ารก าหนดของกิจการนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น สมมุติถ้าขายอุปกรณ์เชียร์บอล ก็อาจ
มองกลุ่มแฟนบอลแบ่งออกตามถ่ินของแต่ละทีม เช่น บุรีรัมย์ยูไนเต็ด เมืองทองยูไนเต็ด ชลบุรีเอฟซี 
ซ่ึงเป็นเหมือนถิ่นใครก็ถิ่นมัน (แต่อาจมีกลุ่มแฟนบอลข้ามถ่ินด้วย) อย่างไรก็แล้วแตก่ารแบ่งลักษณะนี้
สามารถใช้แผนที่ในการมองภาพรวมได้ 

2.4 พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral)  
แบ่งด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ความถีใ่นการซื้อ จ านวนทีใ่ช้แต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น 

ซื้อ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ (Major Influential Factors)  
Turban, E., et al. (2017 : 36-37) และโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 182 -184) ได้

อธิบายไว้ว่า ส าหรับปัจจัยในสามข้อแรกในด้านลักษณะผู้บริโภค ด้านผู้ประกอบการและคนกลาง 
และสภาพแวดล้อม ถือว่าเป็นตัวแปรทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ โดยพิจารณาจากมุมมองของผู้ขาย ซ่ึงถูก
น าเสนออยู่ส่วนบนสุดของแผนภาพจากภาพประกอบ 3.1 ในขณะทีป่ัจจัย 2 ข้อสุดท้าย เป็นตัวแปรที่
สามารถควบคุมได้โดยผู้ขาย คือ คุณลักษณะสินค้าและบริการ และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 3.1 แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce 
Consumer Behavior Model)  

ทีม่า :  Turban, E., et al (2017 : 36)  

1. คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Characteristics)  
เป็นคุณลักษณะของผู้บริโภคแต่ละคน ซ่ึงจากภาพประกอบ 3.1 จะแสดงอยู่ตรงส่วนบนสุด 

โดยตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละคน เป็นการอ้างอิงปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ การได้รับการยอมรับในแต่ละบุคคล และคุณลักษณะด้านพฤติกรรมเฉพาะตัว โดยมี
หลายเว็บไซต์ด้วยกันที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ของลูกค้า (เช่น Emarketer.com 
Clickz.com และ Comscore.com) ส าหรับในส่วนข้อมูลทางประชากรศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องตามกลุ่ม
ตัวอย่างต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์จะต้องติดตาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประกอบกับระดับการศึกษา 
เชื้อชาติ อาชีพ และรายได้ของครอบครัว เป็นต้น ซ่ึงสามารถน ามาเทียบความสัมพันธ์กับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านผลการส ารวจที่เกี่ยวข้องกับ
แนวโน้มของการช็อปปิ้งบนอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เมื่อปี ค.ศ. 2005 ได้มีการเปิดเผยว่า  
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เพศของนักช็อปปิ้งออนไลน์โดยรวมแล้วค่อนข้างสมดุลและไม่ค่อยมีความแตกต่าง แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงสินค้าและบริการบางอย่าง ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างแย่งมีนัยส าคัญโดยเฉพาะ 
ในบางประเทศ เช่น จีน สวีเดน และออสเตรีย นักช็อปปิ้งที่ซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ในขณะทีคุ่ณลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องของบุคลิกภาพและวิถีการด าเนินชีวิต ส่วนใหญ่จะถูก
ศึกษาโดยนักการตลาด 

2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Factors)  
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการท าธุรกิจ ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ซ่ึงตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมยังสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นหลายการประมวลผลด้วยกัน คือ 
2.1 ตัวแปรทางสังคม ปกติการซ้ือโดยทั่วไปจะได้รับอิทธิพลมาจากสมาชิกภายใน

ครอบครัว เพ่ือนผู้ร่วมงาน และกระแสนิยมหรือแฟชันในขณะนั้น ดังนั้นตัวแปรทางสังคม เช่น  
ค ารับรองจากลูกค้า หรือการบอกต่อ จึงมีบทบาทส าคัญต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ชุมชนออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต และการจับกลุ่มสนทนาทีผู่้คนสามารถสื่อสารผ่านห้องแชท เว็บบอร์ด 
และกลุ่มข่าวต่าง ๆ ด้วย 

2.2 ตัวแปรทางชุมชนหรือวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างผู้บริโภค 
ทีอ่าศัยอยู่ในแต่ละประเทศ เช่น นักช็อปปิ้งชาวไทย ย่อมมีความแตกต่างจากนักช็อปปิ้งชาวจีน หรือ
ชาวตะวันตก หรือนักช็อปปิ้งชาวญี่ปุ่นที่มวีัฒนธรรมชาตินิยม ส่วนใหญ่จะนิยมซื้อสินค้าทีผ่ลิตขึ้นจาก
ภายในประเทศของตน เป็นต้น 

นอกจากนีย้ังมีตัวแปรทางสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแปรในเรื่องของ 
การรับรู้ข่าวสาร กฎหมายและกฎระเบียบจากภาครัฐ ซ่ึงอาจแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ รวมถึง
ปัจจัยเกี่ยวกันสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึน 

3. ปัจจัยของผู้ประกอบการและคนกลาง (Merchant and Intermediary Factors)  
การท าธุรกรรมออนไลน์ ย่อมมีปัจจัยอยูม่ากที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 

ไมม่ากก็น้อย เช่น ความมีชื่อเสียงของผู้ประกอบการ ขนาดของธุรกิจ ความไว้วางใจ และอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผู้คนทั่วไปย่อมมีความรู้สึกปลอดภัย เมื่อซื้อสินค้าจาก Amazon.com  
ซ่ึงเป็นกรณีของความมีชื่อเสียงทีท่ าให้ลูกค้าไว้วางใจมากกว่าเว็บไซต์หน้าร้านอ่ืน ๆ ทีต่นไม่รู้จัก 
ส าหรับปัจจัยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาด และการโฆษณา ซ่ึงก็มีบทบาทส าคัญ
เช่นกัน 

4. ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Product/Service Factors)  
ปัจจัยคุณลักษณะของสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคทีต่ัดสินใจซื้อจากผลกระทบ

ในทางธรรมชาติของตัวสินค้าหรือบริการก็ตาม โดยปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าและบริการ 
จะเกี่ยวข้องกับราคา คุณภาพ การออกแบบ ตราสินค้า และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องด้วย 
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5. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Systems)  
ในระบบแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีน่ ามาใช้กับการท าธุรกรรมออนไลน์ (เช่น 

การป้องกันความปลอดภัยกลไกเกี่ยวกับการช าระเงินและอ่ืน ๆ ) ทีน่ าเสนอโดยผู้ประกอบการนั้นอาจ
ส่งผลกระทบเช่นกัน มีการรายงานว่าผู้บริโภคโดยส่วนใหญช่มชอบการซื้อสินค้าและบริการจาก
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ทีห่น้าเว็บเพจได้รับการออกแบบทีดี่ โดยปัจจัยการออกแบบระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ 

5.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับฟังก์ชันการท างาน 
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ที่สนับสนุนในเรื่องการประมวลผลธุรกรรมโดยตรง เช่น เครื่องมือค้นหา การเลือก
ซื้อสินค้าผ่านระบบรถเข็นอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการช าระเงินต่าง ๆ เป็นต้น 

5.2 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ 
บนเว็บไซต์ที่มจีุดประสงค์หลักในเรื่องของการป้องกันปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนจากการประมวลผล เช่น 
ความปลอดภัย และระบบติดตามสินค้า 

แบบจ าลองการตัดสินใจซื้อแบบทั่วไป (A Generic Purchasing-Decision Model)  
วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ (2559 : 65-67) ได้อธิบายว่า ถ้าพิจารณาจากมุมมองของผู้บริโภคแล้ว 

รูปแบบหรือโมเดลการตัดสินใจซื้อแบบทั่วไปนั้น จะประกอบด้วย 5 ระยะ ดังนี้ 
1. การระบคุวามต้องการ (Need Identification)  

จัดเป็นระยะแรกทีเ่กิดข้ึน โดยเมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาทีต่นก าลังเผชิญอยู่ จนเกิด
ความต้องการทีจ่ะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาชดเชยและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเป้าหมายของ 
นักการตลาดก็คือ จะอาศัยช่องว่างบนความไม่สมดุลเหล่านี้ด้วยการโน้มน้าวผู้บริโภคผ่านการน าเสนอ
สินค้าหรือบรกิาร 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search)  
ภายหลังจากผู้บริโภครู้ถึงปัญหาและความต้องการตนแล้ว ผู้บริโภคก็จะค้นหาข้อมูลบน

ทางเลือกต่าง ๆ ที่มอียู่เพ่ือตอบสนองความต้องการของเขา ภายใตก้ารตัดสินใจว่า สินค้าทีจ่ะซื้อนั้น
คืออะไร และจะซื้อจากผู้ใด ส าหรับข้อมูลทีผู่้บริโภคค้นหามาได้นั้น ก็มาจากแค็ตตาล็อก การโฆษณา 
การส่งเสริมการตลาดและจากกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ นอกจากนี้ในการค้นหาสินค้าและ
เปรียบเทียบราคา ยังสามารถใช้เครื่องมือช่วยได้ เช่น Shopping.com, Buyersindex.com และ 
Mysimon.com ซ่ึงเป็นเว็บไซต์สร้างประโยชน์ได้มาก รวมถึงข่าวสารทีค่้นหาได้จากเครื่องมือค้นหา
อย่าง Google 
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3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
การแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภคจะได้มาซ่ึงกลุ่มทางเลือกชุดเล็ก ๆ ขึ้นมา และจากชุดของ

กลุ่มทางเลือกได้รับการกลั่นกรองเหล่านี้ก็จะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือหาทางเลือกทีสุ่ด ทั้งนี้ในการตัดสิน
ในเลือกของผู้บริโภค นอกจากจะเลือกทีตั่วสินค้าหรือบริการแล้ว ยังเลือกถึงตราสินค้าที่น่าเชื่อถือด้วย 

4. การซื้อและจัดส่ง (Purchase and Delivery)  
ภายหลังการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการกับ

ผู้ขายรายใด ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับการซื้อ การช าระเงิน การจัดส่งสินค้า การรับประกันสินค้า และอ่ืน ๆ 
อย่างไรก็ตามหากสินค้าหรือบริการทีผู่้บริโภคซื้อนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัล ก็สามารถดาวน์โหลด
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที แต่หากเป็นสินค้าทางกายภาพ ก็ควรมีทางเลือกในการจัดส่งสินค้าที่
น่าเชื่อถือ เช่น ผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือติดตามสถานะว่าขณะสินค้าดังกล่าวถูก
ด าเนินการอยู่ในสถานะใด เป็นต้น 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Activities)  
จัดเป็นระยะสุดท้ายทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้สึกภายหลังจากได้ทดลองใช้สินค้า ซึ่งมีทั้ง 

พึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยผู้บริโภคจะพิจารณาถึงงานบริการลูกค้า และการประเมินคุณประโยชน์ 
ทีไ่ด้จากตัวสินค้า (เช่น สินค้านั้นมีคุณภาพจริง หรือกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้า แต่ก็ได้รับ
การบริการที่ดี) ดังนั้นหากลูกค้ามีความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ ความภักดทีี่มตี่อสินค้านั้น 
ก็จะเพ่ิมมากขึ้นจนน าไปสู่การซื้อซ้ าและการบอกต่อในทีสุ่ด 

มีปัจจัยอยูจ่ านวนมากที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน 
การโฆษณาก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง เช่น ส าหรับรูปแบบหรือแบบจ าลองทีจ่ะถูกน ามาใช้
อธิบายถึงประสิทธิภาพจากการโฆษณา ด้วยการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจซื้อ คือ Attention-Interest-
Desire-Action Model (AIDA Model) โดยแบบจ าลองดังกล่าวเป็นทฤษฎีล าดับขั้นการตัดสินใจ  
ทีพั่ฒนาขึ้นโดย E. St. Elmo Lewis เมื่อปี ค.ศ. 1898 และถูกน ามาใช้เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจากการโฆษณา ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอนส าคัญ ๆ ดังนี้ 

5.1 การรับรู้ (Attention (Awareness) : A) เป็นขั้นตอนแรก ด้วยการสร้างแรงดึงดูด 
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ 

5.2 ความสนใจ (Interest : I) คือ ข้อความทีก่ระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้า 
ทีเ่สนอจากค าอธิบายถึงคุณสมบัติ ข้อดี และคุณประโยชน์ 

5.3 ความต้องการหรือความปรารถนา (Desire : D) ลูกค้ามีความรู้สึกอยากได้ และ 
เชื่อว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้น สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองในสิ่งทีเ่ขาต้องการได้ 

5.4 การกระท า (Action : A) สุดท้ายก็จะจบลงทีผู่้บริโภคตัดสินใจซื้อในทีสุ่ด ซ่ึงมีนักวิจัย
บางคน ได้เพ่ิมค าว่า “S” ต่อท้าย จึงกลายเป็น AIDA (S)  
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5.5 ความพึงพอใจ (Satisfaction : S) ความพึงพอใจ เป็นทีม่าของการสร้างความภักดี
ของลูกค้าที่มตี่อสินค้าให้สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังน าไปสู่กระบวนการซื้อซ้ าอีกด้วย 

ส าหรับเวอร์ชันล่าสุดของแบบจ าลอง AIDA นั้น ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายใต้แบบจ าลอง
ทีช่ื่อว่า AISAS ซ่ึงน าเสนอโดย Dentsu Group ด้วยการปรับปรุงให้เหมาะสมกับพฤติกรรมออนไลน์ 
โดยแบบจ าลองดังกล่าวได้มีการแทนที ่“Desire” ด้วยค าว่า “Search” แล้วเพ่ิมค าว่า “Share”  
ลงไป เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการบอกต่อที่มมีากขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม
กระบวนการ Attention-Interest-Search-Action-Share (AISAS Model) โดยแบบจ าลองดังกล่าว
มีความเหมาะสมส าหรับ Social Commerce เป็นการเฉพาะที่ได้รับแรงผลักดันจากความนิยมสูง 
มากขึ้นของโซเชียลมีเดีย (Social Media)  

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) 
เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมีล าดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน (Chaffey, 

D., Smith, P.R., 2013 : 182-187; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 96-78; เบิล์ช, จ.ี บี. และ
เบิล์ช, เอ็ม. บี., 2558 : 56-58) ดังนี้  

 

ภาพประกอบ 3.2 กระบวนการการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผู้บริโภค  
ทีม่า :  เบิล์ช, จ.ี บี. และเบิล์ช, เอ็ม. บี. (2558 : 57) 

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)  
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพทีเ่ป็นอุดมคติ (Ideal) คือ 

สภาพทีเ่ขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพทีป่รารถนากับสภาพทีเ่ป็นอยู่จริงของสิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิด
ขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการทีจ่ะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพทีเ่ป็นจริง 
โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุทีแ่ตกต่างกันไป ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าปัญหาของผู้บริโภค 
อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 

1.1 สิ่งของทีใ่ช้อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาเริ่มหมดลง จึงเกิด 
ความต้องการใหม่จากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มอียู่ ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องการหาสิ่งใหม่มา
ทดแทน 
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1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการทีใ่ช้ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง
ในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหาสายพานเดิมได้  
จึงต้องใช้สายพานอื่นทดแทนทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ท าให้รถยนต์เกิดเสียงดัง จึงต้องไปหาสเปรย์มาฉีด
สายพานเพ่ือลดการเสียดทาน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะและคุณวุฒิ
หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  
การเจริญเติบโตหรือแมแ้ตส่ภาพทางจิตใจทีก่่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความต้องการใหม่ ๆ  

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว 
เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ท าให้มคีวามต้องการสินค้าหรือบริการเกิดข้ึน 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
ทางการเงินทั้งทางด้านบวกหรือด้านลบ ย่อมส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิงบุคคล จะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัยแต่ละช่วงชีวิตและ 
แต่ละกลุ่มสังคมทีแ่ตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่า 
จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือการตลาด
ทางตรงที่มปีระสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความต้องการ 
ขึ้นได้ 

เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาทีเ่กิดขึ้น และอาจจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ก็ได้ 
หากปัญหาไมมี่ความส าคัญมากนักซ่ึงจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากปัญหาทีเ่กิดขึ้นยังไม่หายไป  
ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มข้ึนแล้ว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดทีก่ลายเป็นแรงผลักดันให้พยายาม
แก้ไขปัญหา ซ่ึงผู้บริโภคจะเริ่มหาทางแก้ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้อมูลก่อน 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information)  
เมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วย 

ในการตัดสินใจจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารทีเ่ป็นบุคคล เช่น ครอบครัว  

เพ่ือน กลุ่มอ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ทีเ่คยใช้สินค้านั้นแล้ว 
2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารทีไ่ด้ ณ จุดขายสินค้า บริษัท

หรือร้านค้าทีเ่ป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย หรือจากพนักงานขาย 
2.3 แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
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2.4 จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสาร 
ทีไ่ด้รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้ 

ผู้บริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลทีเ่ขามีอยู่เดิม ความรุนแรงของ
ความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  
เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากข้ันตอนที ่2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดี

ทีสุ่ด วิธีการทีผู่้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแตล่ะสินค้า และคัดสรรในการทีจ่ะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือ
เพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยู่กับความชื่นชอบในตราสินค้านั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
ของผู้บริโภคทีผ่่านมาในอดีต และสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วย ทั้งนี้มี
แนวคิดในการพิจารณาเพ่ือช่วยประเมินแต่ละทางเลือกให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้ 

3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าทีไ่ด้รับ (Benefit) คือ การพิจารณา
ถึงผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ และคุณสมบัติของสินค้าว่า สามารถท าอะไรได้บ้างหรือมีความสามารถ 
แค่ไหน ผู้บริโภคแต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นมวลรวมของลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์  
ซ่ึงผู้บริโภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี้ว่าเกี่ยวข้องกับตนเองเพียงใด และจะให้ 
ความสนใจมากทีสุ่ดกับลักษณะทีเ่กี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย 

3.2 ระดับความส าคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาถึงความส าคัญ 
ของคุณสมบัติ (Attribute Importance) ของสินค้าเป็นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่น 
ของสินค้า (Salient Attributes) ทีไ่ด้พบเห็น ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับลักษณะต่าง ๆ  
ของผลิตภัณฑ์ในระดับแตกต่างกันตามความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย 

3.3 ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเชื่อถือต่อยี่ห้อ
ของสินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ทีผู่้บริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์
ในอดีต ผู้บริโภคจะสร้างความเชื่อในตรายี่ห้อขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแต่ละอย่างของตรายี่ห้อ  
ซ่ึงความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่ห้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค 

3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินว่ามีความพอใจต่อสินค้าแต่ละยี่ห้อ
แค่ไหน ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผู้บริโภคจะก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ตนต้องการ
แล้วผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีต่้องการกับคุณสมบัติของตราผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งทีน่ าเอาปัจจัย
ส าหรับการตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่ห้อ คุณสมบัติของสินค้ามาพิจารณา
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เปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่ายี่ห้อใดได้รับคะแนนจากการประเมินมากทีสุ่ดก่อนตัดสินใจ
ซื้อต่อไป 

4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)  
โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลา 
ในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)  
หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะได้รับ 

ความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้า จะท าให้เกิดการซ้ือ
ซ้ าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินค้านั้น ๆ  
ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย 

ผูท้ี่อยูใ่นกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภค 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 182 -184) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 94)  

ได้อธิบายไว้ว่า ผู้ทีอ่ยู่ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Players in The Consumer Decision 
Process) นั้นมีอยู่หลายคนด้วยกันทีอ่าจจะมีบทบาทในระยะต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจ 
ของผู้บริโภค ซ่ึงประกอบด้วย 5 บทบาทหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 

1. ผู้ริเริ่ม (Initiator) เป็นบุคคลทีเ่ริ่มจุดประกายเป็นคนแรก ทีท่ าให้ผู้บริโภคเริ่มมีความสนใจ
ต่อตัวสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงอาจเป็นบุคคลทีเ่คยใช้สินค้านั้นอยู่ก่อนแล้ว หรือในแง่ของ 
การโฆษณา ทีจ่ะน าบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือดารานักแสดงมาเป็นตัวแทนผู้จุดประกาย เนื่องจากบุคคล
ดังกล่าวเป็นทีรู่้จักกว้างขวางในวงสังคม 

2. ผู้ชักชวนให้ซื้อ (Influencer) เป็นบุคคลที่ให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ เช่น พนักงานขาย ที่มสี่วนส าคัญต่อการตัดสินในซ้ือในขั้นสุดท้าย 

3. ผู้ตัดสินใจ (Decider) เป็นบุคคลทีต่ัดสินใจ ทั้งนี้ผู้ตัดสินใจผู้ซื้อและผู้ใช้อาจไม่ใช่เป็นบุคคล
เดียวกันก็ได้ โดยเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ ซื้ออะไร ซื้ออย่างไร และซื้อทีไ่หน  

4. ผู้ซื้อ (Buyer) คือ บุคคลทีด่ าเนินการสั่งซื้อสินค้า 
5. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้บริโภคหรือบุคคลทีใ่ช้สินค้าหรือบริการเหล่านั้น  
อย่างไรก็ตามบุคคลเพียงคนเดียวอาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกบทบาทตามทีก่ล่าวมาแล้วก็

เป็นได้ หากสินค้าหรือบริการเหล่านั้นเป็นของใช้ส่วนตัว ซึ่งในกรณดัีงกล่าว นักการตลาดต้องเข้าใจ
และสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายบุคคลไป อย่างไรก็ตามในหลาย ๆ สถานการณ์ด้วยกัน 
แต่ละคนอาจมีบทบาทในตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีแ่ตกต่างกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น นักคอมพิวเตอร์ทีเ่พ่ิงจบ
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การศึกษา และได้ท างานในสถานประกอบการยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ต้องการซื้อรถคันใหม่ให้กับมารดา
ของเขา โดยเขาได้ค าแนะน าจากบิดาและเพ่ือน ๆ ในที่ท างานและท้ายทีสุ่ด เขาก็เลือกปฏิบัติตาม
ค าแนะน าจากบิดาของเขาในการซื้อรถในครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเข้ามามีบทบาท 
ในตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ย่อมกลายเป็นเรื่องทีย่ากมากขึ้นต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือโฆษณาทาง
การตลาดให้ชัดเจนลงไป ทั้งนี้ความพยายามทางการตลาดที่มคีวามแตกต่างกัน อาจถูกออกแบบมา
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตามบทบาทของตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีแ่ตกต่างกัน 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมออนไลน์ทีผู่้บริโภคนิยมไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลตามด้วย 

เสิร์ชเอนจิน การช็อปปิ้งออนไลน์ นอกจากนั้นเสียงของผู้บริโภคเป็นโอกาสทีดี่จะท าให้เจ้าของธุรกิจ 
และนักการตลาด สามารถอ่านความต้องการของพวกเขาได้ถูกต้อง แม่นย า จึงควรเปิดช่องทางสื่อสาร
กับผู้บริโภคบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นบริการสอบถามข้อมูล เว็บบอร์ด บล็อก หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าได้มากขึ้น 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559 : 1-12) ได้รายงานผลการส ารวจพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมผีู้ให้ความสนใจและเข้ามาตอบแบบส ารวจมากถึง 
16,661 คน ซ่ึงจากผลส ารวจจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันนี้อุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ด้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตคนไทย (Mobile Life) ปัจจัยต่าง ๆ ทีส่่งผลให้คนไทยในปัจจุบันมีชีวิตติดอินเทอร์เน็ตเป็น
จ านวนมาก มาจากการที่ตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ในด้านการโปรโมชันใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การลด การแลก การแจก การแถม เป็นต้น และสมาร์ตโฟนในปัจจุบันมีราคาถูก
ลงมาก จนท าให้ผู้ใช้งานทุกระดับรายได้ สามารถเป็นเจ้าของสมาร์ตโฟนได้ง่าย นอกจากนี้การเปิด
ประมูลคลื่นความถีข่องอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2558 ทีผ่่านมา  
ท าให้มกีารเปิดให้บริการเทคโนโลยี 4G อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
บริษัทต่าง ๆ แข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีส่ามารถตอบโจทย์ของ
ผู้บริโภคได้ในทุกกลุ่มด้วยอัตราค่าบริการทีเ่หมาะสม รวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายนโยบายของภาครัฐ 
มาสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่ 
5 เมษายน 2559 ทีมุ่่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสนับสนุนให้เกิดการใช้งานหรือการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ในผู้ใช้งานทุกระดับ 

ซ่ึงการส ารวจนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือสะท้อนภาพพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยใน
ปัจจุบันว่ามีพฤติกรรมการใช้งานกันอย่างไร เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิจัย หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจ 
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รวมถึงผู้ที่จะก้าวเข้ามาในธุรกิจด้วย สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
วางแผนการตลาด บริหารจัดการงบประมาณ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนเพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเม็ดเงินหรือ
งบประมาณทีล่งทุนไป 

1. ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต 
ในการส ารวจครั้งนี้พบว่า จ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที ่45.0 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อวัน หรือ เท่ากับว่าในแต่ละวัน  
จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 1 ใน 4 ของวัน เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยกับลักษณะทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เพศ เจเนอเรชัน และพ้ืนทีพั่กอาศัย จะพบได้ว่า 
เพศทีส่ามเป็นเพศที่มจี านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเพศชายและเพศหญิง  
โดยเพศทีส่ามมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยประมาณ 48.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะทีเ่พศชายและ 
เพศหญิงมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที ่45.3 และ 44.7 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตามล าดับ  

Gen-Y เป็นกลุ่มที่มจี านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงทีสุ่ดเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันอ่ืน ๆ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลาย จึงมีการใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งในการเรียนหรือการท างานและชีวิตส่วนตัว ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจที่พบว่า 
Gen-Y มีการใช้อินเทอร์เน็ตถึง 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย  
7.6 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที ่Gen-X Gen-Z และ Baby Boomer มีจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยอยูท่ี ่44.3, 40.2 และ 31.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามล าดับ โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีพั่กอาศัยใน
กรุงเทพฯ มีจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าผู้ที่พักอาศัยในต่างจังหวัด อันเนื่องมาจาก
โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัลของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่โดยเฉพาะระดับ
หมู่บ้าน มีเพียงร้อยละ 53 (จากจ านวน 74,965 หมู่บ้าน) ทีส่ามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ส่วนทีเ่หลือเป็นหมู่บ้านทีอ่ยู่ห่างไกลซ่ึงยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่
เพียงพอ 

ดังนั้นผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารจึงยังคงเน้นการพัฒนาจากส่วนกลาง กระจาย 
ออกไปตามพ้ืนที่ในต่างจังหวัด ท าให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพฯ มีจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยอยูท่ี ่48.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัดมีจ านวนชั่วโมงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที ่44.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น ทั้งนี้แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผลตามแผนดังกล่าว แต่มีอยู่ 2 ยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกับการแก้ปัญหาเรื่อง
ความเหลื่อมล้ าด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ได้แก่  
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ยุทธศาสตร์ที ่1 เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยความเร็วทีเ่พียงพอกับความต้องการ ในราคาค่าบริการทีไ่มเ่ป็น
อุปสรรคในการเข้าถึง  

ยุทธศาสตร์ที ่3 เน้นการสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ทีมุ่่งสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ที่อาศัยในพ้ืนทีห่่างไกล  

ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นจึงน่าจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลให้ลดน้อยลงได้ เพ่ือให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ในทีสุ่ด 

2. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ด้วยการแข่งขันด้านราคาและนโยบายส่งเสริมการขายของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละ

สมาร์ตโฟนท าให้ผู้บริโภคสามารถครอบครองเป็นเจ้าของเครื่องได้โดยง่าย รวมทั้งการแข่งขันกัน
พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่ส่งผลให้โทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยเฉพาะสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์หลักทีผู่้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมี
ผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 85.5 และมีจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนเฉลี่ยอยู่ที่  
6.2 ชั่วโมงต่อวัน โดยสามารถสรุปเป็นภาพดังภาพประกอบ 3.3 

 

ภาพประกอบ 3.3 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และจ านวนชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน 
เปรียบเทียบตามอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

ที่มา :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559 : 36)  
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ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 2 รองจากสมาร์ตโฟน ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยมีผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 62.0 และมีจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเฉลี่ยอยู่ที ่5.4 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะทีค่อมพิวเตอร์พกพาเป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับ 3 โดยมีผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 48.7 และมีจ านวนชั่วโมง 
การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์พกพาเฉลี่ย อยู่ที ่4.7 ชั่วโมงต่อวัน  

3. ช่วงเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต 
ปัจจุบันนี้ชีวิตคนไทยติดอินเทอร์เน็ตมาก มีการตรวจสอบไลน์หรืออีเมล หรือใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอน ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจ พบว่า กว่าร้อยละ 70  
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 08.01 น. ถึง 24.00 น. โดยเฉพาะช่วงหลัง
เลิกเรียนหรือเลิกงาน เวลา 16.01 น. ถึง 20.00 น. เป็นชว่งที่มกีารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงที่สุด  
โดยมีผู้ใช้งานร้อยละ 76.6 รองลงมา เป็นช่วงเวลาเริ่มเรียนหรือเริ่มงานจนถึงเลิกเรียนหรือเลิกงาน 
โดยในช่วงเวลา 08.01 น. ถึง 12.00 น. และ 12.01 น. ถึง 16.00 น. มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 76.0 
และ 75.2 ตามล าดับ 

4. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาต่าง ๆ  
ในแต่ละช่วงเวลาของวัน อุปกรณ์ทีจ่ะใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะแตกต่างกันไป 

ตามแต่ละช่วงเวลา ในช่วงเวลา 08.01 น. ถึง 16.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเรียนหรือเวลาท างาน 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์เป็นอันดับ 1 ทีผู่้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
โดยช่วงเวลา 08.01 น.ถึง 12.00 น. มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 64.5 ช่วงเวลา 12.01 น. ถึง 16.00 น. 
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 60.7 ทีใ่ช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในทั้งสอง
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนอุปกรณ์ทีผู่้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 2 รอง
จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในช่วงเวลาเรียนหรือท างาน คือ สมาร์ตโฟน ในช่วงเวลา 08.01 น. ถึง 
12.00 น. มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 52.7 และช่วงเวลา 12.01 น. ถึง 16.00 น. มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ร้อยละ 54.3 ทีใ่ช้สมาร์ตโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าว อุปกรณท์ีผู่้ใช้งานนิยมใช้ใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 3 ในช่วงเวลาเรียนหรือท างาน คือ คอมพิวเตอร์พกพาโดยช่วงเวลา 
08.01 น. ถึง 12.00 น. มีผู้ใชอิ้นเทอร์เน็ตร้อยละ 41.3 และช่วงเวลา 12.01 น. ถึง 16.00 น. มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 43.6 ทีใ่ช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าว 

ในขณะทีช่่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานยาวไปจนถึงตอนเช้า เวลา 16.01 น. ถึง 
08.00 น. สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 โดยช่วงเวลาทีค่นนิยม
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนมากทีสุ่ดเป็นช่วงเวลา 16.01 น. ถึง 24.00 น. โดยมีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนร้อยละ 68.4 ในช่วงเวลา 16.01 น. ถึง 20.00 น. และรองลงมามีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 61.7 ทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนในช่วงเวลา 20.01 น. ถึง 24.00 น. 
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ส่วนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทีผู่้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ต
ในช่วงเวลา 16.01 น. ถึง 08.00 น. รองจากสมาร์ตโฟน โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ร้อยละ 45.8 ในช่วง 16.01 น. ถึง 20.00 น. และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 47.0 ทีใ่ช้
อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในช่วง 20.01–24.00 น.  

ทั้งนี้นักการตลาดหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการทีจ่ะใช้ช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของตนได้นั้น ไม่ใช่เพียงแคท่ าสื่อโฆษณาหรือการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการ  
แตส่ิ่งแรกที่ควรค านึงถึง คือ อุปกรณ์ประเภทใดทีลู่กค้ากลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงจากผลการส ารวจ จะเห็นได้ว่าสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณท์ี่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 1 
และประเด็นถัดไปทีค่วรค านึงถึง คือ ช่วงเวลาใดเป็นช่วงเวลาที่มกีารเข้าถึงอุปกรณ์นี้มากทีสุ่ด ก็คือ
ช่วงเวลา 16.01 น. ถึง 24.00 น. ของทุกวัน 

ดังนั้นการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการใด ๆ 
ผ่านทางออนไลน์ในปัจจุบันนี้ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการพัฒนาเว็บไซต์หรือแบนเนอร์ของตน 
ให้รองรับกับหน้าจอของสมาร์ตโฟน (Mobile-First Responsive Website) ด้วย นอกเหนือไปจาก 
การออกแบบเว็บไซต์หรือแบนเนอร์ให้รองรับกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ แล้ว รวมไปถึง 
การซื้อเวลาของสื่อโฆษณา ก็ควรจะซ้ือในช่วงเวลาทีก่ลุ่มเป้าหมาย เข้ามาเห็นโฆษณาสินค้าหรือ 
แบนเนอรม์ากทีสุ่ด  

5. สถานที่ท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 
สถานที่ทีผู่้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นิยมใช้งานเป็นอันดับ 1 เป็นบ้านหรือที่พักอาศัย  

ร้อยละ 87.6 รองลงมา คือ ในออฟฟิศและสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 49.5 และ 19.7 ตามล าดับ 
ส่วนการใช้งานตามที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  
รวมทั้งการใช้งานในระหว่างการเดินทาง เช่น บนรถไฟฟ้า ป้าย รถเมล์ เป็นต้น มีผู้ใช้งานในสัดส่วน 
ทีใ่กล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 15.9 และ 14.0 ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตามพ้ืนทีพั่กอาศัยจะเห็นได้ว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
ทีพั่กอาศัยในต่างจังหวัด ใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ เนื่องจากการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล 
ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพ้ืนที ่ท าให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีพั่กอาศัยในต่างจังหวัดยังจ าเป็นต้องใช้
อินเทอร์เน็ตตามสถานทีต่่าง ๆ เช่น บ้าน ทีท่ างาน สถานศึกษา หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เป็นต้น 
ในขณะทีค่นกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกทุกที ่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นตาม
สถานทีดั่งกล่าวข้างต้น รวมไปถึงการใช้งานระหว่างเดินทางหรือในทีส่าธารณะ  

จากผลการส ารวจ พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีพั่กอาศัยในต่างจังหวัดร้อยละ 22.1 
ใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ มีเพียงร้อยละ 10.0 
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เท่านั้นทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตในสถานทีดั่งกล่าว ในขณะที่มผีู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่พักอาศัยในต่างจังหวัด 
ร้อยละ 4.2 ใช้อินเทอร์เน็ตในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีพั่กอาศัยในกรุงเทพฯ 
เพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้นทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตในสถานทีดั่งกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ทีพั่กอาศัยในกรุงเทพฯ ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการเดินทางในสัดส่วนทีสู่งกว่าผู้ทีพั่กอาศัย 
ในต่างจังหวัด โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีพั่กอาศัยในกรุงเทพฯ มีถึงร้อยละ 29.3 ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ทีพั่กอาศัยในต่างจังหวัดมีเพียงร้อยละ 10.3 เท่านั้น ทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทาง ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะโครงสร้างพ้ืนฐานทางอินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพฯ ทีด่ีและพร้อมกว่าต่างจังหวัด ส่วนอีก
เหตุผลหนึ่งก็คือ คนกรุงเทพฯ ในปัจจุบันต้องประสบปัญหาสภาพการจราจรทีแ่ออัดหนาแน่นกว่า
ต่างจังหวัด ท าให้คนกรุงเทพฯ นิยมทีจ่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นหรือใช้งานในระหว่างรถติด  
ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยออนไลน์ ใช้ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เพ่ือความบันเทิง ค้นหาเส้นทาง  
หรือดูสภาพการจราจรผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นต้น 

6. กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 
ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนไทยทุกเพศทุกวัย  

มีการใช้งานกันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือพูดคุยออนไลน์แบบเห็นหน้า
หรือไม่เห็นหน้า การแชร์ภาพถ่ายหรือสถานที่ที่ไปเทีย่ว การดูคลิปวิดีโอหรือดูละครหรือรายการโปรด
ย้อนหลัง เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่พบเห็นไดใ้นสถานทีต่่าง ๆ  

ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 96.1 ใช้ในการพูดคุยผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Instagram เป็นต้น และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ร้อยละ 88.1 ใช้เพ่ือดูคลิปวิดีโอผ่าน YouTube อันดับถัดมา เป็นการใช้เพ่ือค้นหาข้อมูล อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และรับ-ส่งอีเมล คิดเป็นร้อยละ 79.7, 76.7 และ 75.8 ตามล าดับ ซึ่งสามารถดูได้ 
ดังภาพประกอบ 3.4 
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ภาพประกอบ 3.4 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559 : 48)  

นอกจากนี้ จากผลการส ารวจยังพบอีกว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 59.0 มีการซ้ือ
สินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 33.8 มีการขายสินค้าหรือ
บริการทางออนไลน์ ซ่ึงการที่มผีู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ใน 2 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดตอบว่า
เคยซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ตอบว่าเคยขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคนไทยมี 
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ความมั่นใจและไว้ใจในการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ รวมทั้งยังสื่อให้เห็นถึงแนวโน้ม
และทิศทางที่ดีในการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตอีกด้วย  

 

ภาพประกอบ 3.5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบ 5 อันดับแรกของกิจกรรมการใช้งาน
ผ่านอินเทอร์เน็ต ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนทีก่ับคอมพิวเตอร์ 

ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559 : 50)  

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามอุปกรณ์
การใช้งานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เคลื่อนที ่ดังแสดงในภาพประกอบ 3.5 จะเห็นได้ว่า
กิจกรรมยอดฮิต 5 อันดับแรกทีผู่้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมท าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่ได้แก่ การพูดคุยผ่าน 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ร้อยละ 86.8 รองลงมาเป็นการดูวิดีโอผ่าน YouTube ร้อยละ 66.6 การอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 55.7 การค้นหาข้อมูล ร้อยละ 54.7 และการท าธุรกรรมทางการเงิน ร้อยละ 
45.9 ตามล าดับ  

ในขณะทีก่ิจกรรมยอดฮิต 5 อันดับแรกทีผู่้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมท าผ่านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
การค้นหาข้อมูล ร้อยละ 57.6 รองลงมาเป็นการรับ-ส่งอีเมล ร้อยละ 56.9 การดูวิดีโอผ่าน YouTube 
ร้อยละ 47.2 การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เพลง ละครหรือเกม ร้อยละ 45.6 และ 
การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 44.2 ตามล าดับ 
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7. การใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในหัวข้อกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตว่าปัจจุบันนี้คนไทยนิยม 

ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากทีสุ่ด ในการส ารวจครั้งนี้จึงแบ่งการน าเสนอ
ผลลัพธ์ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติของความนิยมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ แต่ละประเภทและมิติ 
ของความถีใ่นการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภท จากผลการส ารวจดังแสดงในภาพประกอบ 
3.6 จะเห็นได้ว่าในรอบ 3 เดือนทีผ่่านมา สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม 5 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ 
YouTube มีผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 97.3 รองลงมา คือ Facebook และ Line มีผู้ใช้งานคิดเป็น 
ร้อยละ 94.8 และ 94.6 ตามล าดับ ซ่ึงสังเกตไดว้่าสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 3 อันดับแรก มีผู้ใช้งานเป็น
จ านวนมาก ต่างจากอันดับที ่4 และอันดับที ่5 อย่างเห็นได้ชัด โดยอันดับที ่4 คือ Instagram และ
อันดับที ่5 คือ Twitter มีผู้ใช้งานเพียงร้อยละ 57.6 และ 35.5 ตามล าดับ ดังภาพประกอบ 3.6 

 

ภาพประกอบ 3.6 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ 
ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559 : 54)  

ดังนั้นนักการตลาดหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ควรจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตนนิยมใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทใดในชีวิตประจ าวัน เพ่ือจะได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของตน 
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ภาพประกอบ 3.7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจเนอเรชัน เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559 : 56)  

จากผลการส ารวจดังแสดงในภาพประกอบ 3.7 เมื่อพิจารณาการใช้งานเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ในรอบ 3 เดือนทีผ่่านมา เปรียบเทียบตามเจเนอเรชันจะเห็นได้ว่า YouTube เป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทีก่ลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z นิยมใช้กันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.8 และ 98.6 
ตามล าดับ รองลงมา คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.9 และ 93.8 ตามล าดับ ส่วนอันดับ 3 คือ 
Line คิดเป็นร้อยละ 97.2 และ 91.4 ตามล าดับ  

ในขณะที ่Line เป็นแอปพลิเคชันทีก่ลุ่ม Baby Boomer และ Gen-X นิยมใช้ 
ในการติดต่อสื่อสารมากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ 
96.2 ตามล าดับ รองลงมา คือ YouTube คิดเป็นร้อยละ 89.3 และ 95.3 ตามล าดับ ส่วนอันดับ 3 
คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 86.5 และ 93.9 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ในการส ารวจครั้งนี้ ยังได้ส ารวจการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในมิติของความถี่ 
ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภทอีกด้วย แม้ว่า Facebook จะได้รับความนิยม 
ในการใช้งานเป็นอันดับ 2 รองจาก YouTube แต่เมื่อถามถึงความถีใ่นการใช้งานแล้ว Facebook 
กลับเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานบ่อยทีสุ่ดเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น Line และ 
YouTube โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 84.2, 82.0 และ 76.9 ตามล าดับ ส่วนอันดับ 4 
และอันดับ 5 ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มคีวามถีใ่นการใช้งานมากทีสุ่ด ได้แก่ Instagram และ Twitter 
โดยมีผู้ใช้งานเพียงร้อยละ 42.4 และ 36.4 ตามล าดับ 
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บทสรุป 
การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะประสบผลส าเร็จของการท างาน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผู้บริโภคนั้นสามารถการแบ่งได้ตามช่วงอายุ เช่น เบบี้บูมเมอร์ GEN X, 
GEN Y, GEN Z และยังมี GEN C นอกจากนีย้ังมีส่วนแบ่งการตลาด เช่น เพศ อายุ อาชีพและบทบาท
หน้าที ่ความสนใจ ความผูกพัน ช่วงเวลา ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ปัจจัยหลัก 
ที่มอิีทธิพลต่อการซื้อ คือ คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย 
ของผู้ประกอบการและคนกลาง ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มีแบบจ าลองการตัดสินใจซื้อแบบทั่วไป คือ การระบุความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การซื้อและจัดส่ง และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยที่มขีั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ดังนี้  
การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ตามด้วยการเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก  
การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ส่วนผู้ทีอ่ยู่ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  
โดยแบ่งเป็น ผู้ริเริ่ม ตามด้วยผู้ชักชวนให้ซื้อ ผู้ตัดสินใจ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ นอกนี้พฤติกรรม 
การใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2559 นั้น มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
เป็นสมาร์ตโฟนโดยใช้งานทีบ่้านหรือที่พักอาศัยเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมการใช้งานส่วนใหญ่ 
จะเป็นพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Instagram เป็นต้น  

 





ค ำถำมท้ำยบทที่ 3 

1. พฤติกรรมของผู้บริโภค คืออะไร 
2. STP คืออะไร 
3. เพราะเหตุใด จึงควรเปิดช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคบนเว็บไซต์ 
4. เพราะเหตุใด จึงต้องให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการ 
5. แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  

จงอธิบาย 
6. แบบจ าลองการตัดสินใจซื้อแบบทั่วไปประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
7. ผู้ที่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมีกี่ขั้นตอน 
8. รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค คืออะไร 
9. การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถศึกษาหรือเรียนรู้ได้จากสิ่งใดได้บ้าง 
10. จงยกตัวอย่างปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ า 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การโฆษณา 

เนื้อหา 
1. แผนกำรโฆษณำและกำรบริหำรกำรโฆษณำ 
2. กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ 
3. กำรตลำดทำงเว็บไซต์และหน้ำแสดงข้อมูล 
4. กำรตลำดด้วยเนื้อหำ 
5. กำรตลำดบนสังคมออนไลน์ 
6. กำรตลำดโดยใช้สื่อวิดีโอออนไลน์ 
7. กำรตลำดทำงโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถสรุปกำรบริหำรกำรโฆษณำและแผนกำรโฆษณำได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกำรตลำดทำงเว็บไซต์และหน้ำแสดงข้อมูล

ได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกำรตลำดด้วยเนื้อหำได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกำรตลำดบนสังคมออนไลน์ได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกำรตลำดโดยใช้สื่อวิดีโอออนไลน์ได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกำรตลำดทำงโทรศัพท์มือถือและ 

แอปพลิเคชันได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 4 เพ่ิมเติม 
6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 4 
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7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
8. ให้นักศึกษำสร้ำงโฆษณำออนไลน์ โดยใช้ Facebook, YouTube และช่องทำงอ่ืน ๆ และ

ส่งโฆษณำเพ่ือให้ประเมินควำมส ำเร็จ 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
5. Social Network เช่น Facebook YouTube 
6. ตัวอย่ำงแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรในกำรออกแบบ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
6. สังเกตกำรออกแบบโฆษณำ และกำรเลือกใช้โฆษณำให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย  

ตำมโจทย์ที่ให้ไว้ 



บทที่ 4 

การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาแบบเดิมหรือแบบออฟไลน์ เช่น ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
วิทยุ แผ่นพับหรือป้ายประชาสัมพันธ์ตามทีต่่าง ๆ อาจไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเหมือนอย่างที่ 
เคยเป็นมา เพราะเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นในปัจจุบัน 
การท าการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาได้เปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์ และมีรูปแบบ
ทีห่ลากหลาย เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ ผู้ประกอบการต่าง ๆ จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ
วิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ซ่ึงการโฆษณา 
เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ด้วย ใช้เพ่ือ 
ชักจูงพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อการโฆษณา นอกจากการใช้ในทางธุรกิจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในส่วนราชการและสถาบันอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นเครื่องมือทีส่ าคัญ 
ทีจ่ะช่วยให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายไดช้ัดเจนขึ้น  

แผนการโฆษณาและการบริหารการโฆษณา 
ผู้วางแผนการโฆษณาจะต้องตอบค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบเกี่ยวกับการบริหารการโฆษณาหรือ

แผนบริหารการโฆษณา ว่าท าอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จดังทีต่ั้งใจไว้ ซ่ึงวิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ (2559 : 
43-63, 70-72) โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 210) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 292-
302) ได้อธิบายไว้ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนการโฆษณาและการบริหารการโฆษณาที่เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Advertising Objectives Setting) 
เป็นการก าหนดภารกิจ (Mission) ในรูปของวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ซึ่งจะต้อง

สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดนั้น และส่วนประสมทางการตลาด  
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยทั่วไป มีดังนี้ 

1.1 เพ่ือแจ้งข่าวสาร (To Inform)  
ใช้ในกรณกีารโฆษณาเพ่ือแจ้งข่าวสาร (Informative Advertising) ถึงคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงใช้ในขั้นบุกเบิก (Pioneering Stage) เพ่ือการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นการกระตุ้น
ความต้องการซื้อขั้นพ้ืนฐาน (Primary Demand) แบ่งเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  

1.1.1 แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหญ่  
1.1.2 แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยใหม่ของผลิตภัณฑ์  
1.1.3 แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา  
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1.1.4 อธิบายถึงวิธีการท างานของผลิตภัณฑ์  
1.1.5 อธิบายถึงความสามารถในการให้บริการ  
1.1.6 แก้ไขภาพลักษณ์ทีผ่ิด 
1.1.7 ลดอัตราการเสี่ยงอันตรายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  
1.1.8 แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถานประกอบการหรือตราสินค้า 

1.2 เพ่ือการจูงใจ (To Persuade)  
ใช้ในกรณกีารโฆษณาเพ่ือจูงใจ (Persuasive Advertising) ให้เกิดความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงใช้ในขั้นการแข่งขัน (Competitive Stage) เพ่ือสร้างความต้องการซื้อขั้นเลือกสรร 
ในตราสินค้า (Selective Demand) โฆษณาเพ่ือการจูงใจจะอยู่ในรูปของโฆษณาเปรียบเทียบ 
(Comparison Advertising) แบ่งเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  

1.2.1 สร้างความพอใจในตรายี่ห้อ  
1.2.2 กระตุ้นให้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการหรือบริษัท  
1.2.3 เปลี่ยนแปลงการรับรู้ในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  
1.2.4 จูงใจให้ซื้อทันที  
1.2.5 จูงใจให้เกิดการซื้อซ้ า 

1.3 เพ่ือเตือนความทรงจ า (To Remind)  
ใช้ในกรณกีารโฆษณาเพ่ือเตือนความทรงจ า (Reminder Advertising) ซ่ึงใช้ในขั้น

การรักษาลูกค้า (Retentive Stage) แบ่งเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  
1.3.1 เตือนให้ผู้บริโภคทราบถึงความจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้ในอนาคตอันใกล้ 
1.3.2 เตือนถึงสถานที่ที่ซื้อสินค้า  
1.3.3 เตือนความทรงจ าในช่วงนอกฤดูกาล  
1.3.4 รักษาความทรงจ าในผลิตภัณฑใ์ห้เป็นหนึ่งในจิตใจของลูกค้า 

2. การตัดสินใจในงบประมาณการโฆษณา (Deciding on The Advertising Budget)  
การตัดสินใจในงบประมาณการโฆษณา เป็นการตัดสินใจว่าควรใช้จ านวนเงิน (Money) 

หรือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเท่าใดจึงจะเหมาะสม ธุรกิจอาจเลือกใช้วิธีการโฆษณาวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 
4 วิธี ดังนี้ 

2.1 วิธีตามความสามารถทีจ่ะจ่ายได้ (Affordable Method)  
วิธีการตามความสามารถทีจ่ะจ่ายได้ วิธีนี้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากความสามารถ

ในการจ่ายของสถานประกอบการหรือบริษัท การก าหนดงบประมาณ ถ้าสถานประกอบการหรือ
บริษัท มีงบประมาณมากก็จะใช้การโฆษณาอย่างเพียงพอ ซ่ึงรูปแบบการซื้อขายพ้ืนทีโ่ฆษณาออนไลน์
มีหลายรูปแบบด้วยกัน ส าหรับรูปแบบทีน่ิยมในปัจจุบัน มีดังนี้ 
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2.1.1 ราคาเหมาต่อช่วงเวลา (Fixed Rate)  
เป็นการจ่ายราคาเหมา เพ่ือให้โฆษณาแสดงผลอยู่ทีต่ าแหน่งเดิมตลอด

ช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องการ เช่น ราคา 20,000 บาทต่อเดือน ส าหรับการลงโฆษณาทีแ่ผ่นป้าย มีขนาด 
250 X 250 Px เป็นต้น ในบางครั้งเว็บไซต์อาจขายพื้นทีน่ั้น ๆ ให้แก่ผู้ลงโฆษณามากกว่าหนึ่งรายโดย
อาศัยการสุ่มหมุนวนโฆษณาของแต่ละรายขึ้นมาเท่า ๆ กัน หรือทีเ่รียกว่า Rotate Banner เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา 10,000 บาท ส าหรับโฆษณาขนาด 728 X 90 ด้านบนของหน้าหมุนเวียน
แสดงผล (Rotate) จ านวน 3 ราย แสดงว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 10,000 บาทนั้น จะได้จ านวน 
การแสดงผลเพียงแค่ 1 ใน 3 ของการแสดงผลทั้งหมดที่มีในหน้านั้น ๆ เป็นต้น 

2.1.2 ราคาต่อหนึ่งครั้งการแสดงผล (Cost per Impression)  
เป็นการคิดราคาต่อ 1 ครั้งที่แบนเนอร์แสดงผล ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นหน่วย

ราคาต่อหนึ่งพันครั้งการแสดงผล (Cost per Mill หรือ CPM) มากกว่า ตัวอย่างเช่น ราคา 850 CPM 
หมายถึง ต้องจ่ายเงิน 850 บาท เพ่ือให้โฆษณาแสดงผล 1,000 ครั้งในต าแหน่งที่ก าหนด เป็นต้น 

2.1.3 ราคาต่อหนึ่งคลิก (Cost per Click)  
เป็นรูปแบบของราคาโฆษณาทีผู่้โฆษณาต้องจ่ายค่าโฆษณาเฉพาะเมื่อมีคน

คลิกโฆษณา และ Cost Per Action หรือจ่ายค่าโฆษณาเฉพาะเมื่อมีการตอบรับกับโฆษณาตามที่
ก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินเมื่อมีคนลงทะเบียนรับจดหมายข่าว หรือจ่ายเงินเมื่อมีคนเล่น
กิจกรรมออนไลน์ของสินค้านั้น ๆ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนั้น รูปแบบของการก าหนดราคา 
ในลักษณะนี้ยังไมเ่ป็นทีน่ิยมมากนัก 

2.2 วิธีการก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย (Percentage of Sales Method)  
เป็นการก าหนดงบประมาณการโฆษณาเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย (ทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต) หรือราคาขาย 
2.3 วิธีการก าหนดตามคู่แข่งขัน (Competitive Parity Method)  

เป็นการก าหนดงบประมาณการโฆษณาเท่ากับคู่แข่งขันเพ่ือรักษาความเป็นผู้น า
ทางการแข่งขัน 

2.4 วิธีการก าหนดตามวัตถุประสงค์ของงาน (Objective and Task Method)  
วิธีนี้ก าหนดงบประมาณในการโฆษณาโดยด าเนินงานตามข้ันตอน คือ 
2.4.1 ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะในการโฆษณาขึ้นมาก่อน 
2.4.2 พิจารณางานทีจ่ะต้องท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.4.3 พิจารณางบประมาณในการโฆษณา 
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3. ปัจจัยในการพิจารณาการก าหนดงบประมาณในการโฆษณา (Factors to Consider 
Advertising Budget)  

3.1 ขั้นตอนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Stage in The Product Life Cycle)  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในขั้นแนะน าต้องใช้งบประมาณในการโฆษณามาก ส่วนในขั้นตกต่ า 

มีแนวโน้มจะลดงบประมาณในการโฆษณาลง 
3.2 ส่วนครองตลาดและลักษณะฐานผู้บริโภคทีร่ับข่าวสาร (Market Share and 

Consumer Base)  
ตราสินค้าที่มสี่วนครองตลาดสูง มีแนวโน้มจะลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยก าหนด

เป็นเปอร์เซน็ต์ของยอดขาย เพ่ือรักษาส่วนครองตลาดเอาไว้ เช่น เบียร์สิงห์ แต่ถ้าต้องการเพ่ิมส่วน
ครองตลาดก็ต้องใช้งบประมาณในการโฆษณามากขึ้น 

3.3 การแข่งขันและความเข้มข้นในการแข่งขัน (Competition and Clutter)  
การแข่งขันที่รุนแรงจะใช้งบประมาณการโฆษณามาก เช่น โค้กกับเป๊ปซี่ ฯลฯ เป็นต้น 

3.4 ความถีใ่นการโฆษณา (Advertising Frequency)  
ถ้าต้องการจะให้มีความถีใ่นการโฆษณามากก็ต้องใช้งบประมาณในการโฆษณา 

มากขึ้นตามไปด้วย 
3.5 ความสามารถในการทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ทีโ่ฆษณา (Product 

Substitutability)  
ถ้าผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกันและสามารถทดแทนกันได้มาก ก็ต้องใช้งบประมาณ

ในการโฆษณามากเพ่ือชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะแตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขันอย่างไร 
4. การตัดสินใจในการเลือกข่าวสารการโฆษณา 

การตัดสินใจในการเลือกข่าวสารการโฆษณา (Choosing The Advertising Message) 
การเลือกข่าวสารเป็นการก าหนดโครงสร้างข่าวสารทีใ่ช้ในการโฆษณา ข่าวสารในการโฆษณาของ 
แต่ละสถานประกอบการเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแข่งขันการโฆษณา เป็นสิ่งทีผู่้โฆษณาจะต้อง
เอาใจใส่ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนครองตลาด ผู้ท าการโฆษณาจะต้อง
ปรับปรุงข่าวสาร 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 การสร้างข่าวสารหรือกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา  
เป็นกิจกรรมในการสร้างและพัฒนาข่าวสารส าหรับผลิตภัณฑ์ ข่าวสารจะเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับผลิตภัณฑ์และลักษณะกลุ่มเป้าหมาย งานขั้นต้นในการสร้างข่าวสารจึงต้องอาศัยการวิจัย
หรือรวบรวมข้องมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค ผู้ขาย ผู้เชีย่วชาญ และคู่แข่งขัน โดยเฉพาะผู้บริโภค
เป็นแหล่งของความคิดทีดี่ทีสุ่ด เพราะความรู้สึกของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับข้อดีและข้อเสียของ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ข้อมูลที่ไดจ้ะเป็นกลยุทธ์การรณรงค์การโฆษณา ถ้าปรากฏว่าผู้บริโภคพอใจ 
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ในผลิตภัณฑ์ บริษัทจะโฆษณาเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นประเด็น 
การสร้างข่าวสารต้องพิจารณา ดังนี้ 

4.1.1 การจูงใจในข่าวสาร (Message Appeals)  
เป็นการก าหนดวิธีการจูงใจในการใช้ข่าวสารการโฆษณา ซ่ึงโดยทั่วไป 

จะประกอบด้วย การจูงใจด้านเหตุผล (Rational Appeal) และการจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional 
Appeal)  

4.1.2 การก าหนดแนวความคิดในการโฆษณา (Advertising Concept หรือ 
Theme) หรือจุดขาย (Selling Point)  

แนวความคิดหลัก (Major Selling Idea) หมายถึง สาระส าคัญของข่าวสาร
ในการโฆษณา แนวคิดหลักอาจจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตลาดเป้าหมาย หรือส่วนประสมการตลาด
ตัวใดตัวหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คลอสเตอร์เบียร์ มีแนวความคิดหลักว่า ความสุขทีคุ่ณดื่มได้ ฮอนด้าคาร์  
มีแนวความคิดหลักว่า เป็นรถยนต์ทีผู่้ใช้ส าคัญทีสุ่ด เป็นต้น ซ่ึงเป็นการโฆษณาเพ่ือบอกเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวความคิดหลักในการขายจะต้องมีความส าคัญทีสุ่ดส าหรับกลุ่มนี้ รวมทั้งสามารถ
ดึงความตั้งใจ สร้างปฏิกิริยาการตอบรับ และท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซ่ึงจะ
ประกอบไปด้วย จุดขายทีเ่ป็นเอกลักษณ์ (Unique Selling Proposition) มีลักษณะเด่นหรือแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน สามารถจูงใจลูกค้าใหม่ให้ใช้ตราสินค้านั้น การสร้างภาพลักษณใ์นตราสินค้า (Brand 
Image) ค าว่า ภาพลักษณ์ เป็นการสร้างคุณค่าหรือภาพลักษณ์การผลิตภัณฑ์ ในความรู้สึกนึกคิด 
ของบุคคล โดยทั่วไปใช้หลักเกณฑ์การจูงใจด้านอารมณ์หรือด้านจิตวิทยามากกว่าด้านเหตุผล อาจจะ
อยู่ในรูปการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า เช่น แบล็ค เลเบิ้ล ศักดิ์ศรีทีเ่หนือกว่า เป๊ปซี่ รสชาติ
ของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น  

4.1.3 โครงสร้างข่าวสาร (Message Structure)  
เป็นการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การใช้ค าพูด (Verbal) หรือ 

สัญลักษณ์ (Symbol) ล าดับของการเสนอข่าวสาร การให้เหตุผลด้านเดียวหรือสองด้าน  
และการเขียนข้อสรุป 

4.1.4 รูปแบบข่าวสาร (Message Format)  
เป็นการพิจารณาถึงส่วนประกอบของข่าวสาร ถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์จะพิจารณา

ถึงพาดหัวหลัก พาดหัวรอง ส่วนทีเ่ป็นการขยายความ ส่วนทีเ่ป็นการพิสูจน์ ส่วนทีเ่ป็นการปฏิบัติ  
ค าขวัญ ถ้าเป็นสื่อที่มเีสียงต้องพิจารณาถึงส่วนน า ค าพูด เพลง ดนตรี เสียง ผู้พูด ผู้แสดง  
และการออกเสียง 
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4.1.5 แหล่งข่าวสาร (Message Source)  
ผู้น าเสนอ (Presenter) ซ่ึงต้องมีลักษณะดังนี้ มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

(Expertize) หรือสามารถสร้างความเชื่อถือได้ (Credibility) เป็นผู้มีอ านาจ (Power) มีความสามารถ
ในการจูงใจ (Attractive) เป็นบุคคลซ่ึงก าลังเป็นทีช่ื่นชม (Likability) มีทักษะในด้านการใช้ค าพูด 
(Verbal Skill) ทักษะในการแสดงออก (Expressive Skills) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication Skills)  

4.1.6 ลีลา (Tone)  
เป็นการพิจารณาการน าเสนอข่าวสาร โดยเป็นการมุ่งการขายโดยเฉพาะ 

(Hard Sell) ซ่ึงถือว่าเป็นลีลาด้านเหตุผล (Rational Tone) หรือเป็นการน าเสนอโดยไม่มุ่งขาย  
(Soft Sell) ซ่ึงถือว่าเป็นลีลาด้านอารมณ์ (Emotional Tone)  

4.1.7 ค าพูด (Words)  
ค าพูดจะช่วยสร้างให้เกิดความจ าและความตั้งใจฟัง ต้องมีการปรับปรุงหัวข้อ

และประโยคสั้น ๆ (Slogan) ทีส่ร้างข้ึนเพ่ือจูงใจประชาชน จะท าให้ผู้อ่านเกิดความจ าและความสนใจ
ได้ง่ายขึ้น หลักเกณฑ์ในการสร้างข่าวสารสามารถท าได้ 6 รูปแบบ คือ แบบข่าว แบบบอกเล่า  
แบบค าสั่ง แบบบอกเป็นข้อ ๆ ค าถาม แบบตอบรับ และแบบปฏิเสธ ค าถามทีใ่ช้ค าว่า อย่างไร  
อะไร และท าไม ในทีน่ี้จะเกี่ยวข้องกับแนวความคิดหลักในการโฆษณาและข้อความส าคัญทีใ่ช้ใน 
การโฆษณา 

4.2 การประเมินผลและการเลือกข่าวสาร (Message Evaluation and Selection)  
ผู้ท าการโฆษณาจะต้องประเมินข่าวสารทีก่ าหนดไว้ในขั้นที ่1 กล่าวคือ ประเมิน

แนวคิดในการขาย (Selling Proposition) มีใจความข่าวสาร การจูงใจข่าวสาร โครงสร้างข่าวสาร 
รูปแบบข่าวสาร แหล่งข่าวสารและยุทธวิธีข่าวสารว่าลักษณะข่าวสารทีดี่จะต้องมีคุณสมบัติ คือ  

4.2.1 ข่าวสารต้องบอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทีน่่าสนใจหรือเป็นทีต่้องการของลูกค้า 
(Desirability)  

4.2.2 ข่าวสารจะต้องมีลักษณะแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Exclusiveness) และ 
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  

4.2.3 ข่าวสารจะต้องเป็นทีน่่าเชื่อถือ (Believability) และเป็นจริง 
จากการส ารวจงานโฆษณาทีป่ระสบความส าเร็จ (ได้รับรางวัล) พบว่ามีการจูงใจ 

ด้านต่าง ๆ คือ การจูงใจด้านเหตุผล (Rational Appeal) การจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional 
Appeal) การจูงใจด้านสังคมและศีลธรรม (Social and Moral Appeal) และการเสนอความต้องการ
ด้านการยกย่องและสถานะ (Ego Satisfaction)  
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4.3 การสร้างข่าวสารการโฆษณา (Message Execution) หรือยุทธวิธีการสร้าง 
งานโฆษณา (Execution Tactic) หรือเทคนิคการน าเสนอ (Presentation Tactic)  

ในขั้นการสร้างข่าวสารเพ่ือการแข่งขัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์มีความส าคัญ
เช่นเดียวกับการแข่งขันด้านอ่ืน ๆ ผู้โฆษณาจะต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบ (ยุทธวิธี) 
การโฆษณา (Advertising Style) มีหลายแบบทีแ่ตกต่างกัน ดังนี้ 

4.3.1 ข่าวสารการขาย หรือการให้ข้อเท็จจริง (Straight-Sell or Factual 
Message) เป็นการน าเสนอโดยเน้นคุณสมบัติทีเ่ด่นชัดของผลิตภัณฑ์ 

4.3.2 รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle or Slice of Life) เป็นการน าเสนอ 
โดยเน้นวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทีส่อดคล้องกับรูปแบบการด ารงชีวิต 

4.3.3 ความฝันเฟ่ือง (Fantasy) เป็นการให้ข่าวสารในลักษณะเกินจริงหรืออยู่ใน
ความฝันเฟ่ือง 

4.3.4 อารมณ์หรือความนึกคิด (Mood or Image) เป็นการจูงใจผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา เพ่ือสร้างอารมณ์หรือภาพพจน์เกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น  
ความสวย ความทันสมัย และความรัก 

4.3.5 ความเพลิดเพลินในดนตรี (Musical) เป็นการใช้เสียงดนตรีและเสียงเพลง 
เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

4.3.6 บุคลิกตราสินค้าเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ (Personality Symbol) เป็นการใช้
สัญลักษณเ์พ่ือแสดงบุคลิก (รูปร่างลักษณะ) ของตราสินค้า 

4.3.7 ความช านาญด้านเทคนิค (Technical Expertise) เป็นการใช้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์และความภาคภูมิใจในการผลิตสินค้าของสถานประกอบการหรือบริษัท 

4.3.8 เหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Evidence) เป็นการให้เหตุการณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์หรือการส ารวจทีแ่สดงจุดเด่นของตราสินค้า 

4.3.9 การใช้บุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง (Testimonial) การใช้ผู้แสดงทีเ่คยใช้สินค้า 
เป็นผู้รับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

4.3.10 การใช้บุคคลที่มชีื่อเสียงรับรอง (Endorsement) การใช้ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้ทีน่่าเชื่อถือและบุคคลที่กลุ่มผู้รับข่าวสารชื่นชมเป็นผู้แสดงซ่ึงไดใ้ห้ค ารับรองเก่ียวกับคุณสมบัติ 
ของผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ผู้แสดงไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ใช้สินค้าทีโ่ฆษณา 

4.4 การส ารวจความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-Responsibility Survey)  
ผู้โฆษณาและตัวแทนโฆษณาจะต้องมีความมั่นใจว่าการสร้างสรรค์งานโฆษณา 

ต้องไม่ขัดแย้งต่อจริยธรรมและมีบรรทัดฐานด้านกฎหมายและสังคม นักการตลาดต้องให้ข่าวสาร 
อย่างเปิดเผยข้อเท็จจริงและต้องซื่อตรงต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงโฆษณาที่เป็นเท็จ 
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5. การตัดสินใจในส่ือ (Deciding on The Media) 
การตัดสินใจในสื่อ เป็นการเลือกสื่อทีใ่ช้ในการโฆษณาซึ่งในขั้นแรกต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ

จ านวนการเข้าถึง ความถี่ จ านวนการเข้าถึงรวมหรือความประทับใจ และผลกระทบจากการโฆษณา 
การเข้าถึงที่มปีระสิทธิผล การเลือกซื้อสื่อประเภทต่าง ๆ การเลือกสื่อเฉพาะอย่าง การก าหนดเวลา 
ในการใช้สื่อ และการจัดสรรสื่อตามภูมิศาสตร์ ตามล าดับ ดังนี้ 

5.1 จ านวนการเปิดรับ จ านวนการเข้าถึง ความถี่ และผลกระทบจากการใช้สื่อ 
5.1.1 จ านวนการเข้าถึง (Reach) เป็นการวัดจ านวนบุคคลหรือครัวเรือน ซ่ึงแผน 

การใช้สื่อแต่ละครั้งเข้าถึงภายในระยะเวลาที่ก าหนดจากการใช้สื่อเฉพาะหรือการใช้สื่อร่วมกัน  
อาจเรียกว่า ความครอบคลุมของสื่อ (Media Coverage) 

5.1.2 ความถี่หรือความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร (Frequency หรือ Frequency of 
Exposure) หมายถึง จ านวนครั้งทีบุ่คคลหรือครัวเรือนมีการเปิดรับสื่อเฉพาะอย่างในช่วงระยะเวลา 
ทีก่ าหนดให้ 

5.1.3 จ านวนการเข้าถึงรวมหรือความประทับใจ (Total Exposure หรือ 
Impression หรือ GRP) หมายถึง จ านวนคะแนนรายการรวมทีเ่กิดจากการเปิดรับข่าวสารซ่ึงเกิดจาก
จ านวนบุคคลที่มีการเปิดรับข่าวสารคูณด้วยจ านวนความถี่ของการรับข่าวสาร 

5.1.4 ผลกระทบจากการโฆษณา (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากข่าวสาร 
การโฆษณาต่อผู้รับข่าวสารในการเปลี่ยนโครงสร้างความคิด (Mental Networks) และความต้องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

5.1.5 การเข้าถึงที่มปีระสิทธิผล (Effective Reach) หรือจ านวนการเข้าถึงแบบ 
ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Number of Exposure) หมายถึง จ านวนครัวเรือนหรือผู้ฟัง ที่สื่อแต่ละ
ชนิดสามารถเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลค านวณจากการเข้าถึง ซ่ึงสามารค านวณได้จาก 

WE 
 (จ านวนการเข้าถึงแบบถ่วงน้ าหนัก)  

= R x F x I 
 (การเข้าถึง x ความถ่ี x ผลกระทบ)  

ภาพประกอบ 4.1 สูตรการค านวนจ านวนการเข้าถึงแบบถ่วงน้ าหนัก 
ทีม่า :  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 299) 

5.2 การเลือกสื่อประเภทต่าง ๆ (Major Media Types)  
การใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีหลากหลายวิธีเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ 

ทีน่่าพึงพอใจ โดยสามารถเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผ่านเว็บไซต์ ผ่านอีเมล  
ผ่านโทรศัพพ์มือถือหรือสมาร์ตโฟน ผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ เป็นต้น 
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5.3 การพิจารณาเลือกสื่อ 
การพิจารณาเลือกสื่อจะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
5.3.1 ลักษณะนิสัยของสื่อที่มตี่อผู้ฟังตามเป้าหมาย (Target-Audience Media 

Habits) ตัวอย่าง ถ้าจะขายเวย์โปรตีน โดยพิจารณาให้เหมาะกับผู้รับข่าวสารตามเป้าหมาย คือ  
กลุ่มออกก าลังกาย กลุ่มรักสุขภาพ จ านวนการเข้าถึงของสื่อ (Reach) ทีใ่ช้จะต้องสอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดจ าหน่ายของสินค้า 

5.3.2 ผลิตภัณฑ์ (Product) ตัวอย่าง รูปแบบของภัณฑ์อาหารเสริม ควรจะมีข้อมูล
รายละเอียดทีม่ากเพียงพอต่อการตัดสินใจ การรีวิวสินค้า การมีคลิปบทสัมภาษณ์ผลของผู้ทีไ่ด้ลอง
รับประทานในช่วงเวลาหนึ่ง ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสื่อประเภทต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกัน 
ในด้านการเสนอภาพ การอธิบาย และความเชื่อถือ 

5.3.3 ต้นทุน (Cost) การทีเ่ลือกว่าจะมีช่องทางในการเข้าถึงของผู้บริโภค ถ้ามี
จ านวนทีห่ลากหลายช่องทางกจ็ะเป็นสิ่งที่ดี และสะท้อนถึงความน่าเชื่อถืออีกทางหนึ่ง แต่ถ้ามีหลาย
ช่องทางนั้นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายทีต่ามมาด้วย ดังนั้นการวางแผนเรื่องต้นทุนนั้นก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
และอาจจ าเป็นต้องวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นด้วย 

5.3.4 วัตถุประสงค์ของการเลือกสื่อโฆษณา (Advertising Objective) การเลือกสื่อ
จะต้องพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของสื่อโฆษณาและจุดมุ่งหมายของการโฆษณาทั้งชุด 

5.3.5 จ านวนการเข้าถึงของสื่อ (Reach) จ านวนการเข้าถึงของสื่อทีใ่ช้จะต้อง
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดจ าหน่ายของสินค้า 

5.4 การเลือกสื่อเฉพาะอย่าง (Specific Media Vehicle)  
เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกสื่อประเภทใดแล้วจะต้องพิจารณาถึงการเลือกสื่อเฉพาะอย่าง

ในสื่อแต่ละประเภทด้วย หลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการตัดสินใจเลือกสื่อเฉพาะอย่าง จะต้องพิจารณาถึง 
การตอบสนองทีน่่าพอใจที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ต้นทุน 

5.5 ตัดสินใจเวลาในการใช้สื่อ (Media Timing)  
เป็นการก าหนดเวลาทีเ่หมาะสมส าหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตลอดทั้งปี  

ตามช่วงเวลาทีไ่ด้ก าหนดไว้ เช่น ช่วงปีใหม่ ช่วงสงกรานต์ เป็นต้น 
5.6 การตัดสินใจจัดสรรสื่อตามภูมิศาสตร์ (Geographical Media Allocation)  

เป็นการพิจารณาว่าจะจัดสรรงบประมาณการโฆษณาเพ่ือการใช้สื่ออย่างไร 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรสื่อโดยมุ่งตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์
ด้วย เช่น ระบบของ Facebook สามารถระบุพ้ืนที่ในการโฆษณาได้ ในรูปแบบของ รัศมีจาก 
จุดศูนย์กลางเป็นระยะทางที่ก าหนด หรือสามารถก าหนดในรูปแบบของรหัสไปรษณีย์ เป็นต้น 
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6. การประเมินประสิทธิผลการโฆษณา 
การเลือกใช้เครื่องมือวัดในการประเมินผล (Tracking and Evaluation) มีหลายวิธีด้วยกัน 

วิธีการวัดผลจากการลงโฆษณาต้องก าหนดตัววัดผลทีถู่กต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
การโฆษณา ซึ่งควรพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและความคุ้มค่า โดยตัววัดทีน่ิยมใช้ คือ การวัดผลของ
การตอบรับโฆษณาผ่านการคลิก เช่น CPM, CPC หรือ CPA ซ่ึงผู้ลงโฆษณาสามารถพิจารณาได้จาก
รายงานทีท่างเว็บไซต์ส่งมอบให้ หรืออาจใช้รายงานจากระบบของเอเจนซี หรือจากระบบ 
แอดเซิร์ฟเวอร์ของผู้ลงโฆษณาเอง 

นอกเหนือจากวิธีการวัดผลการตอบรับโฆษณาผ่านการคลิกแล้ว ปัจจุบันยังวิธีมีการวัดผล 
ที่มคีวามก้าวหน้ามากขึ้น คือ การวัดผลแบบ Advance Tracking ด้วย โดยใช้วิธีการวัด 
การตอบสนองโดยการเอาเมาส์วางบนแบนเนอร ์หรือจ านวนครั้งการเล่นวีดีโอโฆษณา หรือบางครั้ง
อาจวัดผลตอบรับได้โดยดูจากจ านวนคนทีเ่ห็นโฆษณา และเข้าสู่เว็บไซต์ในเวลาต่อมา แม้ว่าจะไม่ได้
คลิกโฆษณาโดยทันที 

เทคนิคทีใ่ช้ในการประเมินประสิทธิผลในการโฆษณาข้ึนกับสิ่งทีผู่้โฆษณาต้องการบรรลุ คือ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข้ันสุดท้าย ซ่ึงก็คือ พฤติกรรมการซื้อ การวิจัยจะพิจารณาถึงผลกระทบ
จากการโฆษณาที่มต่ีอความรู้ความรู้สึก และการตัดสินใจของผู้ซื้อ วิธีการที่ใช้ประเมินประสิทธิผล 
ในการโฆษณา มีดังนี้ 

6.1 การวิจัยผลกระทบในการติดต่อสื่อสาร (Communication-Effect Research)  
การวิจัยผลกระทบในการติดต่อสื่อสาร (Communication-Effect Research) หรือ

การทดสอบต้นฉบับโฆษณา (Copy Testing) ในกรณีนีเ้ป็นการวิจัยเพ่ือค้นหาว่าการโฆษณานั้นบรรลุ
การติดต่อสื่อสารทีต่ั้งใจหรือไม่ วิธีการวิจัยมีหลายวิธีด้วยกนั 

6.1.1 การทดสอบก่อนการโฆษณา (Pretesting Advertising)  
การทดสอบแบบนี้วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการโฆษณาให้มปีระสิทธิภาพ

สูงสุด วิธีทดสอบก่อนน าออกแสดงมี 3 วิธี คือ 
6.1.1.1 การให้คะแนนโดยตรง (Direct Rating) วิธีนี้จะก าหนดผู้บริโภค

ตามเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญการโฆษณาจะสร้างค าถามให้ผู้บริโภคตามเป้าหมายตอบ ซ่ึงอาจจะเป็น 
การทดสอบแนวความคิดหลักของการโฆษณา (Advertising Concept Test) เป็นการทดสอบเพ่ือ
วัดผลในเรื่องของการรับรู้ (Perception) และวัดผลการยอมรับ (Acceptance) โดยให้คะแนน
โดยตรง (Direct Rating) ในเรื่องการทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์ และการยอมรับผลิตภัณฑ์ทีโ่ฆษณา  
เพ่ือน าผลไปก าหนดเทคนิคการโฆษณา และโครงสร้างข่าวสารการโฆษณาต่อไป 

6.1.1.2 การทดสอบประเด็นส าคัญ (Portfolio Tests) การทดสอบวิธีนี้ 
จะน าเสนอโฆษณาให้ชมก่อนแล้วถามผู้ฟังให้ระลึก (Recall) การโฆษณาทีเ่ขาได้รับและเนื้อหาของ
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โฆษณาอาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ด้วย วิธีนี้จะท าให้ทราบถึงความสามารถในการโฆษณา 
ความเข้าใจในข่าวสารและความจ าไดผู้้ฟัง วิธีการนี้จะท าการส ารวจโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ทีค่ัดเลือกเอาไว้ (Focused Group Interview) เช่น ให้ชมสไลด์ติดต่อกันโดยภาพทีเ่ปลี่ยนภาพไป
เรื่อย ๆ (Motion Board) และท าการสอบถามในประเด็นส าคัญ ๆ ของโฆษณาชิ้นนั้น ในหัวข้อ 
ข้อความของการโฆษณา ความน่าสนใจในเรื่องของจุดเสนอขาย จินตภาพของผลิตภัณฑ์ 
ความสามารถในการจูงใจ ฯลฯ 

6.1.1.3 การทดสอบห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tests) เป็นการวิจัย 
ถึงผลกระทบจากการโฆษณาโดยวิธีวัดปฏิกิริยาการแสดงออกของผู้บริโภค (Consumers’s 
Physiological Reactions) เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต กิริยาท่าทาง โดยใช้อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์เข้าช่วย เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น 

6.1.2 การทดสอบหลังการโฆษณา 
การทดสอบหลังการโฆษณา (Post Evaluating or Advertising Post 

Testing) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบจากการติดต่อสื่อสาร โดยสามารถท าการทดสอบ 
2 วิธี คือ 

6.1.2.1 การทดสอบการระลึกได้ (Recall Tests) การทดสอบการระลึกได้
จะเกี่ยวข้องกับการค้นหา บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับสื่อ แล้วถามถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของ 
สถานประกอบการหรือบริษัท โดยให้ผู้รับข่าวสารระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ทีเ่ขาระลึกได้ ผู้ทดสอบอาจใช้
อุปกรณ์ช่วยในการระลึก เช่น รูปภาพ สไลด์ เป็นต้น 

6.1.2.2 การทดสอบความเข้าใจ (Recognition Test) ในกรณีนีเ้ป็น 
การทดสอบกลุ่มผู้ฟังเพ่ือค้นหาว่าเขามีความรู้จักผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด วิธีการวัด คือ การให้ 
ดูภาพหรือข้อความโฆษณาเพียงเสี้ยวเวลาหนึ่ง แล้วถามความจ าเกี่ยวกับโฆษณาชิ้นนั้นว่าจ าอะไร 
ได้บ้าง ให้ระบุสิ่งทีจ่ าได้ หรือมีความประทับใจ 

6.2 การวิจัยผลกระทบต่อยอดขาย (Sales-Effect Research)  
วิธีนี้ยอดขายทั้งหมดไม่ใช่ผลจากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากยอดขาย 

ของกิจการเกิดจากส่วนประสมทางการตลาด จึงไม่สามารถบอกได้ว่าการขายจ านวนใดเป็นผลจาก
การโฆษณา 

6.3 ประสิทธิผลในการโฆษณา (Advertising Effectiveness)  
สรุปการวิจัยในปัจจุบัน (A Summary of Current Research) นักวิจัยมืออาชีพได้

สรุปผลการวิจัย ซึ่งมปีระโยชน์ส าหรับนักการตลาด ดังนี้ 
6.3.1 ผลกระทบของการโฆษณาต่อการเปลี่ยนแปลงตราสินค้า (The Impact of 

Advertising on Brand Switching)  
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6.3.2 ผลกระทบของสภาพแวดล้อม (The Effect of Surroundings) โฆษณาจะมี
ประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อข่าวสารสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

6.3.3 ผลกระทบของข่าวสารด้านบวกและข่าวสารด้านลบ (The Effect of 
Positive Versus and Negative Messages) ผู้บริโภคจะมีการตอบสนองต่อข่าวสารด้านลบมากกว่า
ข่าวสารด้านบวก 

6.3.4 การโฆษณาเปรียบเทียบกับการส่งเสริมการขาย (Advertising Versus Sales 
Promotions) การโฆษณาจะเป็นการแจ้งข่าวสารและจูงใจผู้ซ้ือให้เกิดความสนใจ ส่วนการส่งเสริม
การขายจะเป็นการกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)  
วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ (2559 : 63-64) วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น (2559 : 1-3) และเสาวลักษณ์ เถกิงผล 

(2558 : 1-2) ได้อธิบายว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing : e-Marketing) เป็น
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทีท่ันสมัยและสะดวกต่อการใช้
งานเข้ามาเป็นสื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น ทีถู่กเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วย
อินเทอร์เน็ตมาผสมผสานกับวิธีการทางการตลาดหรือการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด อย่างลงตัว
กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งในรายละเอียดของ 
การท าการตลาด e-Marketing จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบของการท า e-Marketing 
1.1 เป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Niche Market)  
1.2 เป็นลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication)  
1.3 เป็นรูปแบบการตลาดแบบตัวต่อตัว (One to One Marketing หรือ Personalize 

Marketing) ทีลู่กค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถก าหนดรูปแบบสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ
ของตนเอง 

1.4 มีการกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภค (Dispersion of Consumer)  
1.5 เป็นกิจกรรมทีน่ักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังทั่วทุกมุมโลก ตลอด 24 ชั่วโมง  
1.6 สามารถติดต่อสื่อสาร โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response)  
1.7 มีต้นทุนต่ าแต่ได้ประสิทธิผล สามารถวัดผลได้ทันที (Low Cost and Efficiency)  
1.8 มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม (Relate to Traditional 

Marketing)  
1.9 มีการตัดสินใจในการซื้อจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (Purchase by Information)  
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การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาดและทางเทคนิค รวมเข้าไว้
ด้วยกันทั้งด้านการออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การโฆษณาและการขาย 
(Advertising and Sales) เป็นต้น (ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ Search Engine Marketing, e-Mail 
Marketing, Affiliate Marketing, Viral Marketing ฯลฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจและลูกค้า เนื่องจากระบบทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถสนับสนุน 
การร้องขอข้อมูลของลูกค้า การจัดเก็บประวัติและพฤติกรรมของลูกค้าเอาไว้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ส่งผลต่อการเพ่ิมและรักษาฐานลูกค้า (Customer Acquisition and 
Retention) และอ านวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วน 

ในขณะทีก่ารตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) จะมีรูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากการท า 
e-Marketing อย่างชัดเจน โดยการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย จะไม่เน้นท า
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งและจะใช้วิธีการแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) โดยใช้เกณฑ์
สภาพประชากรศาสตร์ หรือสภาพภูมิศาสตร์ และสามารถครอบคลุมได้บางพ้ืนที ่ในขณะทีถ่้าเป็น  
e-Marketing จะสามารถครอบคลุมได้ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ธุรกิจต่าง ๆ จึงได้ให้ความสนใจกับ
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก รวมถึงได้มีการน าเอาแนวคิดในการใช้ e-Marketing มาประยุกต์ใช้ 
อย่างแพร่หลาย เพ่ือท าการตลาดออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ประโยชน์ของ e-Marketing 
นักการตลาดชื่อ Smith, P.R. และ Chaffey, D. (2005 : 16) ได้กล่าวถึงประโยชน์จาก

การน าเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยสนับสนุนการท าการตลาดและก่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยมองว่า e-Marketing เป็นกระบวนการในการจัดการทางการตลาด โดยมีการเน้นย้ าถึง
การให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก ในขณะทีแ่สดงถึงการเชื่อมโยงการท างานทางธุรกิจทีจ่ะช่วย
สร้างความส าเร็จในผลก าไรให้กับธุรกิจ ซ่ึงสามารถแบ่งกระบวนการในการจัดการทางการตลาดได้
ดังนี้ 

2.1 การจ าแนกแยกแยะ (Identifying)  
สามารถท าการจ าแนกแยกแยะได้ว่าลูกค้าเป็นใคร มีความต้องการอย่างไร อยู่ทีไ่หน 

และมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าอย่างไร โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
2.2 การท านายความคาดหวังของลูกค้า (Anticipating)  

เนื่องจากความสามารถของอินเทอร์เน็ตนั้นช่วยเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูล และสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการท า e-Marketing ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สายการบินต้นทุนต่ าอีซี่เจ็ท (EasyJet) มีส่วนสนับสนุน
ท าให้มรีายได้จากการผ่านออนไลน์กว่า 90 เปอร์เซ็นต์  
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2.3 การตอบสนองความพอใจของลูกค้า (Satisfying)  
ในการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ถือได้ว่าเป็นความส าเร็จใน

การท า e-Marketing การเพ่ิมข้ึนของลูกค้านั้นอาจจะมาจากการใช้งานง่าย การสนับสนุน 
การให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ Smith, P.R. และ Chaffey, D. (2008 : 23) ยังได้กล่าวถึง 
5S’s ซ่ึงเป็นประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการน าเอากลยุทธ์การตลาดออนไลน์มาใช้ได้แก่ 

2.3.1 การขาย (Sell) ช่วยท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากการท าการตลาดออนไลน์  
ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือทีช่่วยให้ท าให้ลูกค้ารู้จักและเกิดความทรงจ า (Acquisition and Retention 
Tools) ในสินค้าบริการของกิจการเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงน าไปสู่การขายทีเ่พ่ิมข้ึนอีกด้วย 

2.3.2 การบริการ (Serve) การสร้างประโยชน์ทีเ่พ่ิมขึ้นให้แก่ลูกค้า จากการใช้
บริการผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น)  

2.3.3 การพูดคุย (Speak) การสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยสามารถ
สร้างแบบสนทนาการโต้ตอบกันได้ระหว่างกันได้ (Dialogue) ท าให้ลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถาม 
ตลอดจนสามารถส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้า และลูกค้ามีความสนใจในเรื่องใด 
เป็นพิเศษ  

2.3.4 ประหยัด (Save) การสร้างความประหยัดเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณการพิมพ์
กระดาษ โดยสามารถใช้วิธีการส่งจดหมายข่าว e-Newsletter ไปยังลูกค้าแทนการส่งจดหมายแบบ
ดั้งเดิม เป็นต้น 

2.3.5 การประกาศ (Sizzle) การประกาศสัญลักษณ์ ตราสินค้าผ่านออนไลน์ ซ่ึงจะ
ช่วยเสริมสร้างสินค้าของกิจการให้เป็นทีรู่้จัก มีความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น 

การท า e-Marketing ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจในหลาย ๆ ประการ ทั้งในแง่ของ
กลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้าและในแง่ของกลุ่มลูกค้า ท าให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และ
ต้นทุนทีต่่ า 

การตลาดทางเว็บไซต์และหน้าแสดงข้อมูล (Website & Landing Page) 
เว็บไซต์เป็นรูปแบบแรก ๆ ที่มีการท าการตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยการท าการตลาด

ทางเว็บไซต์และหน้าแสดงข้อมูล (รอมฎอน สุทธิการ, 2559 : 1-2) มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เว็บไซต์ (Website)  

ปัจจุบันสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เว็บไซต์ สื่อสังคม ออนไลน์แอปพลิเคชัน ก้าวเข้ามา 
มีบทบาททีส่ าคัญอย่างมากกับธุรกิจเกือบทุกประเภท หรือแม้แต่ธุรกิจปลูกหญ้าขาย ท าไร่ ท าสวน  
ก็สามารถเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ผ่านการท าการตลาดออนไลน์ได้ คนท าสวนทุเรียนสามารถ
ประชาสัมพันธ์กิจการของตน โดยมีการปรับปรุงสวนให้เป็นสถานทีพั่กผ่อนวันหยุด และเปิดให้
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ท่องเทีย่วภายในสวนแบบแนวผจญภัยสร้างรายไดเ้พ่ิมขึ้นมาก และสื่อหลักทีส่ าคัญและจ าเป็น 
เป็นอันดับต้น ๆ ของการเริ่มท าธุรกิจแบบออนไลน์ก็คือ เว็บไซต์ และต้องเป็นเว็บไซต์ทีไ่ด้มาตรฐาน 
และตอบโจทย์ธุรกิจ สามารถสร้างรายได้มี ROI กลับมาจริง ๆ องค์ประกอบหลักของเว็บไซต์โดยปกติ
ทั่วไป ควรจะต้องมีส่วนประกอบต่อไปนี้ (รอมฎอน สุทธิการ, 2559 : 1-2) 

1.1 เน้นการใช้งานและความเรียบง่าย (Simplicity)  
ค าว่าเรียบง่าย ความหมายคือสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการต่าง ๆ ได้โดยง่าย ไม่ต้อง

เสียเวลาค้นหาข้อมูลหรือเลื่อนดูข้อมูลบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เนื้อหาควรชัดเจน 
กระชับ เข้าใจง่าย สีเว็บไซต์ไม่ควรหลากสีจนเกินไป เมื่อผู้คนเข้ามายังเว็บไซต์ทีเ่กี่ยวกับธุรกิจของ
กิจการ หมายความว่า เขาได้ค้นหาและเจอข้อมูลทีน่่าสนใจและตรงกับความต้องการ แต่ถ้าเข้ามาใน
เว็บไซต์แล้วไม่เจอการบริการทีต่รงกับความต้องการหรือหาไม่เจอ อาจจะท าให้กิจการเสียโอกาสทีจ่ะ
ได้ลูกค้า 

1.2 ล าดับความส าคัญขององค์ประกอบในหน้าเว็บไซต์อย่างถูกต้อง (Visual Hierarchy)  
การล าดับความส าคัญขององค์ประกอบในหน้าเว็บไซต์ คือ การจัดองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามล าดับความส าคัญ โดยต้องมองเว็บไซต์ในมุมของของกลุ่มลูกค้าหรือผู้เข้าชม
เว็บไซต์ (Visitor) ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เมนูหลัก แบนเนอร์ ข้อมูลติดต่อใช้บริการ เป็นต้น  
การล าดับความส าคัญขององค์ประกอบเหล่านี้ให้ถูกต้อง เป็นมิตรและน าทางผู้ใช้งาน จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์และกระตุ้นให้เกิดการซื้อ  

1.3 น าทางผู้ใช้งานเว็บไซต์ ให้ถึงเป้าหมายตรงตามต้องการ (Navigability)  
เว็บไซต์ทีด่ีต้องสามารถน าทางผู้ใช้งานไปยังจุดทีต่รงกับความต้องการของลูกค้า และ

สามารถสร้างโอกาสการซื้อได้ โดยใช้ระยะเวลาทีลู่กค้าอยู่ในเว็บไซต์ไม่นานจนเกินไป สามารถน าทาง
ผู้ใช้งานเว็บไซต์จากจุด A ไปยังจุด B โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากหน้าเพจอ่ืน ที่ไม่เก่ียวข้องกับ
ความต้องการ 

1.4 รองรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ในเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย (Accessibility)  
เว็บไซต์ทีดี่จะต้องมีความสามารถรองรับผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการใช้งานอุปกรณท์ี่

แตกต่างกัน สามารถรองรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ในทุก ๆ เทคโนโลยี เพราะฉะนั้นเว็บไซต์จะต้องเข้ากัน
ได้กับอุปกรณท์ีแ่ตกต่างกันและหลากหลายเทคโนโลยี 

1.5 รักษาโครงสร้างหลักของเว็บไซต์ทีค่นคุ้นเคยเอาไว้ (Conventionality)  
การพัฒนาเว็บไซต์เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่เมื่อใช้งานเว็บไซต์ 

จะสามารถคาดเดาต าแหน่งหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากความคุ้นชินแบบอัตโนมัติ ถ้าจะออกแบบ
เว็บไซต์โดยค านึงถึงความเคยชินเหล่านี้ จะท าให้เว็บไซต์ของกิจการเป็นมิตรกับผู้ใช้งานแบบทีเ่ว็บไซต์
ควรจะเป็น ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าการออกแบบแบบนี้ว่า User Experience (UX)  
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2. แลนดิ้งเพจ (Landing Page)  
แลนดิ้งเพจ หมายถึง หน้าเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาไว้เพ่ือรองรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

(Visitor) เป็นอันดับแรกก่อนหน้าเพจอ่ืน ๆ จะต้องเป็นหน้าเพจทีเ่ข้าใจการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน้า Index ของเว็บไซต์เท่านั้น ซ่ึงสามารถออกแบบหน้าแลนดิ้งเพจตาม
โครงสร้างธุรกิจ โดยหมายความว่าในหนึ่งเว็บไซต์อาจจะมีหน้าแลนดิ้งเพจมากกว่าหนึ่งหน้า อย่างเช่น 
ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าแบบ Wholesale (ขายส่ง) ให้บริการผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโลและผลิตผ้ากันเปื้อน 
สถานประกอบการได้ท าการตลาดทั้ง SEO และ SEM และได้แยกแคมเปญต่าง ๆ ตามประเภท 
การให้บริการ โดยสร้างหน้าแลนดิ้งเพจมาทั้งหมด 3 หน้า เพ่ือให้ข้อมูลบริการที่แตกต่างกันตาม
ประเภทการให้บริการหลักของธุรกิจได้ นอกจากนี้แลนดิ้งเพจยังมีรายละเอียด (รอมฎอน สุทธิการ, 
2559 : 1-3, ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2559 : 118) ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประโยชน์ของการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจทีดี่ 
การออกแบบโครงสร้างของหน้าแลนดิ้งเพจให้ถูกต้องตามโครงสร้างของธุรกิจ  

จะท าใหเ้กิดประโยชน์หลากหลาย ดังนี้ 
2.1.1 ท าให้เว็บไซต์องค์กรมี Index ใน Google มากกว่า 1 หน้าและตรงกับ 

ค าค้นหา 
2.1.2 แยกประเภทผู้เข้าชม ให้ได้รับข้อมูลที่ตรงมากขึ้น เมื่อมีการค้นหาและ 

เข้ามายังเว็บไซต์ของกิจการ 
2.1.3 เพ่ิมโอกาสดูข้อมูลหน้าเว็บไซต์ต่อผู้เข้าชม (Daily Page View per Visitor) 

ท าให้เว็บไซต์ได้รับคะแนนคุณภาพมากขึ้น 
2.1.4 น าทางผู้เข้าชมเว็บไซต์ไปในทิศทางที่ต้องการผ่านหน้าแลนดิ้งเพจ เพ่ือเพ่ิม

โอกาสการซื้อ 
2.2 สิ่งส าคัญในหน้าแลนดิ้งเพจ 

2.2.1 เนื้อหาทีเ่ฉพาะเจาะจง ตรงกับค าค้นหา (Focus Content)  
ควรสร้างเนื้อหาทีช่ัดเจนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มากกว่า 

การใส่เนื้อหาต่าง ๆ จ านวนมากเข้าไปในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าแลนดิ้งเพจต้องการพูดเกี่ยวกับ
เสื้อยืด ก็ควรใส่รูปเสื้อยืด ค าหลัก และค าอธิบาย ควรเป็นรายละเอียดของเสื้อยืดมากกว่า 

2.2.2 ลิงก์เชื่อมโยง (Site Link)  
ในหน้าแลนดิ้งเพจควรมีลิงก์ที่จะท าให้เกิดการซื้อหรือ ปุ่ม Call To Action 

ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าแลนดิ้งเพจเกี่ยวกับขายเสื้อยืด และอาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อผ้า  
หรือแบรนด์ ขั้นตอนการผลิตข้อมูลเหล่านี้ควรถูกแยกออกไปเป็นลิงก์ย่อย 
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2.2.3 การติดตาม (Tracking)  
เป็นการใส่ค าสั่งติดตามผลเพ่ือปรับปรุงตามพฤติกรรมของคน ในแต่ละหน้า

แลนดิ้งเพจ ควรติดตั้งค าสั่งติดตามแบบเน้นเป็นพิเศษ เพ่ือดูพฤติกรรมว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาทีห่น้า 
แลนดิ้งเพจนี้มาจากที่ไหน จากแหล่งทีม่าประเภทอะไร และเมื่อเข้ามาแล้วใช้เวลาอยู่ในหน้าแลนดิ้ง
เพจนี้นานขนาดไหน เสร็จแล้วมีการคลิก Site Link ส่วนไหนหรือไม่ นอกจากนี้ควรมี Conversion 
Code และ Analytics Code เป็นต้น 

2.2.4 สรุปเนื้อหา (Summary)  
เนื้อหาแบบสรุปกะทัดรัดเข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อใน แต่ละหน้าแลนดิ้งเพจ  

ควรมีเนื้อหาทั้งข้อความและรูปภาพทีส่รุปใจความและสื่อความหมายทีเ่ข้าใจถึงสินค้า หรือบริการ
แบบเข้าใจง่ายไม่เยิ่นเย้อ ต้องท าให้ผู้เยี่ยมชมเม่ือเข้ามายังหน้าแลนดิ้งเพจนี้แล้วสามารถเข้าใจได้
อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น ตรงกับค าค้นหาทีน่ าผู้คนเหล่านั้นค้นหาก่อนเข้ามายังหน้านี้ 

การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing)  
การตลาดด้วยเนื้อหา หรือ Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาดในการสร้างและ

แจกจ่ายเนื้อหาที่ม ี“คุณค่า” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงคใ์ห้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้าง
รายไดใ้ห้กิจการ ส าหรับเนื้อหานี้สามารถอยู่ในสื่ออะไรก็ได้ (วรธนะ งามตระกูลชล, 2558 : 1-7;  
ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2559 : 142-143) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. รูปแบบของการตลาดด้วยเนื้อหา 
1.1 บทความ (Content) เป็นการเขียนในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจจะเป็นโพส Facebook 

Blog หรือเนื้อหายาว ๆ ในเว็บไซต์ก็ได้ 
1.2 ภาพกราฟิก (Graphic) ซึ่งมเีทรนด์การท า Infographic สวย ๆ ที่ย่อข้อความ 

ทีเ่ขียนยาว ๆ ให้อ่านง่ายขึ้นด้วยรูปเข้าใจง่าย โพสลงใน Facebook แล้วได้รับความนิยมมาก  
จนมีสถานประกอบการทีเ่ปิดขึ้นมารับท า Infographic โดยเฉพาะ 

1.3 วิดีโอ (Video) การท าวิดีโอได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมี Youtube.com 
ทีแ่บรนด์สามารถสร้าง Video Channel ของตนได้ฟรี และยังมีฐานผู้ใช้มหาศาลซ่ึงถ้าติดตาม 
Cannes Award ซ่ึงจะเห็นได้ว่าวิดีโอที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่จะสร้างข้ึนมาเพ่ือท าการตลาดด้วย
เนื้อหา 

1.4 รายการวิทยุ (Podcast) ในไทยจะไม่ค่อยได้รับความนิยม แตใ่นต่างประเทศ 
การอัดเสียงตัวเองพูดเรื่องอะไรสักอย่างเป็นเหมือนรายการวิทยุ แล้วเผยแพร่ทาง iTune เว็บไซต์
ส่วนตัว เป็นสิ่งทีไ่ด้รับความนิยมมาก ถ้าเป็นคนทีพู่ดเก่ง ๆ ก็จะกลายเป็นคนดังและมีคนเชิญไปเป็น
นักพูดในงานต่าง ๆ  
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2. การสร้างคุณค่าโดยใช้การตลาดด้วยเนื้อหา 
ค าว่า “คุณค่า” ถือเป็นคีย์เวิร์ดส าคัญของการตลาดด้วยเนื้อหา ไม่ว่าจะท าเนื้อหาสื่อใด ๆ 

ถ้ามันมีคุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายทีส่ร้างข้ึนต้องการ ซึ่งยังไงกลุ่มเป้าหมายทีต่ั้งใจไว้ก็ต้องเข้ามาดูเนื้อหา
ทีส่ร้างข้ึนหรือเขียนขึ้นมาอย่างแน่นอน ซ่ึงตัวอย่างการสร้างคุณค่า เช่น เว็บไซต์ Designil.com  
เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่อง Web Design ทีล่ะเอียดมาก ๆ และอัพเดทเรื่องใหม ่ๆ น่าสนใจ
ตลอดเวลา แบบนี้ถือเป็นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าท าให้คนทีส่นใจเรื่อง Web Design ต้องแวะเข้า
มาอ่านทุกครั้งทีเ่ห็นใน News Feed อย่างไรก็ตาม ค าว่า คุณค่า ไม่ได้หมายถึงความรู้ที่มีประโยชน์
เท่านั้น ขอแค่เป็นเนื้อหาทีเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น วิดีโอของ Disney  
ใน YouTube ที่มคีนดูกว่า 7 ล้านคน และคลิปนี้โดน Disney ลบไปรอบหนึ่ง และมีคนอัพใหม่เพ่ือให้ 
ทุกคนได้ติดตาม  

3. ความแตกต่างของการตลาดด้วยเนื้อหากับการตลาดทั่วไป 
เป็นความแตกต่างของวิธีการตลาดทีใ่ช้สื่อแตกต่างกันดังภาพประกอบ 4.2 โดยที่ 
3.1 การตลาดแบบเดิม (Traditional Marketing)  

เป็นการตลาดทีต่้องขัดจังหวะ (Interrupt) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าเสนอ เช่น ก าลังชม
รายการประกวดร้องเพลงชื่อดังรายการหนึ่งอยู่อย่างมีความสุข แต่แล้วก็ถูกโฆษณายาสีฟันขัดจังหวะ
แทรกขึ้นมา หรือก าลังดูซรีีย์วัยรุ่นดราม่าอย่างถึงอารมณ์ แต่แล้วก็มีโฆษณามอเตอร์ไซต์โผล่ขึ้นมา
ขัดจังหวะ เป็นต้น 

3.2 การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing)  
เป็นการตลาดทีน่ าเสนอเนื้อหาทีน่่าสนใจมาให้กลุ่มเป้าหมายเลือกดูได้ ซึ่งมีคุณค่า

พอทีท่ าให้กลุ่มเป้าหมายต้องดูในทีสุ่ด โดยไม่ท าให้อารมณ์เสีย เช่น เมื่อก าลังเลื่อน News Feed  
หาเรื่องมาซุบซิบนินทาเพ่ือนใน Facebook แล้วไปเจอเพ่ือนของตนแชร์บล็อกเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 
ทีต่นสนใจอยู่พอดี ก็อยากคลิกเข้าไปชม 

 

ภาพประกอบ 4.2 รูปแบบการสื่อในการสื่อสารระหว่าง การตลาดแบบเดิมกับการตลาดแบบเนื้อหา 
ทีม่า :  ธนาบุตร บัวแก้ว (2558 : 3) 
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4. เหตุผลทีต่้องท าการตลาดด้วยเนื้อหา  
หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อท าโฆษณาใน Facebook, Google Adwards, SEO, 

SEM และ PPC ต่าง ๆ ก็น่าจะเพียงพอ ซ่ึงท าไมต้องท าการตลาดด้วยเนื้อหาด้วย ซ่ึง Josh Steimle 
เป็น CEO ของบริษัท MWI Digital Agency ที่มสีาขาในหลายประเทศ โดย Josh Steimle อธิบาย
ว่า 
ก่อนทีจ่ะท าการตลาดด้วยเนื้อหานั้น จ าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าการทีค่นจะซ้ือของสิ่งหนึ่ง ต้องผ่าน 
ช่วงอะไรบ้าง (Customer Journey หรือ Funnel) ซ่ึง Customer Journey โดยพื้นฐานแล้วจะแบ่ง
ออกเป็น 4 ข้อ (ธนาบุตร บัวแก้ว, 2558 : 1 ; วรธนะ งามตระกูลชล, 2558 : 1-2) ดังต่อไปนี้  

 

ภาพประกอบ 4.3 Customer Journey 
ทีม่า :  ธนาบุตร บัวแก้ว (2558 : 1)  

4.1 Awareness ลูกค้าอาจไม่รู้ว่าตัวเองต้องการสิ่งนี้มาก่อน นักการตลาด 
ก็ต้องท าให้เขารู้ตัว (Aware)  

4.2 Research เมื่อลูกค้ารู้ตัวแล้ว ลูกค้าก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น เช่น 
ลูกค้าที่อยากซื้อรถ ก็จะค้นดูว่ามีรถรุ่นไหนบ้างทีเ่หมาะกับตนตัวของเขา 

4.3 Consideration เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว ลูกค้าก็จะท าการเปรียบเทียบว่า
สินค้ารุ่นไหนทีเ่หมาะกับเขาที่สุด และซื้อจากไหนทีไ่ด้ราคาเหมาะสมทีสุ่ด 

4.4 Buy สุดท้ายเมื่อตัดสินใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะท าการสั่งซื้อ 
Josh Steimle ได้อธิบายว่า การตลาดแบบเดิม ๆ (Traditional Marketing) 

เหมาะสมมากกับ 2 ข้อหลังใน Customer Journey (Consideration และ Buy) ส่วนการตลาดด้วย
เนื้อหา เหมาะสมมากกับ 2 ข้อแรก (Awareness และ Research) โดยการท าให้กลุ่มเป้าหมาย 
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รู้ตัว (Aware) ว่ามีสินค้าทีแ่ก้ปัญหาให้เขาได้อยู่ และให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านบทความหรือวิดีโอ
ต่าง ๆ (Research) โดยสถานประกอบการของ Josh Steimle ได้ลูกค้าเพ่ิมข้ึนมา 1,000 เปอร์เซ็นต์  
ในปีทีผ่่านมา จากการท าการตลาดด้วยเนื้อหาทีใ่ช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงเท่านั้น ถือเป็นการลงทุน 
ทีคุ่้มค่ามาก (วรธนะ งามตระกูลชล, 2558 : 6)  

5. เทคนิคการท าการตลาดด้วยเนื้อหาใหป้ระสบความส าเร็จ 
การท าการตลาดด้วยเนื้อหาไมมี่หลักตายตัว แต่มันมี 5 ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้เนื้อหาออกมา

ดีทีสุ่ด (วรธนะ งามตระกูลชล, 2558 : 1-2) คือ 
5.1 เนื้อหาต้องเพลิดเพลิน  

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการ ถ้าอยากให้เนื้อหามีคนเข้ามาดูเยอะขึ้น จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ เช่น คนส่วนใหญ่ไม่อยากนั่งดูคลิปสอนภาษาอังกฤษที่มอีาจารย์ใส่สูท 
มายืนสอนหน้ากระดานโดยใช้เสียงทีเ่รียบ ๆ แต่อยากดูคลิปสอนภาษาอังกฤษที่อาจารย์แต่งตัวแรง ๆ 
และสอนแบบตลก ๆ เพราะน่าสนใจมากกว่า เป็นต้น 

5.2 เนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย  
การเลือกเนื้อหาให้เกี่ยวข้องนั้นส าคัญมาก มีหลายครั้งที่แบรนด์เน้นท าเนื้อหาตลก

อย่างเดียว แต่ไม่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายแม้แต่น้อย ซ่ึงถึงแม้จะได้ยอดผู้เข้าชม (View)  
มีจ านวนมาก แต่อาจจะเป็นกลุ่มคนทีไ่ม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือจะเป็นลูกค้าได้ในอนาคตและไม่มา
ซื้อสินค้าอยู่แล้ว เช่น การโฆษณาชุดชั้นในผู้หญิง แต่เอาผู้หญิงเซ็กซีห่ลายสิบคนมาเต้นในสื่อโฆษณา 
ซ่ึงกลุ่มทีเ่ข้าชมส่วนใหญ่ รวมถึงมีการแชร์ด้วย อาจเป็นผู้ชายทีไ่ม่สนใจซื้อสินค้าแต่สนใจความเซ็กซี่
ของสาวงาม เป็นต้น 

5.3 เนื้อหาต้องสม่ าเสมอ 
ค าว่าสม่ าเสมอในทีน่ี้หมายถึงทั้งเนื้อหาและระยะเวลาของการออกเนื้อหาใหม่  

คนส่วนใหญ่ชอบสิ่งที่มีความสม่ าเสมอ และเป็นการแสดงตัวตนว่ากิจการได้ด าเนินการอยู่ ไม่ได้ปิดตัว
หรือมีปัญหาแต่อย่างใด รวมถึงเป็นการตอกย้ าให้ผู้ทีพ่บเห็นเนื้อหาของกิจการเพ่ือป้องกันการลืมด้วย 

5.4 เนื้อหาต้องจริงใจ 
เนื้อหาของ Content ต้องท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าเราให้ข้อมูลเขาอย่างจริงใจ ไมมี่การแอบ 

Tie-in โฆษณาที่บางครั้งไม่ค่อยเนียน กลายเป็นท าให้ผู้ชมรู้สึกไม่ดีเหมือนโดนหลอกมาฟังกิจการ 
มาขายของ หรือถ้าจะขายของก็ท าให้เห็นชัดไปให้รู้ว่าจะขายของ ซ่ึงแบบนี้ผู้ชมยังรู้สึกขอบคุณ
มากกว่า 

5.5 เนื้อหาต้องมีคุณค่า 
หัวใจหลักของการตลาดด้วยเนื้อหา คือ การสร้างเนื้อหาที่ม ี“คุณค่า” ถ้าที่กิจการ 

ท าเนื้อหาโดยค านึงถึงเรื่องนี้ จะท าให้สิ่งทีก่ิจการต้องการสื่อสารก็จะไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้แน่นอน 
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การตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)  
การท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing : SMM) จะเป็นตัวช่วยใน 

การโปรโมทเว็บไซต์ของกิจการ โดย Social Media Marketing จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของ
กิจการขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับทีด่ีขึ้นในเว็บไซต์ของ Google ซ่ึงข้อดีของการท าการตลาดบนสังคม
ออนไลน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วทันใจและช่วยใน 
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการบอกต่อในหมู่มากได้อย่างง่ายดาย ในปัจจุบันมีเครื่องมือจ านวน
มากทีต่ิดมากับระบบสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Instagram เป็นต้น ซ่ึงผู้บริการ
เหล่านี้จะจัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้อ านวยความสะดวกในการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เฟซบุ๊ก (Facebook) 
กวิสกรา ธิสาคร (2559 : 65) และณัฐพล ใยไพโรจน์ (2559 : 82-83) ได้อธิบายเกี่ยวกับ 

เฟซบุ๊ก โดยสรุปว่า เฟซบุ๊ก คือ  เว็บไซต์ที่ใหบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยทีผู่้ใช้ยังสามารถใช้เฟชบุ๊ก เพ่ือร่วมท ากิจกรรมกับผู้ใช้งานผู้ใช้คนอ่ืนได้ เช่น  
การเขียนข้อความ เล่าเรื่องความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องทีส่นใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ 
แชทพูดคุย เล่นเกม โดยทีส่ามารถชวนผู้ใช้งานคนอ่ืนมาท ากิจกรรมร่วมกันได้ รวมไปถึงท ากิจกรรม
อ่ืน ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเสริมที่มอียู่จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้เฟซบุ๊กจึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก 
นอกจากนีเ้ฟซบุ๊กยังเป็นสื่อที่รวบรวมแหล่งข่าว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สามารถส่งต่อ
ให้กับเพ่ือนในรูปแบบของการแชร์ข้อมูลได้อีกด้วย ซ่ึงโฆษณาอาจแสดงขึ้นในฟีดข่าวบนเดสก์ท็อป 
ฟีดข่าวบนมือถือ และคอลัมน์ด้านขวาในเฟซบุ๊กบนเดสก์ท็อป ในบางครั้งอาจมีการจับคู่เนื้อหา
โฆษณากับข่าวสารด้านสังคมทีเ่พ่ือนของผู้ใช้งานด าเนินการ เช่น การถูกใจเพจเพ่ือนของผู้ใช้งานอาจ
เห็นข่าวเกี่ยวกับการด าเนินการทางสังคมทีผู่้ใช้งานท าในโฆษณาเฟซบุ๊ก ข่าวนี้จะปรากฏต่อเพ่ือนที่
ยืนยันแล้วเท่านั้นและจะเป็นไปตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทีผู่้ใช้งานได้ตั้งค่าไว้ส าหรับบัญชีผู้ใช้
ของผู้ใช้งาน หากมีการใช้รูปภาพ ต้องเป็นรูปข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานและไม่ใช่รูปภาพจากอัลบั้ม
ภาพของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก จะไม่ขายข้อมูลของผู้ใช้งานให้แก่ผู้ลงโฆษณา และจะบังคับใช้นโยบายอย่าง
จริงจังเพ่ือช่วยปกป้องการใช้งานของผู้ใช้งานจากแอปพลิเคชันและเครือข่ายของบุคคลที่สาม แตท่าง
เฟซบุ๊กมีตัวช่วยในการโฆษณาทีส่ามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนได้ 
ดังภาพประกอบ 4.4  
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ภาพประกอบ 4.4 หน้าจอตัวจัดการโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 
ทีม่า :  กวิสกรา ธิสาคร (2559 : 65) 

1.2 ไลน์ (Line)  
กวิสกรา ธิสาคร (2559 : 207-208) และนพรัตน์ เสียงใหญ่ (2558 : 1) ได้กล่าวถึงไลน์ 

โดยสามารถสรุปว่า ไลน์ เป็นแอปพลิเคชันใหมใ่ห้ผู้ใช้งานสามารถสร้างบัญชีที่คล้ายกับ Official 
Account ได้อย่างง่าย เหมือนสร้าง Fanpage สามารถให้ลูกค้าหรือแฟนคลับมาติดตามและพูดคุย
กับเราได้ ซึ่ง LINE เหมาะส าหรับแบรนด์ หรือบุคคลทั่วไปที่มแีฟนคลับ ลูกค้า และเหมาะอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจ SMEs ทีต่้องการติดต่อสื่อสาร อัพเดทข้อมูลกับลูกค้าหรือคู่ค้า โดยที่ LINE ก าลังขยาย
แพลตฟอร์มไปสู่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจหรือแบรนด์ หรือห้างร้าน โดยน าไปติดต่อสื่อสารและสร้างโอกาส 
ทางธุรกิจได้มากขึ้นจากแพลตฟอร์มนี้ นอกจากนีย้ังมีบริการ LINE Pay เอาไว้รองรับส าหรับการช าระ
สินค้าและบริการอีกด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มธุรกิจ โดยไลน์ประกาศเปิดตัวบริการนี้
พร้อมกันทั่วโลก 17 ภาษา ให้บริการฟรี และรองรับทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ อีกทั้งสามารถ
ใช้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วย จึงท าให้ไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลักของคนไทยและ
ของคนทั่วโลกไปแล้ว และเป็นอีกหนึ่งช่องทางทีไ่ว้ช่วยในการท าการตลาดทีน่่าสนใจ 

1.3 อินสตาแกรม (Instagram) 
กวิสกรา ธิสาคร (2559 : 161-162) ได้กล่าวถึงอินสตาแกรม โดยสามารถสรุปว่า 

โปรแกรมออนไลน์ทีส่ามารถน าภาพทีถ่่ายไว้ หรือรูปในคลังภาพมาตกแต่งให้สวยงามในรูปแบบ 
ของตนเอง โดยมีฟิลเตอร์และเครื่องมือที่มอียู่ในอินสตาแกรม ซึ่งมอียู่หลายรูปแบบให้เลือก จากนั้น
น าภาพทีต่กแต่งไปแชร์ให้เพ่ือน ๆ ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไดช้ม เช่น Twitter Facebook เป็นต้น และ
สามารถเปิดดู แสดงความชื่นชอบ (Likes) และแสดงความคิดเห็น (Comments) ในรูปทีเ่พ่ือน ๆ 
ของตนแชร์ไว้ได้ได้ ซ่ึงอินสตาแกรมได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา เพราะความที่
ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีผู้ใช้งานร่วมกันจ านวนมาก มีอินเทอร์เฟสทีส่วยงาม มีความสนุกอยู่ในตัว 
และส่วนใหญ่ดาราคนดังชอบใช้กันอีกด้วย จึงท าให้เป็นปัจจัยทีส่่งผลให้กระแสของอินสตาแกรมแรง
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ขึ้นตามล าดับ จึงท าให้อินสตาแกรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการท าการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซ่ึง
นอกจากจะโพสรูปผ่าน ทาง Instagram ยังมีระบบทีช่่วยในการท าการตลาดด้วย  

การตลาดโดยใช้กระแสสื่อวิดีโอออนไลน์ (Online Video & Viral Video) 
ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2559 : 193-194) ได้อธิบายว่า ในยุคนี้นักการตลาดคงต้องเจอกับค า ๆ นี้

อย่างมากทั้งที ่Agency น ามาเสนอ หรือโดนให้ท านั้นคือ Viral Video ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วค าว่า 
Viral Video คือ ค าศัพท์เฉพาะในวงการของเอเจนซีการโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาด 
(Communication Marketing Advertising Agency) และเอเจนซีดิจิทัล (Digital Agency) ซ่ึงไม่มี
ผู้ใดสามารถบอกได้ว่าอะไรท าออกมาแล้วจะกระแสหรือแบบไหนทีก่ระแสได้ 

Viral Video นั้นเกิดข้ึนมาไม่นานพร้อมกับการเกิดของ YouTube เมื่อปี ค.ศ. 2005 โดย
ในช่วงการเกิดของ Viral Video ทีเ่ปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีเ่ป็นผู้เสพสารหรือผู้รับสาร  
มาเป็นผู้สร้างเนื้อหาได้เองและเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ ได้เองผ่านโลกออนไลน์ หลาย ๆ คลิปทีเ่กิดข้ึน
สร้างความสนใจให้คนได้เยอะมาก และบางวิดีโอที่ไม่เคยดังในอดีต แต่สามารถกลับมาดังไดใ้นยุคที ่
YouTube เกิดข้ึน จนท าให้เกิดเป็นกระแสตอบรับทีดี่ได้ 

ในยุคกระแสสื่อวิดีโอออนไลน์นั้นสิ่งทีเ่กิดข้ึน คือ ผู้ใช้ YouTube ต่างท าวิดีโอของตัวเองขึ้น
จ านวนมาก และวิดีโอเหล่านั้นต่างได้รับความสนใจกลายเป็นกระแสและการพูดถึงในโลกออนไลน์  
ซ่ึงผลทีไ่ด้เมื่อเกิดกระแสมาก ๆ ท าให้สื่อต่าง ๆ นั้นต้องเอาไปน าเสนอต่อ ซ่ึงการสร้างวิดีโอทีเ่ป็น
กระแสที่แท้จริงนั้นเกิดจากการทีผู่้บริโภคส่งต่อกันเองจนเป็นกระแสเอง ท าให้นักการตลาดนั้น
มองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเป็นวิธีหนึ่งทีจ่ะสร้างการรับรู้และการบอกต่อการสื่อสารทางการตลาดตัวเอง
ผ่านช่องทางโลกออนไลน์อีกช่องทาง หลังจากที่พบว่าคนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมทีจ่ะไม่ดูโฆษณา 
ในโทรทัศน์และหันมาบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งนับแต่นั้นมาแบรนด์หลาย ๆ แบรนด์ได้ศึกษาและ
ทดลองด้วยวิธีต่าง ๆ จ านวนมากเพ่ือทีจ่ะสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางวิดีโอให้ได้ 

จากการเริ่มต้นการท าวิดีโอของแบรนด์ทีจ่ะสร้างปรากฏการณ์ไวรัลให้ได้ แบรนด์และเอเจนซี
ต่าง ๆ ได้ท าวิดีโอต่างออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็น Unbranded ทีส่ร้างให้คนสงสัย (มีภาพ 
แบรนด์แทรกแบบไม่รู้ตัว) วิดีโอทีเ่ป็นเรื่องราวทีน่่าทึ่งและไม่น่าเป็นไปได้ วิดีโอทีใ่ช้หลักการแกล้งคน
ต่าง ๆ และสุดท้ายวิดีโอทีท่ าให้คนนั้นหัวเราะ หรือกระตุ้นจุดความคิดของคน เป็นต้น วิดีโอบางตัวก็
ประสบความส าเร็จ และบางตัวก็ไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งในช่วงแรกของกระบวนการเรียนรู้ท าให้ 
แบรนด์เรียนรู้ว่า แค่การท าวิดีโอให้ดีนั้นไม่พอทีจ่ะให้เป็นกระแสตอบรับ แต่ต้องมีปัจจัยอะไรหลาย ๆ 
อย่างที่ท าให้เกิดกระแสด้วย ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกของวิดีโอและกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางทีจ่ะปล่อยหรือ
เผยแพร่ รวมถึงช่องทางทีจ่ะสร้างปรากฏการณ์ว่าจะผ่านช่องทางไหนและอย่างไร 
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ด้วยการเป็นกระแสตอบรับที่ดีในต่างประเทศมีจ านวนมากจนคนไทย ๆ หลายคนชอบเอาวิดีโอ
เหล่านี้มาแชร์ สร้างปรากฏการณ์ในไทยเช่นกัน ท าให้นักการตลาดในไทยหลาย ๆ คนนั้นอยากท า
วิดีโอแบบนี้หรือสร้างสรรค์วิดีโอแบบนี้ขึ้นมา ซ่ึงเมื่อมาคุยกับ Agency หรือมี Agency มาน าเสนอ 
ซ่ึงเมื่อ Agency เอาไปพัฒนาใส่ความคิดสร้างสรรค์ออกมาน าเสนอ หลาย ๆ ไอเดียนั้นที่เกิดเป็นคลิป
วิดีโอทีสู่่โลกออนไลน์นั้นกลับไม่ได้รับความนิยมหรือความสนใจ เพราะยังขาดความเข้าใจในปัจจัยใน 
การเกิดกระแสตอบรับในสื่อต่าง ๆ ทีต่่างประเทศนั้นได้ท าการศึกษาและพัฒนาพร้อมกับการท าวิดีโอ
ต่าง ๆ ขึ้นมา วิดีโอทีเ่กิดในเมืองไทยทีเ่รียกว่า Viral Video ส่วนใหญ่นั้น ถ้าลงไปวิเคราะห์แต่ละ
วิดีโอจริง ๆ จะพบว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นวิดีโอทีเ่กิดขึ้นจากการอัดของสื่อโฆษณาต่าง ๆ เข้าไป ท าให้
ตัวเลขยอดชมต่างเกิดข้ึนจ านวนมาก และไม่ได้เป็นวิดีโอทีเ่ป็นกระแสตอบรับจริง ๆ หลายคลิปนั้น
ชอบใช้วิธีการซ้ือยอดติดตามหรือยอดรับชมของปลอมต่าง ๆ ซ่ึงจะเห็นได้จากการที่มจี านวนแสดง
ความคิดเห็นหรือคนกดถูกใจ (Like) ในคลิปนั้นน้อยมาก สวนทางกับยอดคนชม 

หลายครั้งก็จะถูกลูกค้าให้น าเสนอการท า Viral Video หรือ Viral Clip ต่าง ๆ ซ่ึงจะมีเงื่อนไข
ต่าง ๆ จ านวนมากผูกตามมา เช่น ต้องเห็นสินค้าและโลโก้สินค้าอย่างชัดเจน ต้องพูดบรรยาย
สรรพคุณ ต้องบอกการติดต่อกลับ และต้องมีช่วงทีท่ าให้ระลึกถึงสินค้าต่าง ๆ ในคลิป ซ่ึงอาจจะมี
เงื่อนไขจ านวนมาก ส่วนใหญ่ใช้การเลี่ยงไปเรียก Viral Video ทีลู่กค้าเข้าใจเหล่านี้ว่า Branded 
Video หรือ Branded Clip แทนเพ่ือไมใ่ห้เกิดความคาดหวังหรือความเข้าใจทีผ่ิด ๆ ว่าท าทุกวิดีโอ
ออกมา จะก าหนดความเป็นกระแสของมันได้  

ทั้งนี้ Video Viral นั้นการทีจ่ะกลายเป็นสิ่งที่กล่าวถึงได้นั้น คือ ต้องมไีอเดียที่มีพ้ืนฐานของ
ข้อมูลในพฤติกรรมผู้บริโภคหรือความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการอะไร ซ่ึงนักการตลาดออนไลน์
นั้นจ าเป็นจะต้องเข้าใจในการทีจ่ะแลกการเห็นแบรนด์หรือจุดขาย สรรพคุณและการพูดเหมือน TVC 
เข้าไปในคลิปแบบนี้ พร้อมทั้งการเข้าใจกระแสของผู้บริโภคว่ามีความต้องการแบบไหนและอย่างไร 
และมีการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างสรรคส์ื่อทางการตลาดให้ขับเคลื่อนคลิปวิดีโอที่ท ามานี้ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าถ้าสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นกระแสจริง จะมีจ านวนคนชมสูงมาก และอาจมีการกล่าวถึงใน
รายการต่าง ๆ หรือนอกจากนี้ยังอาจมีการท าคลิปวิดีโอเลียนแบบ หรือล้อเล้นขึ้นมาด้วย ก็จะแสดงให้
เห็นว่าสิ่งที่ท าไปเป็นมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ดังภาพประกอบ 4.5 
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ภาพประกอบ 4.5 โฆษณา Sunsilk เจ้าหญิงหวีแก้ว ตอน เคล็ดลับมัดใจเจ้าชาย 
ทีม่า :  ยูนิลีเวอร์ (2560 : 1)  

การตลาดทางโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน (Smartphone & Apps Marketing)  
ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2559 : 218-221) และโปรซอฟท์ เว็บ (2557 : 1) ได้อธิบายว่า สมัยก่อน

เมื่อพูดถึงการท าการตลาดบนโทรศัพท์มือถือคงนึกถึงแต่การส่ง SMS หรือโทรหาโดยตรง ปัจจุบันโลก
เปลี่ยนไปโทรศัพท์เคลื่อนทีก่ลายเป็นอุปกรณส์ื่อสารทีเ่ป็นมากกว่าไว้ใช้โทรออกหรือรับสาย แต่
สามารถท าให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกันในโลกใบใหญ่นี้ด้วยอินเทอร์เน็ต เจ้าของกิจการหรือเจ้าของแบรนด์
ต่าง ๆ จึงพัฒนาตามให้ทันด้วยการสร้างช่องทางการเข้าถึงทางสมาร์ตโฟนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซต์ทีร่องรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟน หรือแอปพลิเคชัน เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการให้
ไดม้ากทีสุ่ด โดยควรจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่มแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลต่อการตลาดบนสมาร์ตโฟน ดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มการใช้งาน Smartphone Wallet 
ในปี ค.ศ. 2015 ทีผ่่านมา Smartphone Wallet หรือการช าระเงินเพ่ือนซื้อสินค้าทาง

โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟน ท าให้โลกของการจับจ่ายง่ายขึ้นหลายเท่า ผู้ใช้จ านวนมากทีก่ังวล
เกี่ยวกับข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลบัญชีในการใช้จ่ายเงินออนไลน์ต่าง ๆ รู้สึกว่า Smartphone 
Wallet เป็นช่องทางทีน่่าสนใจในการท าธุรกรรมออนไลน์ของพวกเขา โดยมีการเติบโตมากในอินเดีย
เมื่อปีทีผ่่านมา นอกจากนี้ในระดับโลก เช่น Google Wallet, Apple Passbook และ PayPal ได้
พัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งท าให้มีการใช้งาน Smartphone Wallet ในอเมริกาเพ่ิมขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ และ
อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากโปรโมชันต่าง ๆ ที ่Smartphone Wallet ผูกกับร้านค้า เพ่ือมอบส่วนลด
ให้กับผู้ซ้ือทีจ่่ายเงินผ่านช่องทางนี้ ประโยชน์หลัก ๆ ทีไ่ด้รับจาก Smartphone Wallet ได้แก่ ผู้ใช้
จ่ายเงินออนไลน์ได้โดยไม่ยุ่งยาก Smartphone Wallet ได้รับผลประโยชน์และการจัดสรรรายได้จาก
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จากการช่วยเพิ่มยอดขาย 



130 

 

ภาพประกอบ 4.6 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้บริโภคที่มคีวามตั้งใจจะช าระเงินจากกระเป๋าเงินออนไลน์
บนสมาร์ตโฟนภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า 

ทีม่า :  นพรัตน์ เสียงใหญ่ (2559 : 1)  

2. การแจ้งเตือนส่วนตัว 
การแจ้งเตือนส่วนตัวในสมาร์ตโฟนเป็นสิ่งทีไ่ม่ควรท าแล้วทิ้ง ในการเพ่ิมความสนใจ

ระหว่างผู้ใช้กับตัวแอปพลิเคชันจ าเป็นต้องมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้ใช้แบบทีเ่ขาจะไม่ได้รับ
จากทีอ่ื่นนอกจากผ่านการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเท่านั้น เช่น หากเป็นแอปพลิเคชันจองตั๋ว
เครื่องบิน ควรมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายละเอียดการเช็คอินทีผู่้ใช้งานได้จองไป หรือดีลพิเศษจาก
โรงแรมในเมืองปลายทางทีเ่ขาก าลังจะเดินทางไป เป็นต้น การแจ้งเตือนแบบส่วนตัวแบบนี้สามารถ
เปลี่ยนความรู้สึกทีผู่้ใช้มีต่อแอปพลิเคชันได้ เพราะทุกคนชอบการถูกสนใจและเอาใจใส่ การท าให้
ผู้ใช้งานรู้สึกเป็นศูนย์กลางของความสนใจจากแบรนด์จึงสร้างความประทับใจได้ไม่น้อย แอปพลิเคชัน 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่มทีไ่ด้เปรียบในเรื่องนี ้เพราะมีโปรโมชันต่าง ๆ ให้เล่นจ านวนมาก เช่น 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการลดราคาของสินค้าทีผู่้ใช้เคยสนใจ เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 4.7 จ านวนการแจ้งเตือนส่งโดยอินเดีย อี-สโตร์ 
ทีม่า :  นพรัตน์ เสียงใหญ่ (2559 : 2)  
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3. การใส่ Deep Linking ในทุกที่ 
ผู้ใช้งานส่วนมากค้นหาสินค้าทีพ่วกเขาต้องการจาก Search Engine ดังนั้น จ าเป็นต้อง 

ฝังลิงก์ลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยการแทรก Deep Link ไว้ตามทีต่่าง ๆ ให้ง่ายต่อการคลิก
และการค้นหา ไม่ว่าจะเป็นตามโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง ต้องมีลิงก์ทีพ่ร้อมกดไปยัง 
แอปพลิเคชันอยู่เสมอ หากผู้ใช้ไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้น ๆ ลงบนโทรศัพท์ของเขาก็ให้ลิงก์ 
ไปยังหน้าดาวน์โหลด และหากเขามีแอปพลิเคชันในเครื่องอยู่แล้ว ลิงก์ควรพาพวกเขาไปยังหน้าของ
รายละเอียดสินค้าชิ้นนั้น ๆ โดยตรง ซ่ึงมีรายงานว่าการท า Deep Link จช่วยท าให้เพ่ิมยอดขายของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง 12-15 เปอร์เซ็นต ์

4. การมอบข้อเสนอพิเศษ 
การมอบข้อเสนอพิเศษเพ่ือการได้มาและเก็บรักษาไว้ซ่ึงผู้ใช้งาน เพราะใน 80 เปอร์เซ็นต์

ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีสมาร์ตโฟนและแอปพลิเคชัน จึงท าให้ผู้ประกอบการหลายคนหันมาให้ 
ความสนใจแอปพลิเคชัน แต่พบว่าสิ่งทีเ่ป็นปัญหาจริง ๆ ไม่ใช่การสร้างแอปพลิเคชันแต่เป็นการรักษา 
แอปพลิเคชันให้มชีีวิตยาวนานทีสุ่ดไว้ โดยมีผลการส ารวจพบว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ของแอปพลิเคชันถูก
ใช้งานเพียงครั้งเดียวแค่ช่วง 6 เดือนแรกเท่านั้น ดังนั้นการให้ข้อเสนอพิเศษจากแอปพลิเคชันจึงเป็น
เรื่องน่าสนใจทีจ่ะท าให้ แอปพลิเคชันยังดึงความสนใจจากผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง การได้รับโปรโมชัน 
ดี ๆ ที่มเีฉพาะในแอปพลิเคชันเท่านั้น จะท าให้ผู้ใช้โหลดแอปพลิเคชันและใช้งานต่อไปเรื่อย ๆ  

5. การเพิ่มข้ึนของการซื้อขายบนสมาร์ตโฟน 
เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนของผู้ใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ท าให้อัตราการซื้อสินค้าผ่าน

อุปกรณ์เหล่านี้เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย การคลิกปุ่ม Add to Cart จากแท็บเล็ตเพิ่มข้ึนถึง 8.58 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากแท็บเล็ตเป็นอุปกรณท์ี่พกพาสะดวก และด้วยหน้าจอทีใ่หญ่ท าให้เอ้ืออ านวย 
ต่อการช็อปปิ้งออนไลน์เป็นอย่างมาก และจากผลส ารวจยังท าให้รู้ว่าผู้ใช้ถึง 56 เปอร์เซ็นต์  
ชอบการช็อปปิ้งออนไลน์ผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตมากกว่าช็อปปิ้งบนคอมพิวเตอร์  

6. มาตรวัดเป็นสิ่งจ าเป็นในการค านวณหาอัตราการใช้งานของแอปพลิเคชัน 
ถ้าประเมินแอปพลิเคชันไดก็้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ มาตรวัดจึงจ าเป็นส าหรับใช้ใน 

การติดตาม ค านวณ วิเคราะห์ผลและพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะผลการวิจัยบอกว่าเกือบ 77 เปอร์เซ็นต์ 
ของแอปพลิเคชันสูญเสียผู้ใช้งานไปตั้งแต่ 3 วันแรกหลังจากพวกเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไป 
ข้อมูลจ าเพาะเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานของแอปพลิเคชันรวมไปถึงข้อมูลทีบ่อกสาเหตุถึงการที่
ผู้ใช้งานเลิกใช้แอปพลิเคชันควรถูกติดตามและค านวณออกมาได้ มันจะช่วยให้พัฒนาไปสู่การสร้าง
ประสบการณ์ทีดี่ให้กับผู้ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันครั้งต่อ ๆ ไปได้ 
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7. การใช้ e-Mail เข้ามาช่วยท าการตลาด 
สิ่งหนึ่งของการท าการตลาดออนไลน์บนสมาร์ตโฟนทีส่ าคัญก็คือ อีเมล ซ่ึงการใช้อีเมล 

ยังมีความจ าเป็นและความส าคัญอยู่เสมอ มีผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ที่อ่านอีเมลจาก 
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต โดยไม่ก่ีปีทีผ่่านมาอัตราการเปิดอ่านอีเมลจากสมาร์ตโฟนเพ่ิมข้ึนสูงถึง 180 
เปอร์เซ็นต์ โดยอีเมลทีเ่กี่ยวกับการแจ้งข่าวสารโปรโมชันควรเป็น Responsive เพราะหน้าจอของ
สมาร์ตโฟนมีขนาดเล็ก อีกปัจจัยทีจ่ะท าให้ประสบความส าเร็จในการท าแอปพลิเคชันเพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย คือ การติดตามอัพเดตแอปพลิเคชันอยู่เสมอ  

บทสรุป 
การบริหารการโฆษณาและแผนการโฆษณา จ าเป็นต้อง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ใน 

การโฆษณา การตัดสินใจในงบประมาณการโฆษณา ปัจจัยในการพิจารณาการก าหนดงบประมาณ 
ในการโฆษณา การตัดสินใจในการเลือกข่าวสารการโฆษณา การตัดสินใจในสื่อ และ การประเมิน
ประสิทธิผลการโฆษณา ซ่ึงการโฆษณาจะมีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการท าการตลาดออนไลน์
นั้น สามารถท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 1) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะช่วยการจ าแนกแยกแยะ
ผู้บริโภคและลูกค้าได้ ท านายความคาดหวังของลูกค้าได้ และการตอบสนองความพอใจของลูกค้าได้ 
2) เว็บไซต์และหน้าแสดงข้อมูล ทีต่้องเน้นการใช้งาน ความเรียบง่าย และองค์ประกอบในหน้าเว็บไซต์ 
มีระบบน าทาง รองรับผู้เข้าชมด้วยเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย และรักษาโครงสร้างทีคุ่้นเคยเอาไว้ 
นอกจากนี้ควรทีจ่ะมีแลนดิ้งเพจไว้เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลด้วย 3) การตลาดด้วยเนื้อหา  
เป็นการสร้างคุณค่าโดยใช้ข้อมูลเป็นส าคัญ โดยเนื้อหาต้องเพลิดเพลิน เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
สม่ าเสมอ จริงใจ และมีคุณค่า 4) การท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ โดยผ่าน Facebook, Line, 
Instagram เป็นต้น 5) การตลาดโดยใช้สื่อวิดีโอออนไลน์ เพ่ือให้พูดแบบปากต่อปาก แชร์ข้อมูล  
ซ่ึงวิดีโอนั้นต้องน่าสนใจ 6) การตลาดทางโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน เพราะช่วยการโฆษณา 
ง่ายขึ้น 

 



ค ำถำมท้ำยบทที่ 4 

1. ท าไมต้องมีการโฆษณา 
2. เพราะเหตุใดการโฆษณาจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของส่วนการส่งเสริมการตลาด 
3. การติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อคือการติดต่อแบบใด  
4. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
5. ปัจจัยในการพิจารณาการก าหนดงบประมาณในการโฆษณา คืออะไร 
6. การปรับปรุงข่าวสาร มีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 
7. การท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ คืออะไร 
8. เทคนิคการท า Content Marketing ให้ประสบความส าเร็จต้องประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง 
9. ประโยชน์ของ e-Marketing คืออะไร 
10. ข้อดีของการท าการตลาดทางโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน คืออะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การรักษาความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เนื้อหา 
1. ภัยคุกคำมควำมปลอดภัยภำยใต้สภำพแวดล้อมของระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เทคโนโลยีกำรรักษำควำมปลอดภัย 
3. นโยบำยกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
4. ควำมน่ำเชื่อถือในกำรใช้ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. หน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรรักษำควำมปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอภิปรำยภัยคุกคำมควำมปลอดภัยภำยใต้สภำพแวดล้อมของระบบ

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถสรุปเทคโนโลยีกำรรักษำควำมปลอดภัยได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยนโยบำยกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยควำมน่ำเชื่อถือในกำรใช้ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถพิจำรณำเลือกหน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรรักษำควำมปลอดภัยใน

คอมพิวเตอร์ได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 5 เพ่ิมเติม 
6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 5 
7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
8. แบ่งกลุ่มเพ่ือวิเครำะห์รูปแบบกำรรักษำปลอดภัยในเว็บไซต์ 
9. นักศึกษำน ำ API ไปใช้กับระบบพำณิชอิเล็กทรอนิกส์ 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
5. Sources Code และ API ที่จะน ำมำใช้กับระบบ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัย โดยใช้ API เข้ำมำ

ช่วยในระบบ 
 



บทที่ 5 

ความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความส าคัญมาก ไม่ไดเ้ฉพาะในส่วนของ 
สถานประกอบการหรือผู้ให้บริการทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าทีจ่ะมาใช้บริการด้วย เนื่องจากว่าถ้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการท าธุรกรรมต่าง ๆ  
ทีไ่ม่มีความปลอดภัยแล้ว จะท าให้ขาดความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจในการใช้บริการท าธุรกรรม
ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ ซ่ึงความปลอดภัยในทีน่ี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นอันตรายต่อร่างกาย แตจ่ะเป็น
ส่วนของความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวและสิ่งทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลส่วนตัว 
เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่านอีเมล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลทางด้านการเงิน เลขบนบัตรเครดิต 
ข้อมูลครอบครัว และเพ่ือนของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าขาดระบบหรือการป้องกันทีดี่ 
จะท าให้ผู้ที่ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายมาก และอาจเกิดความเสียหายต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อง
ตามมา เช่น การลักลอบโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ การน าข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ การน าข้อมูล
ความลับทางการค้าไปขาย รวมถึงการท าลายข้อมูลโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ ด้วย ดังนั้นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การท าธุรกรรมออนไลน์ควรศึกษาและเรียนรู้ภัยต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ไม่ตกเป็นเหยื่อจากภัย 
ไซเบอร์โดยที่ไม่รูตั้ว  

ภัยคุกคามความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 353-361) และ อีซี จีเนียส (2555 : 116-118) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้า

พิจารณาจากมุมมองด้านเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับความเสี่ยงเมื่อมีการติดต่อกับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะประกอบด้วยช่องโหว่ส าคัญ ๆ อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ การสื่อสารบน
อินเทอร์เน็ต เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องฝั่งผู้ใช้ 

จากภาพประกอบ 5.1 แสดงขั้นตอนการท าธุรกรรมตามปกติท่ัวไประหว่างพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้บริโภคผ่านการซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์บางอย่าง 
ทีผ่ิดปกติ ทีเ่กิดข้ึนตามจุดส าคัญต่าง ๆ จนเป็นที่มาของช่องโหว่ทีก่่อให้เกิดภัยคุกคามในระดับ
เซิร์ฟเวอร์และระดับผู้ใช้ ผ่านช่องทางการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ภาพประกอบ 5.1 ช่องโหว่ส าคัญ 3 จุด จากการท าธุรกรรมประกอบด้วย การสื่อสารบน
อินเทอร์เน็ต เครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องฝั่งผู้ใช้ 

ทีม่า :  Singh, S. (2014 : 11) 

จากภาพประกอบ 5.1 จะพบว่ามีช่องโหว่ส าคัญ 3 จุด จากการท าธุรกรรมประกอบด้วย  
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต เครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องฝั่งผู้ใช้ ที่มลีักษณะแตกต่างกันออกไป  
ซ่ึงรูปแบบต่าง ๆ ของภัยคุกคามทีพ่บได้บ่อย และสร้างความเสียหายมากแกผู่้บริโภคและผู้ด าเนินการ
ในรูปแบบเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Code)  
โปรแกรมประสงค์ร้าย หรือ Malicious Code เป็นโค้ดโปรแกรมอันตรายทีมุ่่งประสงค์ร้าย

ต่อระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในบางครั้งอาจเรียกชื่อหนึ่งว่า มัลแวร์ (Malware)  
ในด้านของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งไฟล์ทีเ่กี่ยวข้องในการท าธุรกรรม จากคอมพิวเตอร์ 
เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ก็สามารถมีโปรแกรมทีป่ระสงค์ร้ายติดไปด้วย ซ่ึงโปรแกรมประสงค์ร้าย
นี้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน (พนิดา พานิชกุล, 2556 : 41-48) ดังนี้ 

1.1 ไวรัส (Virus)  
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคัดลอกตัวเอง และแพร่ขยายไปยัง

ไฟล์อ่ืน ๆ ซ่ึงคล้ายกับเชื้อไวรัส ส าหรับไวรัสคอมพิวเตอร์อาจส่งผลร้ายต่อระบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การแสดงข้อความหรือรูปภาพรบกวนการท างาน การข่มขู่ด้วยข้อความให้รู้สึกกลัว และกรณีร้ายแรง
ทีสุ่ด ก็คือ การท าลายไฟล์ข้อมูล การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ หรือการท าให้โปรแกรมทีร่ันอยู่แสดงผลลัพธ์
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ไวรัสคอมพิวเตอร์ยังมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ดังนี้ 
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1.1.1 ไวรัสมาโคร (Macro Viruses)  
เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่มผีลต่อโปรแกรมประยุกต์โดยเฉพาะ 

ชุดโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต เช่น MS-Word, MS-Excel หรือ MS-PowerPoint ไวรัสมาโคร
ปกตจิะไม่ค่อยอันตรายนัก ส่วนใหญ่ก่อกวนหรือสร้างความร าคาญมากกว่า เช่น ในขณะที่พิมพ์
เอกสารก็จะถูกเพ่ิมข้อความที่ไม่เก่ียวข้องลงไปอัตโนมัติโดยทีไ่ม่เกี่ยวข้องงาน เป็นต้น 

1.1.2 ไวรัสทีเ่กาะตามแฟ้มข้อมูล (File-Infecting Viruses)  
เป็นไวรัสทีต่ิดต่อผ่านเอ็กซีคิวต์ไฟล์ (Executable Files) ที่มนีามสกุล เช่น 

.com, .exe, .drv และ .dll เป็นต้น ดังนั้นทุก ๆ ครั้งทีเ่อ็กซีคิวต์ไฟล์ทีต่ิดเชื้อไวรัสถูกเรียกใช้งาน 
ไวรัสก็จะถูกกระตุ้นให้ท างานโดยการคักลอกไปยังเอ็กซีคิวต์ไฟล์อ่ืน ๆ ส าหรับไวรัสประเภทนี้ 
จะแพร่ขยายได้ง่ายและรวดเร็ว โดยผ่านการถ่ายโอนไฟล์ในระบบและการส่งอีเมล 

1.1.3 ไวรัสสคริปต์ (Script Viruses)  
เป็นโปรแกรมไวรัสทีถู่กเขียนขึ้นด้วยภาษาสคริปส์อย่าง VBScript และ 

JavaScript ไวรัสประเภทนี้จะติดต่อง่ายจากการดับเบ้ิลคลิก โดยจะติดเชื้อลงในไฟล์นามสกุล .vbs 
หรือ .js เป็นต้น 

1.2 เวิร์ม (Worm)  
เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพ่ือการชอนไชไปแบบไมม่ีทีส่ิ้นสุด คล้ายกับตัวหนอน 

ทีช่อนไชอยู่บนระบบเครือข่าย โดยอาศัยช่องทางของระบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี้เวิร์มยังสามารถคัดลอกตัวเองและฝากไว้ตามเส้นทางการจราจรบนเครือข่าย ส่งผลให้
การจราจรบนเครือข่ายมีความคับค่ังแบบผิดปกติ การส่งผ่านข้อมูลติดขัด และสามารถท าให้ระบบ
เครือข่ายล่มและใช้การไม่ได้ในที่สุด 

1.3 ม้าโทรจัน (Trojan Horse)  
เป็นชื่อของม้าไมใ้นสงครามประวัติศาสตร์ของชาติกรีกโบราณ ทีไ่ด้สร้างม้าไม้ 

ขนาดใหญเ่ป็นเครื่องบรรณาการ เพ่ือส่งไปยังค่ายทหารเมืองทรอยที่ขณะนั้นก าลังจะได้ชัยชนะจาก 
ศึกสงคราม แต่ข้อเท็จจริงแล้วม้าไมท้ีส่่งไปนั้นภายในมีการแบ่งเป็นห้อง และมีทหารกรีกจ านวนหนึ่ง 
ทีแ่อบซ่อนอยู่ พอเวลากลางคืนทหารกรีกทีซ่่อนอยู่ภายในม้าไม้ได้ออกมาเปิดประตูค่าย เพ่ือให้ทหาร
ของตนสามารถบุกเข้าตีเมืองทรอยจนแพ้พ่ายในทีสุ่ด ดังนั้น โทรจันจึงเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะคล้าย 
กับเรื่องทีเ่ล่ามา กล่าวคือ เป็นโปรแกรมทีแ่อบแฝงเข้ามาจากการผูกมิตรเพ่ือให้ผู้ใช้ตายใจ แล้วค่อย
ท าลายเมื่อถึงเวลาที่ได้วางไว้ ตัวอย่างเช่น โทรจันทีแ่ฝงมากับเกมที่ใหผู้้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปเล่น
ได้ฟรี เมื่อผู้ใช้ตกเป็นเหยื่อรหัสลับทีแ่ฝงอยู่ภายในโปรแกรมจะถูกกระตุ้นให้ท างานเมื่อตรงกับเงื่อนไข
ตามทีโ่ปรแกรมไว้ เช่น หากผู้ใช้ได้เล่นเกมจนเพลิดเพลินครบ 10 วัน หรือหากวันที่เล่นเกม  
ตรงกับวันศุกร์ที ่13 โทรจันก็จะท าลายไฟล์ข้อมูลในเครื่องเสียหายทั้งหมด ซ่ึงกว่าจะรู้ตัวใน 
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เครื่องคอมพิวเตอร์มีโทรจันแฝงอยู่ คอมพิวเตอร์ก็ถูกโทรจันจัดการไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
การท างานของโทรจันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้เหมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์และเวิร์ม 

1.4 บอท (Bots)  
เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างข้ึนเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติแทนมนุษย์ โดย

บอทอาจถูกสร้างเพ่ือน ามาใช้กับงานประจ า (Routine) ทั่วไปในทางธุรกิจ เช่น การค้นหาข้อมูล  
การกลั่นกรองข่าวสารส าหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมใด ๆ ตามเจตจ านงของผู้สร้าง 
ว่าต้องการให้บอทท าอะไร วันไหน เวลาใด ดังนั้นบอทจึงมีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สร้างว่าต้องการ
ให้บอทไปท าอะไร มีวัตถุประสงค์อะไรเป็นส าคัญ ส าหรับบอทที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประสงค์ร้ายนั้น  
มีตัวโค้ดโปรแกรมสามารถแอบแฝงเข้าไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อมีการเชื่อมโยงเข้า
กับอินเทอร์เน็ต โดยกว่าร้อยละ 90 ของเมลขยะ และกว่าร้อยละ 80 ของมัลแวร์นั้น ล้วนถูก
ด าเนินการโดยบอททั้งสิ้น หรือทีส่่วนใหญ่เรียกกันว่า บอทเน็ต (Botnets) ซ่ึงภายหลังจากโปรแกรม
บอทเน็ตถูกติดตั้งบนเครื่องฝั่งผู้ใช้ บอทก็พร้อมตอบสนองต่อค าสั่งภายนอกทีส่่งมาจากผู้โจมตี  
และคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ก็จะกลายเป็น “ซอมบี้ (Zombie)” ทีค่ล้ายกับศพเดินไดซ้ึ่งจะถูกควบคุม 
โดยบุคคลทีส่าม คือ ผู้สร้างบอทเน็ต (Bot-Herder) โดยส่วนใหญ่บอทเน็ตจะมุ่งประสงค์ร้ายในเรื่อง 
การส่งสแปมเมล การเข้าเป็นส่วนร่วมในการโจมตีแบบ DoS การโจรกรรมข้อมูลในคอมพิวเตอร์และ
การจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายเพ่ือน าไปวิเคราะห์ภายหลัง ทีส่ าคัญเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ 
ทีถู่กบอทเน็ตแทรกแซงได้แล้ว จะถือเป็นส่วนหนึ่งของบอทเน็ต (หนึ่งในสมาชิกของซอมบี้) ไปโดย
ปริยาย 

2. โปรแกรมทีไ่ม่ต้องการ (Unwanted Programs)  
นอกจากโปรแกรมประสงค์ร้ายอย่างมัลแวร์แล้ว สภาพแวดล้อมเก่ียวกับความปลอดภัย 

ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ยังต้องถูกรุกรานจากโปรแกรมทีไ่ม่ต้องการอีกจ านวนมาก เช่น แอดแวร์ 
สปายแวร์ เบราว์เซอร์ปรสิต และโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ทีต่ิดตั้งเองในคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับ 
ความยินยอมจากเจ้าของเครื่อง ซ่ึงนับวันโปรแกรมทีไ่ม่ต้องการเหล่านี้ยิ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และ 
ส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการทีผู่้ใช้ได้สร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ (เช่น การสร้าง
บล็อก) และถูกหลอกให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านั้นมาเก็บไว้ในเครื่อง โดยภายหลังจากโปรแกรม 
ทีไ่ม่ต้องการถูกติดตั้งลงในเครื่องแล้ว ในการที่น าโปรแกรมเหล่านั้นออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นสิ่งทีท่ าได้ค่อนข้างยุ่งยาก โดยโปรแกรมทีไ่ม่ต้องการที่กล่าวมานั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แอดแวร์ (Adware)  
โปรแกรมทีไ่ม่ต้องการอย่างแอดแวร์ เป็นโปรแกรมท าหน้าทีเ่รียกโฆษณาป๊อปอัพมา

แสดงบนหน้าต่างทันทีเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ ซ่ึงได้สร้างความร าคาญแกผู่้ใช้มาก และยังท าการปิด
ตัวหน้าต่างที่ยากมาก เพราะเมื่อท าการปิดแล้วก็จะป๊อปอัพหน้าต่างใหม่แบบไม่รู้จักจบสิ้น 
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2.2 ปรสิตเบราว์เซอร์ (Browser Parasites)  
เป็นโปรแกรมทีส่ามารถเข้าไปติดตามและเปลี่ยนแปลงค่าติดตั้งบนโปรแกรม 

เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ เช่น การเปลี่ยนหน้าโฮมเพจ หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ทีเ่ข้าชม  
ไปยังคอมพิวเตอร์ทีค่วบคุมอยู่ระยะไกล อย่างไรก็ตาม ปรสิตเบราว์เซอร์โดยส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบของแอดแวร์ด้วย ตัวอย่างเช่น นอกจากแอดแวร์ได้ป๊อปอัพหน้าต่างโฆษณาบน 
เว็บเบราว์เซอร์ทีผู่้ใช้เปิดค้นหาแล้ว และยังเข้าไปปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ บนโปรแกรม 
เว็บเบราว์เซอร์ด้วยการต้ังค่าหน้าโฮมเพจของตนให้เป็นค่าปกติแทนของเดิม เป็นต้น 

2.3 สปายแวร์ (Spyware)  
เป็นโปรแกรมประเภทสายลับ ซ่ึงหากได้เข้ามายังเครื่องของผู้ใช้แล้ว จะท าการเป็น

สายลับด้วยการสอดแนมและแอบบันทึกข้อมูลทีผู่้ใช้ได้พิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์ เพ่ือล้วงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ 
เช่น รหัสผ่าน และข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้สร้างโปรแกรม
สปายแวร์ 

3. การหลอกลวงและการโจรกรรมสวมรอย (Phishing and Identity Theft)  
ฟิชชิ่ง (Phishing) เป็นการหลอกลวงใด ๆ ในทุกรูปแบบ ทีเ่กี่ยวข้องกับความพยายามใน

การออนไลน์โดยบุคคลทีส่าม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลทีเ่ป็นความลับเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางการเงิน 
ส าหรับการโจมตีแบบฟิชชิ่งนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโค้ดโปรแกรมอันตรายแต่อย่างใด เป็นการกระท า
แบบตรงไปตรงมาด้วยการบิดเบือนความเป็นจริง และการฉ้อโกงด้วยเทคนิคทีเ่รียกว่า วิศวกรรมทาง
สังคม (Social Engineering) ทั้งนี้การโจมตีของฟิชชิ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ชื่ออีเมลที่มีความน่าเชื่อถือ 
(เช่น ธนาคารหรือรัฐบาล) ส่งไปยังเหยื่อต่าง ๆ ผ่านอีเมล เมื่อผู้ทีถู่กหลอกหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง  
ก็อาจตกเป็นเหยื่อแก่คนฉ้อโกงเหล่านี้ในทีสุ่ด เช่น การส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ว่าได้เป็นหนี้บัตรเครดิตและ
หลอกให้ไปโอนเงินผ่านตู้ ATM รวมถึงการขอหมายเลขบนบัตรเครดิตเพ่ือน าไปใช้ในทางมิชอบ 
นอกจากนี้แล้วฟิชชิ่งยังได้พัฒนาไปถึงขั้นการเปิดเว็บไซต์ปลอมเพ่ือเลียนแบบเว็บไซต์จริง โดยมี 
การจดทะเบียนโดเมนจริง ๆ และหน้าเว็บเพจก็แลดูเป็นทางการน่าเชื่อถือ โดยจะตั้งชื่อคล้าย ๆ กับ
เว็บไซต์ที่มีอยู่จริง ดังนั้นหากลูกค้าทีต่กเป็นเหยื่อได้หลงกลเข้าไปลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส าคัญ ๆ 
ลงไปโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกโจรกรรมผ่านการสวมรอย 
ในความเป็นตัวของคน ๆ นั้นเพ่ือท าธุรกรรมใด ๆ โดยทีเ่จ้าตัวไม่รู้ 

3.1 การพิจารณาเว็บไซต์ของจริง 
การพิจารณาว่าเป็นเว็บไซต์ของจริงนั้นสามารถพิจารณาได้จากโปรแกรมเว็บ

เบราว์เซอร์ใน 3 ส่วน ดังภาพประกอบ 5.2 
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ภาพประกอบ 5.2 การแสดงที่อยู่บน Address Bar ของ Google Chrome 
ทีม่า :  พรเทพ เกษก ี(2559 : 2) 

จากรูปนี้ถ้าดูจากสีจะเห็นอยู่ 3 ส่วนก็คือ 
3.1.1 โปรโตคอล https:// 

เป็นส่วนทีบ่อกว่ามีการเข้ารหัสมาแบบไหน โดยทีจ่ะแสดงรูปแม่กุจแจ  
และตามด้วย https:// ซ่ึงจ าเป็นต้องสังเกตเสมอว่า ต้องมี s ต่อท้าย http ด้วยเสมอ ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็น 
ตัวแสดงว่ามีความปลอดภัยเป็นทีย่อมรับ 

3.1.2 URL  
เป็นส่วนของ Url จริงของเว็บไซต์ ทีแ่สดงเป็นสีด า ซ่ึงส่วนที ่2 ทีเ่ป็น Url 

จริงจะไม่มี / ขั้น ถ้าเกิดว่ามีแสดงว่า Url จบแค่นั้น เช่น mail.google.com/mail/u/0/#inbox
แสดงว่าจบแค่ mail.google.com/ หรือ mail.google.com.ly/mail/u/0/#inbox แสดงว่าจบที ่
mail.google.com.ly/ (เว็บไซต์หลอก) ซึ่งจะไม่ใช่เว็บไซต์จริง (mail.google.com) แต่เป็นเว็บไซต์ 
ทีส่ร้างข้ึนมาเพ่ือหลอกดักเอา Password ของผู้ใช้งาน วิธีการดูชื่อเว็บไซต์ที่แท้ของจริง คือ ต้องลอง
ย้อนกลับไป 2-3 จุดหลังเครื่องหมาย / ตัวอย่างเช่น mail.google.com.ly/ เว็บไซต์จริงก็คือ ly/ 
หรือ mail.google.np.com/ เว็บไซต์จริงก็คือ np.com/ และในบางครั้งอาจไม่ได้ใช้เครื่องหมาย 
จุดในการลวง แต่ใช้เครื่องหมายอื่นแทน เช่น เครื่องหมายขีด เป็นต้น เช่น mail.google.com--
newpassword2.ws/ เว็บไซต์จริงจะเป็น com--newpassword2.ws/ ดังนั้นจึงเป็นเว็บไซต์ 
mail.google ปลอมเช่นกัน  

3.1.3 ส่วนย่อย  
จากภาพประกอบ 5.2 จะได้ได้ว่า mail/u/0/#inbox จะเป็นส่วนที่อยู่ย่อย

ของเว็บไซต์นั้น ๆ เป็นโฟลเดอร์ทีเ่ก็บไฟล์หน้าเว็บเพจที่ได้เรียกดู และถ้ามีเครื่องหมายค าถามตาม
ด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่ามันคือค่าตัวแปรหรือพารามิเตอร์ทีส่่งข้อมูลไปด้วย ซ่ึงค่าเหล่านี้ 
จะแตกต่างกันไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับการเขียนหรือการออกแบบตัวเว็บไซต์ทีจ่ะมาหลอกและเก็บค่า 
ต่าง ๆ กับไปยังผู้ที่เขียนขึ้นมา 

4. การแฮก (Hacking)  
ทั้งแฮกเกอร์และแครกเกอร์ ในปัจจุบันใช้แทนความหมายเดียวกันได้ โดยเป็นบุคคลที่ 

ไมมี่สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ แต่จะใช้วิชาความรู้ทีเ่ชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการพยายามหาช่องโหว่หรือ
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จุดอ่อนของระบบเพ่ือให้ตนสามารถเข้าควบคุมเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร  
ส่วนวัตถุประสงค์ของการแฮกนั้น ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ด าเนินการแฮกเป็นส าคัญ โดยมีความเป็นไปทั้ง
การแฮกเพ่ือทดสอบภูมิความรู้ทีไ่ม่ได้ส่อเจตนาร้าย รวมถึงการแฮกที่มุ่งประสงค์ร้ายต่อระบบเป็น 
การเฉพาะ ทีส่ าคัญระบบสารสนเทศยุคใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายต่อการถูกโจรกรรมโดยเหล่าแฮกเกอร์แต่อย่างไรก็ตาม เหล่าแฮกเกอร์อนุรักษ์
นิยมก็ได้พยายามยกระดับตัวตนว่า เป็นเพียงบุคคลทีใ่ช้วิชาชีพในการหาช่องโหว่เพ่ือเข้าถึงระบบ  
ซ่ึงแตกต่างจากแครกเกอร์ทีมุ่่งท าลายและโจรกรรมข้อมูล แตใ่นปัจจุบันทั้งแฮกเกอร์และแครกเกอร์
ล้วนเป็นค าทีใ่ช้แทนกันได้ เพราะความพยายามในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ระบบ ไม่ว่าจะมีเจตนามุ่งร้ายหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้น  

ดังนั้นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีภ่ายในระบบเต็มไปด้วยทรัพย์สินเกี่ยวกับข้อมูล
ธุรกรรมทางการค้าต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีน่่าเชื่อถือ เพ่ือป้องกัน
การแฮกจากเหล่าแฮกเกอร์และแครกเกอร์ด้วย 

5. การโจรกรรมและฉ้อโกงบัตรเครดิต (Credit Card Fraud/Theft)  
การโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตจากการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต จัดเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทีส่ร้างความวิตกกังวลแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่กลัวว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต จะมีโอกาสถูกผู้ไม่หวังดีน าข้อมูลจากบัตรเครดิต 
ไปใช้ แม้ว่าระบบจะมีมาตรการป้องกันทีดี่ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงทีน่่าสนใจก็คือ ความกลัวเหล่านี้
ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นน้อยมากกล่าวคือ การโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตจากการซื้อสินค้า
ออนไลน์บนเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นั้นมีอัตราการเกิดทีต่่ ามากเมื่อเทียบกับสิ่งทีผู่้บริโภคคิด  
โดยเกิดข้ึนประมาณ 1.2 เปอร์เซ็นต์ ของธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้บัตรเครดิตในการช าระเงินออนไลน์  

ซ่ึงรูปแบบการท าธุรกิจแบบดั้งเดิมกลับมีการฉ้อโกงมากกว่าการใช้ในรูปแบบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการฉ้อโกงบัตรเครดิตทีเ่กิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ทีเ่ป็นเจ้าของได้ท าบัตร
สูญหายเอง หรือถูกโจรกรรมโดยบุคคลอื่น รวมถึงพนักงาน (ลูกจ้าง) ทีไ่ด้โจรกรรมหมายเลขบัตรและ
ข้อมูลส าคัญไปใช้ เป็นต้น 

ปัจจุบันเหตุการณ์ที่พบบ่อยที่สุด ในเรื่องการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไปใช้ 
เกิดจากการถูกแฮกระบบโดยแฮกเกอร์ จากนั้นก็ได้โจรกรรมทรัพย์สินข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร 
ซึ่งมขี้อมูลบัตรเครดิตจ านวนนับล้านทีซ่ื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต โดยมีตัวอย่างเกิดขึ้นเมื่อ 
วันที ่26 มีนาคม ค.ศ. 2010 ซ่ึง นายอัลเบิร์ต กอนซาเลส ได้ถูกศาลพิพากษาด้วยการจ าคุกถึง 20 ปี 
โทษฐานโจรกรรมบัตรเครดิตในธุรกิจเครือข่ายร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการโจรกรรมครั้ง
ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดของประวัติศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 
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6. การปลอมแปลง (Spoofing)  
เหล่าแฮกเกอร์ปกติจะพยายามซ่อนตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเพ่ือไมใ่ห้ผู้ใดรู้ รวมถึง 

การใช้เทคนิคอย่าง IP Spoofing เพ่ือหลอกระบบเครือข่ายว่า คอมพิวเตอร์ของผู้บุกรุกนั้นว่ามี
หมายเลขไอพีทีเ่ชื่อถือได้ ซ่ึงพวกเขาได้พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านการใช้อีเมลปลอม รวมถึง 
การสวมรอยแทนคนอ่ืน ส าหรับในเรื่องของการปลอมแปลงเว็บไซต์นั้นจะเรียกว่า Pharming  
ซ่ึงแฮกเกอร์จะท าการเปลี่ยนเส้นทาง (Redirecting) การเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังอีกแอดเดรสหนึ่ง 
ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ปลายทางที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา เมื่อผู้ใช้ตกเป็นเหยื่อก็จะคิดว่าตนได้เข้าไปยังเว็บไซต์
ทีถู่กต้อง จึงมีการลงทะเบียนเพ่ือกรอกข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประจ าตัว  
ข้อมูลทางการเงิน (โดยเฉพาะหมายเลขบัตรเครดิต) และในที่สุดผู้ใช้รายดังกล่าวก็ได้ตกเป็นเหยื่อ 
แก่เว็บไซต์ปลอมเหล่านั้น 

7. การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service : DoS)  
เป็นรูปแบบการโจมตีระบบ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายหยุดตอบสนอง 

การบริการใด ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกโจมตีด้วย DoS แล้ว หมายความว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์
ดังกล่าวจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถบริการทรัพยากรใด ๆ ได้อีก เมื่อเครื่องฝั่งผู้ใช้ (Client) ได้
พยายามเข้าถึงเพ่ือติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ก็จะถูกขัดขวางและปฏิเสธการบริการไปในทีสุ่ด อย่างไรก็ตาม 
การโจมตีแบบ DoS นั้นยังสามารถน าไปผสมผสานกับการโจมตีประเภทอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น  
การส่งเมลขยะ และการแพร่ของเวิร์มบนเครือข่ายท าให้ระบบจราจรบนเครือข่ายเต็มไปด้วยขยะและ
หนอนไวรัสทีช่อนไชอยู่ไปทั่ว ส่งผลต่อการบริการของโฮสต์เซิร์ฟเวอร์อยู่ในระดับต่ าลงอย่างต่อเนื่อง 
จนไม่สามารถบริการใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้ได้อีกต่อไป 

8. การดักจับข้อมูล (Sniffing)  
Sniffer จัดเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งทีท่ าหน้าที่คอยติดตามเพ่ือดักจับข้อมูลทีส่่งผ่านอยู่ 

บนเครือข่ายโดยหากน ามาใช้งานอย่างถูกวิธีแล้ว ก็สามารถน าโปรแกรม Sniffer มาใช้เพ่ือช่วยระบุถึง
ปัญหาของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมีการน ามาใช้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง มันจะสร้าง
ความเสียหายและยากต่อการตรวจจับ โดยแฮกเกอร์สามารถสร้างโปรแกรม Sniffer เพ่ือโจรกรรม
ทรัพย์สินจากรายต่าง ๆ ทีม่าจากทีใ่ดก็ได้บนเครือข่าย ซ่ึงส่วนใหญ่ข้อมูลทีโ่จรกรรมนั้นจะเป็นข้อมูล
ส าคัญ รวมถึงข้อความในอีเมลไฟล์ข้อมูลในสถานประกอบการ และรายงานลับต่าง ๆ เป็นต้น 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557 : 56-57) 

9. การโจมตีจากบุคลากรภายใน (Insider Attacks)  
โดยส่วนใหญ่หลายคนจะคิดว่าภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่มตี่อธุรกิจนั้น ล้วนเกิดจาก

ภายนอกองค์กร แตใ่นความเป็นจริง เรื่องจริงทีเ่กิดข้ึนจากภัยคุกคามทางการเงินขององค์กรภาคธุรกิจ
ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการปล้น แต่กลับถูกฉ้อฉลด้วยบุคคลภายในองค์กรเอง ตัวอย่างเช่น พนักงาน
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ธนาคารเป็นผู้โจรกรรมเงินจากบัญชีลูกค้าไป ซ่ึงถือเป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนมากกว่าโจรปล้นธนาคาร
ด้วยซ้ า ในท านองเดียวกันส าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีง่านบริการบางอย่างได้หยุดชะงัก
หรือถูกท าลาย รวมถึงการใช้อุบายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า  
ล้วนมาจากพนักงานภายในที่ไว้เนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะพนักงานที่มสีิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลลับได้ 
ประกอบกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในบางองค์กร ทีป่ล่อยละเลยท าให้พวกเขาสามารถ 
เข้าไปในระบบได้ตามอ าเภอใจโดยไมมี่การทิ้งร่องรอยใด ๆ โดยแม้ว่าองค์กรจะลงทุนด้วยเงินจ านวน
มากเพ่ือป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกก็ตาม แต่หากบุคลากรภายในองค์กรหรือหน่วยงาน  
กลับสามารถฉ้อฉลด้วยวิธีพ้ืน ๆ ง่าย ๆ ซ่ึงต้องกลับมาพิจารณามาตรการป้องกันความปลอดภัย
ภายในองค์กรก่อน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันทางกายภาพและการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือควบคุม 
การเข้าถึงก็ตาม 

10. การรักษาความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มโทรศัพทมื์อถือ (Mobil Platform Security)  
ด้วยความหลากหลายของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันอย่างสมาร์ตโฟน เช่น iPhone 

และรวมถึงสมาร์ตโฟนอ่ืน ๆ และเน็ตบุ๊คที่มปีระสิทธิภาพในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส าหรับผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือเพ่ือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่จะมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูล 
ทางการเงินต่าง ๆ ที่ตนต้องด าเนินธุรกรรมเป็นประจ าวัน ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายส าคัญ
ของเหล่าแฮกเกอร์ที่ได้เพ่งเล็งเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์สมาร์ตโฟนที่มคีวามสามารถใน 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่มี
ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย อีกทั้งยังรวมถึงความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ  
ทีค่อยคุกคามกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้ ในขณะทีก่ลุ่มผู้ใช้พีซีคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่จะมีความระมัดระวัง 
ในเรื่องการถูกแฮกและมัลแวร์ 

มัลแวร์ทีถู่กสร้างขึ้นเพ่ือมุ่งโจมตีกลุ่มเป้าหมายอย่างโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟน  
ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 2004 โดยชื่อว่า Cabir จัดเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทเวิร์มทีมุ่่งจู่โจม 
ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ท างานอยู่บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian) ซ่ึงเป็นโทรศัพท์จากบริษัท 
โนเกีย โดยหนอนไวรัสจะชอนไชไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารไร้สาย 
ผ่านบลูทูธ (Bluetooth) ท าให้กระแสไฟภายในแบตเตอรี่ไหลออกจนหมดอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันนี้
ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

10.1 การโจมตีแบบวิชชิ่ง (Vishing Attacks)  
เป็นปฏิบัติการโดยใช้หลักวิศวกรรมทางสังคม ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ  

ผู้ใช้โทรศัพทม์ือถือผ่านข้อความทีเ่รียกร้องให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ น่าสงสาร แล้วลงท้ายด้วย 
การขอเงินบริจาค เช่น การโอนเงินบริจาคให้แก่เด็กหิวโหยในประเทศเฮติ ซ่ึงท้ายสุด เงินบริจาค 
ทีผู่้เห็นอกเห็นใจได้โอนมาด้วยความสงสารนั้น ก็จะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีของนักหลอกลวง 



148 

10.2 การโจมตีแบบสมิชชิ่ง (Smishing)  
เป็นปฏิบัติการโดยใช้วิธีการส่งข้อความ SMS ไปยังผู้ใช้ ซ่ึงข้อความดังกล่าวอาจมี 

การบรรจอีุเมลแอดเดรสและทีอ่ยู่ของเว็บไซต์ไปด้วย ดังนั้นหากผู้ใช้ทีรู่้เท่าไม่ถึงการณ์ได้เปิดอีเมล 
ดังกล่าวหรือคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น โทรศัพท์ของผู้ใช้ก็จะติดมัลแวร์มาด้วย ในขณะที่ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือจาก iTunes รวมถึงเว็บไซต์ทีเ่ป็นแหล่งรวมโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ (App Stores) อ่ืน ๆ ทีเ่ปิดให้ดาวน์โหลดก็อาจมีมัลแวร์แฝงมาด้วยก็ได้ แตก็่มี
ค่อนข้างน้อย 

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย 
Rossi, B. (2014 : 1-4) และ Singh, S. (2014 : 5-29) ได้อธิบายว่า จากภัยคุกคามด้าน 

ความปลอดภัยที่มตี่อสภาพแวดล้อมในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นั้นพบว่าภัยคุกคามเหล่านี้
อาจมีอ านาจร้ายแรงถึงข้ันท าลายล้าง ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งท าลายล้างในระดับรายบุคคล องค์กร หรือ
ระดับชาติ ซ่ึงส่งผลต่อความสูญเสียในภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงระหว่างประเทศที่
มีการค้าขายกันผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ระดับของภัยคุกคามจะเข้มข้นมากขึ้นไปพร้อม 
กับอัตราการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ทีรุ่ดหน้าไปมากนั้น ล้วนมาจากธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยผู้ใช้ตามบ้าน ผู้บริหาร
เครือข่าย สถานประกอบการทางเทคโนโลยีและหน่วยงานภาครัฐ  

ความหลากหลายของภัยคุกคามความปลอดภัยที่มตี่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
สามารถป้องกันได้ด้วยชุดเครื่องมือเตรียมไว้เพ่ือสร้างเป็นเกราะก าบัง ท าให้ยากต่อการบุกรุกโดย
บุคคลภายนอกที่พยายามเข้ามาโจรกรรมหรือท าลายทรัพย์สิน ถ้าพิจารณาจากภาพประกอบ 5.3 
ต่อไปนี้ ที่ได้แสดงถึงชุดเครื่องมือที่พร้อมรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ได้อย่างบรรลุผล 
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ภาพประกอบ 5.3 เครื่องมือต่าง ๆ ทีพ่ร้อมรักษาความปลอดภัยให้แก่เว็บไซต์ 
ทีม่า :  Singh, S. (2014 : 18)  

1. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) 
การเข้ารหัสข้อมูล เนื่องจากข้อมูลการท าธุรกรรมบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง 

ถูกส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะอย่างอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพ่ือป้องกันข่าวสารเหล่านี้ ไม่ให้ถูกลักลอบหรือ
ถูกดักจับข้อมูลจากผู้ไม่หวังดีเพ่ือน าไปใช้โดยมิชอบจึงจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีการเข้ารหัสมาใช้  
ซ่ึงหากข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับการเข้ารหัสถูกโจรกรรมไปผู้โจรกรรมก็ไม่สามารถเปิดอ่านได้อย่างเข้าใจ 
เว้นแต่จะได้รับกุญแจถอดรหัส และทุก ๆ ครั้งที่มีการถ่ายโอนข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังจุดอ่ืน ๆ  
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องค านึงถึงความมั่นใจในด้านของ 
ความปลอดภัยของข้อมูลทีจ่ะต้องเดินทางไปยังกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่จ านวนมาก  
ซ่ึงความปลอดภัยในที่นี้ได้ครอบคลุมความหมายอยู่ 2 ประการ คือ ในระหว่างการส่งข้อมูล จะต้องไม่
มีผู้ใดทีจ่ะสามารถเข้าไปลักลอบหรือสกัดกั้นข้อมูลเพ่ือคัดลอกข้อมูลไปใช้งาน และในระหว่างการส่ง
ข้อมูลจะต้องไม่มีผู้ใดทีจ่ะสามารถเข้าไปเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับให้ผิดเพ้ียนไปจากเดิม 

ส าหรับทรานแซกชัน (Transection) ส าคัญ ๆ ทางการเงิน การคลัง และทางทหาร 
รวมถึงเอกสารลับต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องได้รับความปลอดภัยในระหว่างการจัดส่ง ดังนั้นสาย 
ไฟเบอร์ออปติกจึงเป็นสายสัญญาณหลักทีจ่ะถูกน ามาใช้งาน เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่า และ 
ยังยากต่อการดักจับข้อมูลไปใช้งาน ในขณะทีส่ายทองแดงที่ใช้กับสายโคแอกเซียลหรือ 
สายคู่บิดเกลียว จะง่ายต่อการดักจับข้อมูลได้มากกว่าด้วย 
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1.1 วิทยาการรหัสลับ (Cryptography)  
เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้เพ่ือการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล

โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานทีว่่า จะจัดการกับข้อมูลข่าวสารอย่างไร เพ่ือให้อ่านไม่ออกหรืออ่านไม่รู้เรื่อง  
ท าให้ผู้ทีไ่ด้รับข่าวสารไม่สามารถน าไปใช้ก่อเกิดประโยชน์ใด ๆ ได้ ซึ่งมีค าศัพท์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง 
ดังภาพประกอบ 5.4 ได้แก่ 

 

ภาพประกอบ 5.4 ขั้นตอนการเข้ารหัสข้อมูล 
ทีม่า :  Singh, S. (2014 : 23) 

1.1.1 เพลนเท็กซ์ หรือเคลียร์เท็กซ์ (Plaintext/Cleartext) คือ ข่าวสารต้นฉบับ  
ซ่ึงหมายถึงข้อความหรือข่าวสารต่าง ๆ ทีม่นุษย์สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ แล้วผู้ใดก็สามารถน า
ข่าวสารนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

1.1.2 อัลกอริทึมในการเข้ารหัส (Encryption Algorithm) คือ อัลกอริทึมทีถู่ก
น ามาใช้แปลงเพลนเท็กซ์ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลทีไ่ด้รับการเข้ารหัส 

1.1.3 ไซเฟอร์เท็กซ์ (Ciphertext) คือ ข่าวสารที่ได้รับการแปลงรูปหรือได้รับ 
การเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว ท าให้อ่านไม่รู้เรื่อง ดังนั้นเมื่อมีการน าไปเปิดอ่านก็จะไม่สามารถอ่านได้
อย่างเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

1.1.4 คีย์ (Key) เป็นกุญแจทีใ่ช้ร่วมกับอัลกอริทึมในการเข้ารหัสเพ่ือสร้างไซเฟอร์ 
รวมถึงการถอดรหัสจากไซเฟอร์เท็กซ์ กลับมาเป็นเพลนเท็กซ์ 

1.2 การเข้ารหัสกุญแจสาธารณะ (Public Key Cryptography)  
การเข้ารหัสในอดีต ส่วนใหญ่จะใช้กุญแจในการเข้ารหัสและถอดรหัสอยู่ในตัว

เดียวกัน ซ่ึงเรียกวิธีนี้ว่า การเข้ารหัสแบบซิมเมตริก (Symmetric Cryptosystems) โดยจะมีกุญแจ
เข้ารหัสและถอดรหัสในดอกเดียวกันทั้งฝั่งส่งและฝั่งรับ หากมีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถขโมยหรือน ากุญแจ
ดอกนี้ไป ก็จะสามารถน าไปใช้ถอดรหัสข้อมูลได้ เช่นเดียวกับกุญแจทีใ่ช้ตามบ้านหากถูกขโมยไป  
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ผู้ทีข่โมยก็สามารถน ามาเปิดประตูบ้านได้เช่นกัน และหากมีกลอนประตูมากขึ้น ก็จะต้องมีดอกกุญแจ
มากขึ้น เปรียบเสมือนว่า ถ้าต้องการส่งข่าวสารทีถู่กเข้ารหัสไปยังผู้รับจ านวน 100 คน แต่ละคน
จะต้องใช้คีย์ทีแ่ตกต่างกันทั้งหมด 100 คีย์ เพ่ือป้องกันการซ้ าของคีย์ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก และ
คงไม่มีผู้ใดท ากัน โดยเฉพาะการน ามาใช้ด าเนินธุรกรรมกับคนกลุ่มมาก ดังนั้นจึงมีเทคนิควิธีหนึ่งที่
เรียกว่า การเข้ารหัสแบบอะซิมเมตริก (Asymmetric Cryptosystems) โดยจะมีกุญแจอยู่เพียงสอง
ดอกเท่านั้น กุญแจดอกแรกจะใช้ส าหรับเข้ารหัส และกุญแจดอกทีส่องจะใช้ส าหรับถอดรหัส ทีส่ าคัญ 
กุญแจที่ถูกน ามาเข้ารหัสจะน ามาถอดรหัสไม่ได้ ส าหรับวิธีนี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การเข้ารหัสกุญแจ
สาธารณะ โดยมีหลักการอยู่ว่า จะมีกุญแจอยู่ 2 ดอกด้วยกัน คือ กุญแจสาธารณะ (Public Key) และ 
กุญแจส่วนตัว (Private Key) ซ่ึงกุญแจทั้งสองดอกนี้จะใช้งานควบคู่กันเสมอ โดยกุญแจสาธารณะ 
จะเป็นกุญแจทีเ่จ้าของสามารถแจกจ่ายไปให้กับบุคคลใด ๆ ทีต่้องการสื่อสารหรือท าธุรกรรมร่วมกัน 
ในขณะทีกุ่ญแจส่วนตัว เจ้าของก็จะเก็บไว้ส่วนตัวไม่เผยแพร่ให้ผู้ใด 

 

ภาพประกอบ 5.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง Public Key และ Private Key 
ทีม่า :  Singh, S. (2014 : 24) 

จากภาพประกอบ 5.5 ตัวอย่างเช่น ถ้านาย A และนาย B ต้องการส่งข่าวสารถึงกัน 
โดยทั้งสองต่างก็มีความต้องการเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ ดังนั้นทั้งสองจึงจ าเป็นต้องมีกุญแจ  
ซ่ึงประกอบด้วย Pubic Key และ Private Key เป็นของตนเอง ดังนั้น 

1. นาย A จะมี Private Key ไว้ใช้งานส่วนตัวเพ่ือถอดรหัส Public Key 
ของตน และจะจัดเก็บเป็นความลับ 

2. นาย B จะมี Private Key ไว้ใช้งานส่วนตัวเพ่ือถอดรหัส Public Key 
ของตน และจะจัดเก็บเป็นความลับ 

3. นาย A จะมี Private Key ให้กับนาย B 
4. นาย B จะมี Private Key ให้กับนาย A 
5. นาย A ส่งข่าวสารไปยังนาย B ด้วยการเข้ารหัส Private Key ของนาย B 
6. นาย B ส่งข่าวสารไปยังนาย A ด้วยการเข้ารหัส Private Key ของนาย A 
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เมื่อมีข่าวสารส่งมาถึงตัวผู้รับทั้งนาย A และนาย B แต่ละคนก็จะด าเนินการถอดรหัส
ด้วยกุญแจส่วนตัวหรือ Private Key ของตน กล่าวคือนาย A และนาย B จะสามารถอ่านข่าวสาร 
ทีส่่งมายังตนได้ด้วยการใช้ Private Key ของตัวเอง เพ่ือถอดรหัส Public Key ของตนที่แจกจ่าย
ให้กับผู้อ่ืน ดังนั้น Public Key ก็คือ กุญแจสาธารณะทีเ่จ้าของต้องการแจกจ่ายให้กับผู้ใดก็ได้ที่
เกี่ยวข้อง ในขณะที ่Public Key นี้จะไม่สามารถใช้ถอดรหัสได้ ซ่ึงจะมีเพียง Private Key  
จากเจ้าของ Public Key เท่านั้นทีจ่ะใช้ถอดรหัสเพ่ือเปิดอ่านข้อมูล ดังนั้น Private Key จึงเป็น
กุญแจถอดรหัสทีเ่จ้าของต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี 

1.3 ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signatures)  
ปัญหาประการหนึ่งจากการใช้เทคนิคการเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะนั้นก็คือ  

จะรับประกันได้อย่างไรว่าจดหมายทีไ่ด้รับมานั้นจะมาจากผู้ส่งรายนั้นจริง ๆ เนื่องจากเจ้าของกุญแจ
ไดมี้การส่ง Public Key ให้กับบุคคลทั่วไปทีต่้องการติดต่อ ดังนั้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล 
ทีส่่งมา อาจมีการปลอมแปลงลายเซ็นว่ามาจากผู้นั้น ซ่ึงถ้าพิจารณาจากภาพประกอบ 5.5 จะพบว่า
ทางธนาคารได้มีการแจกจ่าย Public Key ไปยังลูกค้ารายต่าง ๆ จ านวนมากทีต่้องการติดต่อกับ
ธนาคาร โดยลูกค้าแต่ละรายที่ท าธุรกรรมกับธนาคารจะใช้ Public Key ทีธ่นาคารแจกจ่าย 
ให้เหมือนกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น นาย A ซ่ึงเป็นลูกค้าของธนาคารได้ถอนเงินจากบัญชีของตนเพ่ือ
โอนไปยังบัญชีอ่ืน เมื่อธนาคารได้รับอีเมลจากนาย A แล้ว จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าอีเมลนี้เป็นของ 
นาย A จริง ๆ เนื่องจากกุจแจถูกคนอ่ืนสวมรอยใช้ Public Key เดียวกันนี้ ปลอมแปลงเป็นนาย A 
อาจเป็นได้ และด้วยเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีลายเซ็นดิจิทัลก ากับไว้ เพ่ือใช้ระบุตัวตนว่าอีเมลนี้ส่ง
มาจากผู้ส่งรายนั้นจริง ๆ ซ่ึงถือเป็นการป้องกันความปลอดภัยทีสู่งขึ้นอีกชั้นหนึ่ง 

การใช้เทคโนโลยีลายเซ็นดิจิทัลเพ่ือเซ็นก ากับข่าวสารทีม่ากับอีเมลนั้น ก าลังเป็น 
ทีน่ิยมมากส าหรับการด าเนินธุรกิจบนเว็บไซต ์เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการโอนเงินผ่าน
เว็บไซต์ ซ่ึงจ าเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยทีเ่ชื่อถือได้ เทคโนโลยีลายเซ็นดิจิทัลจะใช้เทคนิค 
การเข้ารหัสกุญแจสาธารณะเช่นเดียวกัน แต่จะใช้ในทิศทางแบบกลับกัน กล่าวคือ นาย A ซ่ึงเป็นฝ่าย
ส่งข้อมูลไปยังธนาคาร นอกจากจะเข้ารหัสข่าวสารในอีเมลด้วย Public Key ของธนาคารแล้ว  
ยังมีการเข้ารหัสลายเซ็นดิจิทัลด้วย Private Key ของตน เพ่ือเซ็นรับรองข่าวสารนี้ว่ามาจากตนจริง ๆ 
เมื่อธนาคารได้รับอีเมลจากนาย A ก็จะใช้ Private Key ของทางธนาคาร เพ่ือถอดรหัสข่าวสารทีไ่ด้
เข้ารหัสให้เป็นเพลนแท็กซ์ จากนั้นก็จะใช้ Public Key ทีส่่งมาจากนาย A ท าการถอดรหัสลายเซ็น
ดิจิทัล เพ่ือตรวจสอบยืนยันว่าเมลฉบับนี้ส่งมาจากนาย A จริงหรือไม่ 

2. การรักษาความปลอดภัยด้านช่องทางการส่ือสาร 
แนวคิดของการเข้ารหัสกุญแจสาธารณะนั้น จะถูกน ามาใช้เป็นประจ าในเรื่องของการรักษา

ความปลอดภัยด้านช่องทางการสื่อสาร ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2.1 Secure Socket Layer (SSL)  
รูปแบบทีพ่บมากทีสุ่ดในเรื่องช่องทางการสื่อสารทีป่ลอดภัย คือ การใช้งานผ่าน SSL 

โดยตัวโปรแกรมไคลเอ็นต์จะตรวจสอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทีเ่ชื่อมต่อ ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงหรือไม่  
เมื่อไคลเอ็นต์ได้รับข้อความยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์บนเว็บด้วยใบรับรอง (Certificates) และรหัส
ประจ าตัว (Public ID) ทีถู่กรับรองโดยองค์กรทีน่่าเชื่อถือแล้ว หมายถึงว่า ได้ใช้ SSL  
ในการสร้างเซสซันเพ่ือความปลอดภัย (สังเกตจาก URL ได้เปลี่ยนจาก http มาเป็น https)  

ข้อมูลที่มกีารสื่อสารระหว่างเครื่องไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ภายใต้ SSL นั้น จะถูก
เข้ารหัสด้วยเทคนิคกุญแจสาธารณะ โดยฝั่งส่งข้อมูล (ลูกค้า) จะเข้ารหัสด้วย Public Key ของอีกฝ่าย 
(ธนาคาร) ในขณะทีฝ่ั่งรับ (ธนาคาร) ก็จะถอดรหัสด้วย Private Key ของตน ซึ่งนอกเหนือจาก 
การเข้ารหัสทีด่ าเนินการแบบอัตโนมัติ ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยใบรับรองดิจิทัลแล้ว SSL ยังสามารถ
ปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยตัวโปรแกรมจะรับรู้ได้ทันที หากข้อมูลทีส่่งผ่านไปยังผู้รับถูก
เปลี่ยนแปลงในขณะเดินทาง นอกจากนี้แล้ว SSL ยังเป็นโพรโทคอลที่สนับสนุนการท างานร่วมกับ 
โพรโทคอลต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น HTTP, FTP, Telnet, POP3, SMTP รวมถึง VPN โดยอาศัย
หลักการเข้ารหัสข้อมูลและลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งมีการท างานดังภาพประกอบ 5.6 

 

ภาพประกอบ 5.6 ใบรับรองดิจิทัลมีบทบาทส าคัญต่อการใช้ SSL เพ่ือสร้างช่องทางการสื่อสาร 
ทีป่ลอดภัย 

ทีม่า :  Singh, S. (2014 : 29) 
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พิจารณาจากภาพประกอบ 5.6 ได้แสดงถึงการใช้โพรโทคอล SSL เพ่ือสร้าง 
ช่องทางการสื่อสารเพ่ือความปลอดภัยผ่านใบรับรองทีน่่าเชื่อถือทั้งสองฝั่ง ดังนั้นเมื่อน าเทคโนโลยี
ความปลอดภัย SSL มาใช้เพ่ือการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือช าระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต  
จึงจัดเป็นเทคนิคการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยสร้าง 
ช่องทางการสื่อสารที่มคีวามปลอดภัยระหว่างลูกค้ากับทางธนาคาร ซ่ึงแสดงดังภาพประกอบ 5.7 

 

ภาพประกอบ 5.7 องค์ประกอบต่าง ๆ ทีเ่ป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นได้ใช้ระบบความปลอดภัย 
SSL 

ทีม่า :  ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (2560 : 1)  

ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) คือ ใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรดิจิทัล  
ทีใ่ช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้หรือเว็บไซต์นั้น ๆ ซ่ึงคล้ายกับบัตรประจ าประชาชนทีบุ่คคลถือครอง 
สามารถน าไปใช้ยืนยันตัวตนเพ่ือใช้สิทธิ์ หรือเพ่ือใช้ท านิติกรรมใด ๆ ทั้งนี้ในใบรับรองดิจิทัลจะมี
ข้อมูลส าคัญ ได้แก ่หมายเลขใบรับรอง วิธีการเข้ารหัสข้อมูล ชื่อองค์กรทีอ่อกใบรับรอง วันที่เริ่มใช้
และวันหมดอายุของใบรับรอง ชื่อผู้ถือครอง และ Public Key ของผู้ถือครอง เป็นต้น 

2.2 Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP)  
S-HTTP เป็นโพรโทคอลที่มีความสามารถในการเข้ารหัสและถอดรหัสภายในตัวเอง

ไดโ้ดยตรง โดยอนุญาตให้ทั้งฝั่งผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ติดต่อกันได้ หากทั้งสองฝ่ายต่างมีใบรับรองดิจิทัล 
ความแตกต่างระหว่าง SSL และ S-HTTP ก็คือ ตามปกติ SSL จะมีเพียงเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่มอี านาจ
การรับรอง และ SSL ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างเซสซันทีเ่ชื่อมต่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่าง
คอมพิวเตอร์สองเครื่อง ในขณะที ่S-HTTP ถูกออกแบบมาเพ่ือส่งข่าวสารระหว่างบุคคลให้มี 
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเบราว์เซอร์กับเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็ไม่ได้จะสนับสนุน
เทคโนโลยี S-HTTP ไดท้ั้งหมด ดังนั้นการติดต่อกับเว็บไซต์ทีใ่ช้ระบบความปลอดภัยดังกล่าวได้จาก
การสังเกตที ่URL ซ่ึงจะมีค าข้ึนต้นด้วย “SHTTP” ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว่า S-HTTP นั้นเป็นส่วน
ขยายของ HTTP ทีพ่ยายามให้การติดต่อสื่อสารผ่านโพรโทคอล HTTP แบบเดิมทีมี่ความปลอดภัย
มากขึ้น 
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2.3 เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Networks : VPN)  
VPN เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มกีารเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายใน ทีอ่ยู่ตาม

สถานทีห่รือตามสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยโครงสร้างเครือข่ายสาธารณะอย่างอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้เครือข่ายเหล่านั้นสามารถสื่อสารบนเครือข่ายไอพีได้ แต่ยังคงคุณสมบัติความเป็นเครือข่าย
เฉพาะขององค์กร โดยจะรักษาความปลอดภัยในข้อมูล ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งไปยังเครือข่าย 
กล่าวคือเครือข่าย VPN จะท าการสร้างอุโมงค์เสมือนหรือทีเ่รียกกันว่า Tunneling เพ่ือเชื่อมต่อ
ระหว่างต้นทางกับปลายทางผ่านโพรโทคอล PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) ไว้รับส่ง
ข้อมูลถึงกัน โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือป้องกันการถูกลักลอบ ดังนั้นการรับส่งข้อมูลผ่านช่องทาง 
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี VPN จึงมีความปลอดภัย ประกอบกับเป็นเทคโนโลยีที่มคีวามยืดหยุ่นสูง 
ด้วยการน าโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้ว มาสร้างเป็นเครือข่ายเสมือนส่วนตัวให้สามารถ
สื่อสารถึงกันได้ทั่วโลก แต่ก็ยังคงไว้ซ่ึงความปลอดภัย ส าหรับวัตถุประสงค์หลักของการใช้ VPN ก็คือ 
การสร้างช่องทางการสื่อสารที่มคีวามปลอดภัยระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น สถานประกอบการขนาด
ใหญท่ี่มีการเชื่อมโยงโซ่อุปทานระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) หรือลูกค้าเข้าด้วยกัน ทั้งนี้
ในการสร้างเครือข่ายเฉพาะของตนขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงกันเองนั้น ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินทีสู่งมาก และ
จากการน าความสามารถของอินเทอร์เน็ตและ PPTP มาใช้เพ่ือสร้างเครือข่ายเสมือนส่วนตัวผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัย ย่อมช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก 

 

ภาพประกอบ 5.8 การเชื่อมโยงเครือข่ายเสมือนส่วนตัวด้วยการสร้างอุโมงค์ (Tunnel) ภายใต ้
โครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทีม่า :  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 370)  
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3. การปกป้องระบบเครือข่าย (Protecting Networks)  
เมื่อมีการปกป้องช่องทางการสื่อสารให้เกิดความปลอดภัยได้แล้ว ล าดับถัดไปก็คือ  

การจัดเตรียมชุดเครื่องมือเพ่ือปกป้องระบบเครือข่าย ตลอดจนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่าย 
ทีใ่ช้งานบนเครือข่าย 

3.1 ไฟร์วอลล์ (Firewalls)  
ทั้งไฟร์วอลล์และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างก าแพงรอบ ๆ 

เครือข่าย เพ่ือปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่าย อย่างไรก็ตาม หลายคนจะเข้าใจว่าไฟร์วอลล์
และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่เหมือนกัน แต่ข้อเท็จจริงแล้วทั้งสองมีหลักการท างานที่แตกต่างกัน  
โดยระบบเครือข่ายที่ถูกออกแบบให้มรีะบบป้องกันเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะน าทั้งไฟร์วอลล์และ 
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์มาใช้งานร่วมกัน 

ไฟร์วอลล์อาจเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ ท าหน้าทีก่ลั่นกรองแพ็กเก็ตข้อมูล 
ทีส่ื่อสารบนเครือข่าย และยังป้องกันแพ็กเก็ตบางส่วนทีพ่ยายามเข้ามายังเครือข่าย โดยเฉพาะ
เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับโลกภายนอกอย่างอินเทอร์เน็ต หมายถึงว่า องค์กรได้เปิดประตูพร้อม
ให้บุคคลที่ไม่หวังดีลักลอบเข้ามาได้ตลอดเวลา ดังนั้นไฟร์วอลล์จึงถูกน ามาเพ่ือป้องกันผู้บุกรุกบน
อินเทอร์เน็ต โดยแพ็กเก็ตทีไ่ม่มีสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายส่วนบุคคล จะถูกกลั่นกรองไมใ่ห้เข้ามายัง
เครือข่ายภายในได้ ผ่านการตรวจสอบด้วยหมายเลขไอพี เพ่ือป้องกันเหล่าแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดี 
เข้ามาโจมตีหรือเจาะระบบภายใน 

3.2 พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server) 
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ ซ่ึงปกตจิะถูกติดตั้งลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ท าหน้าทีจ่ัดการดูแลต้นก าเนิดของการสื่อสารทั้งหมดทีต่ิดต่อไปยังเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยท าหน้าทีเ่ป็นโฆษกหรือผู้คุ้มกันให้กับองค์กร หน้าทีห่ลักของพร็อกซีก็คือ การจ ากัด
การเข้าถึงของเครื่องลูกข่ายภายใน ไปยังเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตทีอ่ยู่ภายนอก อย่างไรก็ตาม พร็อกซี
เซิร์ฟเวอรใ์นบางครั้งก็อาจท าหน้าทีเ่ช่นเดียวกันกับไฟร์วอลล์ นอกจากนี้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในบางครั้ง
อาจเรียกว่า Dual Home Systems เพราะมีการเชื่อมโยงระหว่างสองเครือข่ายเข้าด้วยกัน  
ดังภาพประกอบ 5.9 
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ภาพประกอบ 5.9 การวางโครงสร้างเพ่ือความปลอดภัย 
ทีม่า :  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 372)  

จากภาพประกอบ 5.9 เมื่อผู้ใช้ทีอ่ยู่เครือข่ายภายในไดมี้การร้องขอหน้าเว็บเพจ  
การร้องขอดังกล่าวจะถูกก าหนดเส้นทางไปยัง พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เป็นอันดับแรก จากนั้นพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ก็จะด าเนินการตรวจสอบผู้ใช้และลักษณะการร้องขอ แล้วส่งค าร้องขอเหล่านั้นไปยัง
อินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันเว็บเพจทีถู่กส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตทีอ่ยู่ภายนอกเครือข่ายนั้น 
ก็จะถูกส่งมายังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ก่อนเช่นกัน หากได้รับการยอมรับเว็บเพจดังกล่าวก็จะถูกส่งไปยัง
ผู้ใช้ทีอ่ยู่เครือข่ายภายใน โดยพิจารณาจากภาพประกอบ 5.9 ทีแ่สดงถึงไฟร์วอลล์และพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ ได้ปกป้องระบบเครือข่ายภายในจากผู้บุกรุกทางอินเทอร์เน็ต และป้องกันไม่ให้เครื่อง 
ลูกข่ายทีใ่ช้งานบนเครือข่ายภายใน ทีไ่ด้พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ต้องห้าม 

4. การปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องผู้ใช้ (Protecting Servers and Clients)  
โปรแกรมระบบปฏิบัติ (Operating System) และโปรแกรมป้องกันไวรัส สามารถช่วย

ปกป้องทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องผู้ใช้ให้ปลอดภัยจากการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ 
มีหลายแนวทางด้วยกันในการปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องผู้ใช้ ผ่านการใช้

ประโยชน์จากการอัปเกรดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ จากผู้ผลิต
อย่างไมโครซอฟท์หรือแอปเปิล ตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการแบบเซิร์ฟเวอร์อย่าง Windows Server 
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2003/2008 และระบบปฏิบัติการระดับผู้ใช้งานทั่วไปอย่าง Windows 7 และ Windows 10 นั้น 
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแพตซ์ไฟล์ (Patches) ทีไ่ด้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากเว็บไซต์
ผู้ผลิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และน ามาติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ (ปกติเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว 
จะติดต้ังให้โดยอัตโนมัติ) เพ่ือปิดช่องโหว่ต่าง ๆ ทีเ่หล่าแฮกเกอร์สามารถใช้เพ่ือการลักลอบเข้ามา
โจมตีระบบ นอกจากนี้แล้วโปรแกรมเบราว์เซอร์ เพ่ือการท่องเว็บไซต์ เช่น Chrome, Mozilla 
Firefox หรือ Internet Explorer ก็ตาม ก็ได้เปิดให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเพ่ือการอัปเดตหรือปรับ
เวอร์ชันโดยอัตโนมัติเพ่ือปิดช่องโหว่ต่าง ๆ  

4.2 โปรแกรมป้องกันไวรัส 
แนวทางการรักษาความปลอดภัยทีง่่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย กับการป้องกันภัย

คุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเวิร์มทีอ่าจติดได้จากการท่องเว็บไซต์ หรือการคัดลอกข้อมูลผ่าน
อุปกรณ์ส ารองข้อมูลต่าง ๆ ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แทบทุกเครื่องทีใ่ช้งาน ล้วนจ าเป็นต้อง
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส เนื่องจากช่องทางในการติดต่อของไวรัสคอมพิวเตอร์มีอยู่จ านวนมาก  
ซ่ึงหลีกเลี่ยงได้ยาก (เว้นเสียจากเครื่องทีใ่ช้งานจะปิดการคัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์อ่ืน ๆ และไม่มี 
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอก) ดังนั้นการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสลงในเครื่อง ย่อมเป็น
แนวทางในการป้องกันทีด่ีและง่ายกว่า ส าหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสทีน่ิยมใช้ในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถ
หาดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต และภายหลังการติดตั้งใช้งานแล้วต้องพยายามอัปเดต 
เป็นประจ า เพราะมีไวรัสสายพันธ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน การอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสบน
คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ พร้อมกับการสแกนไวรัสในเครื่องเป็นประจ า จะช่วยให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมป้องกันไวรัสทีส่ามารถ 
ดาวน์โหลดได้ฟรีนั้น (Free Edition) จะมีระบบการป้องกันความปลอดภัยทีจ่ ากัดในบางเรื่อง ดังนั้น
ทากต้องการระบบความปลอดภัยทีสู่งขึ้น จ าเป็นต้องซื้อโปรแกรมดังกล่าวจากผู้ผลิต ซ่ึงปกตจิะมี
ราคาทีไ่ม่แพง 

นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 373-376) ได้อธิบายว่า ผู้บริหารทีดู่แลรับผิดชอบการด าเนินงาน

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหลายองค์กร มีความเชื่อว่าล าพังเพียงแค่เทคโนโลยีไม่ใช่ค าตอบทีจ่ะ
น าไปสู่การจัดการความเสี่ยงของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เทคโนโลยีเป็นเพียงการจัดเตรียม
รากฐานเพ่ือน าไปสู่การเกิดผลในด้านดีเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเท่านั้น แตใ่นขณะเดียวกัน
หากขาดนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยทีด่ีแล้ว การรักษาความปลอดภัยในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถล้มเหลวได ้นอกจากการน าเทคโนโลยีทีดี่ทีสุ่ดมาใช้ยังจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
และข้อบังคับที่มตี่ออาชญากรไซเบอร์ด้วย รวมถึงการป้องกันการละเมิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
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ภายในองค์กร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีแผนการรักษาความปลอดภัยและนโยบายด้านการบริหาร  
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับลักษณะของความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึนเป็นหลัก ส าหรับทรัพย์สิน 
ทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลจะต้องได้รับการป้องกันทีด่ีด้วย ดังนั้นการน าเทคโนโลยีทีจ่ าเป็นและวิธีการ 
ทีเ่หมาะสมปกป้องความเสี่ยง ซ่ึงรวมไปถึงกลไกการตรวจสอบ ซ่ึงการจัดการด้านความปลอดภัย 
มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
แผนการรักษาความปลอดภัย เริ่มต้นด้วยการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

การประเมินในเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ และประเด็นในเรื่องของช่องโหว่ที่มโีอกาสก่อให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัยหรือง่ายต่อการคุกคาม ขั้นตอนแรก คือ ให้รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่และทรัพย์สิน 
ด้านความรู้ต่าง ๆ บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสถานประกอบการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
ว่ามีข้อมูลอะไรที่มคีวามเสี่ยง เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การออกแบบทีเ่ป็นกรรมสิทธิ์ กิจกรรม 
ทางธุรกิจ กระบวนการทีเ่ป็นความลับ หรือข้อมูลภายในต่าง ๆ เช่น ตารางราคาสินค้า ค่าตอบแทน 
ผู้บริการ หรือบัญชีเงินเดือน เป็นต้น โดยทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ให้พยายามตี
มูลค่าเป็นตัวเงินขึ้นมาให้แก่สถานประกอบการ ซ่ึงทางข้อมูลเหล่านี้ถูกท าลายขึ้นมา ก็สามารถน ามา
คูณเข้ากับจ านวนทีค่าดการณ์จากการสูญเสียทีเ่กิดข้ึนได้ เมื่อได้ตีมูลค่าทรัพย์สินข้อมูลต่าง ๆ แล้ว  
ก็จะมีรายการทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ทีส่ามารถน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญตาม
มูลค่าให้แก่สถานประกอบการได้ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลทีช่่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ดีและแม่นย าขึ้น 

2. พัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัย (Security Policy)  
จากการประเมินความเสี่ยง ท าให้ได้มาซ่ึงจ านวนรายการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับความเสี่ยง 

ดังนั้นล าดับถัดมา ก็สามารถเริ่มพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงหมายถึงชุดของบัญชี
รายการที่มีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงในข้อมูล โดยมีการระบุถึงเป้าหมายความเสี่ยง 
ทีย่อมรับได้ และการก าหนดกลไกเพ่ือให้เป้าหมายเหล่านั้นบรรลุผล ซ่ึงจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับการตัดสินใจในการด าเนินการกับทรัพย์สินข้อมูลที่มลี าดับความส าคัญสูงสุด กับการประเมิน
ความเสี่ยง และต้องหาค าตอบจากค าถามทีต่่อไปนี้ 

2.1 ผู้ใดเป็นผู้สร้างและควบคุมข้อมูลเหล่านี้ 
2.2 นโยบายการักษาความปลอดภัยที่มอียู่เดิมนั้นคืออะไร ทีจ่ะน าไปสู่การปกป้องข้อมูล

เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพทีถู่กต้องและเหมาะสม 
2.3 มีข้อแนะน าอะไรบ้าง ทีส่ามารถน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย

ให้กับทรัพย์สินที่มีค่าเหล่านี้ 
2.4 ระดับของความเสี่ยงในระดับใด ทีย่อมรับได้หากเกิดเหตุการณ์ที่มตี่อทรัพย์สิน

เหล่านั้น 



160 

2.5 เต็มใจหรือไม่ กับการก าจัดข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของลูกค้าในทุก ๆ 10 ปี 
2.6 มีกลยุทธ์อะไรในป้องกันจากภัยพิบัต ิเช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ และด้วย

การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มรีะบบการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลต่าง ๆ สามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้
หรือไม่ 

ทั้งนี้จะต้องประเมินค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดงบประมาณในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นมาว่าจะต้องใช้จ่ายด้วย
เงินจ านวนเท่าไร เพ่ือน าไปสู่การบรรลุระดับของความเสี่ยงทีย่อมรับได้ และควรวางแผนในเรื่องของ
การรักษาความปลอดภัยทีอ่าจมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อสามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้ก็ถือว่ามีนโยบายการรักษาความปลอดภัยในองค์กร 

3. การพัฒนาแผนงานเพื่อการน าไปใช้ (Implementation Plan)  
เป็นขั้นตอนทีต่้องยืนหยัดในสิ่งทีจ่ะท าให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการรักษาความปลอดภัย 

กล่าวคือ จะต้องก าหนดวิธีการว่าจะต้องท าอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องการแปลผลระดับของ 
ความเสี่ยงทีย่อมรับได้จากชุดเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี นโยบายและวิธีการ 
โดยพิจารณาถึงการจะน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และมีขั้นตอนการท างานอะไรที่
พนักงานใหม่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน จ าเป็นต้องมี
หน่วยงานภายในองค์กรทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงจะต้องมีเจ้าหน้าทีร่ักษา
ความปลอดภัยด้วย อย่างไรก็ตาม ส าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยอาจเป็นบุคคลทีดู่แลงานบริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้จัดการเว็บไซต์ ในขณะที ่
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ปกติจะมีทีมงานโดยตรงทีร่ับผิดชอบ และมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 

4. การสร้างระบบความรักษาความปลอดภัยในองค์กร (Security Organization)  
เป็นเรื่องของการฝึกสอนให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทีพึ่งระมัดระวัง ว่าภัยดังกล่าว 

มีความร้ายแรงเพียงพอทีจ่ะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบได้ รวมถึงการบ ารุงรักษาชุดเครื่องมือ  
ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ ซ่ึงโดยปกติแล้วการรักษาความปลอดภัยในองค์กร  
จะเกี่ยวข้องกับการบริการจัดการในเรื่องการควบคุมการเข้าถึง การพิสูจน์ตัวตน และการก าหนดสิทธิ์
เพ่ือการใช้งาน  

4.1 การควบคุมการเข้าถึง (Access Controls)  
เป็นการตรวจสอบทั้งบุคคลภายในและภายนอกทีส่ามารถเข้าถึงระบบผ่านระบบ

เครือข่าย ส าหรับการควบคุมเข้าถึงจากบุคคลภายนอก ก็จะมีอุปกรณ์ไฟร์วอลล์และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
เป็นก าแพงป้องกัน ในขณะที่บุคคลภายในปกตจิะใช้วิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ซ่ึงจะต้องมีบัญชีผู้ใช้
และรหัสผ่านทีถู่กต้อง จึงสามารถเข้าใช้ระบบได้ 
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4.2 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication)  
เป็นการใช้ลายเซ็นดิจิทัล ใบรับรองของผู้มีสิทธิ์และกุญแจสาธารณะ นอกจากนี้ยัง

รวมถึงอุปกรณท์ี่ใช้พิสูจน์ตัวตนจากคุณสมบัติทางกายภาพทีแ่ตกต่างกันตามแต่ละบุคคลทีเ่รียกว่า  
ไบโอเมทริก (Biometrics) เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ หรือ ม่านตา รวมถึงการใช้เสียงเพ่ือ
ยืนยันความเป็นตัวตน ซ่ึงการพิสูจน์ตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมทริกนั้น ท าให้เหล่าแฮกเกอร์ท างาน
ยากข้ึนกับความพยายามลักลอบเข้ามายังระบบ และยังช่วยลดโอกาสในการปลอมตัวด้วย 

4.3 การก าหนดสิทธิ์เพ่ือการใช้งาน (Authorization)  
เป็นการก าหนดอ านาจหรือระดับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ โดยทุก ๆ คนที่ได้รับ

การก าหนดสิทธิ์จะมีอ านาจในการปฏิบัติหน้าทีต่ามทีไ่ด้ระบุไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น พนักงาน 
ป้อนข้อมูลในแผนกบัญชี จะสามารถป้อนข้อมูลและเข้าไปดูข้อมูลหรือพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้เฉพาะ
ขอบเขตในส่วนงานบัญชีทีต่นรับผิดชอบเท่านั้น จะได้ไม่รับสิทธิ์อ านาจในการเข้าไปดูข้อมูลเงินเดือน
ในแผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือเข้าถึงส่วนงานของผู้บริหารได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การก าหนด
อ านาจสิทธิ์เพ่ือการใช้งานระบบนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

5. การตรวจสอบความปลอดภัย (Security Audit)  
ส าหรับขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาแผนการรักษาความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

คือ การตรวจสอบความปลอดภัย ซ่ึงเกี่ยวกับ Log File ทีน่ ามาใช้บันทึกทรานแซกชันการเข้าถึง
ระบบของผู้ใช้รายต่าง ๆ โดยจะบันทึกข้อมูลกิจกรรมไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับผู้ใช้รายนั้น ๆ เอาไว้เพ่ือ
การตรวจสอบ ข้อมูลทีบ่ันทึกจะประกอบไปด้วยทรานแซกชันทีม่าจากทั้งบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอก ตัวอย่างข้อมูลทีบ่ันทึกไว้ เช่น วันทีแ่ละเวลาเข้าถึงระบบ ชนิดของการเข้าถึง  
(เช่น ล็อกอินผ่านเครือข่ายภายในหรือแบบระยะไกล) เจ้าของทรานแซกชันหรือบุคคลทีเ่ข้ามาใช้งาน 
(เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ หรือหมายเลขไอพี) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่พวกเขาเหล่านั้น
ได้ท าไป เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาทบทวนหรือตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า วัน ๆ หนึ่ง 
ไดมี้ทรานแซกชันจากทีไ่หนบ้างทีไ่ด้ล็อกอินเข้าระบบ เข้ามาเมื่อไร เวลาใด มาท าอะไร ซึ่งท าให้ผู้ดูแล
ระบบสามารถสังเกตและติดตามพฤติกรรมการใช้งาน จากเจ้าของทรานแซกชันทีพ่ยายามเข้าถึง
ระบบในรูปแบบผิดปกติ เช่น มีความพยายามในการดาวน์โหลดข้อมูลจ านวนมากแบบผิดปกติ  
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่อไปในทางคุกคาม จากนั้นก็หาวิธีป้องกันด้วยการบล็อก หรือหามาตรการ
ป้องกันอ่ืน ๆ ทีเ่หมาะสมเพ่ือปกป้องระบบได้อย่างทันท่วงที 
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ความน่าเชื่อถือในการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2557 : 46-47) และแอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2557 

: 2-4) ได้อธิบายว่า มีเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ หรือ Trustmark ซ่ึงเป็นเครื่องหมายทีจ่ะ
แสดงไว้บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เหล่านั้น โดย
หน่วยงานผู้ออกเครื่องหมายรับรองจะมีหลักเกณฑ์ประเมินความน่าเชื่อถือ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะ
พิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูลและระบบความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ เครื่องหมาย 
Trustmark จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ขาย คือ แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือ
และมีแนวทางในการท าธุรกิจทีดี่ทีผ่่านการรองรับจากหน่วยงานทีน่่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล สร้างความแตกต่างและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ในส่วนของผู้ซ้ือก็ได้รับ
ประโยชน์เช่นกัน เพราะเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มเีครื่องหมายรับรองก็มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์
เป็นทีเ่ชื่อถือได้ทั้งข้อมูลและสินค้าหรือบริการทีไ่ด้รับ 

ส าหรับประเทศไทย มีหน่วยงานทีอ่อกเครื่องหมายรับรองบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องหมาย “DBD Registered”ดังภาพประกอบ
5.10 ทีร่ับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยืนยันการมีตัวตนของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทีท่ าธุรกิจเกี่ยวกับ
การซื้อขายสินค้า หรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

ภาพประกอบ 5.10 เครื่องหมาย DBD Registered 
ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2557 : 46) 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็ยังเป็นอีกหน่วยงานทีเ่ปิดให้บริการรับรองความน่าเชื่อถือแก่
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องหมาย “Smile Mark” ดังภาพประกอบ 5.11 เพ่ือ
ยืนยันการบริหารจัดการเว็บไซต์นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy) และด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) รวมทั้งยังได้
เสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าออนไลน์โดยเปิดให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซื้อขาย
ออนไลน์ ที่มบีริการให้ค าแนะน า ปรึกษา รวมทั้งแก้ไขข้อพิพาทในกรณทีี่เกิดปัญหาจากการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์อีกด้วย 
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ภาพประกอบ 5.11 เครื่องหมาย Smile Mark 
ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2557 : 47) 

หน่วยงานที่ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร ์
เมื่อประสบปัญหาในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม สิ่งแรก 

ทีค่วรจะท า คือ ติดต่อเจรจาต่อรองและไกล่เกี่ยกบัผู้ขาย อย่างไรก็ตามในบางครั้งการเจรจากับผู้ขาย
เพ่ือแก้ไขปัญหาอาจไม่เป็นผล จึงต้องมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็น
หน่วยงานที่มขี้อมูลส าคัญในการด าเนินคดีได้ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557 : 
110 - 111) ซึ่งมหีน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)  
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thailand 

Computer Emergency Response Team : ThaiCERT) อยู่ภายใต้เอ็ตด้า กระทรวงไอซีที ซ่ึงรับ
แจ้งเหตุภัยคุกคาม รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้เกี่ยวข้องในการตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยสามารถติดต่อไดท้างเว็บไซต์ https://www.thaicert.or.th 
หรือโทร 0-2123-1212 และสายด่วน 1212 

2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ อยู่ภายใต้เอ็ตด้า กระทรวงไอซีที ซึ่งใหค้ าแนะน าปรึกษา

ด้านปัญหาทีเ่กิดการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องการฉ้อโกงเงินออนไลน์  
การแก้ปัญหากับคู่กรณี และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแก้ปัญหา รวมทั้งให้ 
การช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถติดต่อได้ทาง
http://www.etda.or.th หรือสายด่วน 1212 

3. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เพ่ือลดความเสี่ยง

และความเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ รวมทั้งให้ความรู้เท่าทันในการหลอกลวง 
ทางการเงินจากกลุ่มมิจฉาชีพ เพ่ือไม่ตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อ
ไดท้างเว็บไซต์ http://www.1213.or.th หรือสายด่วน 1213 
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4. กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี  
เป็นหน่วยงานอยู่ในกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ให้องคค์วามรู้ในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั่วไปกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจทั่วประเทศไทย ในการด าเนินคดีอาชญากรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี โดยสามารถติดต่อไดท้างเว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th หรือสายด่วน 1166 

บทสรุป 
ภัยคุกคามของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ไวรัสมาโคร ไวรัส 

ทีเ่กาะตามแฟ้มข้อมูล ไวรัสสคริปต์ เวิร์ม ม้าโทรจัน และบอท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม 
ทีไ่ม่ต้องการ เช่น แอดแวร์ ปรสิตเบราว์เซอร์ และสปายแวร์ เป็นต้น มีการหลอกลวงและ 
การโจรกรรมสวมรอย การแฮก การโจรกรรมและฉ้อโกงบัตรเครดิต การปลอมแปลง การปฏิเสธ 
การให้บริการ การดักจับข้อมูล การโจมตีจากบุคลกรภายใน การโจมตีแบบวิชชิ่ง และการโจมตี
แบบสมิชชิ่ง ซึ่งมเีทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล SSL, S-HTTP และ VPN ช่วยในเรื่องของการรักษา
ความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีนโยบายใน 
การจัดการด้านความปลอดภัยด้วย ส่วนความน่าเชื่อถือในการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น  
มีเครื่องหมาย DBD Registered, Smile Mark ว่ามั่นคงปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานทีส่่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประสานการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์  
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

 



ค ำถำมท้ำยบทที่ 5 

1. การรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์และการจัดการความเสี่ยง ท าไปเพ่ืออะไร 
2. การรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ คืออะไร จงอธิบาย 
3. เป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่พยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เรียกว่าอะไร 
4. แครกเกอร์ (Cracker) และ แฮกเกอร์ (Hacker) แตกต่างกันอย่างไร 
5. องค์ประกอบของการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  

จงอธิบาย 
6. การเข้ารหัสข้อมูล (Key Management) คืออะไร จงอธิบาย 
7. ปรสิตเบราเซอร์ (Browser Parasites) คืออะไร จงอธิบาย 
8. ฟิชชิ่ง (Phishing) คือภัยคุกคามแบบใด 
9. โปรแกรมชนิดหนึ่งที่ท าหน้าที่คอยติดตามเพ่ือดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านอยู่บนเครือข่าย เรียกว่า

อะไร 
10. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาแผนการรักษาความปลอดภัยในพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การช าระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เนื้อหา 
1. บัตรช ำระเงิน 
2. ธนำคำรออนไลน์ 
3. กระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์  
4. สกุลเงินดิจิทัล 
5. ระบบช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยบัตรช ำระเงินได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยธนำคำรออนไลน์ได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงสกุลเงินดิจิทัลได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยระบบช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 6 เพ่ิมเติม 
6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 6 
7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
8. สอนกำรสมัครกับเว็บที่ให้บริกำรช ำระเงินออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆ  
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
5. เว็บไซต์ Paypal Siampay Paysbay และ TrueWallet 
6. Sources Code และ API ที่จะน ำมำใช้กับระบบ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
6. สังเกตกำรณ์ในกำรสมัครใช้งำนเว็บแอปพลิเคชัน กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ  

 



บทที่ 6 
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องของการเงินเป็นสิ่งส าคัญมากในการท าธุรกิจต่าง ๆ ก็ต้องหวังสิ่งนี้เป็นส าคัญ การซื้อขาย
สินค้าและบริการจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อมีการตกลงและช าระค่าสินค้าหรือบริการ และเงิน 
เป็นสิ่งทีต่้องแลกเปลี่ยน ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ต้องเก่ียวข้องกับเงิน ช่องทางการช าระเงิน 
และการช าระเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเดบิต บัตรเคดิต กระเป๋าเงินออนไลน์ รวมถึง
ระบบการช าระเงินแบบออนไลน์ (e-Payment) ซ่ึงการน าเอารูปแบบการช าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นช่องทางการช าระเงินในการซื้อขายสินค้าหรือบริการมีต้นทุนทีถู่กกว่าแบบ
ธรรมดาทั่วไป โดยการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐที่คอยสนับสนุนจึง
ท าให้มโีครงการระบบช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซ่ึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  
ซึ่งมปีระชาชนให้ความสนใจและได้ใช้งานในชื่อว่า พร้อมเพย์ มากขึ้น จึงท าให้การโอนเงินไปยังแหล่ง
ต่าง ๆ ไม่มีค่าธรรมเนียม มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือได้ 

บัตรช าระเงิน 
1. บัตรเดบิต (Debit Card)  

บัตรเดบิต มีลักษณะคล้ายกับบัตรเครดิต ซ่ึงข้อเท็จจริงแตกต่างกัน ซ่ึงจะสามารถใช้ช าระ
เงินหรือกดเงินสดออกมาใช้ได้เหมือนกันก็ตาม แต่สถานะของผู้ถือบัตรเดบิตนั้น ธนาคารเป็นลูกหนี้ 
นอกจากนี้บัตรเดบิตยังคล้ายคล้ายกับบัตร ATM ตรงทีต่้องมีเงินฝากอยู่ในบัญชี และผู้ถือบัตรยัง
สามารถกดเงินผ่านตู้ ATM ได้เหมือนกับบัตร ATM ความแตกต่างก็คือ บัตรเดบิตน ามาใช้แทนเงินสด
เพ่ือช าระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้จากร้านค้าที่เข้าร่วมรับบัตร โดยยอดเงินทีช่ าระจะถูกหัก
โดยตรงจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรโดยทันที ซึ่งในการใช้บัตรเดบิตเพ่ือการจับจ่ายใช้สอย ผู้ถือ
บัตรจ าเป็นต้องมีเงินฝากในบัญชีบัตรเดบิต ดังนั้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต จึงเสมือนกับจ่ายซื้อสินค้า
ด้วยเงินสดผ่านบัตร (ต่างกับบัตรเครดิตทีจ่่ายก่อนแล้วช าระทีหลัง) ท าให้ไม่ต้องพกเงินสดติดตัว  
ทีส่ าคัญเงินคงเหลือในบัตรเดบิต จะต้องมีจ านวนมากพอกับการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละครั้ง และผู้ถือ
บัตรเดบิตไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเหมือนกับบัตรเครดิต (ภิเษก ชัยนิรันดร์ 2556 : 189; โอภาส  
เอ่ียมสิริวงศ์, 2556 : 396) 

2. บัตรเครดิต (Credit Cards) 
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2556 : 189) และโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 394-395) กล่าวถึง

บัตรเครติดโดยสรุปว่า บัตรเครดิตยังคงเป็นที่นิยมทั่วโลก เช่น บัตรวีซ่า (Visa Card) และ 
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บัตรมาสเตอร์ (Master Card) รวมถึงบัตรเครดิตภายในประเทศอย่างบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย 
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น ซ่ึงบัตรเครดิตภายในประเทศอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทาง 
วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตราสัญลักษณ์ของบัตรวีซ่าหรือบัตรมาสเตอร์ทีแ่สดงอยู่บน
บัตร ทีจ่ะอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการน าไปจับจ่ายใช้สอยได้ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างสะดวก โดยบัตรเครดิตที่ม ีตราสัญลักษณ์ดังกล่าวผู้ถือบัตรสามารถน าไปใช้จ่าย
ผ่านบัตรไดท้ั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ โดยมีสัญลักษณ์ของบัตร
วีซ่าและบัตรมาสเตอร์ปรากฏในบัตร ซ่ึงวีซ่าเป็นองค์กรเอกชนทีแ่สวงผลก าไร ท าหน้าทีบ่ริการระบบ
ช าระเงินระดับโลก โดยมีธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นสมาชิกมากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก 
ทั้งนี้วีซ่าไม่ใช่เป็นผู้ออกบัตร และไม่ได้เป็นผู้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมกับผู้บริโภค รวมถึงไม่ได้เป็น 
ผู้ให้บริการทางการเงินแกผู่้ถือบัตรกับร้านค้าโดยตรง เนื่องจากสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เป็น
สมาชิกของ Visa เป็นผู้ติดต่อและท าสัญญาโดยตรงกับผู้ถือบัตร รวมถึงกับทางร้านค้า ซึ่งใน
ขณะเดียวกันวีซ่าจะสร้างรายได้จากเหล่าสมาชิก (ซ่ึงประกอบด้วยธนาคารและเหล่าสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ) ในรูปค่าธรรมเนียม เพ่ือน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริการ 

วีซ่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรช าระเงิน เพ่ือสร้างความสะดวกต่อผู้ถือ
บัตร ผ่านตราสัญลักษณ์ Visa ทีท่ั่วโลกล้วนรู้จักด้วยการบริหารจัดการระบบเครือข่ายการช าระเงินใน
นามของ VisaNet ทีเ่หล่าสถาบันการเงินและธนาคารทีเ่ป็นสมาชิก สามารถใช้เครือข่ายนี้เพ่ืออนุมัติ
การท ารายการและการส่งรายการไปยังธนาคารผู้ออกบัตร เพ่ือเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรต่อไป 

ในการใช้งานบัตรเครดิตนั้น ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตจะมีการก าหนดวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตร
ไว้ระดับหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ถือบัตรสามารถน าบัตรพลาสติกดังกล่าวไปจับจ่ายใช้สอยภายในวงเงินทีก่ าหนด 
ซ่ึงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาช าระเงิน ผู้ถือบัตรอาจเลือกช าระเงินเพียงบางส่วน โดยไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายครบเต็มจ านวนก็ได้ และโดยปกติธนาคารในประเทศไทยจะก าหนดอัตราขั้นต่ าของการช าระหนี้
อยู่ทีร่้อยละ 10 จากยอดหนี้รวมทั้งหมด ซ่ึงเหมือนกับการผ่านช าระ อย่างไรก็ตามการเลือกวิธี 
ช าระหนี้แบบขั้นต่ า ทางธนาคารจะมีการคิดดอกเบี้ยจากผู้ถือบัตรตามอัตราทีต่กลงกันไว้ 

  

ภาพประกอบ 6.1 ตราสัญลักษณ์ของบัตรวีซ่าและบัตรมาสเตอร์ 
ทีม่า : ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2556 : 189) 
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ส าหรับบัตรประเภทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด อาจจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น แต่ถ้าเมื่อต้องตัดสินใจระหว่างบัตรวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ด ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจมาก 
ว่าธนาคารผู้ออกบัตรจะน าเสนอบัตรเครดิตประเภทใดให้ หรือบัตรแต่ละประเภทมีสิทธิประโยชน์
อย่างไร เช่น Cashback หรือผ่อนช าระ 0 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

2.1 VISA 
บัตรประเภทวีซ่ามีหลายระดับ เช่น VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum, 

VISA Signature และ VISA Elite โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 VISA Classic 

เป็นบัตรพื้นฐานของบัตรวีซ่า ซึ่งมสีิทธิประโยชน์ดังนี้ ความช่วยเหลือทุกแห่ง
ทั่วโลก 24 ชม. 7 วันท าการ จากบริการช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับลูกค้าวีซ่า (Global Customer 
Assistance) รับบัตรทดแทนในเวลาฉุกเฉิน และเบิกถอนเงินสดฉุกเฉิน 

2.1.2 VISA Gold 
จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับวีซ่า คลาสสิก พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอ

พิเศษจากร้านค้า ภัตตาคาร แหล่งท่องเทีย่ว และสถานบันเทิงชั้นน าทั่วโลก 
2.1.3 VISA Platinum 

มีสิทธิประโยชน์ดังนี้ มีผู้ดูแลส่วนตัว 24 ชั่วโมง ประกันอุบัติเหตุระหว่าง
เดินทางของผู้ถือบัตร คู่สมรส และบุตร ในวงเงินขั้นต่ า 500,000 ดอลาร์ขึ้นไป โบนัสในการเดินทาง  
ซ่ึงจะได้รับการต้อนรับระดับวีไอพีระหว่างเดินทาง สะสมคะแนนแลกของรางวัล และจะได้รับเชิญ 
ไปรับประทานมือค่ าสุดหรู หรืองานเปิดแกลลอรี่ต่าง ๆ  

2.1.4 VISA Signature 
มีสิทธิประโยชน์ทีแ่ตกต่างจากระดับแพลทินัม ซ่ึงสิทธิประโยชน์ของระดับ

ซิกเนเจอร์ มีดังนี้ คะแนนสะสมเพ่ือแลกรับรางวัลพิเศษ บริการผู้ดูแลส่วนตัว ประกันอุบัติเหตุ 
การเดินทางตลอดเส้นทาง สิทธิพิเศษทีส่นามบิน สิทธิประโยชน์จากโรงแรม และสิทธิพิเศษส่วนลด
สนามกอล์ฟกว่า 300 แห่งทั่วโลก 

2.1.5 VISA Infinite 
เป็นระดับสูงสุดของบัตร VISA มีสิทธิพิเศษดังนี้ ผู้ดูแลส่วนตัวถึงทีบ่้าน  

รวมไปถึงในต่างประเทศด้วย ตลอด 24 ชม. ทุกวัน 7 วันท าการ ประกันอุบัติเหตุการเดินทางขั้นต่ า 
1,000,000 ดอลาร์ขึ้นไป พักผ่อนในห้องรับรองพิเศษของสนามบินทั่วโลก สิทธิพิเศษทีส่นามบินระดับ
วีไอพี และข้อเสนอพิเศษส่วนลด 75 เปอร์เซ็นต์ จากโรงแรมกว่า 55,000 แห่งทั่วโลก 
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2.2 MasterCard 
มาสเตอร์การ์ดนั้นมี 5 ประเภท ได้แก่ MasterCard Standard, MasterCard Gold, 

MasterCard Platinum, MasterCard World และ MasterCard World Elite ซ่ึงสิทธิประโยชน์นั้น
มีความคล้ายคลึงกับบัตร VISA โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 MasterCard Standard 
มีสิทธิประโยชน์ดังนี้ MasterCard Global Service บริการช่วยเหลือตลอด 

24 ชม. ทุกวัน 7 วันท าการ และเงินฉุกเฉิน 
2.2.2 MasterCard Gold 

มีสิทธิประโยชน์ดังนี้ บริการช่วยเหลือบนท้องถนน ทั้งส่งน้ ามันฉุกเฉิน 
เปลี่ยนยางและอ่ืน ๆ บริการผู้ช่วยเหลือระหว่างเดินทาง ติดต่อสถานทูตในกรณีฉุกเฉิน รวมไปถึง
แพทย์และทนายความ ทีส่ามารถพูดภาษาของเจ้าของบัตรได้ด้วย 

2.2.3 MasterCard Platinum 
มีบริการ Purchase Assurance ทีช่่วยคุ้มครองสินค้าทีซ่ื้อผ่านบัตร 

มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม ในกรณีสูญหายหรือถูกขโมย ภายใน 90 วัน บริการผู้ช่วยเหลอืระหว่าง
เดินทาง เช่นเดียวกันกับ มาสเตอร์การ์ด โกลด์ และบริการผู้ช่วยทางด้านการเงินทีช่่วยจัดการการเงิน
ผู้ถือบัตร ทั้งการเตรียมการด้านภาษี และบริหารจัดการเงินของผู้ถือบัตรด้วย 

2.2.4 MasterCard World 
จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตร Benefits เช่นมีทีป่รึกษาการเดินทาง

ส่วนบุคคล มีการคุ้มครองราคาเพ่ิมเป็น 120 วัน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรมเพ่ิม เช่น 
อาหารเช้าฟรี เช็คเอาท์ช้าได้ และการอัพเกรดห้องพัก 

2.2.5 MasterCard World Elite 
เป็นบัตรระดับสูงสุดของมาสเตอร์การ์ด มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มหาศาล 

เช่น ใหบ้ริการในราคาสุดพิเศษกับร้านค้าทีร่่วมรายการหรือบริการเช่ารถ ราคาสุดพิเศษส าหรับ 
ค่าตั๋วเครื่องบินและการล่องเรือ หรือแพคเกจท่องเทีย่วส าหรับวันหยุดพักผ่อน 

3. ระบบรักษาความปลอดภัยในการน าบัตรช าระเงินมาใช้กับร้านค้า 
ร้านค้าสมัครเป็นสมาชิกธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ธนาคารจะให้ Merchant Internet 

Account ร้านค้าน า Merchant Internet Account มาตั้งค่ากับระบบตะกร้า (Shopping Cart) 
โดยที่มกีารรักษาความปลอดภัยทีใ่ช้โปรโตคอล SSL (Secure Socket Layer) เพ่ือรักษา 
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (https://) นอกจากนี้บริษัทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดได้ร่วมกัน
พัฒนาและเสนอโปรโตคอลที่ปลอดภัยกว่า เรียกว่า SET (Secure Electronic Transaction)  
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ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษทีฝ่ั่งผู้ใช้งานเรียกว่า Digital Wallet บริษัทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดจะยอมรับ
ข้อมูลที่เป็นไปตาม SET Protocol เท่านั้น 

4. วิธีการสั่งซ้ือสินค้า และช าระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต 
โดยปกตกิารสั่งซื้อสินค้า และช าระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) และบัตรเดบิต 

(Debit Card) ไดน้ั้น ร้านค้าหรือผู้ประกอบการจ าเป็นต้องติดต่อขอใช้งานก่อน จึงจะสามารถรับ 
ช าระเงินแบบนี้ได้ และวิธีการทีลู่กค้าจะช าระผ่านบัตรต่าง ๆ (ตลาด ดอท คอม, 2559 : 2-6)  
มีขั้นตอนดังนี้ 

 

ภาพประกอบ 6.2 การเลือกช าระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 
ทีม่า :  ตลาด ดอท คอม (2559 : 1)  

4.1 เลือกสินค้าทีต่้องการสั่งซื้อ ระบุจ านวน และคลิกปุ่ม “สั่งซื้อ” 
4.2 ตรวจสอบรายการสินค้า แล้วคลิกปุ่ม “ช าระเงิน” 
4.3 Log-in สั่งซื้อแบบเป็นสมาชิก (Member) เพ่ือรับส่วนลดพิเศษ และสะสมแต้ม 

(Point) ให้ผู้ใช้งานกรอก ชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน ทีส่มัครไว้กับร้านค้า แต่ถ้าผู้ใช้งานล็อกอิน 
เข้าสู่ระบบสมาชิกอยู่แล้ว ระบบจะพาผู้ใช้งานข้ามขั้นตอนนี้ไป 

4.4 เลือกวิธีการช าระเงินค่าสินค้าด้วย บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แล้วคลิกปุ่ม “ขั้นตอน
ต่อไป” 

4.5 เลือกที่อยู่จัดส่งสินค้า และวิธีการจัดส่ง  
4.6 ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดการสั่งซื้อ แล้วคลิกเลือก “ยืนยันการสั่งซื้อ” 
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4.7 ระบบจะแสดงหน้าส าหรับการช าระเงิน (Payment Gateway) โดยให้ท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แล้วคลิกปุ่ม 
PAY NOW เพ่ือยืนยันการช าระเงิน 

4.8 เลือกชนิดของบัตร VISA หรือ MasterCard และกรอกเลขทีบ่ัตรเครดิตหรือ 
บัตรเดบิต เป็นหมายเลข 16 หลักทีป่รากฏในบัตรดังภาพประกอบ 6.3 

 

ภาพประกอบ 6.3 การกรอกข้อมูลในการช าระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 
ทีม่า :  ธนาคารกสิกรไทย (2560 : 3)  

4.9 กรอกรหัสรักษาความปลอดภัย (Security Code) ให้ผู้ใช้งานน าเลข 3 ตัวท้ายหลัง
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ในแถบลายเซ็นมากรอกข้อมูลลงไป 

4.10 เลือกวันทีห่มดอายุของบัตร โดยเลือก เดือน/ปี ทีป่รากฏในบัตรบัตรเครดิต หรือ 
บัตรเดบิตของผู้ใช้งานเอง 

4.11 กรอก ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตร  
4.12 เลือกประเทศของธนาคารผู้ออกบัตร 
4.13 เลือกธนาคารผู้ออกบัตร (หากไม่มีชื่อธนาคารในรายการ ให้ผู้ใช้งานระบุชื่อธนาคาร

ใหม่ ในช่องตัวเลือกด้านล่าง)  
4.14 คลิกปุ่ม “PAY NOW” เพ่ือยืนยันการช าระเงิน 
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ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking)  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2559 : 1-2) ได้อธิบายว่า ธนาคาร คือ สถานที่ทีร่ับฝากเงิน หรือเป็น

ตัวช่วยท าธุรกรรมเก่ียวกับการเงินทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบให้บริการทีห่ลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการตามเทคโนโลยีและสังคมทีเ่ป็นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การท าธุรกรรมผ่าน
ธนาคารในการให้บริการต่าง ๆ เช่น เงินฝาก สินเชื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ บริการโอนเงิน บริการ
รับช าระเงินและเติมเงิน บริการบัตรการลงทุน ประกันภัย บริการทางการเงินต่างประเทศ บริการ
จัดการทางการเงิน เป็นต้น 

ระบบธนาคารออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบบริการทีท่ าให้ผู้ใช้บริการของทางธนาคาร สามารถ
ท าธุรกรรมทางด้านการเงินของธนาคารได้สะดวก ประหยัดเวลา และสามารถเข้าถึงได้ทุกทีทุ่กเวลา 
โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริการระบบธนาคารออนไลน์ (ฟรีค่าธรรมเนียม) ระบบที่ให้บริการนี้ 
มีความปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ผู้ทีต่้องการใช้บริการสามารถสมัคร ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
หรือไม่มีค่าบริการรายเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเงินและช าระค่าบริการต่าง ๆ  
เป็นการช าระค่าสินค้าและบริการ โดยการโอนเงินไปยังคู่ธุรกรรมที่ได้มาของสินค้าและ

บริการ เช่น บัตรเครดิต โทรศัพท์ มือถือ เติมเงินมือถือ เติมเงินอ่ืน ๆ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าบ้านจัดสรร 
อสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง สินเชื่อบุคคล ประกันภัย สถาบันการศึกษา สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ภาษี 
หลักทรัพย์ กองทุนรวม เป็นต้น 

1.1 ข้อดีของการโอนเงินและช าระค่าบริการต่าง ๆ 
1.1.1 เป็นวิธีการทีง่่ายส าหรับรายเล็กหรือรายใหม่ 
1.1.2 บางธนาคารมีระบบส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทีไ่ด้รับการโอนเงิน 

1.2 ข้อเสียโอนเงินและช าระค่าบริการต่าง ๆ 
1.2.1 ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลการโอน เช่น วันเวลา สถานทีโ่อน บัญชีทีโ่อน  

จ านวนเงินทีโ่อน 
1.2.2 ถ้ามีรายการโอนเข้ามาจ านวนมาก ท าให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ  

ซึ่งในบางทีจ่ะระบุว่า ให้โอนเงินเป็นจ านวนที่มจีุดทศนิยม (สตางค์) 
1.2.3 บางครั้งลูกค้าต้องมีสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน 
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ภาพประกอบ 6.4 หน้าต่างการช าระค่าสินค้าและบริการ ในรูปแบบของ Internet Banking 
ทีม่า :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2559 : 1) 

2. การช าระผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Payment) 
ธนาคารกสิกรไทย (2560 : 2-4) กล่าวว่า Internet Payment เป็นบริการรับช าระ 

ค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ในการซื้อขาย สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรับบัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด บัตรเจซีบี และบัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ ทีอ่อกโดย
ธนาคารต่าง ๆ ทั่วโลก สามารถรองรับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตแบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมง 
และรองรับการช าระเงินได้ถึง 35 สกุลเงินทั่วโลก (Multi Currency)  

นอกจากนี้ ยังมีระบบ DCC (Dynamic Currency Conversion) อ านวยความสะดวก
ให้กับร้านค้าและผู้ถือบัตร กล่าวคือ เมื่อน าบัตรเครดิตในสกุลเงินต่างประเทศมาช าระค่าสินค้าและ
บริการ ยอดเงินจะถูกแปลงเป็น Home Currency ของบัตรนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ถือบัตร
สามารถเลือกได้ว่าจะช าระเงินเป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตามบัตร ซ่ึงร้านค้าสามารถเรียกดู
รายงานการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาผ่าน Merchant Reporting Application ซึ่งมฟัีงกช์ัน 
การใช้งานทีห่ลากหลาย แสดงข้อมูลและรายละเอียดทีค่รบถ้วนอ านวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า  
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เช่น การเรียกดูรายงานรายการสั่งซื้อสินค้า (Transaction List) ค้นหารายการสั่งซื้อ (Search 
Transaction) ส่งค าสั่งเรียกรับช าระเงิน (Settlement) และยกเลิกรายการสั่งซื้อ (Void)  

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันส าหรับสร้าง HTML Code เพ่ือต่อเชื่อมกับธนาคาร อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางให้ร้านค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่องธนาคารได้ ทั้งนี้รายได้จากขายสินค้าจะถูกโอนเข้า
บัญชีภายในวันทีร่้านค้าท าการเรียกช าระเงิน (Settlement) ร้านค้าสามารถเบิกเงินสดออกมา 
ใช้ได้จริงในวันท าการถัดไป (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาทีท่ ากับธนาคาร) โดยร้านค้าสามารถเลือก
วิธีการท าเรียกรับช าระเงินได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจของแต่ละร้านค้า 

ด้านความปลอดภัยนั้น ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของร้านค้าและ 
ผู้ถือบัตร ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วย SSL 128 bits การวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานและ Firewall ที่มปีระสิทธิภาพ รวมถึงระบบ Verified by VISA 
MasterCard SecureCode J/Secure และ UPOP (Union Pay Online Payment) ทีช่่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กับการรับรายการสั่งซื้อของร้านค้า ท าให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

2.1 ข้อดีของ Internet Payment 
2.1.1 ไมมี่ค่าบรกิารรายเดือน 
2.1.2 ไม่ต้องตรวจสอบการช าระเงินเอง (ระบบจะตรวจสอบและยืนยันการรับ 

ช าระเงินอัตโนมัติเมื่อมีรายการโอนเงินเข้ามา)  
2.1.3 สามารถการเรียกดูรายการและการค้นหารายการสั่งซื้อสินค้า (Transaction 

List and Search Transaction)  
2.1.4 มีระบบ Fraud Warning System สัญญาณไฟเตือนการทุจริต (สีเขียว  

สีเหลือง และสีแดง) แจ้งระดับความเสี่ยงของแต่ละรายการสั่งซื้อ ให้ร้านค้ารับรายการสั่งซื้อได้ 
อย่างมั่นใจขึ้น 

2.1.5 การยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า (Void) กรณทีีผู่้ถือบัตรต้องการยกเลิก 
การซื้อขาย 

2.2 ข้อเสียของ Internet Payment 
2.2.1 ผู้ประกอบการต้องมีคนเขียนระบบเชื่อมกับระบบของธนาคาร 
2.2.2 ต้องมีหลักฐานการติดตั้งโปรแกรม SSL Certificate 
2.2.3 ต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน 
2.2.4 มีเงื่อนไขในการสมัครค่อยข้างเยอะ 
2.2.5 มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ของรายการช าระ 
2.2.6 ต้องมีจ านวนเงินฝากค้ าประกันขั้นต่ า 200,000 บาท 
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กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Wallet : e-Wallet)  
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (2559 : 1) กล่าวว่า ระบบช าระเงินถือเป็นความสะดวก

อันดับแรก ๆ ซึ่งท าให้ร้านค้าออนไลน์เป็นร้านทีป่ลอดภัยสามารถให้บริการทีด่ีแก่ลูกค้าและมีโอกาส
ขายสินค้าได้มากกว่าร้านค้าที่ไมมี่ระบบ เพราะมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีการตรวจสอบ 
ความเสี่ยง ได้รับความนิยมขยายฐานผู้ซื้อจากกลุ่มเดิมไปยังกลุ่มใหม่ หรือกลุ่มทีไ่ม่มีบัตรเครดิต
กลายเป็นช่องทางการซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีฟังก์ชันการท างานคล้ายกับกระเป๋าสตางค์จริง ๆ 
เหมือนที่คนทั่วไปมี ซ่ึงภายในกระเป๋านอกจากจะมีเงินสดแล้ว ยังมีบัตรประจ าตัว เงินสดเล็กทรอนิกส์  
บัตรเครดิต และข้อมูลทีใ่ช้ติดต่อกับเจ้าของกระเป๋าด้วย รวมถึงข้อมูลทีน่ าไปใช้บนเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการช าระเงินได้อีกด้วย  

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การช็อปปิ้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
สินค้าต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จากนั้นสามารถเลือกที่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
จ่ายเงินจากการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ในอนาคตกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถให้บริการแก่
เจ้าของกระเป๋าในเรื่องการติดตามการซื้อและการรับใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้า ยักษ์ใหญ่ 
แห่งโลกออนไลน์อย่าง Amazon.com ล้วนต้องการน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการตลาด และหาก
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้งานมากขึ้น อาจน าไปสู่เทคโนโลยีของกระบวนการโดยเว็บหุ่นยนต์ 
(Web Robot) ทีค่อยแนะน าผู้บริโภคในการค้นหาพบราคาสินค้าทีจ่ะซื้อเป็นประจ า ในราคาทีต่่ ากว่า
ทีเ่คยซื้อตามปกติ ผ่านการสืบพฤติกรรมการใช้เงินเพ่ือซื้อสินค้าจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ของแต่ละคน 

1. ประเภทของการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 ใช้ส าหรับจ่ายเงินหรือจ่ายค าระบบบริการเท่านั้น 

เป็นการซ้ือของผ่านเคาน์เตอร์ หรือช าระเงินออนไลน์ที่มยีอดเงินหรือยอดบัญชี  
ซ่ึงแบบนี้จะท าได้เฉพาะสถานประกอบการหรือบริษัทขนาดใหญ่ ๆ เท่านั้น เช่น การจ่ายเงิน 
ในเซเว่นอีเลฟเว่น ช าระค่าน้ าค่าไฟ เป็นต้น 

1.2 ใช้ส าหรับท าธุรกรรมซื้อขาย  
ซ่ึงระบบนีจ้ะสามารถเลือกซื้อสินค้าและจ่ายเงินส าหรับสินค้าผ่าน e-Wallet ได้

โดยตรงและในกรณทีี่มีการยกเลิก คืนสินค้า หรือโอนเงินผิด สามารถดึงเงินกลับมายังบัญชีผู้ทีโ่อนได้ 
ซ่ึงผู้ประกอบการทีส่นใจใช้ e-Wallet แบบนี้จ าเป็นจะต้องเขียนโปรแกรม หรือใส่ API เข้าไปในระบบ
ของตนด้วย 

2. การเชื่อมต่อระบบ 
ผู้ประกอบการสามารถเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปเชื่อมกับระบบร้านค้าของ

ผู้ประกอบการเองได้ การเชื่อมต่อระบบรับช าระเงินกับเว็บไซต์ของร้านค้า มีขั้นตอนไม่ก่ีขั้นตอน  
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และยังสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับระบบทีร่้านค้าใช้อยู่ ซ่ึงการเชื่อมต่อ API ที่มนีั้นถูกเขียนขึ้น
หลากหลายภาษา เช่น PHP, ASP.NET (C#), JSP หรือ Oscommerce เพ่ือให้ง่ายต่อผู้ประกอบการ
ที่มรีะบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกทีไ่ด้ใช้ภาษานั้น ๆ เขียนไว้อยู่แล้ว จากนั้นน าเอา API ที่มีภาษาตรงกัน
มาปรับใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ แต่หน้าจอหรือรายงานทีต่้องการได้ (เพย์สบาย, 2559 : 2) 

 

ภาพประกอบ 6.5 ตัวอย่างโปรแกรมบางส่วนส าหรับการเชื่อมระบบด้วยภาษา PHP ของ 
การให้บริการ PAYSBUY.com 

ทีม่า :  เพย์สบาย (2559 : 4)  

 

ภาพประกอบ 6.6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการช าระเงินด้วยระบบ e-Wallet ของ Paysbuy.com 
ทีม่า :  เพย์สบาย (2559 : 1)  
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3. ประเภทของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บไว้บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หรือเก็บไว้กับผู้ใช้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2556 : 403-404; ธีทัต ตรีศิริโชติ, 2560 : 21-22) ซ่ึงเป็นไป
ตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side e-Wallet)  
เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีจ่ะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลทีเ่ป็น

ของร้านคา้ ตัวอย่างเช่น ถ้ากรอกข้อมูลส่วนตัวลงบนเว็บไซต์ Amazon.com และเลือกที่จะเก็บ
ข้อมูล โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอีกครั้งเมื่อครั้งเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อีก ซ่ึงทาง Amazon.com 
จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ทีก่รอกข้อมูลลงในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 

ข้อเสียประการหนึ่งของกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือ เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยซ่ึงข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือหมายเลขบัตรเครดิตก็ตาม อาจถูกละเมิด
สิทธิ์จากผู้ไม่หวังดีด้วยการลักลอบน าไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่โดยปกติแล้วกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยทีค่่อนข้างแข็งแกร่ง เพ่ือลด
ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นกับระบบ
ป้องกันความปลอดภัยดังกล่าว 

3.2 กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้ใช้ (Client-Side e-Wallet)  
เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีจ่ัดเก็บข้อมูลลูกค้าลงสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์

เคลื่อนที่ของตนเองในช่วงแรก ๆ ของการเริ่มใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝั่งผู้ใช้ 
โดยผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet Software) ลงในเครื่องก่อน และ
หากมีการใช้งานหลาย ๆ เครื่อง ก็จะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในทุกเครื่องด้วย นับว่าเป็นข้อด้อย
ของกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้ใช้ ในทางตรงกันข้ามกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทีข่้อมูลยังคง
อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ และไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดเพ่ือติดตั้งลงในเครื่องของผู้ใช้ 

ซ่ึงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ใช้ในระบบกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้ใช้ จะถูกบันทึกอยู่
ในเครื่องของผู้ใช้เองก็ตาม ที่หลายคนเข้าใจว่าน่าจะมีความปลอดภัยทีด่ีกว่า เพราะเซิร์ฟเวอร์  
แตข่้อเท็จจริงแล้ว กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์กลับมีระบบความปลอดภัยทีด่ีกว่า  
เพราะทางผู้ค้าได้น าเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Google ทีป่ระกาศว่าข้อมูลส าคัญของลูกค้าทีบ่รรจุอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์  
จะได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยขั้นสูง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็มีผู้ค้าเพียง 
ไม่ก่ีรายทีบ่ริการกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทีป่ระสบความส าเร็จในตลาด 
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ภาพประกอบ 6.7 หน้าจอแสดงการยืนยันการโอนเงินผ่านระบบ e-Wallet โดยใช้เงินในบัญชี
ธนาคาร 

ทีม่า :  ธนาคารไทยพาณิชย์ (2559 : 1)  

4. ข้อดีข้อเสียของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, 

2559 : 1) ดังนี้  
4.1 ข้อดี 

4.1.1 ไมมี่บัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตการสามารถท าธุรกรรมได้ 
4.1.2 สามารถใช้เป็นบัตรหรือใช้สมาร์ตโฟนแทนได้ 
4.1.3 มีระบบที่ให้ส าหรับตรวจสอบเงิน รวมถึง API ไว้เชื่อมโยงกับระบบร้านค้าได้  

4.2 ข้อเสีย 
4.2.1 มีค่าธรรมเนียมในการเติมเงินหรือจ่ายช าระค่าบริการ (แล้วแต่กรณี และบาง

บริษัทที่ใหบ้ริการ) 
4.2.2 ผู้ให้บริการต่างประเทศ จ าเป็นจะต้องผูกกับบัญชีธนาคารและมีการยืนยัน

ตัวตน เพ่ือให้สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ ตัวอย่างเช่น PayPal 
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สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies) 
สกุลเงินดิจิทัลหรือเงินดิจิทัล เป็นสิ่งทีจ่ับต้องไม่ได้ แต่มีคุณสมบัติคล้ายกับสกุลเงิน 

ทางกายภาพ เช่น ธนบัตร และ เหรียญ เป็นต้น สามารถใช้เหมือนเงินทางกายภาพ (จับต้องได้)  
เพ่ือช่วยให้ส าหรับการท าธุรกรรมทันทีและไร้พรมแดน สกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินปกติทั่วไป  
การถ่ายโอนการเป็นเจ้าของและสามารถใช้ทดแทนกันไดห้มด ซ่ึงยังอาจถูกจ ากัดให้ใช้ชุมชนบางอย่าง 
เช่น ส าหรับการใช้งานภายในเกมออนไลน์ หรือเครือข่ายทางสังคม เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้รับ 
ความนิยมมากขึ้น สกุลเงินดิจิทัลมีรายละเอียด (ไพฑูรย์ ไพเพราะ, 2559 : 1-3) ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของสกุลเงินดิจิทัล 
เมื่อเงินตราสกุลดิจิทัลได้รับเชื่อถือว่าเป็นเงินตราสกุลหนึ่งแล้ว แต่มีความแตกต่างกับ

เงินตราสกุลต่าง ๆ โดยปกติอยู่มากพอสมควร โดยมีทีส่ าคัญ ดังนี้ 
1.1 ไมมี่การควบคุม  

สกุลดิจิทัลนี้ไม่ได้ถูกควบคุมหรือดูแลโดยธนาคารกลางของประเทศใดประเทศหนึ่ง 
รวมทั้งไม่ได้ถูกควบคุมด้วยคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งด้วย เงินตราสกุลดิจิทัลถูกออกแบบ
ตามแนวทาง Decentralized ผู้ทีค่วบคุมดูแลให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้เป็นกลุ่มบุคคลทีท่ าหน้าทีเ่ป็น 
Digital Currency Miner ซ่ึงก็คือผู้ใดก็ไดท้ี่อยู่บนอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการตรวจสอบ 
Transaction ต่าง ๆ ของการจ่ายเงินดิจิทัลหรือการรับเงินดิจิทัล โดยการตรวจสอบของกลุ่ม Digital 
Currency Miner จะได้รับ Digital Coin (Currency) เป็นค่าตอบแทน ทีส่ าคัญผู้ใดก็ได้สามารถเข้า
ไปเป็น Digital Currency Miner ได้ กล่าวโดยสรุป คือ เงินตราในระบบปกติปัจจุบันธนาคารกลาง
ของประเทศเป็นผู้ก าหนดแบบศูนย์กลาง (Centralize) ว่าจะพิมพ์หรือผลิตออกมาเท่าใด รวมทั้ง
ก ากับดูแลเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบเงินตราของประเทศนั้น แต่ระบบเงินตราสกุลดิจิทัลเป็นของ
มนุษยชาติการดูแลตรวจสอบด าเนินการเป็นแบบกระจาย (Decentralize) โดยกลุ่ม Digital Coin 
Miner โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใดก็สามารถเป็นได้ ด้วยเหตุผลนี้ย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งทีจ่ะเร่งการเติบโตของ
เงินตราสกุลดิจิทัลทีเ่ปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปสามารถเข้ามาได้ผลประโยชน์จากการด าเนินการก ากับ
ดูแลแทนทีธ่นาคารกลางที่ด าเนินการในระบบการเงินปกติ 

1.2 ไมมี่สภาพทางกายภาพ (Physical)  
เนื่องจากไม่ได้เป็นเหรียญหรือธนบัตรเหมือนเงินตราสกุลต่างสามารถใช้ได้ในสถานที่

ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะที่ส าคัญการเติบโตขึ้นของผู้ค้าจ านวนมากทีย่อมรับการซื้อขายสินค้าด้วย
สกุลเงินดิจิทัล 
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ภาพประกอบ 6.8 แนวโน้มมูลค่าของ Bitcoin ปี ค.ศ. 2016 
ทีม่า :  ไพฑูรย์ ไพเพราะ (2559 : 2)  

จากภาพประกอบ 6.8 จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของจ านวนผู้ค้าทีร่ับการช าระ 
เป็นเงินตราสกุลบิทคอยน์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตรา 42 เปอร์เซ็นต ์ต่อปี โดยคาดการณ์ว่า
ในช่วงปลายปีนี้จะมีผู้ค้าทีร่ับเงินตราสกุลบิทคอยน์เพ่ิมเป็นถึงประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นราย 
นอกเหนือจากนี้บิทคอยน์ได้เริ่มมีการตั้งตู้ ATM ทั่วโลกเพ่ือรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตรา
สกุลหลักต่าง ๆ ได ้ดังภาพประกอบ 6.9 

 

ภาพประกอบ 6.9 รายชื่อผู้ค้าชื่อดังทีร่ับการช าระด้วยสกุลเงินบิทคอยน์ 
ทีม่า :  ไพฑูรย์ ไพเพราะ (2559 : 3) 
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1.3 สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้วยต้นทุน 
เนื่องจากบิทคอยน์มีต้นทุนต่ ากว่าการพิมพ์ธนบัตรหรือการผลิตเหรียญ จึงเป็น 

ความได้เปรียบของระบบเงินตราสกุลดิจิทัลเพราะว่าในการผลิตธนบัตรจ าเป็นทีจ่ะต้องใส่เทคโนโลยี
ราคาแพงเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาพโฮโลแกรม ลายน้ า หมึกอิเล็กทรอนิกส์ 
และกระดาษที่มคีุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ในขณะทีเ่งินตราสกุลดิจิทัลใช้เทคโนโลยี Cryptography  
ซ่ึงการท าเป็นเพียงการเขียนซอฟต์แวร์เพ่ือให้เกิดการท างานขึ้น และด้วยต้นทุนทีต่่ าจะท าให้เกิดผล
ต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องได้ เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ 

2. สกุลเงินดิจิทัลทีน่่าสนใจ 
Bitcoin ไม่ใช่แคผู่้น าเทรนด์ของตลาดเงินดิจิทัลเท่านั้น มันยังเป็นมาตรฐานให้กับเงิน

ดิจิทัลที่มรีูปแบบ Peer to Peer เงินดิจิทัลมีจ านวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Bitcoin  
ซ่ึงแต่ละอย่างก็ได้พัฒนารูปแบบของตัวเองจาก Bitcoin บางตัวก็ขุดง่ายกว่า Bitcoin บางตัวก็ซื้อขาย
ง่ายกว่า รวมถึงความเสี่ยงทีม่ากกว่า การยอมรับมูลค่าและการเก็บรักษาก็ต่างกันไป ซึ่งในปัจจุบันมี
น่าสนใจให้เลือกกว่า 700 สกุล แต่ก็มีเงินดิจิทัล 6 สกุลเงิน ทีแ่ลดูว่าน่าจะมีอนาคตที่ด ี 
(สยามบล็อกเชน มีเดีย กรุ๊ป, 2560 : 1-6) ดังนี้ 

2.1 Litecoin (LTC)  
Litecoin เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 2011 ซ่ึงเป็นเงินดิจิทัลที่อยู่ในยุคแรก ๆ โดยถ้า Bitcoin 

คือทองค า Litecoin คือ แร่เงินมันถูกสร้างโดย Charlie Lee อดีตวิศวกร MIT จาก Google 
Litecoin เป็น Opensource Global Payment Network ทีไ่ม่ได้ถูกควบคุมจากตัวกลางใด ๆ และ
ใช้อัลกอริทึม Scrypt ส าหรับ Proof of Work ซ่ึงสามารถขุดได้ด้วย CPU และเครื่อง Asic ถึงแม้ว่า 
Litecoin จะเหมือน Bitcoin ในหลาย ๆ ด้าน แต่ว่ามันสร้าง Block ได้เร็วกว่ามากและท าธุรกรรมได้
เร็วมาก ซ่ึงก็มีร้านค้าทีร่ับ Litecoin มากขึ้นเรื่อย ๆ  

2.2 Ethereum (ETH)  
เปิดตัวในปี ค.ศ. 2015 Ethereum เป็น Decentralized Software Platform ที่มี

ความสามารถอย่าง Smart Contracts และ Distribute Application หรือ DApp ทีส่ามารถรันได้
โดยไมมี่ดาวไทม์ การโกง หรือถูกควบคุมโดยใครบางคน ในปี ค.ศ. 2014 Ethereum ไดเ้ปิดระดมทุน
ด้วยการขาย Ether ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซ่ึงแอปพลิเคชันบน Ethereum จะใช้เชื้อเพลิง 
ทีเ่รียกว่า Ether ในการท างานของ Platform และมีนักพัฒนาจ านวนมากทีส่นใจจะสร้างและรัน 
แอปพลิเคชันบน Ethereum โดย Ethereum นั้น จัดระเบียบ Decentralized ท าให้การค้า
ปลอดภัย หลังจากการโดนโจมตี The DAO เมื่อปี ค.ศ. 2016 Ethereum ได้แตกออกเป็น 
Ethereum (ETH) และ Ethereum Classic (ETC) โดยมันมีมูลค่าการตลาดถึง 4,460 ลา้นดอลล่า
เป็นรองเพียง Bitcoin เท่านั้น 
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2.3 Zcash (ZEC)  
Zcash เป็นเงินดิจิทัลแบบ Open Source และ Decentralized ทีเ่ปิดตัวเมื่อ

ปลายปี ค.ศ. 2016 โดยเปิดตัวว่า “ถ้า Bitcoin คือ http ดังนั้น Zcash คือ https” Zcash นั้นได้
น าเสนอจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยและโปร่งใสของการท าธุรกรรม ก็เหมือน https ที ่Zcash กล่าว
ว่าได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมทีก่ารท าธุรกรรมทั้งหมดจะอยู่ใน Blockchain แต่ข้อมูลผู้รับ
ผู้ส่งรวมถึงจ านวนเงินนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ Zcash ให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าผู้ใช้จะปิดข้อมูล
ธุรกรรมมั้ยโดยใช้เทคนิคของ Zero Knowledge Proof ทีช่ื่อว่า Zk-Snark  

2.4 Dash 
Dash หรือชื่อเก่าคือ Darkcoin มันคือ Bitcoin มีความปลอดภัยมากขึ้น Dash ได้

น าเสนอการไม่เปิดเผยตัวตนทีท่ างานบน Decentralized Mastercode Network ซ่ึงท าให้การท า
ธุรกรรมนั้นแทบจะติดตามไม่ได้ โดยเปิดตัวปี ค.ศ. 2014 ซ่ึง Dash ได้นับความนิยมขึ้นในช่วงทีผ่่าน
มาและมันถูกพัฒนาพัฒนาโดย Evan Duffied ซ่ึงสามารถขุดโดย CPU และ GPU โดยในเดือน
มีนาคม 2015 มันได้เปลี่ยนชื่อจาก Darkcoin เป็น Dash ซ่ึงหมายถึงเงินสดดิจิทัลแต่ก็ไม่ได้มี 
การเปลี่ยนโครงสร้างอย่าง Darksend InstantX ด้วย 

2.5 Ripple (XRP)  
Ripple คือ Real-time Global Settlement Network ทีน่ าเสนอ International 

Payments ทีร่วดเร็วต้นทุนต่ า Ripple ท าให้ธนาคารท าจ่ายเงินข้ามโลกแบบ Real Time ด้วย 
ความโปรงใสของ End to End และต้นทุนต่ า โดยเปิดตัวในปี ค.ศ. 2014 เงินสกุล Ripple มีมูลค่า
การตลาดประมาณ 1.26 ล้านดอลลาร์ Ripple ใช้ระบบ Consensus Ledger (ระบบบัญชีกระจาย
ของ Blockchain) ซ่ึงการท าธุรกรรมของมันนั้นไม่ต้องใช้การขุด ซ่ึงต่างจากเงินสกุลอ่ืน ๆ เนื่องจาก 
Ripple ไมมี่การขุด มันจึงไม่ต้องใช้พลังประมวลผลและลดการติดขัดของเน็ตเวิร์ก Ripple เชื่อใน 
การกระจายคุณค่าเป็นวิธีที่มีดีทีสุ่ดในการสร้างแรงจูงใจให้กับพฤติกรรมบางอย่าง ซ่ึงแผนของ XRP 
ตอนนี้ คือ การพัฒนาธุรกิจให้จูงใจผู้ให้บริการในด้านสภาพคล่องการช าระเงินทีเ่ข้มงวดมากขึ้นและ
ขาย XRP ให้แก่ผู้ซ้ือทีส่นใจในการลงทุนใน XRP 

2.6 Monero (XMR)  
Monero คือ เงินสกุลที่มคีวามเป็นส่วนตัวปลอดภัยและติดตามไม่ได้ โดยเงินดิจิทัล 

Open Source นี้เปิดตัวในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 2014 และได้รับการสนใจจากคอมมูนิตี้อย่างมาก  
ซ่ึงการพัฒนาเงินสกุลนี้ได้รับเงินทุนจากการบริจาคและคอมมูนิตี้ Menero เปิดตัวด้วยจุดเด่น 
ทีแ่ข็งแกร่งอย่างการ Scalability และ Decentralization และมีความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์แบบ 
โดยใช้เทคนิคทีเ่รียกว่า Ring Signature ซ่ึงจะรวม Signature หลาย ๆ ตัวลงในอันเดียว ซ่ึงมันจะมี
ธุรกรรมหลายตัวอยู่ในนั้นจึงแยกไม่ออกว่าธุรกรรมคือธุรกรรมไหน 
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โดยสรุป Bitcoin เป็นผู้น าของเงินดิจิทัลในด้านมูลค่าทางการตลาด โดยมีความนิยมสูงแต่
เงินดิจิทัลอย่าง Ethereum และ Ripple นั้นถูกใช้ในองค์กรก็เริ่มมีความเป็นทีน่ิยมเช่นกัน ขณะทีเ่งิน
ดิจิทัลอื่น ๆ ก็มีคุณสมบัติทีเ่พ่ิมเติมมาจาก Bitcoin ซ่ึงกระแสตอบรับตอนนี้เงินดิจิทัลยังไปได้ดีแต่ 
ก็ขึ้นกับเวลาว่าสกุลเงินใดจะเป็นผู้ทีย่ืนหยัดอยู่ได้นานสูงสุด 

3. การแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิทัล 
วิธีการเปลี่ยนหรือการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลให้เป็นเงินบาท หรือการแลกเปลี่ยนเงินบาท 

เป็นเงินดิจิทัลนั้น มีขั้นตอนหลัก ๆ (นัฐวุฒิ มะลิวัลย์, 2560 : 1-2) ดังนี้ 
3.1 หาประเป๋าสกุลเงินดิจิทัล 

กระเป๋าเงินในสกุลเงินดิจิทัลจะใช้เหรียญ BTC (Bitcoin) เป็นสกุลเงินหลักใน 
การแลกเปลี่ยน อันดับแรกจ าเป็นต้องมีกระเป๋าเงิน BTC ก่อน ซ่ึงกระเป๋าเงิน BTC ก็มีทั้งแบบติดตั้ง
บนคอมพิวเตอร์ และใช้ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ซ่ึงผู้ทีส่นใจก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบ ซึ่งมทีั้ง 
ของไทยและต่างประเทศ ซึ่งในบางทีจ่ะมีการรับเป็นเงินบาท และสามารถแลกจากเงินบาทเป็น 
สกุลเงินอื่น ๆ ได้ทันท ีโดยไม่ต้องผ่านการแลกเป็น BTC ก่อน โดยเว็บไซต์ซื้อบิทคอยน์ด้วยเงินบาท  
ในประเทศไทยมีเว็บไซต์ทีน่่าเชื่อถือ เช่น https://www.coins.co.th, https://bitcoin.co.th, 
https://www.exchangercoin.com เป็นต้น 

3.2 สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทีเ่ป็นตลาดการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล 
หลังจากหาเว็บไซต์ที่ใหบ้ริการกระเป๋าสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นต้องสมัครเป็นสมาชิก

เว็บไซต์ทีเ่ป็นตลาดการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล เมื่อสมัครเสร็จก็จะได้กระเป๋าสกุลเงินดิจิทัลให้เรียบร้อย 
3.3 น าเงินเข้าสู่ระบบ 

เป็นการน าเงินเข้าสู่ระบบซึ่งขึ้นอยู่กับทางที่ใหบ้ริการว่าจะสามารถน าเงินเข้าได้
อย่างไร เมื่อน าเข้าได้เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ก็สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญที่มีในตลาดที่ไดส้มัครสมาชิก 
ซ่ึงแต่ละตลาดอาจมีอัตราการแลกเปลี่ยนและปริมาณการซื้อขายไม่เท่ากัน รวมถึงค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ด้วย  

ระบบช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  
ระบบช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นรูปแบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ทีร่ัฐบาลก าลังพยายามผลักดัน เพ่ือให้มรีะบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือทีข่ยายวงกว้างข้ึน และ 
มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้
ริเริ่มผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ้นตั้งแตใ่นช่วงปี พ.ศ. 2558 ทีผ่่านมา 
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โดยใช้โครงการ National e-Payment ซ่ึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างข้ึนอย่างชัดเจนเมื่อวันที ่ 
22 ธันวาคม 2558 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซ่ึงก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคัญคู่ขนานกันไปใน
เวลาเดียวกัน 4 โครงการ (ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 2559 : 1-2) ดังภาพประกอบ 6.10 

 

ภาพประกอบ 6.10 ภาพรวมโครงการ National e-Payment 
ทีม่า :  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2559 : 2)  

1. ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2559 : 1-2) ได้อธิบายว่า การโอนเงินเป็นบริการ 

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการเคลื่อนย้ายเงินในระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศและมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคลของประชาชน  
การโอนเงินเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการของภาคธุรกิจ รวมถึงการโอนเงินสวัสดิการและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ของภาครัฐ การมีบริการโอนเงินทีส่ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของ
ประเทศ 
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โครงการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เป็นการพัฒนาระบบการช าระเงินกลางของประเทศ
ไทยให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยใช ้
เลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Wallet ID) เลขทีบ่ัญชีธนาคาร หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ในการระบุ
ผู้รับโอนทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน รวมถึงรองรับการรับช าระเงินของร้านค้า และธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ด้วยต้นทุนทีต่่ าลง และเป็นช่องทางในการจ่ายเงินสวัสดิการ
จากภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นจากหมายเลข
ประจ าตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีก่่อน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 
ทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานของบริการทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต 

บริการพร้อมเพย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทีส่ะดวก ปลอดภัย ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน ดังนี้ 

1.1 ภาคประชาชน สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว สามารถท าได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม ผ่านช่องทางและบริการช าระเงิน
ทีห่ลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ การช าระค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
รวมถึงการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ประชาชนทีไ่ด้รับเงิน
ช่วยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือเงินคืนภาษีจากภาครัฐจะได้รับเงินโดยตรงผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี 
ทีล่งทะเบียนไว้ 

1.2 ภาคธุรกิจ มีช่องทางรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ะดวกรวดเร็วจากการใช้ ID  
ทีล่งทะเบียนไว้ แทนการใช้เลขทีบ่ัญชีเงินฝาก ช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจจากการทีลู่กค้าสามารถ
ช าระเงินได้สะดวกรวดเร็วด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและ SMEs โดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์ ทีส่ามารถ 
รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า 

1.3 ภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลขประจ าตัว
ประชาชน เช่น การโอนเงินสวัสดิการถึงประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของ 
ผู้เสียภาษีท าให้การจ่ายเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริต 
จากการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค 

1.4 เศรษฐกิจในภาพรวม สนับสนุนการลดการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน ลดต้นทุน 
การบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัดและการท าลายธนบัตร 
เพ่ิมความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมถึงเพ่ิมความรวดเร็วคล่องตัว
ในการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ข้อมูลการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถ
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น ามาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดนโยบาย
ช่วยเหลือธุรกิจ และประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

2. โครงการที ่2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2559 : 1-2) ได้อธิบายว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เป็นเครื่องมือส าคัญทีช่่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน และสนับสนุนให้
ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เข้าถึงบริการทางการเงิน หรือการช าระเงินได้อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
เป็นสื่อการช าระเงินที่ประชาชนมีความคุ้นเคยมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 
พบว่าในประเทศที่มรีะดับการพัฒนาประเทศสูง มีการใช้บัตรเดบิตในการช าระเงินแทนเงินสดอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้ประเทศเข้าสู่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
กว้างขวาง ครบวงจร ทั้งในภาคประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐทีต่ิดต่อกับประชาชน อย่างไร
ก็ตาม สภาพแวดล้อมของไทยในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้การใช้บัตรยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าทีค่วร เช่น ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้บัตรเดบิตเพ่ือถอนเงินสดจากเครื่อง
กดเงินสด (ATM) มาเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจ าวันมากกว่าการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช าระค่าสินค้า
และบรกิารทีร่้านค้าโดยตรง รวมทั้งร้านค้าทีร่ับบัตรยังมีไม่แพร่หลายมากนัก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
เขตเมืองและแหล่งท่องเทีย่ว ร้านค้าบางรายเลือกทีจ่ะไม่รับช าระเงินด้วยบัตร หรือรับช าระเงินด้วย
บัตรแต่ก าหนดยอดซื้อขั้นต่ า หรือให้ส่วนลดการช าระด้วยเงินสดมากกว่าการช าระด้วยบัตร เนื่องจาก
ร้านค้ามีภาระค่าธรรมเนียมการรับบัตร (Merchant Discount Rate) และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง
ค่อนข้างสูง นอกจากนี้สถาบันการเงินผู้รับบัตร (Acquirer) ก็มีต้นทุนในการวางเครื่องรับบัตรสูง 
ประกอบกับรูปแบบของธุรกิจทีอ่าจไม่เอ้ือกับร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็ก จึงเลือกให้บริการเฉพาะใน
บางพ้ืนที่ทีอ่ยู่ในเขตเมืองและมีธุรกรรมของบัตรเครดิตเป็นหลัก 

โครงการนี้จึงเป็นการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ าแทนการใช้เงิน
สดเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัด รวมทั้ง
การกระจายอุปกรณ์ รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่อง EDC  
เครื่องรูดบัตรมือถือ (MPOS) ตามความเหมาะสมของร้านค้าและพ้ืนที ่เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือก 
ในการช าระเงินให้กับประชาชน อีกทั้ง จะส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด 
ในทุกภาคส่วน โดยภาครัฐจะรับช าระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
และภาคธุรกิจมากขึ้น และในอนาคตอาจใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจ่ายเงิน
สวัสดิการจากภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจประชาชนและร้านค้า 
ในการใช้บัตรและรับบัตร เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการช าระเงินของประชาชนจาก 
การใช้เงินสดไปสู่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึงและแพร่หลาย ซ่ึงจะช่วยยกระดับ 
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ความเป็นอยู่ของประชาชนและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและประเทศ สอดคล้องกับ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 

โครงการขยายการใช้บัตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่กี่ยวข้องกับ 
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพ่ือส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด 
ในภาคประชาชน รวมถึง ภาคธุรกิจและภาครัฐ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ภาคประชาชน สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
บัตรเดบิต ได้อย่างสะดวก และด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม ทั้งการใช้จ่ายด้วยบัตรแทนการใช้เงินสด 
และการรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐผ่านบัตร 

2.2 ภาคธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจและลดต้นทุนจัดการเงินสดและเช็ค 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับช าระเงินด้วยบัตรได้ด้วยต้นทุนทีต่่ าลง 
ท าให้สามารถบริหารจัดการเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและการทุจริต
จากการใช้เงินสด ซ่ึงจะช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

2.3 ภาครัฐ สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินประสิทธิผลของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
โดยภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้โดยตรง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย  
ลดความซ้ าซ้อน ลดข้อผิดพลาด ซ่ึงท าให้กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน รวมทั้ง มีข้อมูลการใช้จ่ายของประชาชนทีไ่ด้รับความช่วยเหลือ  
เพ่ือน ามาใช้พิจารณาจัดสรรเงินและก าหนดรูปแบบสวัสดิการทีเ่หมาะสม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
มากยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการใช้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐตามที่
รัฐบาลจะก าหนดต่อไป (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการรักษาพยาบาล เป็นต้น)  

3. โครงการที ่3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2559 : 1-2) ได้อธิบายว่า โครงการนี้เป็นการพัฒนา 

การจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Receipt) เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดท าใบก ากับภาษี รวมทั้งการน าส่ง
รายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษีเม่ือมีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment  
(e-Withholding Tax) ทีจ่ะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของภาคเอกชน ในการจัดท าเอกสารและ
การช าระภาษี 

โครงการนี้จะท าให้ในอนาคต เมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment จะมีการเชื่อมโยง
ระบบการช าระภาษีเข้ากับระบบการช าระค่าสินค้าและบริการ ซ่ึงจะเป็นการลดขั้นตอนการช าระภาษี
และการน าส่งเอกสารภาษีอากร โดยจะถือเป็นการช าระภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายเบ็ดเสร็จได้ขณะที่ท า
ธุรกรรมช าระค่าสินค้าและบริการผ่านสถาบันการเงิน โดยหากผู้ประกอบการท าธุรกรรมทางการเงิน
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ผ่านระบบ e-Payment ธนาคารจะท าหน้าที่ในการน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจึงไมมี่ความจ าเป็นทีจ่ะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ 
ท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่ายอีก พร้อมกันนั้นธนาคารจะน าส่งข้อมูลการเงินที่ท าธุรกรรม
และข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรไปในคราวเดียวกันโดยตรง ซ่ึงจะอ านวย 
ความสะดวกในด้านภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ท าธุรกรรมทาง 
การเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย Doing Business  
ทีต่้องการลดจ านวนการติดต่อระหว่างภาครัฐกับเอกชนและการก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 

ในทางปฏิบัติ จากการที่กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริการจัดท า น าส่ง และตรวจสอบ
ข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ะดวกและสอดคล้องกับลักษณะ
ผู้ประกอบการทีห่ลากหลาย จะน ามาสู่ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ดังนี้ 

3.1 ผู้ประกอบการจะจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก
ยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ลดลง เช่น ขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ผู้ประกอบการจะมีช่องทางจัดส่งใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การถ่ายโอนข้อมูล
แบบ Host to Host การถ่ายโอนข้อมูลผ่านผู้ใหบ้ริการ (Service Provider) การถ่ายโอนข้อมูล 
โดยการอัพโหลดข้อมูล การจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร การส่งใบก ากับภาษีผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Simple Centrally 
Signed e-Mail) เป็นต้น 

3.3 ผู้ประกอบการจะมีภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลง 
โดยกรมสรรพากรจะจัดท ารายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติ (Electronic VAT Report) เมื่อข้อมูลภาษี
ซ้ือ-ภาษีขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน 

ทั้งนี้ ในระยะแรกเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายเล็กทีย่ังไม่สามารถจัดท าใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์มีความคุ้นเคยกับการออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรได้
ร่วมกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พัฒนาระบบ Simple Centrally Signed Email เพ่ือให้ 
ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าสามารถจัดส่งใบก ากับภาษีทางอีเมลในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีน่่าเชื่อถือมากขึ้น โดยทีผู่้ประกอบการไม่ต้องจัดซื้อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง 

4. โครงการที ่4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2559 : 1-3) กล่าวว่า โครงการ e-Payment ภาครัฐ 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทีท่ าให้รัฐสามารถ

จ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ทีร่ัฐต้องการให้ความช่วยเหลือโดยตรง 
ถูกกลุ่มเป้าหมายไม่ซ้ าซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการและประเมินผล
ประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บัตรประชาชนเป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถน าไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่าง ๆ หรือน าไปใช้
กับบรกิารต่าง ๆ ของรัฐ เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยแนวทาง
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เริ่มตั้งแต่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีหน้าทีป่รับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้กรมการปกครองตรวจสอบตัวตนและการมีชีวิตของ 
ผู้มีสิทธิ แล้วส่งข้อมูลต่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ แนวทาง
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National  
e-Payment ซึ่งมรีองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การด าเนินงานตามแนวทางข้างต้นเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า “การบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผู้มี 
รายได้น้อย” ซ่ึงเป็นการด าเนินงานในระยะที ่1 และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 เมื่อสามารถ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคมทุกประเภทตามแนวทางข้างต้นแล้ว จะท าให้มฐีานข้อมูลการจ่ายเงิน
สวัสดิการสังคม และสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิแต่ละรายได้รับสวัสดิการสังคมประเภทใดบ้าง  
มีความซ้ าซ้อนหรือไม่ รวมทั้งสามารถบริหารงบประมาณการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยการโอนเงิน และการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค ซ่ึงกรมบัญชีกลางได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการให้บริการรับช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กับส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้มคีวามถูกต้องและรวดเร็ว 

4.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
ประชาชนทีไ่ด้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิตาม 

ทีค่วรได้รับ ในขณะทีภ่าครัฐมีฐานข้อมูลกลางของประชาชนทีค่รบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถ 
บริหารจัดการเงินช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้มั่นใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่างถูกต้อง  
และลดโอกาสเกิดการทุจริต ซ่ึงจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินสวัสดิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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ช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในพ้ืนทีห่่างไกล
ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและบรกิาร e-Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่าย 
ทีเ่หมาะสม ท าให้การโอนเงินและการช าระเงินของประชาชนสามารถท าได้โดยง่าย โดยใช้ 
เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่นอกเหนือจากเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 
และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้โดยง่ายและสะดวกข้ึน 

การเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้คุ้นเคยกับการใช้วิธีการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดมากขึ้น จะท าให้ร้านค้าต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ e-Payment ได้เร็วขึ้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ภาครัฐบริหารจัดการเงิน
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถส่งเงินถึงผู้รับได้โดยตรงและ 
ท าให้กระบวนการรับส่งเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพ่ือลดโอกาส 
การทุจริต 

บทสรุป 
ระบบการช าระเงินแบบออนไลน์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งทีส่ าคัญในระบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ซ่ึงการช าระเงินนี้สามารถใช้ บัตรช าระเงิน แบ่งออกเป็นบัตรเดบิต และบัตรเครดิต ทีธ่นาคารผู้ออก
บัตรให้ ธนาคารออนไลน์ ทีส่ามารถที่ท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านออนไลน์โดยไม่ต้องไปธนาคารด้วยตนเอง 
นอกจากนีย้ังมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเหมือนการเก็บเงินออนไลน์และสามารถซื้อสินค้าต่าง ๆ 
ได้ตามทีห่้างร้านให้บริการ นอกจากนี้ยังมีสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะแตกต่างจากทางกายภาพ แต่ท า
ธุรกรรมได้เช่นกัน ซ่ึงแนวโน้มของสกุลดิจิทัลยังไม่แน่นอน ซ่ึงสกุลเงินดิจิทัลทีน่่าสนใจในปัจจุบัน  
มี Litecoin, Ethereum, Zcash, Dash, Ripple และ Monero เป็นต้น ดังนั้นในส่วนของภาครัฐได้มี
โครงการระบบช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยโครงการ ดังต่อไปนี้ ระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ  
e-Payment ภาครัฐ 

 





ค ำถำมท้ำยบทที่ 6 

1. บัตรเดบิต (Debit Card) และบัตรเครดิต (Credit Cards) แตกต่างกันอย่างไร 
2. บัตรวีซ่า (Visa Card) และบัตรมาสเตอร์ (Master Card) สามารถในประเทศและ

ต่างประเทศได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
3. ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) คืออะไร จงอธิบาย 
4. อะไรคือข้อดีและข้อเสียของการโอนเงินและช าระค่าบริการต่าง ๆ  
5. กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร จงอธิบาย 
6. กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง 
7. กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งแตกต่างกันอย่างไร 
8. แนวโน้มความต้องการเงินตราสกุลดิจิทัลในปัจจุบันมีทิศทางอย่างไร 
9. พร้อมเพย์เป็นการให้บริการประเภทใด มีความส าคัญต่อประเทศอย่างไร 
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

จริยธรรมและกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เนื้อหา 
1. แนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับจริยธรรม 
2. พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับปัญหำในเรื่องของจริยธรรมในสังคม 
3. เครือข่ำยสังคมและควำมเป็นส่วนตัว 
4. แบบจ ำลองส ำหรับจัดระเบียบปัญหำ 
5. ทรัพย์สินทำงปัญญำในพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
6. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยแนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับจริยธรรมได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับปัญหำในเรื่อง

ของจริยธรรมในสังคมได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยเครือข่ำยสังคมและควำมเป็นส่วนตัวได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยแบบจ ำลองส ำหรับจัดระเบียบปัญหำได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยทรัพย์สินทำงปัญญำในพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถสรุปพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 7 เพ่ิมเติม 
6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 7 
7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 



บทที่ 7 

จริยธรรมและกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี 
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมเสมือน (Virtual Behavior) จากกลุ่ม
บุคคลไม่หวังดีทีไ่ด้อาศัยช่องทางออนไลน์ในการเข้ามาล่วงล้ าสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของมนุษย์มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของจริยธรรมในสังคม ควรจะต้องมีการวางกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับเพ่ือป้องปรามปัญหาเหล่านี้ ทีน่ับวันจะมีผลกระทบมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราความเจริญของ
เทคโนโลยี ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพราะ
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของผู้คนทีจ่ะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนี้ การก าหนดกรอบการท างาน
เพ่ือจัดระเบียบปัญหาและการให้ค าแนะน าแกผู่้บริหารในเรื่องความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีจ่ะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานทีไ่ด้รับการยอมรับโดยทั่วกันอย่าง
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 420-421) ได้อธิบายถึงจริยธรรม (Ethics) ว่าเป็นประเด็นส าคัญ

ทีก่ าลังเป็นที่ถกเถียงกันมากทางในสังคมทีว่่าด้วยจริยธรรมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยค าว่า 
“จริยธรรม” เป็นการศึกษาถึงหลักคุณธรรมในการทีบุ่คคลและองค์กรสามารถน าไปใช้ เพ่ือน าไปสู่
ความประพฤติภายใต้เสรีภาพที่มขีอบเขตทีเ่หมาะสม ดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงความถูกต้องดีงาม 
ซึ่งมอียู่ในธรรมชาติของตัวมนุษย์อยู่แล้ว โดยในทุก ๆ สังคมจะเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์หรือกติกาขึ้นมา
และน ามาใช้เป็นบรรทัดฐานของตนเองว่า อะไรเป็นสิ่งดีงาม อะไรคือความถูกต้องและเป็นทีย่อมรับ
และต้องการในสังคม ซ่ึงตรงกับมุมมองทางศาสนาในเรื่องการมีความเกรงกลัวต่อบาป ทั้งนี้บุคคลใด 
ทีมี่พฤติกรรมทีข่ัดต่อจริยธรรม ก็จะถูกสังคมนั้น ๆ ลงโทษ โดยวัฒนธรรมตะวันตกจะมีหลักการ
พ้ืนฐานด้านจริยธรรมอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ 

1. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
เป็นพันธะสัญญาทีว่่าด้วยการท างานให้แก่บุคคล องค์กรหรือสังคม เพ่ือแสดงถึง 

การเรียนรู้จักภาระหน้าทีข่องตนทีจ่ะรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ
ตามทีไ่ด้ตกลงกันไว้ 
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2. การมีจิตส านึกและยอมรับผลการกระท า (Accountability)  
การมีจิตส านึกและยอมรับผลการกระท า หมายถึง การพร้อมทีจ่ะรับผิดและยอมรับผลจาก

การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการปฏิบัติงานใด ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น า เพ่ือหาผู้รับผิดชอบจากการกระท าทีเ่กิดข้ึน (รับทั้งผิดและชอบ) ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล องค์กรหรือสังคมก็ตาม ทั้งนั้นผู้น าทีด่ีย่อมมีจิตส านึกต่อการยอมรับผลการกระท าในฐานะทีต่น
เป็นผู้น า (ผู้บริหาร ผู้น าองค์กรหรือผู้น าประเทศ) ซ่ึงตรงกันข้ามกับผู้น าทีไ่ม่ดี ทีค่อยออกนอกหน้า
เฉพาะผลลัพธ์ของงานออกมาดีเท่านั้น ในขณะเดียวกันหากผลลัพธ์ของงานออกมาไม่ดี ก็จะไม่รับผิด
หรือปัดความผิดไปยังผู้อ่ืน  

3. ความรับผิดชอบในทางกฎหมาย (Liability)  
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มบีทบัญญัติ ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าที่ผิดพลาด

แก่บุคคล องค์กรหรือสังคม  
นอกจากจริยธรรมตาม 3 ข้อข้างต้นแล้ว ในสังคมทีใ่ช้กฎหมายปกครองประเทศ ยังเปิดโอกาส

ให้ผู้ทีถู่กกล่าวหาสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process) เพ่ือให้
เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์กับเจ้าหน้าทีร่ะดับสูง  
เพ่ือเรียกร้องให้พิจารณาคดีความเพ่ือพิสูจน์ ซ่ึงถือเป็นบรรทัดฐานของการน ากฎหมายมาใช้ได้ 
อย่างถูกต้อง ยุติธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับวัฒนธรรมฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะประเทศไทย แนวคิดด้านจริยธรรม 
ทีป่ระกอบด้วยคุณธรรมอ่ืน ๆ อีกหลายประการด้วยกัน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากค าสอนทาง
ศาสนาทีมุ่่งให้มนุษย์ท าแต่ความดี ได้แก ่ความอุตสาหะ ความรู้รักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที  
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความยุติธรรม เป็นต้น 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับปัญหาในเร่ืองของจริยธรรมในสังคม 
พิชญา ตัณฑัยย์ (2558 : 52) นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (2556 : 10) และโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ 

(2556 : 416-417) ได้กล่าวเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับปัญหาในเรื่องของจริยธรรมในสังคม  
ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานทีเ่กี่ยวข้องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อประเด็นในเรื่องของจริยธรรมในสังคมระดับที่ 
คาดไม่ถึง ซ่ึงสามารถสังเกตจากข่าวสารทีเ่ผยแพร่อยู่บนสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ ล้วนให้ข่าวเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสังคมของการใช้งานอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียจ านวนมาก  
ซ่ึงตัวเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตและรวมถึงวิธีการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์
จากการท าธุรกิจทีค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก และจากการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็ได้ส่งผลต่อสิ่งทีเ่คยมีอยู่เดิมเสียระบบไปเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นในเรื่องของสังคมความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเข้าใจ 

จากวิถกีารด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ทีอ่ยู่ภายใต้สังคมข่าวสาร (Information 
Society) อ านาจและความมัง่คั่งทีเ่พ่ิมพูนสูงขึ้น ย่อมข้ึนอยู่กับข้อมูลข่าวสารและความรู้ทีถ่ือเป็น
ศูนย์กลางของทรัพย์สินก็ว่าได้ อีกทั้งการโต้เถียงและความขัดแย้งในข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ 
ก็มากขึ้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  
ทีถู่กสร้างขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่มนุษย์เท่านั้น มันยังมีช่องทางน าเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพ่ือ
กระท าความผิด โจรกรรม และคุกคามทางสังคมได้ และยิ่งมีเทคโนโลยีล้ าหน้ามากเพียงใด ภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ ๆ ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ในท านองเดียวกันกับการที่ได้เกิดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  
ก็ได้น าไปสู่ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ทีรู่้จักกันในนามว่า Cybercrime ทีเ่กี่ยวข้องกับภัยจาก
อินเทอร์เน็ตหรืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมปีระเด็นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
อินเทอร์เน็ตทีมี่ความเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมในประเด็นทางกฎหมายอยู่หลายส่วนด้วยกัน  
ซ่ึงประเด็นปัญหาดังกล่าวได้มีการจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)  
ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถถูกละเมิดสิทธิ์ได้ง่ายมากบนอินเทอร์เน็ตและ

จากผลการละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียเงินจ านวนมากแก่
เจ้าของสิทธิ์ 

2. ความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
แหล่งข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้บริโภคทีเ่กิดจากการเข้าไปท าธุรกรรม ที่ผู้บริโภค

จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงิน
รวมถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต อาจได้รับการถูกเผยแพร่ ซ่ึงถือว่าเป็นการละเมิด
สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในหลาย
ประเทศด้วยกัน มีความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะ
ความกังวลจากหน่วยงานภาครัฐทีไ่ด้เริ่มเข้ามาคุกคามความเป็นส่วนตัวและมีการขยายในวงกว้าง 
มากขึ้น 

3. เสรีภาพในการพูดและการระงับ 
จัดเป็นประเด็นปัญหา ที่มคีวามพยายามเข้าไปควบคุมพฤติกรรมทีน่่ารังเกียจ การกระท า

ผิดต่อกฎหมาย และข่าวสารทีอ่่านเป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต การโต้เถียงซ่ึงก่อนให้เกิด 
ความขัดแย้งในระดับบุคคล องค์กร แม้แตภ่าคการเมือง โดยการปะทะกันเกิดขึ้นได้จากการมีเสรีภาพ 
ในการพูด 



206 

4. การป้องกันการฉ้อโกงแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
มันเป็นเรื่องง่ายในการเข้าถึงผู้คนนับล้านบนอินเทอร์เน็ต จึงน าไปสู่ธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในหลาย ๆ รูปแบบ ดังนั้นสิ่งทีต่ามมาจะเป็นการฉ้อโกงในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นความส าเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงขึ้นอยู่กับกลไกป้องกันการฉ้อโกง
ให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้วย 

เครือข่ายสังคมและความเป็นส่วนตัว 
พชิญา ตัณฑัยย์ (2558 : 30-31) และโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 422-423) ได้อธิบายว่า

เครือข่ายสังคม (Social Networks) ก่อให้เกิดความท้าทายเกี่ยวกับการเก็บรักษาความเป็นส่วนตัว
ของแต่ละบุคคล เพราะว่าเครือข่ายสังคมเป็นเทคโนโลยีทีเ่ปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้คนเปิดเผย
รายละเอียดชีวิตส่วนตัวของผู้ทีใ่ช้งาน (เช่น ความหลงใหล ความรัก ความชื่นชอบ ภาพถ่าย วิดีโอ
และความสนใจส่วนตัว) ทั้งยังมีการแบ่งปันไปยังกลุ่มเพ่ือน ๆ ของผู้ใช้งาน ในขณะทีเ่ครือข่ายสังคม
บางเครือข่ายก็ยังมีการแบ่งปันรายละเอียดส่วนตัวของแต่ละบุคคลให้กับทุก ๆ คนที่อยู่บนเครือข่าย
สังคมเหล่านั้น ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว จะดูเหมือนว่าผู้มีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมล้วน 
มีความสมัครใจหรือยินดีทีจ่ะสละสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน แล้วผู้ใช้งานจะสามารถอ้างสิทธิ์
ความเป็นส่วนตัวทีค่าดหวังไว้ได้อย่างไร ในเมื่อมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวไปหมดแล้ว 

ในความเป็นจริงมีผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) จ านวนมากในเครือข่ายสังคม ทีร่ะมัดระวังตัว
เป็นพิเศษกับกรณีเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยทุก ๆ ครั้งที่เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ระดับชั้นแนวหน้า ได้พยายามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนร่วมในเครือข่าย 
น าไปใช้ประโยชน์จากวิธีการสร้างรายได้ผ่านการโฆษณาและก าหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังเฉพาะบุคคล 
ซ่ึงก็จะได้รับค าปฏิเสธและโวยวายจากเหล่าสมาชิกของเครือข่าย โดยเฉพาะ Facebook ก็จัดเป็น
ตัวอย่างหนึ่งทีผู่้บริหารระดับสูงของทาง Facebook ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว  
จากการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีแก่เหล่าสมาชิกในเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน  
โดยในชว่งเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 ผู้บริหารของ Facebook ไดมี้การเปิดตัวโครงการบีคอน 
(Beacon Program) ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการยักษ์ใหญ่กว่า 40 บริษัทด้วยกัน  
ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะคอยติดตามเหล่าสมาชิกของ Facebook ที่มกีารซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จาก
สถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการผ่านการส่งข่าวสารไปยังเครือข่าย Facebook เพ่ือแบ่งปันข้อมูล
ไปยังเพ่ือน ๆ ของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน สมาชิกหลายแสนคนก็ได้
รวมกลุ่มกันเพ่ือตอบโต้อย่างรุนแรงไปยังโครงการดังกล่าว ซ่ึงต่อมาทางผู้บริหารของ Facebook ก็ได้
ประกาศแก่สมาชิกว่า สามารถเลือกไม่รับข่าวสารและปิดรับบริการได้ ซ่ึงทาง Facebook ก็ออกมา
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ยอมรับข้อผิดพลาด อีกทั้งทีผ่่านมาทาง Facebook ก็ยังเคยถูกฟ้องร้องและถูกสอบสวนจาก
หน่วยงาน FTC (Federal Trade Commission) กับกรณีเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวมาแล้ว 

แบบจ าลองส าหรับจัดระเบียบปัญหา 
Laudon, K. C., Traver, C.G. (2017 : 530) และโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 418-420) ได้

อธิบายแบบจ าลองส าหรับจัดระเบียบปัญหาซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นปัญหาในเรื่องของจริยธรรม
ในสังคมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากจึงยากต่อการจัดแบ่งประเภทเนื้อหาเหล่านั้นได้ทั้งหมด แต่มีอยู่
หนึ่งวิธีทีจ่ะสามารถน ามาใช้เพ่ือจัดระเบียบกับปัญหาดังกล่าว ก็คือ แบบจ าลองมิติด้านศีลธรรมของ
สังคมอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแสดงไว้ดังภาพประกอบ 7.1 

 

ภาพประกอบ 7.1 มิตทิีเ่กี่ยวข้องกับศีลธรรมของสังคมอินเทอร์เน็ตน ามาใช้เป็นแบบจ าลองส าหรับ
จัดระเบียบปัญหาด้านจริยธรรมในสังคม 

ทีม่า :  Laudon, K. C. and Traver, C.G. (2017 : 530) 

จากภาพประกอบ 7.1 หากพิจารณาในระดับบุคคลแล้ว สิ่งทีป่รากฏให้เห็นจะเป็นปัญหาด้าน
จริยธรรมและถัดมาก็จะเป็นค าถามแล้ว “แล้วฉันควรท าอย่างไร” ซ่ึงเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับในสังคม แล้วในที่สุด “พวกเราจะให้สังคมและรัฐบาลท าอย่างไรบ้าง” ส าหรับประเด็นปัญหา
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หรือข้อขัดแย้งทางจริยธรรมที่เผชิญอยู่ในทุกวันนี้ ซ่ึงได้รับเสียงสะท้อนทีจ่ากทางเว็บไซต์ต่าง ๆ 
จ านวนมาก โดยเสียงสะท้อนเหล่านี้ก็ได้ถูกน ามาถกเถียงและน ามาใช้อภิปรายทางในสังคม ทั้งนี้
ประเด็นปัญหาหลัก ทางด้านจริยธรรมในสังคม ทีไ่ด้รับการพัฒนาภายใต้สิ่งแวดล้อมของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีทีผ่่านมา ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติหลัก ๆ คือ 

1. สิทธิด้านข่าวสาร (Information Rights)  
เป็นสิทธิส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับเสรีภาพในสังคมข่าวสาร โดยสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) 

นั้นเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลในการทีจ่ะขออยู่เพียงล าพัง โดยปราศจากการถูกจับตามองหรือถูก
รบกวน ซ่ึงครอบคลุมทั้งสถานทีท่ าการ หรือสิทธิส่วนบุคคลภายในบ้านพักของตน เป็นต้น ทั้งนี้ใน 
การก้าวล้ าสิทธิผู้อ่ืนด้วยความชอบธรรมนั้น จ าเป็นต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบก่อนเสมอ เช่น 
การขออนุญาตบันทึกการสนทนา โดยเฉพาะความต้องการข้อมูลสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงาน
คอลล์เซ็นเตอร์ไปปรับปรุงงานบริการ ซ่ึงถือเป็นเหตุผลอันสมควร 

เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้คุกคามสิทธิส่วนบุคคลโดยหลายคนอาจไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันผู้คน
ทั่วไปก็อาจละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืนได้โดยไม่รูตั้วเช่นกัน ดังนั้นในระดับองค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดสิทธิ 
อันพึงกระท าได้ของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน ทีว่่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภายใน 
สถานประกอบการและองค์กรอ่ืน ๆ  

2. สิทธิด้านทรัพย์สิน (Property Rights)  
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ควรได้รับการคุ้มครองอย่างไร โดยเฉพาะยุคเทคโนโลยี

เว็บไซตแ์ละอินเทอร์เน็ต ทีผู่้คนสามารถคัดลอกงานลิขสิทธิ์และน าไปเผยแพร่ได้ทั่วโลก โดยใช้เวลา
เพียงไม่ก่ีวินาที  

3. ระบบอภิบาล (Governance)  
การกระท าใด ๆ ก็ตามบนอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรอยู่ภายใต้กฎหมาย

ของรัฐบาล โดยกฎหมายทีร่่างไว้ควรมีขอบเขตทีช่ัดเจนว่าอยู่ภายใต้กฎหมายระดับรัฐ ระดับประเทศ
และหรือระดับนานาชาติ 

4. ความปลอดภัยและความสุขของประชาชน (Public Safety and Welfare)  
ภาครัฐควรเตรียมช่องทางในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับ

ประชาชนอย่างเป็นธรรมในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าไปควบคุมเนื้อหาออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อลามก 
อนาจาร หรือสื่อทีเ่กี่ยวข้องกับการพนัน รวมถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความสุขของ
ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ เพราะมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุในท้องถนนทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน 
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เมื่อภาคประชาชน ภาคองค์กร ภาคธุรกิจ ต่างตระหนักถึงความสามารถและบทบาทที่มีอยู่
อย่างจ ากัด รวมถึงสถาบันทางการเมืองก็ได้สนับสนุนกรอบการท างาน เพ่ือน าไปใช้เป็นกฎข้อบังคับ
ในทางการตลาด การธนาคารและกฎหมายพาณิชย์ ซ่ึงผู้ละเมดิสิทธิ์จะได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย 
แต่เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 
ของมนุษยม์ากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคล ภาคธุรกิจ และสถาบันทางการเมือง ต่างก็ก าลังเผชิญกับ
พฤติกรรมการละเมิดสิทธิ์ในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือ 
ดาวน์โหลดหรือคัดส าเนาเพลงดิจิทัลจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องเสียเงิน ท าให้ค่ายเพลงซ่ึงเป็นภาคธุรกิจ
ต้องสูญเสียรายได้จ านวนมหาศาล ในขณะทีส่ถาบันทางการเมืองจะเป็นต้องออกกฎหมายควบคุม 
การละเมิดสิทธิ์ทีเ่กี่ยวกับเพลงดิจิทัล ซ่ึงแต่ละประเทศต่างก็มีกฎข้อบังคับทีแ่ตกต่างกันออกไป 

ทรัพย์สินทางปัญญาในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พิชญา ตัณฑัยย์ (2558 : 159-162) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2560 : 

3-5) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นผลงานทีเ่กิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทีจ่ัดได้ว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง 
โดยผลงานสร้างสรรค์อาจอยู่ในรูปของงานประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปะ สัญลักษณ์ ชื่อ รูปภาพและ
งานออกแบบทีถู่กน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญายังสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ 

1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)  
เป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ผ่านการประดิษฐ์คิดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ทีเ่กี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร (Patents) เครื่องหมายการค้า (Trademarks)  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถึงระบุถึงแหล่งก าเนิด ด้วย 
การคุ้มครองชื่อหรือเครื่องหมายทีเ่ป็นชื่อเมืองหรือท้องถิ่นทีน่ ามาใช้ก ากับบนฉลากสินค้าต่าง ๆ  

1.1 สิทธิบัตร (Patents)  
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญทีร่ัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) 

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มลีักษณะตามทีก่ฎหมายก าหนด ถือเป็นสิทธิพิเศษ
ที่ใหผู้้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิในการผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าแต่เพียง 
ผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

ทั้งนี้ การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ 
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากเดิม ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑท์ีแ่ตกต่างไปจากเดิม 
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กรณตัีวอย่างของ Amazon.com ทีไ่ด้จดทะเบียนสิทธิบัตรใต้ชื่อว่า “1-Click”  
ทีลู่กค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ทาง Amazon  
จะได้รับความคุ้มครองจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 จนสิ้นสุดที่ป ีค.ศ. 2017  
นับได้ว่าสิทธิบัตรฉบับนี้ได้สร้างความได้เปรียบในธุรกิจให้แก่ผู้ถือครองอย่าง Amazon เป็นอย่างมาก 
เพราะอย่างน้อยผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่ ๆ ทีค่ิดจะน า 1-Click Ordering มาใช้
ก็ไม่ได้เพราะขัดต่อกฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตรทีป่กป้องสิ่งประดิษฐ์จากเจ้าของ ท าให้ผู้ที่คิดจะ
น ามาใช้ต้องรอไปอีกนานหรือต้องเลี่ยงไปใช้วิธีอ่ืนแทน 

1.2 แบบผังภูมขิองวงจรรวม (Layout Designs of Integrated Circuit) 
แบบผังภูมขิองวงจรรวม หมายถึง แผนผังหรือแบบทีท่ าขึ้นเพ่ือแสดงถึงการจัดวาง

และการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวน าไฟฟ้า ตัวต้านทาน ไอซี (Integrated 
Circuit : IC) เป็นต้น ลักษณะงานทีจ่ดทะเบียนจะต้องเป็นงานทีผู่้สร้างสรรค์ต้องออกแบบเอง  
ไมเ่ป็นทีรู่้จักกันโดยทั่วไป หรืออาจท าข้ึนโดยน าชิ้นส่วนเดิมมาจัดวางใหม่ 

1.3 เครื่องหมายการค้า (Trademarks)  
เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเฉพาะ ที่ใช้ระบุสินค้าหรือ

บริการให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือแยกแยะได้ถึงความแตกต่าง โดยเครื่องหมายการค้าสามารถน าไปใช้ 
โดยบุคคล ภาคธุรกิจ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ เพ่ือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งทีม่า การแยกแยะ 
ความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของตนจากบรรดาสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ นอกจากนี้
เครื่องหมายการค้าปกป้องถึงถ้อยค า ชื่อ สัญลักษณ์ เสียง กลิ่น หรือสีทีใ่ช้แยกความแตกต่าง 
ในตัวสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย เพ่ือบ่งชี้ถึงแหล่งทีม่าของสินค้าเหล่านั้นด้วย 

หากพิจารณาแล้ว ทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจะมีความคล้ายคลึงกัน  
คือ มีการใช้สัญลักษณ์เพ่ือระบุถึงความแตกต่างในตัวสินค้าและบริการ แตจ่ะมีความแตกต่างกัน 
ตรงทีเ่ครื่องหมายการค้านั้นสามารถต่อสัญญาเพ่ือใช้งานได้ตลอดไป ตราบใดทีเ่ครื่องหมายเหล่านั้น 
ยังคงถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ ในขณะทีส่ิทธิบัตรจะมีอายุคุ้มครองตามก าหนดเวลา เช่น สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่
วันขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน อาจด าเนินการ 
ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เพ่ือป้องกันผู้อ่ืนลักลอบน าเครื่องหมาย
การค้าของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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ภาพประกอบ 7.2 เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ  
ทีม่า :  Sood, S. S. (2015 : 1) 

1.4 ความลับทางการค้า 
ความลับทางการค้า (Trade Secret) หมายถึง ข้อมูลการค้าทีย่ังไม่เป็นทีรู่้จักกัน

โดยทั่วไป หรือเข้าถึงไม่ได้ในกลุ่มคนทีเ่กี่ยวข้อง และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้น 
เป็นความลับและผู้ควบคุมได้ใช้มาตรการทีเ่หมาะสม หรือมีการด าเนินการตามความสมควรเพ่ือรักษา
ข้อมูลนั้น ไว้เป็นความลับ ความลับทางการค้าแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านอุตสาหกรรม และด้าน 
การพาณิชย์ 

ความลับทางการค้านั้นย่อมโอนสิทธิให้แก่กันได้ เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิ 
ทีจ่ะเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซ่ึงความลับทางการค้า หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนเปิดเผย โดยจะก าหนด
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวให้เป็นความลับต่อไปก็ได้ 

1.5 ชื่อทางการค้า 
ชื่อทางการค้า (Trade Name) หมายถึง ชื่อทีใ่ช้ในการประกอบกิจการ เช่น โออิชิ 

มาลี ฮอนด้า โตโยต้า ชายสี่หมี่เก้ียว โรตีนายหัว เป็นต้น 
1.6 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ 
สิ่งอื่นใดที ่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าทีเ่กิดจากแหล่งภูมิศาสตร์
นั้นเป็น สินค้าที่มคีุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น โดยมี 
ความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและพ้ืนที ่เช่น โอ่งราชบุรี มีดอรัญญิก ส้มบางมด สับปะรดภูเก็ต  
ไข่เค็มไชยา เป็นต้น 
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2. ลิขสิทธิ์ (Copyright)  
ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงาน

วรรณกรรมหรืองานประดิษฐ์ งานศิลปะ นวนิยาย กลอนกวี ภาพยนตร์ งานเพลง ภาพถ่าย  
งานประตมิากรรมและงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะอ้างถึง
ขอบเขตทางกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย
ลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องการค้า กฎหมายความลับทางกฎหมาย ความลับทางการค้า และอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือการออกใบอนุญาต และการแข่งขันทีไ่มเ่ป็นธรรม 
นอกจากนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอาจเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ที่มผีลต่อความรู้สึก 
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยมันมีผลต่อวิชาความรู้ต่าง ๆ ทั้งงานด้านการแสดง การถ่ายทอดเสียง
และภาพ การโฆษณา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโลก
ธุรกิจทีค่วรได้รับการปกป้อง (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2559 : 1-2; พนิดา พานิชกุล : 2556 : 56) อันได้แก่ 

2.1 การละเมิดลิขสิทธิ์และการป้องกัน (Copyright Infringement and Protection) 
ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานทีผู่้สร้างสรรค์ได้

ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนในการสร้างสรรค์  
โดยไม่ได้ลอกเลียนงานจากคนอ่ืน ส าหรับงานสร้างสรรคท์ี่ตรงตามประเภททีก่ฎหมายลิขสิทธิ์ให้ 
ความคุ้มครองผู้สร้างสรรคจ์ะได้รับความคุ้มครองในทันททีี่ได้สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน  
โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไดใ้ห้ความคุ้มครองแกง่านสร้างสรรค์ 9 ประเภท ตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 

2.1.1 งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัยและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

2.1.2 งานนาฏกรรม เช่น ท่าร าและท่าเต้น 
2.1.3 งานศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายและ

ศิลปะประยุกต์ 
2.1.4 งานดนตรีกรรม เช่น ท านอง ท านองและเนื้อร้อง 
2.1.5 งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปและซีดี 
2.1.6 งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีซีดี ดีวีดี ที่มภีาพหรือมีทั้งภาพและเสียง 
2.1.7 งานภาพยนตร์ 
2.1.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
2.1.9 งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์หรือศิลปะ 
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ดังนั้นผู้ละเมิดในการสร้างสรรคท์ีเ่ข้าข่ายงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทข้างต้น ไม่ว่าจะ
เป็นการละเมิดสิทธิ์ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือการน าไปใช้โดยไม่ไดก้ารรับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์
อย่างเป็นทางการ จะถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ซ่ึงเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับ 
ความคุ้มครองจากกฎหมาย จึงสามารถฟ้องร้องต่อผู้ละเมิดฐานผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

ในปัจจุบันมีคดีความเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์อยู่จ านวนมากหลายประเภท 
ตัวอย่างเช่น เพลง MP3 รวมถึงมิวสิควิดีโอต่าง ๆ ผู้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก
อินเทอร์เน็ต หรือจากการแบ่งปันบนเครือข่ายสังคม ด้วยเหตุดังกล่าวอุตสาหกรรมค่ายเพลงย่อม
ได้รับความเดือดร้อน เพราะส่งผลต่อรายได้โดยตรง รวมถึงความพยายามและความทุ่มเทจากเจ้าของ
ผลงานทีไ่ด้สร้างสรรค์งานและลงทุนด้วยเม็ดเงินจ านวนมาก แต่กลับได้รับการท าซ้ า ลอกเลียน หรือ
ถูกลักลอบน าแนวคิดไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ ซ่ึงปัญหาเหล่านี้
จัดเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน ทีห่น่วยงานต่าง ๆ ก็ได้พยายามเข้ามาช่วยป้องกันเพ่ือลดปัญหา
ดังกล่าวและในการน ากฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้ ก็จัดเป็นการป้องกันทีด่ีวิธีหนึ่งแตก็่ใช้งานได้เพียง 
ระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้ใช้ในหลาย ๆ ประเทศก็ยังอยากได้ใช้ของฟรี อีกทั้งเทคโนโลยีและช่องโหว่
ต่าง ๆ ก็ล้วนเอื้อต่อการกระท าผิดกฎหมายได้ง่ายและมากขึ้น 

โดยล าพังการน ากฎหมายมาบังคับใช้อย่างเดียวคงไม่ได้ ดังนั้นวิธีที่ดีทีสุ่ดก็คือ  
การป้องกันการคัดลอกทีตั่วข้อมูลนั้น ๆ โดยตรง จึงก่อเกิดการคิดค้นเทคโนโลยี การท าภาพลายน้ า
ดิจิทัล (Digital Watermarking) ขึ้นมาเพ่ือป้องกันหรือจ ากัดการใช้งาน ด้วยการแอบน าสัญญาณ
เฉพาะทีส่ร้างข้ึน ไปแทรกอยู่ในสัญญาณเสียง ภาพ หรือวิดีโอ ส าหรับสัญญาณข้อมูลทีแ่ทรกเข้าไป 
จะอยู่ในรูปของบิตข้อมูล ทีใ่ช้บ่งบอกถึงแหล่งทีม่าหรือข้อมูลลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เทคโนโลยีการป้องกัน 
ยังครอบคลุมถึงอุปกรณ์ทีน่ ามาใช้เป็นเครื่องเล่น โดยอุปกรณ์เครื่องเล่นจะมีความสามารถ 
ในการตรวจสอบลายน้ าดิจิทัลก่อนเล่นเสมอและในทันทีทีน่ าข้อมูลหรือสื่ออย่างแผ่นเพลง MP3  
ทีล่ะเมิดลิขสิทธิ์เข้าเครื่องก่อน หากเครื่องอ่านตรวจสอบพบว่าเป็นแผ่นละเมิด ก็จะไม่สามารถเล่น
หรือเปิดฟังไดใ้นทีสุ่ด 

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเทคโนโลยี การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Rights Management : 
DRM) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจัดการสิทธิ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทีช่่วยให้ผู้ผลิต เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ 
ผู้ให้บริการเนื้อหา เช่น ร้านค้าออนไลน์สามารถควบคุมวิธีใช้ การจ ากัดการใช้งานและเผยแพร่เนื้อหา
เหล่านั้น โดยสิทธิ์แต่ละรายการ ผู้ให้บริการเนื้อหาจะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ตามขอบเขตเฉพาะ เช่น 
สิทธิ์ในการเล่นเพลงได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งเฉพาะบนคอมพิวเตอร์และสิทธิ์ในการบันทึกเพลงลง 
ในซีดีได้เพียงสองครั้ง เป็นต้น 
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2.2 รูปลักษณ์และความรู้สึก (Look and Feel) 
คดคีวามเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านรูปลักษณ์และความรู้สึก จัดเป็น 

การละเมิดลิขสิทธิ์ในประเด็นหนึ่งที่มคีวามละเอียดอ่อนและน่าสนใจ ในเรื่องของความคิดและ
ความรู้สึกทีแ่สดงออกมาโดยเฉพาะการแสดงออกถึงความรู้สึกจัดเป็นสิ่งทีไ่ม่สามารถน ามาเป็นลิขสิทธิ์
ได้ โดยในปี ค.ศ. 1988 บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ ได้ท าการฟ้องร้องบริษัทไมโครซอฟท์ ในฐานะ
ละเมิดลิขสิทธิ์ จากการลอกเลียนแบบอินเทอร์เฟสของเครื่องแมคอินทอชซ่ึงเกี่ยวข้องกับการโต้กับกับ
ผู้ใช้ในรูปแบบ GUI รวมถึงการแสดงผลบนจอภาพในรูปแบบหน้าต่างทับซ้อนกัน ที่ทางไมโครซอฟท์
น าไปใช้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ซ่ึงคดีฟ้องร้องดังกล่าวได้มีการต่อสู้ยืดเยื้อกันยาวนานเกือบปี  
แตบ่ทสรุปท้ายสุด คือ ทางแอปเปิลคอมพิวเตอร์ก็ล้มเหลวจากการฟ้องร้องในครั้งนีใ้นทีสุ่ด  

2.3 การใช้งานอย่างเป็นธรรม (Fair Use Doctrine)  
ลิขสิทธิ์ในท านองเดียวกันกับสิทธิ์ทั้งหมดจะไม่สมบูรณ์ได้ หากมีการไปปฏิบัติโดย

เคร่งครัดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสังคมในเรื่องการยับยั้งสิทธิ์เสรีภาพใน 
การคิดและแสดงออก ท าให้เกิดกรณีการใช้งานอย่างเป็นธรรมเกิดข้ึน โดยหลักการใช้งานอย่างเป็น
ธรรม จะอนุญาตให้ครูและนักเรียนสามารถน าวัสดุลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตมาใช้งานได้ 
ในบางโอกาสให้พิจารณาจากตาราง 7.1 ซ่ึงได้อธิบายถึงปัจจัย 5 ประการ ที่ศาลได้พิจารณาประเมิน
ถึงสิ่งใดว่าเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม 

ตาราง 7.1 การพิจารณาถึงการใช้งานโดยชอบธรรมเพ่ือน าไปสู่การปกป้องลิขสิทธิ์ 

ปัจจัยการใช้งาน 
โดยชอบธรรม 

ความหมาย 

ลักษณะการใช้งาน การใช้งานโดยไม่หวังผลก าไร หรือน าไปใช้เพื่อการศึกษา เมื่อเทยีบกบั 
การน าไปใช้เพื่อหวังผลก าไร 

ลักษณะของงาน งานสร้างสรรคต์่าง ๆ อย่างละคร หรือนวนิยาย จะไดร้ับการคุม้ครองมากกว่า
เมื่อเทียบกับข้อเท็จจริงทีป่รากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ ์

ปริมาณของงานทีน่ ามาใช ้ อนุญาตใหน้ าบทกวีต่าง ๆ จากหนงัสือเพียงหน้าใดหน้าหนึ่งมาใช้ได้ แต่ห้ามน า
บทกวีทั้งหมดที่มอียู่ตามบทต่าง ๆ ในหนังสือมาใช้ 

ผลกระทบทางการตลาดจาก
การน ามาใช้ 

เมื่อน ามาใช้ จะสร้างความเสียหายต่อผลิตภณัฑเ์ดิมหรือไม ่
เป็นผลติภณัฑ์ทีเ่คยเกิดอันตรายจากการใช้งานมาแล้วใช่หรือไม ่

บริบทของการใช้งาน น าไปใช้ในระยะเวลาสั้น การน าไปใช้ในห้องเรียน เมื่อเทียบกับ 
ความตั้งใจละเมิด 

ทีม่า :  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2556 : 427)  
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
จากพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2551 : 3-20) ได้อธิบายว่า เมื่อมี 

การน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้องมีการรับรองสถานะ 
ทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Legal Recognition of Data Message) ให้เสมือนเทียบเท่า
หนังสือหรือหลักฐานที่เป็นเอกสารจริง ๆ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ จะต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทีน่านาประเทศให้การยอมรับ ดังนั้นในฐานะทีป่ระเทศไทยทีพ่ร้อม
เปิดรับเทคโนโลยีดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ขึ้นมา 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 
ตอนที ่112 ก หน้า 26 ในวันที ่4 ธันวาคม 2554 ซึ่งเริ่มเริ่มบังคับใช้วันที ่3 เมษายน 2545 และได้
แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นฉบับที ่2 ใน พ.ศ. 2551 และเริ่มบังคับใช้วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมเีนื้อหา
ใจความส าคัญ ดังนี้  

1. หลักการทั่วไปของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้ถูกยกร่างขึ้นตามแนวทาง

กฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ทีเ่ป็น
กฎหมายทีน่านาประเทศให้การยอมรับและใช้เป็นแนวทางทางในการยกร่างกฎหมาย โดยมีหลักการ
พ้ืนฐานส าคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ 

1.1 หลักความเท่าเทียมกัน หมายถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างการใช้เอกสาร 
ในรูปกระดาษกับการใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ
เอกสารกระดาษ หรือจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ก็จะต้องมีผลทางกฎหมายทีเ่ท่าเทียมกัน  

1.2 หลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี รวมถึงหลักการความเป็นกลางของสื่อ  
เป็นหลักการทีว่่าด้วย ในการติดต่อสื่อสารจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ ส าหรับกฎหมายฉบับนี้เปิดกว้างในการรองรับการติดต่อสื่อสารผ่านวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ รูปแบบ กล่าวคือ บางครั้งอาจมีการจัดท าข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล
หรือบางครั้งอาจติดต่อสื่อสารผ่านโทรสาร หรือติดต่อผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่มีการสั่งให้โปรแกรม
ด าเนินงานแทนโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวางหลักการเพ่ือรองรับเทคโนโลยีทั้งหมดในปัจจุบันและ 
ทีก่ าลงัจะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคตด้วย 

2. โครงสร้างของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื้อหาในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในแต่ละหมวดซึ่งภายในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยมาตราต่าง ๆ ทีน่ ามาบังคับใช้ในทางกฎหมาย 
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อย่างไรก็ตาม ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้จ าเป็นต้องรู้ค านิยามความหมายของ 
ค าส าคัญ ๆ ทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงระบุไว้ในมาตรา 4 ประกอบด้วย 

ธุรกรรม หมายความว่า การกระท าใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและทางพาณิชย์ 
หรือในการด าเนินงานของรัฐตามทีก่ าหนดในหมวด 4 

อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรืออ่ืนใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้ 
วิธีการทางแสง วิธีการแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ข้อความ หมายความว่า เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร 
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบใดทีส่ื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ  

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ข้อความทีไ่ด้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือ
โทรสาร 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า อักษร อักขระ ตัว เลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืนใด
ทีส่ร้างข้ึนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นและเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับ
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ระบบข้อมูล หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้มาตรการทีใ่ช้ไว้ล่วงหน้า 

ผู้ส่งข้อมูล หมายความว่า บุคคลซ่ึงเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะ 
มีการเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือส่งไปตามวิธีการทีผู่้นั้นก าหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลทีเ่ป็นสื่อกลางส าหรับอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ผู้รับข้อมูล หมายความว่า บุคคลซ่ึงผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลทีเ่ป็นสื่อกลางส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
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บุคคลทีเ่ป็นส่ือกลาง หมายความว่า บุคคลซ่ึงกระท าในนามผู้อ่ืนในการส่ง การรับ หรือ
การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดโดยการเฉพาะ รวมถึงให้บริการอ่ืนทีเ่กี่ยวกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ใบรับรอง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอ่ืนใด ซ่ึงยืนยันความเชื่อมโยงระหว่าง
เจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูล ส าหรับใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าของลายมือชื่อ หมายความว่า ผู้ซ่ึงถือข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 

คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง หมายความว่า ผู้ซ่ึงอาจกระท าการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรองหรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออ่ืนและ 
มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจทีต่ั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกาและหมายความถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมอี านาจหน้าทีด่ าเนินงาน
ของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ  

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส าหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับนี้ ยังมีการแบ่ง
ออกเป็น 6 หมวดหลัก ๆ ด้วยกัน ซ่ึงเป็นไปตามรายละเอียดและมาตราต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ : ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นบทบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการท างานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรา ๗ – มาตรา ๒๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรา ๗ ห้ามมใิห้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด 

เพียงเพราะเหตุผลที่ข้อความนั้นอยูใ่นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรา ๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณทีี่กฎหมายก าหนดให้การใด 

ต้องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท าข้อความเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทีส่ามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ
นั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสารมาแสดงแล้ว  

ในกรณทีี่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์หากได้มีการช าระเงินแทนหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีห่น่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงเกี่ยวข้องประกาศ ก าหนดให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมลีักษณะ 
เป็นตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะก าหนดกรอบและแนวทาง 
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เพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้ (มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)  

มาตรา ๙ ในกรณทีีบุ่คคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า 

(๑) ใช้วิธีการทีส่ามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือ
ชื่อ รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตนและ 

(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการทีเ่ชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือ
ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยค านึงถึงพฤตกิารณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี วิธีการทีเ่ชื่อถือได้ 
ตาม (๒) ให้ค านึงถึง 

(ก) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบตัุวบุคคล  
สภาพพร้อมใช้งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่ก าหนดไว้ 
ในกฎหมายระดับ ความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การปฏิบัติตาม
กระบวนการในการระบุตัว บุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการทีใ่ช้ 
ในการระบุตัวบุคคลในการท าธุรกรรม วิธีการระบตัุวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มกีารท าธุรกรรมและ
ติดต่อสื่อสาร  

(ข) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมทีท่ า จ านวนครั้งหรือความสม่ าเสมอ 
ในการท าธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติความส าคัญ มูลค่าของธุรกรรมทีท่ า หรือ 

(ค) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร 
ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม (มาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)  

มาตรา ๑๐ ในกรณทีี่กฎหมายก าหนดให้น าเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่
เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้น าเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
หลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ให้ถือว่าได้มีการน าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว  

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการทีเ่ชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความ
ตั้งแตก่ารสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 

(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้ 
ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซ่ึงไมมี่ผลต่อความถูกต้อง 
ของข้อความนั้น 
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ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑)  
ให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทีเ่กี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น 

ในกรณทีี่มีการท าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งส าหรับใช้อ้างอิง 
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มอี านาจตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้ 

มาตรา ๑๑ ห้ามมใิห้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานใน 
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาหรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น  
ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการทีใ่ช้สร้าง เก็บรักษาหรือสื่อสารข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ 
ลักษณะหรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤตกิารณ์ทีเ่กี่ยวข้องทั้งปวง  

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณทีีก่ฎหมายก าหนดให้เก็บรักษา 

เอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
ไดมี้การเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว  

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมาย 
ไม่เปลี่ยนแปลง  

(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ป็นอยู่ในขณะทีส่ร้าง ส่ง หรือ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบทีส่ามารถแสดงข้อความทีส่ร้าง ส่ง หรือได้รับ 
ให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้และ 

(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนทีร่ะบุถึงแหล่งก าเนิดต้นทางและปลายทางของข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนวันและเวลาทีส่่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี  

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งหรือ 
รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

หน่วยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด อาจก าหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ 
แย้งกับบทบัญญัตใินมาตรานี้ 
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มาตรา ๑๒/๑ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับ 
เอกสารหรือข้อความที่ไดมี้การจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม  

การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรค
หนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๓ ค าเสนอหรือค าสนองในการท าสัญญาอาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้และ
ห้ามมใิหป้ฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุทีส่ัญญานั้นได้ท าค าเสนอหรือ 
ค าสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือค าบอกกล่าวอาจ 
ท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด ให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้นั้นน า ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ส่งข้อมูล หากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งโดย 

(๑) บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือ 
(๒) ระบบข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ส่งข้อมูลได้ก าหนดไว้ 

ล่วงหน้าให้สามารถท างานไดโ้ดยอัตโนมัติ 
มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบทีจ่ะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบทีจ่ะ

ด าเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ ถ้า  
(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล หรือ  
(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้รับข้อมูลได้รับนั้นเกิดจากการกระท าของบุคคลซ่ึงใช้วิธีการ 

ทีผู่้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซ่ึงบุคคลนั้นได้ล่วงรู้ 
โดยอาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ส่งข้อมูล  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ถ้า  
(๑) ในขณะนั้นผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้รับข้อมูล

ได้รับนั้น ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูลและในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรทีจ่ะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งนั้น หรือ 

(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือด าเนินการตามวิธีการทีไ่ด้
ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 
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มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและ
ผู้รับข้อมูล ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลและ
สามารถด าเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรหรือด าเนินการตามวิธีการทีไ่ด้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบทีจ่ะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยก
จากกันและสามารถด าเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชุดนั้นจะซ้ ากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหนึ่งและผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ า หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือ
ด าเนินการตามวิธีการทีไ่ด้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๙ ในกรณทีี่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ 
ร้องขอหรือตกลงกับผู้รับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะทีส่่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้  

(๑) ในกรณทีีผู่้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรปูแบบหรือ
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจท าได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดย
ระบบข้อมูลทีท่ างานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือด้วยการกระท าใด ๆ ของผู้รับข้อมูล 
ซ่ึงเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว  

(๒) ในกรณทีีผู่้ส่งข้อมูลก าหนดเงื่อนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อ
ได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไมมี่การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูล
จะได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว  

(๓) ในกรณทีีผู่้ส่งข้อมูลมิได้ก าหนดเงื่อนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้ 
รับการตอบแจ้งการรับนั้นภายในเวลาทีก่ าหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณี
ทีม่ิได้ก าหนดหรือตกลงเวลาไว้ 

(ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งค าบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับ
และก าหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับและ 

(ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่ง
ข้อมูล บอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบทีจ่ะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้มีการส่งเลย
หรือผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอื่นใดทีผู่้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณทีีผู่้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐานว่า 
ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมใิห้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้รับข้อมูลได้รับนั้นถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้ส่งข้อมูลได้ส่งมา 
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มาตรา ๒๑ ในกรณทีีป่รากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองว่าข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อก าหนดทางเทคนิคทีผู่้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลง 
หรือระบุไว้ในมาตรฐานซ่ึงใช้บังคับอยู่ ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีส่่งไปนั้นได้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว  

มาตรา ๒๒ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้
เข้าสู่ระบบข้อมูลทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา ๒๓ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รับข้อมูลได้ก าหนดระบบข้อมูลทีป่ระสงคจ์ะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ 
โดยเฉพาะ ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาทีข่้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ 
เข้าสู่ระบบข้อมูลทีผู่้รับข้อมูลได้ก าหนดไว้นั้น แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบ
ข้อมูลอ่ืนของผู้รับข้อมูลซ่ึงไม่ใช่ระบบข้อมูลทีผู่้รับข้อมูลก าหนดไว้ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มีผลนับแต่เวลาทีไ่ด้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานทีอี่กแห่งหนึ่ง
ต่างหากจากสถานที่ทีถ่ือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่า ได้ส่ง ณ ที่ท าการงานของผู้ส่ง
ข้อมูล หรือได้รับ ณ ที่ท าการงานของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี 

ในกรณทีีผู่้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ท าการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ท าการงานที่
เกี่ยวข้องมากทีสุ่ดกับธุรกรรมนั้นเป็นทีท่ าการงานเพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่สามารถ
ก าหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับทีท่ าการงานแห่งใดมากทีสุ่ด ให้ถือเอาส านักงานใหญ่เป็นสถานที่
ทีไ่ด้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ในกรณทีี่ไม่ปรากฏทีท่ าการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติ 
เป็นสถานที่ทีส่่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทาง 
โทรเลขและโทรพิมพ์หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดทีไ่ด้กระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยทีก่ าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการทีเ่ชื่อถือได้ 

หมวด ๒ : ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงหน้าที่ของบุคคล

ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรา ๒๖ ถึง มาตรา ๓๑ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มลีักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ชื่อถือได้ 

(๑) ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อ 
โดยไมเ่ชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพทีน่ ามาใช้ 

(๒) ในขณะสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไมมี่การควบคุมของบุคคลอ่ืน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทีเ่กิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นับแต่เวลาทีไ่ด้สร้างขึ้น 
สามารถจะตรวจพบได้และ 

(๔) ในกรณทีี่กฎหมายก าหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพ่ือรับรอง 
ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถ
ตรวจพบ ได้นับแต่เวลาทีล่งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจ ากัดว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดทีแ่สดงได้ว่าเป็นลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ชื่อถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๒๗ ในกรณมีีการใช้ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้าง 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีจ่ะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือชื่อต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให้มีการใช้ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) แจ้งให้บุคคลทีค่าดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะกระท าการใดโดยขึ้นอยู่กับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ  

(ก) เจ้าของลายมือชื่อรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
นั้น สูญหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

(ข) เจ้าของลายมือชื่อรู้จากสภาพการณ์ทีป่รากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูล 
ส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สูญหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือ 
ถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

(๓) ในกรณมีีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ 
ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระส าคัญทั้งหมด  
ซ่ึงกระท าโดยเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการก าหนด 
ในใบรับรอง 

มาตรา ๒๘ ในกรณมีีการให้บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มผีลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติทีต่นได้แสดงไว้ 
(๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ 

การแสดงสาระส าคัญทั้งหมดทีต่นได้กระท าเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มี 
การก าหนดในใบรับรอง 

(๓) จัดให้มวีิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการแสดงสาระส าคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การระบผุู้ให้บริการออกใบรับรอง 
(ข) เจ้าของลายมือชื่อซ่ึงระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง 
(ค) ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้ได้ในขณะหรือก่อนที่มี 

การออกใบรับรอง 
(๔) จัดให้มวีิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบกรณี

ดังต่อไปนี้ จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 
(ก) วิธีการทีใ่ช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ 
(ข) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการน าข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับรอง 
(ค) ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหาย 

ถูกท าลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(ง) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดทีผู่้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้ 
(จ) การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือชื่อส่งค าบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒)  
(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองทีท่ันกาล 

(๕) ในกรณทีี่มบีริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการที่ใหเ้จ้าของลายมือชื่อสามารถ 
แจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณทีี่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้น 
ต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทันกาล 

(๖) ใช้ระบบ วิธีการและบุคลากรทีเ่ชื่อถือได้ในการให้บริการ 
มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ วิธีการและบุคลากรตามมาตรา ๒๘ 

(๖) ให้ค านึงถึงกรณดัีงต่อไปนี้  
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากรและสินทรัพย์ที่มีอยู่  
(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรองและการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการนั้น  
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(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือชื่อทีร่ะบุในใบรับรองและผู้ที่อาจ 
คาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง  

(๕) ความสม่ าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ  
(๖) องค์กรที่ให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่

ของสิ่งทีก่ล่าวมาใน (๑) ถึง (๕)  
(๗) กรณีใด ๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
มาตรา ๓๐ คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการด าเนินการตามสมควร ดังนี้  

(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้หรือการเพิกถอนใบรับรองและ  
(ข) ปฏิบัติตามข้อจ ากัดใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับใบรับรอง  

มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้อง 
ค านึงถึง 

(๑) สถานทีอ่อกใบรับรองหรือสถานทีส่ร้างหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ  
(๒) สถานทีท่ าการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มผีลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรอง 

ทีอ่อกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบทีเ่ชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบทีเ่ชื่อถือได้
ตามพระราชบัญญัตินี้  

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศ 
เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้ลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบทีเ่ชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบทีเ่ชื่อถือได้ตามพระราชบัญญัตินี้  

ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเชื่อถือได้ตามวรรคสอง 
หรือวรรคสาม ให้ค านึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องประกอบด้วย 

หมวด ๓ : ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรา ๓๒ ถึง มาตรา ๓๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

แตใ่นกรณีทีจ่ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ 
ในการเสริมสร้างความเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเพ่ือป้องกันความเสียหาย
ต่อสาธารณชน ให้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการทีต่้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้  



226 

ในการก าหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตาม 
วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกันความเสียหายตามระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น  

ในการนี้จะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้  

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มกีารรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนตามความเหมาะสมและน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๓ ในกรณทีี่มพีระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการทีต่้องแจ้งให้ทราบ หรือต้องขึ้นทะเบียน ให้ผู้ทีป่ระสงค์ 
จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามทีก่ าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น  

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาและเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือ 
รับขึ้น ทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียน
ในวันที ่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียนและให้ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา ตรวจพบ 
ในภายหลังว่าการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มอี านาจสั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้น
ทะเบียน แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ด้รับค าสั่งดังกล่าว  

ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่แก้ไขการแจ้งหรือข้ึนทะเบียนให้ถูกต้องหรือ 
ครบถ้วนตามวรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม  
ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยค านึงถึง 
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด และในกรณทีีเ่ห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้ผู้นั้น
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 

หลักเกณฑใ์นการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด
และถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมและ
ในกรณีไมมี่เจ้าหน้าทีด่ าเนินการบังคับตามค าสั่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
เพ่ือบังคับช าระค่าปรับ ในการนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย 
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ก็ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด
เพ่ือช าระค่าปรับได้ 

ในกรณผีู้กระท าผิดตามวรรคสี่ไม่ด าเนินการแก้ไขตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือกระท า 
ความผิดซ้ าอีก ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือ 
ขึ้นทะเบียนอีกต่อไป 

มาตรา ๓๔ ในกรณทีี่มพีระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการทีต่้องได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ทีป่ระสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาตและการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศทีค่ณะกรรมการก าหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต 

ในกรณทีี่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งลงโทษ 
ปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมทีก่ระท าผิดและ 
ในกรณทีีเ่ห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมได้ทั้งนี้ให้น าความในมาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคสี่ไม่ด าเนินการแก้ไขตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือกระท า 
ความผิดซ้ าอีก ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ : ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐหรือ 

โดยหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรา ๓๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรา ๓๕ ค าขอการอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน  

การประกาศ หรือการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ  
ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาอาจก าหนดให้บุคคล
ทีเ่กี่ยวข้องต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือก าหนด 
รายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 
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ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือ 
ต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณีก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนีใ้ห้น าบทบัญญัตใินหมวด ๓  
และบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๕ : คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและบทบาทของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรา ๓๖ ถึง มาตรา ๔๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรา ๓๖ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น 
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการและ
กรรมการอ่ืนอีกจ านวนสิบสองคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือ 
วิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ที่ได้รับการสรรหาด้านละสองคน ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 
ของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชนและให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลทีเ่ห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีประกาศก าหนดให้
เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทีเ่กี่ยวข้อง  
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี กรรมการซ่ึงพ้นจาก

ต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริต 

ต่อหน้าที ่หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยต้องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๔๐ ในกรณทีี่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ถือว่า 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าทีเ่หลืออยู่และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันทีก่รรมการพ้นจากต าแหน่ง 

ให้กรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 
ให้น าความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๒/๑ ให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตาม

หลักเกณฑท์ีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด 
คณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รับเบี้ยประชุมและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๔๓ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการ

ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ 
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หมวด ๖ : บทก าหนดโทษ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ซ่ึงประกอบด้วยมาตรา ๔๔ ถึง มาตรา ๔๖  

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือ 

ขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ
โดยฝ่าฝืนค าสั่งห้ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับ 
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ทีก่ระท าโดยนิติบุคคล ผู้จัดการหรือ 
ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ซึ่งมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของนิติบุคคล ต้องรับผิดในความผิดนั้นด้วย  
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดนั้น  

บทสรุป 
ในเรื่องของจริยธรรม กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีจ่ะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทีส่่งผลกระทบ

ในหลาย ๆ ด้าน โดยวัฒนธรรมตะวันตกจะมีหลักการพ้ืนฐานด้านจริยธรรมอยู่ 3 ประการได้แก่  
ความรับผิดชอบ การมีจิตส านึกและยอมรับผลการกระท า และความรับผิดชอบในทางกฎหมาย  
ซ่ึงปัญหาแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพ 
ในการพูดและการระงับ และการป้องกันการฉ้อโกงแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นต้น ซ่ึงมี
แบบจ าลองส าหรับจัดระเบียบปัญหา ภายใต้แวดล้อมของอีคอมเมิร์ช ประกอบด้วย สิทธิด้านข่าวสาร 
สิทธิด้านทรัพย์สิน ระบบอภิบาล และความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน เป็นต้น  
โดยทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม โดยที่ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้ 6 ประเภท คือ สิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม เครื่องหมาย
การค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

ซ่ึงทางประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโครงสร้างของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งหมด 6 หมวดทีเ่กี่ยวข้องดังนี้  
หมวด ๑ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด ๒ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมวด ๓ ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด ๔ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หมวด ๕ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหมวด ๖ บทก าหนดโทษ  
 



ค ำถำมท้ำยบทที่ 7 

1. สิ่งใดทีส่่งผลกระทบต่อจริยธรรม สังคมและการเมืองมากที่สุด 
2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีปัญหาในเรื่องของจริยธรรม ได้จากสิ่งใด 
3. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นแบบใด 
4. วัฒนธรรมตะวันตกมีหลักการพ้ืนฐานด้านจริยธรรม ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
5. การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถท าได้โดยวิธีใด จงยกตัวอย่าง 
6. กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์  

เป็นการป้องกันแบบใด 
7. ลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตร แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
8. เครื่องหมายการค้า มีการคุ้มครองอย่างไร และถ้ามีการฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไรบ้าง  
9. โครงสร้างของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยกี่มาตรา 

อะไรบ้าง 
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีไว้เพ่ืออะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เนื้อหา 
1. กระบวนกำรในกำรพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. กำรก ำหนดสถำปัตยกรรมของระบบงำน 
3. กำรเลือกแนวทำงกำรได้มำของระบบ 
4. กำรติดตั้งระบบและใช้งำนระบบ  
5. กำรตรวจสอบแผนงำนกำรติดตั้งระบบงำน  
6. กำรทดสอบและบ ำรุงรักษำระบบ  
7. ระบบกำรท ำงำนในระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจและวำงแผนกระบวนกำรในกำรพัฒนำระบบพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจและวำงแผนก ำหนดสถำปัตยกรรมของระบบงำนได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถตัดสินใจและประเมินวิธีกำรกำรเลือกแนวทำงกำรได้มำของระบบ

ได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยกำรติดตั้งระบบและใช้งำนระบบได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยกำรตรวจสอบแผนงำนกำรติดตั้งระบบงำนได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยทดสอบและบ ำรุงรักษำระบบได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์และอภิปรำยกำรวำงโปรเซสกำรท ำงำนในระบบพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษำรับชมสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำสู่บทเรียน 
2. ให้นักศึกษำซักถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยจำกกำรเปิดไฟล์วีดิทัศน์ 
3. นักศึกษำฟังค ำบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำตำมล ำดับหัวข้อประกอบกับสื่อกำรสอน 
4. ผู้สอนและนักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็นส ำคัญประจ ำบท 
5. นักศึกษำศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 8 เพ่ิมเติม 
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6. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบทที่ 8 
7. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
8. แบ่งกลุ่มเพ่ือวิเครำะห์โปรเซสของระบบงำนในภำพรวมทั้งหมด 
9. ให้นักศึกษำน ำเสนอผลงำน พร้อมให้ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ผู้สอน เป็นรำยกลุ่ม 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เนื้อหำกำรบรรยำยในรูปแบบของ PowerPoint 
2. ไฟล์วีดิทัศน์น ำเสนอ 
3. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
5. ตัวอย่ำงแบบเสนอ Proposal พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ควำมตั้งใจ กำรรับรู้ และกำรตอบค ำถำมระหว่ำงบรรยำยได้ 
2. สังเกตจำกควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และค ำถำมที่นักศึกษำซักถำม 
3. สังเกตกำรณ์กำรร่วมอภิปรำย กำรวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็น 
4. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
5. สังเกตกำรระดมควำมคิด กำรวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรท ำงำนเป็นทีม 
6. ประเมินผลกำรน ำเสนอ 



บทที่ 8 
การพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จากเนื้อหาในบททีผ่่านมานั้นท าให้ทราบถึงความส าคัญรวมถึงวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาต่าง ๆ การช าระเงิน การรักษาความปลอดภัย รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ล้วนแตเ่ป็นสิ่งทีมี่ส าคัญที่จะท าให้การประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ผลส าเร็จ นอกจากนี้นั้นก็จ าเป็นจะต้องมีระบบที่รองรับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย และในปัจจุบันได้มี
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวช่วยในการด าเนินกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้
น าเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็น
อย่างมาก ซึ่งในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงการวางแผนและการได้มาของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การน าความรู้ต่าง ๆ จากเนื้อหาที่ผ่านมาประยุกต์ใช้กับระบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบย่อย
ที่มีความส าคัญต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดูแลรักษา และการใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง
โดยสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องศึกษาและวางแผนเป็นอย่างดี รวมทั้ง
เข้าใจในเรื่องขององค์กร สินค้าและบริการ การตลาด รวมถึงระบบทีจ่ะมีขึ้นด้วย 

กระบวนการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการต่าง ๆ ในการทีจ่ะได้มาของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลาย

กระบวนการ ซ่ึงแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ระบบตามทีว่างแผนเอาไว้  
ซ่ึงสามารถแบ่งหัวข้อหลัก ๆ ได ้(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2556 : 298-305; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล  
และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2549 : 344-347) ดังนี้ 

1. ก าหนดสถาปัตยกรรมของระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สถาปัตยกรรมของระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งทีใ่ช้แสดงโครงสร้างของ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังเป็นแสดงส่วนประกอบ แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละ
ส่วนประกอบในความสัมพันธ์ของระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกระบบด้วย 
ซ่ึงในขั้นตอนก าหนดสถาปัตยกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ผู้พัฒนาระบบก าหนดโครงสร้างใน
ส่วนประกอบในระบบงานขึ้นมาก่อน โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน ามาศึกษาถึง 
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ไปสู่การออกแบบ
ระบบต่อไป เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ดังนั้นทุก ๆ ฝ่ายในองค์กรจะต้องร่วมกันรับรู้ถึง 
การพัฒนาระบบทีจ่ะเกิดขึ้นและช่วยกันศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละความเสี่ยง หากพบว่ามีปัญหา
เกิดข้ึนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลก าไร ก็จะได้หาทางออกทีดี่ทีสุ่ดให้กับปัญหานั้นได้ 
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2. เลือกแนวทางในการพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เลือกแนวทางในการพัฒนาระบบงานอาจเป็นไปได้หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาโดย

ทีมงานในกิจการหรือองค์กรเอง การว่าจ้างให้บริษัทภายนอกเป็นผู้พัฒนา หรือซื้อระบบงานส าเร็จรูป
จากผู้จัดจ าหน่าย เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นต้องดูจากหลายองค์ประกอบในการพิจารณา เช่น งบประมาณ 
ระยะเวลา และบุคลากร เป็นต้น 

3. ติดตั้งเพื่อใช้งานระบบ 
เมื่อระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้การพัฒนาเสร็จสิ้นขัน้ตอนต่อไปเป็นการติดตั้ง

ระบบ โดยเป็นการเชื่อมประสานระบบงานย่อยเข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเชื่อมต่อ
กับระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทคู่ค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า  
ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งนี้ ทีมงานจะด าเนินกิจกรรมทดสอบระบบควบคู่กันไปด้วย  

4. เริ่มต้นใช้งานระบบ 
เมื่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการทดสอบทุกด้านแล้ว ก็สามารถเริ่มใช้งานได้  

(อาจเป็นการเปลี่ยนระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่) ซ่ึงทีมงานพัฒนาระบบอาจพบกับปัญหาเบือ้งต้น
อย่างหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ การต่อต้านการเปลี่ยนถ่ายจากระบบเก่า ดังนั้นทีมงานจะต้องมี
มาตรการหรือกลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งมารองรับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ทีมงานจะต้องก าหนดให้มี
การอบรมการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพ่ือช่วยลดปัญหาการต่อต้านอีกทางหนึ่งด้วย 

5. ดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันกับระบบงานสารสนเทศอ่ืน ๆ ทั่วไป เมื่อมีการติดต้ัง

และใช้งานแล้วจะต้องมีทีมงานทีค่อยดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพ 
หากมีปัญหาเกิดข้ึนกับผู้ใช้ ทีมงานจะต้องสามารถช่วยแก้ปัญหานั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือเวลาผ่านไป
เทคโนโลยีต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทีมงานต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจส่งผล
ต่อระบบทีเ่ชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคหรือทางด้านบุคลากรก็ตาม 

การด าเนินการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นโครงการลงทุนอย่างหนึ่งของ
องค์กร จ าเป็นจะต้องได้รับการควบคุมการท างานโดยผู้บริหารโครงการ (Project Manager)  
ทีจ่ะคอยบริหารโครงการ (Project Management) ดังกล่าวไม่ให้ล่าช้า คอยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างการพัฒนา ติดต่อประสานงานกับบุคคลทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง สื่อสารให้ฝ่ายบริหารเข้าใจตรงกัน
กับทีมงานพัฒนา หากจ าเป็นต้องเพ่ิมบุคลากรเพ่ือเร่งโครงการ ต้องสามารถน าเสนอต่อผู้บริหารได้
ทันเวลา นอกจากผู้บริหารโครงการและทีมงานจะต้องประสานงานกับบุคคลในองค์กรเองแล้ว  
ยังจ าเป็นต้องคอยประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนนอกองค์กรอีกด้วย และหากการประสานงานไม่ดี 
อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 
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การก าหนดสถาปัตยกรรมของระบบงาน 
การก าหนดสถาปัตยกรรมของระบบงาน ถือเป็นขั้นตอนแรกทีช่่วยสถานประกอบการ หรือ

ผู้พัฒนาได้มองเห็นถึงภาพรวมของระบบงาน ซ่ึงจ าเป็นจะต้องตอบท าถามกับสิ่งเหล่านี้ว่า อะไรคือ
องค์ประกอบของระบบ ผู้ใดหรืออะไรทีต่้องเกี่ยวกับระบบบ้าง อะไรคือเป้าหมายในการพัฒนา  
หรือรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ ผู้ใดคือผู้ใช้ระบบบ้าง เกี่ยวข้องกับระบบอย่างไร  
มีความจ าเป็นในการเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนหรือไม่ และถ้ามีจะจ าเป็นต้องมีระบบอะไรบ้าง ข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เป็นต้น การก าหนดสถาปัตยกรรมของระบบงานประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 6 ขั้นตอน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2549 : 352-356) ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 
เป็นการก าหนดเป้าหมายที่คาดหวังไว้ เพราะจะได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ว่าท าไปเพ่ืออะไร ถ้ามีเป้าหมายใหญ่มากก็จะได้สามารถวางแผนการพัฒนาระบบ
ออกเป็นส่วน ๆ ได้ 

2. ก าหนดสารสนเทศทีต่้องการจากระบบ 
สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญทีต่้องการจากระบบ การทีส่อบถามบุคลากรในองค์กรว่ามี 

ความต้องการให้ระบบสร้างสารสนเทศในรูปแบบใดจากระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ก าลังจะพัฒนา  
โดยทีส่อดคล้องและเป็นไปตามกฎทางธุรกิจ (Business Rules) ไดด้้วย 

3. ก าหนดข้อมูลทีต่้องใชใ้นการประมวลผล 
ข้อมูลใดบ้างทีบุ่คลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทีต่้องใช้ในการน าเข้าหรือรับข้อมูลจาก

ระบบงาน ซ่ึงได้มาเป็นการไหลข้อมูล (Data Flow) ของระบบทีม่าจากการศึกษา 
4. ก าหนดโครงสร้างของระบบ 

ก าหนดโครงสร้างของระบบ เช่น ระบบของระบบรักษาความปลอดภัย ขีดความสามารถ
ของฐานข้อมูลทีร่องรับการท างาน ความสามารถของ Server ทีใ่ช้ การเชื่อมต่อกับระบบงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบถึงระบบหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบด้วย 

5. ก าหนดความต้องการทางเทคนิค 
เป็นการก าหนดซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ ซ่ึงรวมไปถึงภาษาคอมพิวเตอร์

ทีใ่ช้ในการพัฒนาหรืออ่ืน ๆ และระบบต้องเกี่ยวข้องกับ Middleware ขององค์กรตัวใดบ้าง 
6. ก าหนดโครงสร้างในการจัดการ 

การเป็นก าหนดโครงสร้างในการจัดการหรือการท างาน เช่น ผู้ใดเป็นพัฒนาระบบ ผู้บริหาร
โครงการ เป็นต้น รวมถึงการก าหนดระยะเวลา งบประมาณ รวมทั้งศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ
ระบบด้วย 
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การเลือกแนวทางการได้มาของระบบ 
การตัดสินใจในการพัฒนาระบบนั้น ต้องคิดว่าจะพัฒนาเองหรือจ้างพัฒนา ซ่ึงเป็นค าถาม 

ทีผู่้บริหารต้องตอบหรือต้องตัดสินใจอยู่เสมอในงานประเภทใดก็ตาม นอกจากคิดว่าจะพัฒนาเองหรือ
จัดจ้างแล้ว ต้องคิดด้วยว่าถ้าจ้างควรจะจ้างผู้ใด ถ้าโครงการมีขนาดใหญ่มากยิ่งต้องคิดว่าจะแบ่งงาน
ออกเป็นส่วนย่อย หรือควรจ้างหลายบริษัทหรือจ้างบริษัทรับเหมาไปทั้งหมด ซ่ึงทางเลือกใน 
การพัฒนาระบบอาจจะมีหลายวิธ ี(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2549 : 356-
364; วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์, 2559 : 89-97) ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบขึ้นเองในองค์กร (In-house Development : Insourcing)  
การทีจ่ะพัฒนาระบบงานขึ้นเองในองค์กรมีข้อดีหลายอย่าง เพราะงานทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่

ภายใตอ้งค์กรของตนเอง ซ่ึงสามารถสั่งการควบคุมงานได้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ทิศทางไปตลอดจนถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ของงาน และหากสามารถท างานได้ส าเร็จ องค์ความรู้ เคล็ดลับ หรือเทคนิคต่าง ๆ 
ก็อยู่ภายในองค์กรด้วย อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีความท้าทายผู้ประกอบการอยู่มาก ในการที่จะดึงหรือ
สรรหาคนเก่ง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถให้มาร่วมกับองค์กรไดน้ั้น นอกจากชื่อเสียงของตัวองค์กร
และผู้บริหารแล้ว ยังขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ปริมาณงาน ความท้าทายของงาน และค่าตอบแทนด้วย 
ว่าจะมีมากพอเพียงทีดึ่งดูดคนที่มีความสามรถให้มาร่วมทีมกับองค์กรได้หรือไม่ นอกจากนั้นผู้บริหาร
ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการสื่อสารดิจิทัลเพียงพออีกด้วย 

1.1 แนวคิดในการบริหารทีมงานพัฒนาระบบขึ้นเองในองค์กร 
การจ้างเพ่ืออนาคต (Hire for Tomorrow) ถ้ากิจการหรือองค์กรเชื่อว่าดิจิทัล 

จะมีบทบาทกับผู้คนและการสื่อสารมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ทีมงานทางด้านดิจิทัลก็เป็นก าลังส าคัญ
ส าหรับอนาคตเช่นกัน นอกเหนือจากการจ้างเขาเหล่านี้มาท างานตามต าแหน่งและความเชี่ยวชาญ 
ในปัจจุบันแล้ว ผู้บริหารยังต้องมองไปในอนาคตด้วยว่าจะพัฒนาทักษะความสามารถของเขาไปใน
ทิศทางใด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งกับองค์กรเองและกับตัวพนักงานเองด้วย 

1.2 ประเภทงานที่องค์กรจะเลือกพัฒนาระบบขึ้นเองในองค์กร 
1.2.1 Community Manager เนื่องจากเข้าถึงหรือประสานงานขอข้อมูลภายในได้

รวดเร็วกว่าผ่านระบบภายในขององค์กร 
1.2.2 Webmaster ประสานงานภายในได้รวดเร็วและปรับแก้ข้อมูลได้เร็วทันท่วงที 

ปรับแก้ข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ โปรโมชันในหน้าเว็บไซต์ได้รวดเร็ว 
1.2.3 e-Commerce Manager เพราะต้องเข้าถึงข้อมูลทางด้านการขายหลาย

อย่าง และองค์ความรู้เคล็ดลับในการขาย จะได้อยู่ภายในระบบฐานข้อมูลขององค์กร 
1.2.4 Online PR โดยเฉพาะองค์กรทีต่้องการสร้างสัมพันธ์กลุ่มสื่อมวลชน และ 

ผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์และสื่อสังคมในระยะยาว 
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1.3 ข้อดีของการพัฒนาระบบขึ้นเองในองค์กร 
1.3.1 พัฒนาทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง และได้ระบบงานทีต่อบสนองความต้องการ 

ขององค์กรได้อย่างเต็มที่ 
1.3.2 ประหยัดงบประมาณ (ถ้าจัดการให้ขนาดของทีมมีความเหมาะสมและ

บริหารงานไดมี้ประสิทธิภาพ)  
1.3.3 ท างานสอดคล้องและประสานกันหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างใกล้ชิด 

ต่อเนื่องกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ  
1.3.4 สร้างความเข้าใจในตัวองค์กร ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ได้อย่างต่อเนื่อง และสะสม

ไปเรื่อย ๆ 
1.3.5 องค์กรสามารถคัดสรรทีมงานที่มคีวามรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

มาพัฒนาระบบได้ 
1.3.6 สามารถดูแลระบบและบ ารุงรักษาระบบได้ 
1.3.7 สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามความต้องการได้ 
1.3.8 พัฒนาตามวิธีในการพัฒนาระบบแบบ SDLC ทีไ่ด้ท าการตัดสินใจแล้วว่า

เหมาะสมกับองค์กรและความจ าเป็นของระบบ Waterfall, Agile, Prototyping และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
1.3.9 สามารถพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ขององค์กรได้ ซ่ึงข้อมูลจะเป็น

หนึ่งเดียวทีง่่ายต่อการบริหารงานทุกฝ่าย 
1.4 ข้อเสียของการพัฒนาระบบแบบพัฒนาระบบขึ้นเองในองค์กร 

1.4.1 ต้องใช้เวลาและต้นทุนสูง 
1.4.2 ถ้ามีความต้องการระบบมาก ทีมพัฒนาจ าเป็นต้องมีบุคลากรมากตามไปด้วย 
1.4.3 บางครั้งจะดึงหรือหาบุคลากรมีความรู้ความสามารถที่ความเชี่ยวชาญสูง 

เฉพาะด้านมาร่วมงานด้วยได้ยาก 
1.4.4 ผู้บริหารต้องเติมความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันกับทีมงานเสมอ จึงจะบริหารงานได้

เต็มที่ 
1.4.5 ขาดโอกาสในการเรียนรู้ จากประสบการณ์หรือกรณีศึกษาจากองค์กรอ่ืน ๆ  

2. การจ้างฟรีแลนซ์ (Freelance Hire)  
เนื่องจากนักออกแบบ นักพัฒนา หรือนักครีเอทีฟที่มคีวามสามารถในปัจจุบันนี้ตัดสินใจ

ท างานเป็นฟรีแลนซ์กันมากขึ้น เพราะมีความเป็นอิสระรายได้สูงกว่าท างานประจ า และผลงานที ่
โดดเด่นหลาย ๆ งานกม็าจากฝีมือของฟรีแลนซ์ แม้แต่องค์กรเอเจนซีหรือบริษัททีป่รึกษา บางครั้ง 
ก็ยังใช้ฟรีแลนซ์มาช่วยท างานด้วยเช่นกัน การจ้างฟรีแลนซ์ท าให้สะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น  
เพราะไม่ต้องผูกมัดสัญญาจ้างงานในระยะยาว สามารถท างานร่วมกันได้เฉพาะในบางโครงการ 
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โดยท าตามข้อตกลงกันไว้ บริษัทหรือเอเจนซีที่มฐีานข้อมูลฟรีแลนซ์ทีด่ีและมีความสัมพันธ์อันดีกับ
กลุ่มฟรีแลนซ์ รวมถึงจ่ายค่าจ้างในอัตราทีเ่หมาะสมจูงใจ จึงมีความได้เปรียบในการสร้างงานทีดี่ 
ในงบประมาณที่คุ้มค่ากว่า อย่างไรก็ตามการจ้างฟรีแลนซ์ต้องอาศัยเข้าใจด้านเทคนิคมากพอที่ 
จะก าหนดความต้องการ พูดคุยการเปลี่ยนแปลงความต้องการนั้นเป็นขอบเขตงาน (Scope of 
Work) ไดใ้นทางเทคนิคเพ่ือไม่ให้มปีัญหาผิดใจกันภายหลัง และยังต้องมีความสามารถทั้ง 
การจัดโครงการ (Project Management) ทีดี่เพ่ือควบคุมการท างานต่าง ๆ ให้เสร็จตามก าหนด 
โดยเฉพาะในกรณอีงค์กรทีจ่ะมีการจ้างฟรีแลนซ์หลาย ๆ คนท างานร่วมกัน (ธันยพร บัวทอง, 2560 : 
1-6) การจ้างจ้างฟรีแลนซ์มาร่วมงานควรทีจ่ะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือทีมงานทีจ่ะจ้างมา ดังนี้ 

2.1 การทราบข้อมูลของผู้รับงาน 
เนื่องจากฟรีแลนซ์เป็นงานอิสระในหลาย ๆ ครั้งฟรีแลนซ์ก็จะรับงานลูกค้าหลาย ๆ 

โครงการพร้อม ๆ กัน เพ่ือจะได้ท างานตัวหนึ่งระหว่างรอลูกค้าตัดสินใจงานอีกตัว หรือบางครั้งก็ต้อง
รับงานมาไว้ก่อนเพ่ือจะได้เริ่มงานได้ทันททีีท่ างานเก่าเสร็จ และฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ก็ยังท างานประจ า
อยู่ด้วย จึงท าให้มเีวลาท างานให้เฉพาะช่วงเย็น ช่วงกลางคืน หรือในวันหยุด ผู้จ้างจะท างานได้ง่ายขึ้น
ถ้าทราบข้อจ ากัดต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้จ้างสามารถวางแผนงาน ก าหนดการต่าง ๆ รวมถึงระวัง
ป้องกันความเสี่ยงของโครงการได ้เช่น ถ้าฟรีแลนซ์ท างานประจ าไปด้วยอาจต้องเผื่อกรณีทีง่าน
ประจ าเขามีปัญหา เขาอาจจะแบ่งเวลามาท างานฟรีแลนซ์ไม่ได้เต็มที่ท าให้งานล่าช้า หรือถ้าฟรีแลนซ์
รับงานหลายตัวจนแทบจะไม่มีเวลาหรือมีเวลาในการท าน้อย ก็ควรพิจารณาอย่าพยายามยัดเยียดงาน
ให้ฟรีแลนซ์ อาจท าให้เขารับงานด้วยความเกรงใจและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนดได้ 

2.2 การประมาณชั่วโมงการท างาน 
การประมาณชั่วโมงการท างานทีต่้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบงานขององค์กร  

เพ่ือสร้างความเข้าใจทีต่รงกันในเรื่องของปริมาณงาน และจับคู่กับเวลาว่างที่อาจมีให้ในการพัฒนา
งานขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นตัวเปรียบเทียบวัดความคืบหน้าหน้าของงานด้วยว่าท าไป
มากน้อยเพียงใดได้อีกด้วย 

3. จ้างมาท างานที่องค์กร (On-Site)  
จ้างมาท างานทีก่ิจการหรือองค์กร หรือการจ้างคนเข้ามาพัฒนาระบบงานที่องค์กรของตน 

ซ่ึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งทีอ่าจท าได้โดยเฉพาะในช่วงส าคัญของโครงการที่ต้องการการท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิด หรือมีความจ าเป็นทีต่้องการแก้ไขในรายละเอียดมาก การท างาน On-Site จะช่วยลดช่องว่าง
โอกาสทีเ่ข้าใจงานไม่ตรงกัน และท าให้การแก้ ตรวจ อนุมัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว หรือ 
ในบางครั้งใช้กรณทีี่ข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นเป็นข้อมูลทีเ่ป็นความลับ และต้องการปิดโอกาสที่จะหลุดรั่ว
ไปภายนอกในทุกกรณี  
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4. จ้างสถานประกอบการหรือบริษัทภายนอก (Outsourcing)  
เป็นการที่องค์กรว่าจ้างสถานประกอบการหรือบริษัทภายนอกให้มาด าเนินการพัฒนา

ระบบให้กับองค์กร ซ่ึงท าหน้าทีพั่ฒนาขึ้นใหม ่หรือน าเอาระบบส าเร็จรูป หรือตามความต้องการของ
องค์กร โดยรับผิดชอบตั้งแต่การติดตั้ง ด าเนินการซ่อมบ ารุงระบบงาน และบริการหลังการขายอ่ืน ๆ 
เป็นต้น โดยสรุปผู้ประกอบการจ้างบริษัทมาพัฒนาให้เฉพาะกิจ อาจมีสัญญาเป็นช่วงสัญญาหรือ 
รายเดือน รายปีได้ การที่จะได้มาของระบบโดยการจ้างสถานประกอบการหรือบริษัทภายนอกมีข้อดี
ข้อเสีย (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2556 : 2-3) ดังนี้  

4.1 ข้อดีของจ้างสถานประกอบการหรือบริษัทภายนอก 
4.1.1 ง่ายสะดวก มีระยะเวลาเสร็จงานชัดเจน ไม่ต้องติดตามมาก 
4.1.2 มีการอบรมให้ใช้งาน และอาจมี Hotline เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการใช้งาน 
4.1.3 เหมาะกับองค์กรใหญ่ ทีต่้องการระบบโดยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา

ระบบงานนานและอยู่ภายใต้งบประมาณทีค่วบคุมได้ 
4.2 ข้อเสียของจ้างสถานประกอบการหรือบริษัทภายนอก 

4.2.1 ต้นทุนสูง และอาจมีเงื่อนไขเรื่องจ านวนในการเปลี่ยนแปลงระบบตาม 
ความต้องการ ถ้าเพ่ิมเติมต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

4.2.2 ถ้าหมดระยะเวลาในการรับประกัน และต้องการให้ช่วยดูแลระบบให้ต่อ  
ก็จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4.2.3 ถ้าต้องการปรับปรุงใหม่ อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมหรือต้องจ้างท าระบบใหม่ 
4.2.4 อาจได้สถานประกอบการ บริษัทรับจ้าง หรือผู้รับจ้างอิสระ (Freelance) ที่

ไมมี่ความรับผิดชอบ ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่สามารถติดตามได้ 
4.2.5 สถานประกอบการส่วนใหญ่ที่รบัจ้างอาจไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อยู่นาน  

ถ้าสถานประกอบการหรือบริษัททีจ่้างมาเลิกกิจการ จะท าให้ส่งผลต่อการแก้ไขงาน ปรับปรุง
ระบบงานใหม่ ซ่ึงถ้าจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง อาจจะต้องหาและว่าจ้างสถานประกอบการหรือบริษัท
รายใหม่  

5. การซื้อระบบส าเร็จรูป (Buy Software Package)  
ส าหรับวิธีการซื้อระบบงานส าเร็จรูป เพราะระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบ 

การท างานทีค่ล้ายคลึงกัน จึงท าให้สามารถหาซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปได้ง่าย ในราคาประหยัด  
และมีรูปแบบให้เลือกได้หลากหลาย 

5.1 ข้อดีของการซื้อระบบส าเร็จรูป 
5.1.1 ประหยัดเวลา และงบประมาณ 
5.1.2 มีใหเ้ลือกใช้หลายแบบตามความต้องการ 
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5.2 ข้อเสียของการซื้อระบบส าเร็จรูป 
5.2.1 ซอฟต์แวร์ทีม่ีให้อาจตรงกับความต้องการขององค์กรทั้งหมด และไม่สามารถ

เชื่อมต่อกับระบบงานเดิมขององค์กรได ้ 
5.2.2 การแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบท าได้ยาก 
5.2.3 ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ถ้าคู่แข่งใช้ระบบ

เดียวกัน 
6. การเช่าระบบ (Leasing)  

ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหเ้ช่า จะให้ผู้ทีเ่ช่ามาใช้งานก่อนระยะหนึ่ง เพ่ือทดสอบ
ว่าระบบงานดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรไดเ้ป็นทีน่่าพอใจหรือไม่ ก่อนทีจ่ะคิด
ค่าบรกิาร หรืออาจจะใช้งานได้ฟรีในบางส่วน แต่ถ้าต้องการใช้งานเต็มรูปแบบหรือมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นก็จ าเป็นทีจ่่ายค่าบริการ ส่วนใหญ่การเช่าระบบอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ 

6.1 ข้อดีของใช้ระบบเช่า 
6.1.1 ค่าใช้จ่ายถูก และสามารถสมัครใช้งานได้ทันที (ไม่เสียเวลาในการพัฒนา)  
6.1.2 ซอฟต์แวร์ได้รับการอัพเดทอยู่เสมอเม่ือท าการต่อสัญญาเช่าระบบ 
6.1.3 บางผู้ให้บริการได้สร้างระบบทีเ่ปิดใช้งานครั้งเดียว ระบบจะสร้างเว็บไซต์

หลายตัวเพ่ือเป็นตัวกระจายสินค้าให้  
6.2 ข้อเสียของใช้ระบบเช่า 

6.2.1 เหมาะกับการขายสินค้าทีจ่ับต้องได้เท่านั้น 
6.2.2 มีโดเมนทีใ่ช้ชื่อระบบการกลาง (ไม่ได้แสดงว่าเป็นของตนอย่างแท้จริง)  
6.2.3 อาจมีข้อจ ากัดมาก ในเรื่องของรูปภาพ ข้อความ ต าแหน่งการจัดวาง 
6.2.4 เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูล 
6.2.5 บางเว็บไซต์ทีเ่ปิดให้บริการเช่าจะอยู่ในรูปแบบของ Shopping Mall ท าให้ 

ไมมี่จุดเด่นในระบบ และไม่สามารถท าการตลาดได้เท่าทีค่วร 
6.2.6 ไม่เหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ เพราะอาจจะมองถึงศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรนั้นด้วย 
6.3 เว็บไซต์ทีบ่ริการให้เช่าระบบ 

6.3.1 เทพช็อป (lnwshop)  
เทพช็อป คือ ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ส าเร็จรูป) ซ่ึงได้เตรียม

ระบบต่าง ๆ ในการขายสินค้าออนไลน์อย่างถ้วน ทีส่ามารถใช้งานง่าย มีรูปแบบในการบริหารจัดการ
ค่อนข้างง่าย เหมาะส าหรับผู้ใช้งานทีไ่ม่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ระบบงานนี้ได้ ซ่ึง
ผู้ใช้บริการเปิดใช้งานระบบเพียงแค่เว็บไซต์เดียวก็จัดเปิดเว็บไซต์ใช้งานอีก 6 เว็บไซต์ทันที โดยข้อมูล
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จะมีความสอดคล้องกันทั้งหมดทุกเว็บไซต์ เพ่ือง่ายต่อการขายสินค้าได้ง่ายและเร็วขึ้น ซ่ึงสามารถใช้
บริการได้ที่ https://www.lnwshop.com/ (แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป, 2560 : 1)  

 

ภาพประกอบ 8.1 หน้าตาของระบบบริหารจัดการร้านค้าของ lnwshop 
ทีม่า : แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 1) 

6.3.2 วีเลิฟช็อปปิ้ง (Weloveshopping)  
เป็นผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ทีเ่ปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี โดยมีสินค้า

ร่วมรายการมากกว่า 2 ล้านชิน้ โดยมีลูกค้าทีเ่ข้ามาช็อปปิ้งกว่า 8 แสนคน กว่า 4 หมื่นร้านค้า  
และมีระบบช าระสินค้าโดยลูกค้าจะมั่นใจได้ว่ารับสินค้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งมีบริการ 
WeTrust Guarantee ซ่ึงสามารถใช้บริการไดท้ี่ https://portal.weloveshopping.com/  
(แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ, 2560 : 1) 
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ภาพประกอบ 8.2 หน้าแรกของเว็บไซต์ Weloveshopping 
ทีม่า :  แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ (2560 : 1)  

6.3.3 ลาซาด้า (LAZADA)  
เป็นผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ ทีบ่ริการให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ มาขาย

สินค้า โดยตัวระบบมีการให้ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือและส่งตรงถึงบ้านลูกค้าได้ทันที และลูกค้าส่วนใหญ่
จะได้รับสินค้าภายใน 4 ถึง 7 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ด้สั่งซื้อสินค้า (ลาซาด้า, 2560 : 1)  

 

ภาพประกอบ 8.3 หน้าแรกของเว็บไซต์ LAZADA 
ทีม่า :  ลาซาด้า (2560 : 1)  
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การติดตั้งระบบและใช้งานระบบ  
วิธีการติดตั้งระบบงานในทีน่ี้ หมายถึง การเปลี่ยนระบบงานทีใ่ช้อยู่เดิมให้เป็นระบบงานใหม่ 

เพ่ือให้การติดตั้งระบบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ มีวิธีการติดต้ังที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 5 วิธีการ 
และการน าไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์และระบบการท างาน (โอภาส  
เอ่ียมสิริวงศ์, 2555 : 380-382; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2549 : 364-366; 
Hoffer, J. A., George J. F., Valacich, J. S. Z., 2014 : 493-496) ดังนี้ 

1. การติดตั้งแบบทันทีหรือโดยตรง (Direct Changeover)  
เป็นการน าระบบใหม่เข้ามาในองค์กรทันทีตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ว่าจะมีการเริ่มใช้งาน

ระบบใหม่เมื่อใด และท าให้ระบบเดิมจะถูกยกเลิกทันที การติดตั้งแบบนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบงาน
ได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดีก่อนทีจ่ะถูกน ามาติดตั้ง แต่การติดตั้งระบบด้วยวิธีการนี้มีอัตรา 
ความเสี่ยงสูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืน ถ้าหากระบบเกิดความผิดพลาดในการท างานจะท าให้ 
การท างานอ่ืน ๆ ในองค์กรหยุดชะงัด องค์กรเกิดความเสียหายได้จึงไม่เป็นทีน่ิยมใช้หากสามารถ 
ทีจ่ะหลีกเลี่ยงได้  

2. การติดตั้งแบบขนาน (Parallel Conversation)  
เป็นการที่ระบบงานเก่ายังคงปฏิบัติงานอยู่ แต่ระบบใหม่ก็เริ่มต้นท างานพร้อม ๆ กัน 

วิธีการนี้เป็นทีน่ิยมกันมากทีสุ่ดในปัจจุบัน เพราะท าให้อัตราความเสี่ยงของการหยุดชะงัดของงานลด
น้อยลง วิธีการนี้เหมาะสมทีสุ่ดเมื่อระบบงานเก่าเป็นระบบงานทีใ่ช้คนท า และระบบงานใหมจ่ะเป็น
ระบบทีใ่ช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้ระบบงานทั้ง 2 ท างานควบคู่กันไปในระยะเวลาหนึ่ง 
เพ่ือท าการเปรียบเทียบว่าผลลัพธ์ทีไ่ด้จากระบบงานทั้งสองระบบเหมือนกัน เมื่อผลลัพธ์ได้รับ 
การตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง ระบบงานเก่าจึงจะถูกยกเลิกออกไปเหลือเพียงระบบงาน
ใหมใ่นองค์กรเท่านั้นทีย่ังปฏิบัติงานอยู่ แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ การทีจ่ะต้องใช้ระบบ 2 ระบบ
ท างานไปพร้อม ๆ กัน ท าให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการท างานสูง ภาระในการท างานจะตกอยู่ที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

3. การติดตั้งแบบทยอยเข้า (Phased or Gradual Conversion)  
การติดตั้งแบบนี้เป็นการรวมเอาข้อดีของ 2 วิธีการแรกมาใช้ โดยเป็นค่อย ๆ น าเอา

บางส่วนของระบบใหม่ซ่ึงอาจจะเป็นระบบงานย่อยเข้าไปแทนบางส่วนของระบบงานเดิม วิธีการนี้ 
จะท าให้อัตราเสี่ยงของการเกิดข้อผิดพลาดลดน้อยลงกว่าการติดตั้งแบบทันที โดยกระทบจาก
ข้อผิดพลาดจะอยู่ในวงจ ากัดทีส่ามารถควบคุมได้ ซ่ึงจะมีข้อเสียในส่วงตรงเวลาทีใ่ช้ในการทยอยเอา
ส่วนต่าง ๆ ของระบบใหม่มาแทนระบบเดิมซ่ึงอาจจะใช้ระยะเวลานาน วิธีการนี้เหมาะกับระบบงาน
ใหญ ่ๆ แต่ไม่เหมาะกับระบบงานเล็ก ๆ ทีไ่ม่ซับซ้อน  
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4. การติดตั้งแบบโมลดูลาร์โปรโตไทป์ (Modular Prototype)  
เป็นการแบ่งระบบงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ (Module) และอาศัยการติดตั้งด้วยวิธีทยอยน า

ระบบใหม่เข้าไปทีละส่วนย่อย ๆ แล้วผู้ใช้ระบบท าการใช้ส่วนย่อย ๆ จนกว่าจะเป็นทีย่อมรับของผู้ใช้
ระบบ จึงค่อยน ามาใช้ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาความไม่คุ้นเคยระหว่างผู้ใช้กับระบบไปได้
มาก ข้อเสียของระบบนี้คือ ส่วนย่อย ๆ (Module) ที่ใหผู้้ใช้ทดสอบอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้ตามทีค่าดไว้ และการติดตั้งแบบนี้อาจต้องใช้เวลานานและต้องการความเอาใจใส่อย่างมากจาก
นักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้ระบบด้วย 

5. การติดตั้งแบบกระจาย (Distributed Conversion)  
เป็นการติดตั้งระบบให้กับธุรกิจที่มสีาขามากกว่า 1 แห่ง เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย 

ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ การติดตั้งจะเริ่มท าการติดตั้งทีละสาขา โดยจะท าการติดตั้งและทดสอบ 
เป็นอย่างดีแล้วในสาขาแรก จึงค่อย ๆ ทยอยน าไปติดตั้งในสาขาอ่ืน ๆ ต่อไป ข้อดีของวิธีการนี้คือ 
ระบบงานสามารถจะได้รับการทดสอบการปฏิบัติงานจริงจนกว่าจะเป็นที่พอใจ หากเกิดข้อผิดพลาด
ขึ้นก็ไม่กระทบกระเทือนถึงสาขาอ่ืน ๆ เนื่องจากระบบงานใหม่จะท างานเฉพาะสาขาทีท่ าการติดต้ัง
เท่านั้น ไม่ได้โยงไปยังสาขาอ่ืน ๆ วิธีการติดตั้งส าหรับสาขาหนึ่งอาจจะให้ไม่ได้กับอีกสาขาหนึ่งจึงต้อง
มีการเปลี่ยนแปลง 

การตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงาน  
เมื่อแผนงานติดตั้งระบบงานถูกก าหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ควรจะตรวจสอบแผนงานการติดตั้ง

ระบบงานอีกครั้ง โดยสิ่งทีจ่ะต้องค านึงถึงในการตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงานมีอยู่ด้วยกัน  
5 ประการ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555 : 385-386) คือ  

1. ผลการฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ 
สามารถน าข้อมูลมาช่วยเหลือในขั้นตอนนี้ได้ และควรจะพิจารณาว่าอาจมีผู้ใช้ระบบงาน

บางคนที่มีความสามารถอย่างดีเยี่ยมและเข้าใจในระบบงานได้ดี 
2. บันทึกการทดสอบระบบงาน 

ควรตรวจสอบบันทึกการทดสอบระบบงานอีกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบงานได้รับ 
การทดสอบและแก้ไขทั้งหมดแล้ว 

3. ตรวจสอบรายช่ือซอฟต์แวร์ทีจ่ าเป็นแต่ละระบบ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าการติดตั้งระบบงานได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว จะต้องตรวจ

รายการซอฟต์แวร์ทีจ่ะต้องใช้ควบคู่ไปกับระบบว่า จะต้องมีแผนงานติดตั้งอย่างครบถ้วนและมี
รายละเอียดการติดตั้งอย่างเพียงพอ 
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4. ตรวจสอบแผนงานการจัดตั้งแฟ้มและการบันทึกข้อมูล 
ในแผนงานติดตั้งระบบจะต้องมีรายละเอียดการจัดตั้งแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล ในกรณีที่

จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในแฟ้มหรือฐานข้อมูลในแผนงาน จะต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน 
การบันทึกไว้ให้ชัดเจนด้วย 

5. คู่มือการติดตั้ง 
ในการติดตั้งระบบงาน โดยเฉพาะระบบงานทีต่้องใช้ซอฟต์แวร์จากภายนอกจะต้องมีคู่มือ

การติดต้ังให้พร้อมเพ่ือใช้ในวันติดตั้งระบบ คู่มือการติดตั้งระบบจะต้องระบุถึงสิ่งต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้ในการติดตั้ง นอกจากนี้หากการติดตั้งไม่ได้ท าโดยทีมงานขององค์กรเองแล้ว การติดตั้งซอฟต์แวร์
หนึ่ง ๆ จะต้องมีการก าหนดผู้ทีจ่ะน าไปติดตั้งให้ชัดเจน 

แผนงานการติดตั้งระบบจะถูกจัดท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงจะประกอบด้วยงานต่าง ๆ  
ทีต่้องท า วันทีจ่ัดท าการติดตั้งและผู้รับผิดชอบ โดยแผนงานการติดตั้งระบบจะต้องน าเสนอให้
ผู้บริหารก่อนเพ่ือรอการอนุมัติ ซ่ึงการท าให้ระบบสามารถท างานไดโ้ดยปกติ และมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนตามความต้องการขององค์กร องค์กรควรมีแผนงานทีร่องรับในส่วนนี้ไว้ในสัญญาซื้อระบบหรือ
สัญญาจ้างด้วย 

การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance)  
เป็นการทดสอบโปรแกรมว่าสามารถท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่นั้น จ าเป็นจะต้องรู้เงื่อนไข

ต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนทั้งหมด โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบงานนั้น ๆ ขั้นตอนต่าง ๆ 
ส าหรับการทดสอบโปรแกรม (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555 : 388-389; Hoffer, J. A., George J. F., 
Valacich, J. S., 2014 : 517-518) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ทดสอบการท างานของแต่ละโปรแกรม ในขั้นตอนนี้จะต้องเสร็จสิ้นในขั้นตอนการเขียน
โปรแกรม 

2. สร้างข้อมูลส าหรับทดสอบโปรแกรม ข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นจะต้องควบคุมทุก ๆ กรณทีี่อาจ
เกิดข้ึนในการท างานจริง โดยการสร้างชุดข้อมูลนี้โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ใช้และ 
ผู้ทีร่ับผิดชอบงานนั้น จ าเป็นจะต้องร่วมกันคิดชุดข้อมูลขึ้นเพ่ือทดสอบการท างานที่ถูกต้องตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม ทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในการใส่ข้อมูล ทดสอบค่ามากที่สุดและน้อยทีสุ่ด 
ทีป่้อนเข้าไป 

3. ทดสอบการท างานของชุดโปรแกรม ในขั้นตอนการท างานหนึ่ง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า 
การท างานเชื่อมต่อกันของแต่ละโปแกรมนั้นสามารถท าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นก็เพ่ือทดสอบ
เจ้าหน้าทีต่่าง ๆ ทีใ่ช้ระบบว่ามีความเข้าใจในขั้นตอนการท างานและป้อนข้อมูล สุดท้ายก็เพ่ือทดสอบ



250 

ว่าแต่ละโปรแกรมทีท่ างานเชื่อมต่อกันนั้นมีความถูกต้องตามคุณสมบัติทีน่ักวิเคราะห์ระบบเขียนเอาไว้
หรือไม่ 

4. ทดสอบการส ารองแฟ้มข้อมูลและการเริ่มท างานของระบบใหม่ การทดสอบเหล่านี้ 
มีความจ าเป็นในกรณีทีร่ะบบทีเ่กิดความผิดพลาดขึ้นมาอย่างกะทันหัน ซ่ึงการส ารองแฟ้มข้อมูล 
ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมก็จะช่วยให้การน าข้อมูลทีเ่สียไปนั้นกลับขึ้นมาอย่างง่ายดาย รวมทั้ง 
การเริ่มท างานใหม่ก็ต้องถูกต้องด้วย 

5. เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม ซ่ึงประกอบด้วย 
5.1 หมายเหตุทีเ่ขียนขึ้นภายในโปรแกรม เพ่ือบอกหน้าทีข่องแต่ละชุดค าสั่งแฟ้มข้อมูล 

ทีใ่ช้ 
5.2 Flowchart แบบต่าง ๆ หรือ Data Flow Diagram เพ่ืออธิบายขั้นตอนของแต่ละ

โปรแกรม 
5.3 ในกรณทีี่มหีลาย ๆ โปรแกรมประกอบกัน ควรจะมี Flowchart แสดงการท างาน

รวมด้วย 
5.4 ในโปรแกรมใดที่มขีั้นตอนการท างานซับซ้อน ควรเขียนวิธีการค านวณ ขั้นตอน 

การปรับปรุงแฟ้มข้อมูล หรืออ่ืน ๆ ควรจะใช้ Minispecification เพ่ืออธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน 
5.5 ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก 

ระบบการท างานในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนระบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบหน้าร้าน 

(Front End) และระบบหลังร้าน (Back End) ซ่ึงหลังร้านเปรียบเสมือนห้องเครื่องทีเ่ป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจใหรุ้ดหน้าอย่างรวดเร็ว นักพัฒนาจึงควรมองเห็นปัญหาและแนวทางในการสร้างหรือวิธีการ
จัดการร้านค้าให้ดียิ่งขึ้น แบ่งทั้งหมดออกเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่าย จัดการสินค้าตั้งแต่ก่อนขายจนถึง
ขนส่งไดทุ้กขั้นตอน เก็บข้อมูลรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ไม่เพียงสร้างหลังร้านเพ่ือเพ่ิม
สินค้า ปรับราคา เปลี่ยนรายละเอียดเท่านั้น แต่เป็นการสร้างเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้กับงาน
ทุกอย่างบนธุรกิจของผู้ประกอบการเอง ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถจัดระบบสินค้า ท ารายการสินค้า
คงเหลือ ระบบสั่งซื้อ งานด้านการบัญชี ยืนยันการโอนเงินของลูกค้า งานเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน  
ใบเสนอราคา ระบบสถิติ และอ่ืน ๆ ได้ ในการคิดหรือวางโปรเซสในการพัฒนาในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ความต้องการ รวมถึงงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งระบบของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีระบบงานย่อย (แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป, 2560 : 2-8; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์
, 2556 : 312-314; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2549 : 347-352) ดังนี้ 
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1. ระบบสินค้าและคลังสินค้า (Product and Inventory) 
เป็นสิ่งส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด

(แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป, 2560 : 5) ดังนี้ 
1.1 ระบบสินค้า 

สินค้าเป็นหัวใจส าคัญหลักที่ต้องค านึงถึง เพราะสินค้านั้นเป็นตัวที่จะท ารายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการ ซ่ึงสินค้าทีช่ื่อสินค้าและรายละเอียดส่วนใหญ่ทีเ่หมือนกัน แตจ่ะแตกต่างกันในบาง
ประเภท เช่น สี ขนาดของสินค้า ยี่ห้อ ถ้าหากเป็นร้านค้าออนไลน์อ่ืน ๆ ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมสินค้า
ขึ้นมา 2 ชิ้นที่มรีายละเอียดแทบจะเหมือนกันทั้งหมดต่างกันทีส่ีเท่านั้น นอกจากนั้นยังสร้าง 
ความล าบากให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อหรือเปรียบเทียบสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การแบ่งสี ขนาด 
ราคาให้กับสินค้าแต่ละชิ้น ควรจะมีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1.1 ระบบสามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข และค้นหาสินค้าได้ (ชื่อสินค้า รูปภาพประกอบ 
ประเภท หมวดหมู่ ชนิด ยี่ห้อ แหล่งทีร่ับมา ผู้ผลิต สี ขนาด ปริมาณ จ านวนสินค้าทีบ่รรจุ ขนาด 
รายละเอียดสินค้า ข้อแนะน า ค าเตือน และ ฯลฯ) ได้ 

1.1.2 ระบบสามารถแก้ไข สินค้าขายดี (Best Seller) และสินค้ามาใหม่ (New 
Arrival) ได้ 

1.1.3 ระบบสามารถเพ่ิม สินค้าทีท่ดแทน สินค้าใกล้เคียง สินค้าต้องใช้ร่วมด้วยได้ 
1.1.4 ระบบสามารถแสดงจ านวนสินค้าทีส่ามารถขายได้ 

 

ภาพประกอบ 8.4 รายการสินค้าที่มไีว้ขาย 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 5)  

1.2 ระบบราคา 
ราคาถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังนั้นการตั้งราคา ส่วนลด

ในรูปแบบต่าง ๆ มีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจ โดยระบบสามารถ 
1.2.1 ระบบสามารถบันทึกราคาทุนและราคาขาย เพ่ือหายอดเพ่ือหาก าไรได้ 
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1.2.3 ระบบสามารถป้องกันราคาต่ ากว่าทุน (ราคาโปรโมชัน) เพ่ือควบคุมราคาไม่ให้
ต่ ากว่าทุนหรือทีค่วรจะเป็นได้ 

1.2.4 ระบบสามารถแสดงราคาตามประเภทสมาชิกได้ 
1.2.5 ระบบสามารถขายสินค้าแบบราคาหลายช่องได้ 

1.3 ระบบสินค้าสินค้าคงคลัง  
เป็นเรื่องทีธุ่รกิจเกือบทั้งหมดจ าเป็นต้องค านึงถึง ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องบริหาร

สินค้าคงคลังในการคิดวิเคราะห์ว่า จะต้องสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจ านวนเท่าไร และเมื่อไรทีจ่ะต้องสั่งซื้อ
หรือสั่งผลิต เพ่ือให้ลูกค้าสามารถทีจ่ะซื้อสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และควบคุมต้นทุนในการเก็บสินค้า 
คงคลังให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยระบบสามารถ 

1.3.1 ระบบสามารถเพ่ิม/ลด สินค้าในคลังได้ 
1.3.2 ระบบสามารถก าหนดจ านวนวิกฤต (กันสินค้าขาดมือ) และระบบสามารถ 

แจ้งเตือน เมื่อสินค้าน้อยกว่าจ านวนวิกฤตได้ 
1.3.3 ระบบสามารถแสดงจ านวนคงเหลือของสินค้า หรือแสดงจ านวนทีลู่กค้าจอง

อยู่ หรือแสดงจ านวนทีร่อส่งของอยู่ได้ 
2. ระบบแค็ตตาล็อกสินค้า 

เป็นระบบทีน่ าเอารูปภาพสินค้าต่าง ๆ มาน าเสนอข้อมูลเพ่ือจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือบริการ
นั้น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบรกิารได้ เช่น เป็นสินค้าใหม่ 
สินค้าขายดี สินค้ามีโปรโมชัน สินค้าพิเศษ เป็นต้น และนอกจากนี้ ยังเป็นต้องมีระบบที่ไว้ช่วย 
ในการเรียกร้องความสนใจของลูกค้าได้ (แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป, 2560 : 3) 

2.1 ระบบกรอบรูปสินค้า 
จุดส าคัญทีลู่กค้าจะพิจารณาร้านค้าออนไลน์ของกิจการ ก็คือรูปภาพสินค้าและ

รายละเอียดต่าง ๆ การใส่กรอบรูปให้กับภาพสินค้าจะท าให้ภาพสินค้าของกิจการยิ่งดูโดดเด่น พร้อม
ท าหน้าทีเ่ป็นกรอบให้กับภาพสินค้าทีไ่มเ่ป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วย แต่ต้องค านึงถึงความสวยงาม และ
ความเร็วในการแสดงผลเว็บไซต์ด้วย ซ่ึงสามารถออกแบบกรอบแบบต่าง ๆ ได้ดังภาพประกอบ 8.5 

 

ภาพประกอบ 8.5 รูปแบบของกรอบรูปทีส่ามารถจะเลือกไปแสดงผลหน้าร้านค้าได้ 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 3)  
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2 2 ระบบป้ายก ากับสินค้า 
ส าหรับสินค้าที่มคีุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สินค้าแนะน า สินค้าใหม่ และสินค้า 

ยอดนิยม (ขายดี) จะต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างกับสินค้าอ่ืน ๆ ระบบจัดการป้ายโฆษณาควรมี
รูปแบบทีห่ลากหลายและสวยงาม ซ่ึงสามารถออกแบบป้ายแบบต่าง ๆ ไดด้ังภาพประกอบ 8.6 

 

ภาพประกอบ 8.6 ป้ายก ากับสินค้าทีส่ามารถจะเลือกไปแสดงผลหน้าร้านค้าได้ 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 4)  

2.3 ระบบจัดกลุ่มสินค้า 
การจัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ เช่น สินค้าขายดี สินค้ามาใหม่ สินค้าลดราคา สินค้า

โปรโมชัน เป็นต้น จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของกิจการ เลือกสินค้านั้นได้ง่ายขึ้น ซ่ึงการจัดหมวดหมู่ 
ในหน้าแรกนั้น อาจจะมีไม่กี่รายการ และมีปุ่มเพ่ือแสดงข้อมูลทั้งหมดในหน้าถัดไปเพ่ือง่ายต่อ 
การเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าต่อไป 

2.4 ระบบการแสดงผลของสินค้า 
เป้าหมายของการใช้คลังสินค้าทีแ่ท้จริงนั้น คือ การทีไ่ม่จ าเป็นต้องตรวจสอบจ านวน

คงเหลือในแต่ละวัน แต่ละชิ้น ด้วยระบบอัตโนมัติทีจ่ะคิดค านวณให้ทันที หากสินค้าต่าง ๆ มีจ านวน
คงเหลือเป็นศูนย์หรือไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อของลูกค้า โดยสามารถก าหนดการกระท ากับสินค้าได้  
3 รูปแบบ ดังนี้ แสดงผลปกติ แจ้งสินค้าหมด (แสดงว่ากิจการมีสินค้าจ าหน่าย แต่ปัจจุบันนี้หมด) 
และซ่อนสินค้า (เพ่ือกันปัญหาในการทีลู่กค้าสอบถาม จึงท าให้เหมือนไมมี่สินค้าตัวนี้อยู่ในระบบ)  
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ภาพประกอบ 8.7 ตัวอย่างสถานะในการแสดงผลของสินค้าภายในร้าน 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 7) 

3. ระบบโปรโมชัน (Promotion)  
การมีระบบจัดโปรโมชันให้กับสินค้า จะช่วยให้เป็นการกระตุ้นยอดขายเพ่ิมขึ้น ซ่ึงระบบ

อาจมีโปรโมชันเป็นหมวดหมู่ เป็นชิ้น หรือแยกตามระดับลูกค้า สามารถก าหนดลดราคาปกติ หรือ
เป็นเปอร์เซ็นต์ไดท้ั้งหมด พร้อมก าหนดช่วงวันเวลาต่าง ๆ ได้ โดยทีลู่กค้าจะเห็นราคาโปรโมชันใน
หน้าสินค้าทันที พร้อมก าหนดช่วงวันเวลาต่าง ๆ รวมถึงจ ากัดเฉพาะลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ โดยทีลู่กค้า
จะทราบราคาทีไ่ด้รับโปรโมชันในหน้าตะกร้าสินค้าทันที ซึ่งระบบควรจะต้องรองรับการโปรโมชัน
เหล่านี้  

ผู้ประกอบการหรือนักออกแบบระบบจ าเป็นต้องเลือกรูปแบบของโปรโมชันให้เหมาะสม
กับกิจการ และความเป็นไปได้ของการท างานจริง การมีระบบโปรโมชันทีห่ลากหลายนั้นส่งผลดีต่อ
การส่งเสริมการตลาด แต่เจ้าของกิจการควรดูรูปแบบของสินค้าและบริการของตน และประยุกต์
ระบบใหเ้หมาะสมกับกิจการ เพราะบางอย่างไม่สามารถใช้กับกิจการนั้นได้ และระบบโปรโมชันที่มี
มากเกินไปก็อาจจะท าให้ลูกค้างงกับระบบ และมีความยุ่งยากหรือความซับซ้อนของระบบที่จะท าให้
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสูงขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงระบบโปรโมชันควรมีความสามารถ (แอลเอ็น
ดับเบ้ิลยูชอ็ป, 2560 : 13) ดังนี้ 

3.1 ระบบจัดการโปรโมชัน 
3.1.1 ระบบสามารถก าหนดช่วงเวลาจัดโปรโมชัน (วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดรายการ

โปรโมชัน) ได้ 
3.1.2 มีระบบการเปิด-ปิด (Active-Inactive) การท างานของโปรโมชัน  

ดังภาพประกอบ 8.8 
3.1.3 ระบบสามารถจัดรายการสินค้าทีจ่ะจัดโปรโมชันได้ 
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ภาพประกอบ 8.8 หน้าต่างการตั้งค่าวันทีเ่ริ่มและสิ้นสุดโปรโมชัน 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 13)  

3.2 ระบบค านวณโปรโมชัน 
3.2.1 ระบบสามารถแสดงส่วนลด ทีค่ิดส่วนลดเป็นเงินบาทหรือเปอร์เซ็นต์  

(ร้อยละ) และสามารถก าหนดจ านวนสูงสุดในการลดได้ 
3.2.2 ระบบสามารถค านวณจ านวนแต้มสะสม คูปองส่วนลด (หนึ่งรหัสต่อยอด 

การสั่ง ต่อรายการ ต่อสินค้าที่ร่วมรายการ) ได้ 
3.2.3 ระบบสามารถแสดงสิทธิ์ทีลู่กค้าจะได้รับ เช่น สินค้าทีจ่ะแถม ของแถม (เช่น 

บัตรส่วนลด แสตมป์ แต้ม การชิงโชค ฯลฯ) หรือแลกซื้อได้ ในกรณทีีลู่กค้าซื้อสินค้าทีก่ าหนดไว้ตาม 
ทีก่ าหนด หรือซื้อสินค้าในรายทีก่ าหนดแต่อาจยังไม่ครบยอดตามทีร่ะบุไว้ (ถ้ามีโอกาสได้) ได้ 

3.3 ระบบเล่นกิจกรรม 
3.3.1 ระบบสามารถให้ลูกค้าการสุ่มลุ้นโชคทันทีได้ 
3.3.2 ระบบสามารถให้ลูกค้าใช้แต้มในการแลกสินค้า หรือให้สิทธิ์พิเศษได้ 

4. ระบบตะกร้าสินค้าและการสั่งซ้ือ 
ระบบตะกร้าสินค้า จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเลือกซ้ือสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า

ได้เทา่ทีต่้องการจนกว่าลูกค้าจะพอใจ และสามารถกดยืนยันได้ตลอดเวลา โดยตะกร้าทีส่ามารถ
เรียกดูได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเว็บเพจ สามารปิดหน้าต่างตะกร้าสินค้าเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือก
สินค้าต่อได้ทันที พร้อมทั้งการค านวณราคาค่าส่งโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเปลี่ยนสินค้าภายในตะกร้า 
(ดนุพล ชิลลี่, 2559 : 1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ระบบตะกร้าที่ค านวณราคาอัตโนมัติ 
ตะกร้าสินค้า สามารถทีจ่ะเปลี่ยนจ านวนสินค้าแต่ละชิ้นได้ทันที พร้อมค านวณราคา

รวมของสินค้าให้ใหม่อัตโนมัติ นั้นรวมถึงการน าสินค้าออกจากตะกร้าสินค้าด้วย หากร้านค้ามี 
โปรโมชัน ระบบตะกร้ายังค านวณราคาโปรโมชันต่าง ๆ ที่สินค้าในตะกร้าได้รับส่วนลดใหม่ให้อัตโนมัติ
เช่นเดียวกัน โดยสิ่งที่ต้องค านวณ เช่น ค านวณราคาสั่งอัตโนมัติ ค านวณส่วนลด โปรโมชนั  
บัตรส่วนลด ค านวณค่าขนส่ง ค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องช าระ เป็นต้น ดังภาพประกอบ 8.9 
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ภาพประกอบ 8.9 แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าทีร่ะบบต้องน าไปค านวณ 
ทีม่า :  ดนุพล ชิลลี่ (2559 : 1)  

4.2 ระบบการสั่งซื้อ 
รายการทีส่ั่งซื้อมีประโยชน์เพ่ือให้ลูกค้าและผู้ประกอบการทราบว่า มีรายถูกสั่งซื้อไว้

แล้วรอการด าเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องบริหารจัดการข้อมูลต่อไปนี้ 
4.2.1 ระบบมีวันที ่เวลา หมายเลขสั่งสินค้า ผู้รับสินค้า สถานทีส่่ง เบอร์ติดต่อ  

แผนที ่(Google Map) ให้ลูกค้าหรือสมาชิกกรอกได้ 
4.2.2 ระบบมีประวัติการสั่งซื้อ และมีรายละเอียดของการสั่งซื้อรวมถึงสินค้าทีส่ั่งซื้อ

สินค้า ดังภาพประกอบ 8.10 
4.2.3 มีวิธีการช าระเงินและรูปแบบการช าระเงิน 
4.2.4 ระบบมีสถานะการสั่งซื้อ (รอการช าระเงิน จัดลงพัสดุ สินค้าส่งออกจากคลัง

แล้ว ได้รับสินค้าแล้ว ถูกยกเลิก ฯลฯ) เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าของตนได้ 
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ภาพประกอบ 8.10 หน้าประวัติการสั่งซื้อ 
ทีม่า :  ดนุพล ชิลลี่ (2559 : 1)  

4.3 ระบบตั้งค่ารายการสั่งซื้อหมดอายุ 
ส าหรับการสั่งซื้อสินค้านั้นแล้วไม่ได้ช าระเงินหรือมีการยืนยันว่าสั่งซื้อ ก็จะเหมือน

เป็นการจองสินค้าและจะมีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าท่านอ่ืน ๆ ซ่ึงหากลูกค้าไม่ได้มีการสั่งซื้อ
จริง ก็จะท าให้ร้านค้าขาดโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า โดยทีร่ะบบจะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ
หากรายการนั้นมีอายุเกินจ านวนวันทีก่ าหนด จ านวนสินค้าทีส่ามารถสั่งซื้อได้ก็จะกลับมาคืนเพ่ือให้
ขายได้เหมือนเดิม 

 

ภาพประกอบ 8.11 หน้ารายการสั่งซื้อและสถานะการส่งสินค้า 
ทีม่า :  ดนุพล ชิลลี่ (2559 : 1)  
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5. ระบบช าระเงิน (Payment)  
ช่องทางการช าระเงินเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้น ๆ ของร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากลูกค้า

จ าเป็นต้องใช้ช่องทางอ่ืน ๆ แทนการใช้เงินสด ดังนั้นหากร้านค้ามีทางเลือกส าหรับการช าระเงินทีต่รง
กับความต้องการของลูกค้า ก็จะยิ่งเพ่ิมยอดขายได้สูงยิ่งขึ้น ซ่ึงระบบร้านค้าออนไลน์ ควรสามารถ
เลือกรับได้ทั้งโอนธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) บัตรเครดิต หรือบัญชีออนไลน์ 
PayPal, PaySbuy หรือ TrueWallet (แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป, 2560 : 1) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 ระบบรับโอนเงินผ่านธนาคาร และช าระเงินผ่าน Internet Banking 
เนื่องจากการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นทางเลือกทีน่ิยมมาโดยตลอด ส าหรับ

การซ้ือขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ระบบสามารถให้เพ่ิมบัญชีธนาคารในประเทศได้ไม่จ ากัด 

 

ภาพประกอบ 8.12 ตราสัญลักษณ์ของบัตรวีซ่าและบัตรมาสเตอร์ 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 1)  

5.2 ระบบการรับช าระเงินผ่านบัตรเครดิต และกระเป๋าเงินออนไลน์  
ระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับช าระเงินผ่านบัตรเครดิต รวมทั้งกระเป๋าเงินออนไลน์ 

ดังภาพประกอบ 8.13 เช่น PayPal, TureWallet หรือ PaySbuy ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการที่มี 
ความน่าเชื่อถือระดับโลก ซ่ึงเป็นสิ่งทีจ่ าเป็นต้องมีใหบ้ริการช าระเงินของลูกค้าอีกด้วย ซ่ึงข้อดีของ 
การรับช าระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ e-Wallet ก็คือ ลูกค้าซื้อสินค้าไม่จ าเป็นต้องแจ้งช าระเงินกับ
ร้านค้าอีกครั้ง เพราะระบบจะท าการแจ้งให้อัตโนมัติ รวมถึงการคุ้มครองทั้งฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าใน
กรณต่ีาง ๆ ด้วย 

  

ภาพประกอบ 8.13 ตราสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการ e-Wallet 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 1)  
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5.3 ระบบการรับช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)  
การรับช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสอีกหนึ่งช่องการรับช าระเงินทีส่ะดวกสบายด้วย

สาขาของ 7-eleven ทีต่ั้งอยู่ทุกที่ในประเทศ เพียงแค่สมัครใช้งานกับ PaySbuy หรือผู้ให้บริการ 
อ่ืน ๆ และเปิดรับช าระเงินซึ่งมขีั้นตอนเช่นเดียวกันกับการเปิดรับบัตรเครดิต ผู้สั่งซื้อสินค้าเพียงพิมพ์
ใบสั่งซื้อสินค้า (ตามแบบฟอร์มของ Counter Service ซ่ึงระบบของผู้ให้บริการจะออกให้อัตโนมัติ) 
และน าไปช าระเงินได้ทันที โดยมีรูปสัญลักษณ์ดังภาพประกอบ 8.14 เพ่ือให้ลูกค้าสามารถไปช าระเงิน
ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

 

ภาพประกอบ 8.14 ตราสัญลักษณ์ทีส่ามารถช าระเงินแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 19)  

5.4 ระบบออกใบก ากับและใบเสร็จ 
การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ๆ ก็ตาม จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือ

ใบส าคัญ ๆ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา ใบก ากับช าระเงิน ใบเสร็จรับเงิน  
ใบส่งสินค้า เป็นต้น ระบบการออกแบบฟอร์มเอกสารได้ทันทีจากร้านค้า ซึ่งจะมีข้อมูลในเอกสาร 
ทุกชิ้น และสามารถเรียกดูได้ทุกเมื่อทีต่้องการ  

6. ระบบแจ้งเตือน (Notification)  
ระบบแจ้งเตือนนั้นร้านค้าออนไลน์ควรจะต้องมี เพ่ือไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทีเ่กิดข้ึน 

ทั้งข้อความ รายการสั่งซื้อ แจ้งช าระเงิน หรือการแสดงความคิดเห็นใหม ่ๆ จะเป็นตัวช่วยท าให้ไม่
จ าเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นของ 
เว็บบอร์ด ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ หรือเช็คข้อความติดต่อต่าง ๆ ระบบจะท าการแจ้งเตือนให้ทราบ 
พร้อมทั้งให้สามารถคลิกไปยังส่วนเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ทันที เช่น ระบบยืนยันว่าได้ช าระเงินเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ระบบมีการเปลี่ยนสถานะการส่งสินค้า มีสินค้าเข้ามาใหม่ในระบบ มีโปรโมชันพิเศษ 
ทีลู่กค้าน่าจะสนใจเข้ามาในระบบ เป็นต้น 

นอกจากการแจ้งเตือนให้กับลูกค้าแล้ว ระบบจ าเป็นจะต้องแจ้งเตือนเจ้าของกิจการด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสั่งสินค้า ลูกค้าถามข้อสงสัย การแจ้งช าระเงินของลูกค้า การจองของลูกค้า เป็นต้น 
ซ่ึงสามารถตั้งค่าดังต่อไปนี้ 
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6.1 ข้อความติดต่อเรา เมื่อมีลูกค้าส่งข้อความติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
6.2 แจ้งช าระเงิน เมื่อมีลูกค้าแจ้งช าระเงินผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
6.3 สั่งซื้อสินค้า เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
6.4 ถาม-ตอบ และให้คะแนนสินค้า เมื่อมีลูกค้าโพส ถาม-ตอบ หรือให้คะแนนสินค้า 
6.5 สมาชิกร้านค้า เมื่อมีลูกค้ากดสมัครเป็นสมาชิกร้านค้าออนไลน์ 
6.6 ข้อความส่วนตัว เมื่อมีสมาชิกส่งข้อความส่วนตัวหาบัญชีของกิจการ 

7. ระบบสถิติ 
ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ นั้นจะชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก 

ในการน าไปวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมก าไรของธุรกิจ เช่น เพ่ิมยอดขาย ลดต้นทุน  
ท าการตลาดเพ่ิม ร้านค้าออนไลน์ควรระบบรายงานสถิตติ่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนกับร้านค้าทั้งหมด เช่น 
จ านวนลูกค้า ผู้เข้าชม รายการสั่งซื้อ ยอดจ าหน่าย จ านวนความคิดเห็น เป็นต้น  

การทีมี่ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ จ านวนมาก และเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ที่มคีวามรู้
ประสบการณ์แล้วหรือจะเป็นเจ้าของร้านหน้าใหม่ก็ตาม เนื่องจากระบบสามารถแสดงได้ทั้งข้อมูล
ภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เช่น ทีม่าจากการเข้าชมจากทีต่่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลสถิติ (แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป, 2560 : 21) ดังต่อไปนี้ 

7.1 ภาพรวมของเว็บไซต์ 
สถิติภาพรวมของเว็บไซต์ ส าหรับดูแนวโน้มการเข้าชมของร้านค้าได้ 

7.2 แหล่งทีม่า 
สถิติทีส่ าคัญของเว็บไซต์ แสดงแหล่งทีม่าของผู้เข้าชมว่ามาจากช่องทางใด เช่น  

มาจากการพิมพ์ URL โดยตรง มาจากเว็บไซต์อ่ืนที่มลีิงก์ หรือมาจากการค้นหาผ่าน Google เป็นต้น 
7.3 ผู้ชม 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ของกิจการ โดยแสดงทั้งแบบนับผู้ทีเ่ข้าชมทุกคน (Visitors) 
แบบนับเฉพาะผู้เข้าชมไม่ซ้ า (Unique Visitors) จ านวนหนา้ที่มกีารเปิดใหม่ (Page Views) เวลาที่
ลูกค้าเข้าชมร้านค้าเฉลี่ยต่อคน (Time on Site) หรืออัตราทีลู่กค้าไม่สนใจร้านค้า (Bounce Rate) 

7.4 เนื้อหา 
สถิติส าหรับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ยอดนิยม รวมถึงหน้าเว็บไซต์ทีเ่ชื่อมโยงไปสู่หน้า

เว็บไซต์ยอดนิยม ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ใดได้รับความนิยมสูงสุด เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้
พัฒนาหน้าเว็บไซต์เพ่ือประสบการณ์ทีดี่ของผู้เข้าชมให้ดียิ่งขึ้น 

7.5 ผลลัพธ์การขายสินค้า 
เป็นสถิติทีส่ าคัญมากส าหรับร้านค้าออนไลน์ เช่น การขายสินค้าปกติ การขายสินค้า

โปรโมชัน การขายสินค้าทีท่ าการตลาด การขายสินค้าที่มาใหม่ และการขายสินค้าที่มีความนิยมสูง 
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การช าระเงินและการขนส่งทีเ่กิดข้ึนภายในร้านค้าได้ เป็นต้น โดยสถิตินี้อาจจะเป็นเป็นกราฟแท่ง 
กราฟวงกลม หรือกราฟเส้นก็ได้ ซึ่งแสดงตัวอย่างดังภาพประกอบ 8.15 

 

ภาพประกอบ 8.15 ตัวอย่างหน้าสถิติการเข้าชม (Visits) ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 21)  

8. ระบบสมาชิก 
ระบบสมาชิกเป็นระบบทีร่้านขายของออนไลน์ควรจ าเป็นจะต้องมี ไม่เพียงแค่เก็บข้อมูล

ลูกค้าไว้เพ่ือซื้อสินค้าเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะยังช่วยท าให้กิจการสามารถท ากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ได้ 
ท าการตลาดเชิงรุกไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ รวมถึงการท าระบบต่าง ๆ ทีส่ามารถสนับสนุนหรือ
สอดคล้องกับสมาชิกได้โดยเฉพาะระบบโปรโมชันของทางร้านค้าอีกด้วย 

9. ระบบรายงาน 
เป็นการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามทีผู่้ประกอบการต้องการ เช่น รายงานยอดขายประจ าวัน 

รายงานข้อมูลสมาชิก รายงานสินค้าขายดี รายงานต้นทุนและก าไร รายงานสินค้าคงคลัง รายงาน
ยอดขายตามโปรโมชัน เป็นต้น ซ่ึงสามารถเลือกช่วงเวลาทีต่้องการแสดงผล ข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูล
ประจ าวัน ข้อมูลประจ าเดือน ข้อมูลประจ าไตรมาส ข้อมูลประจ าปี ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้อาจต้องมี 
การเปรียบเทียบ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และพิจารณาในการปรับแผนกลยุทธ์ต่อไป 

10. ระบบสนับสนุน SEO 
SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization เป็นการท าให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ 

ของ Search Engine เช่น Google, Yahoo หรือ Bing เป็นต้น ซ่ึงการทีจ่ะท าให้เว็บไซต์ของ
ผู้ประกอบการนั้นมีอันดับทีด่ีขึ้นนั้นมีปัจจัยต่าง ๆ จ านวนมาก ส่วนทีส่ าคัญทีสุ่ดคือ เนื้อหา ของ
เว็บไซต์ทีผู่้ประกอบการจ าเป็นต้องเขียนขึ้นใหม่และต้องมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา  

โดยการท า SEO นั้นมีวิธีอยู่จ านวนมากหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท 
(แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป, 2560 : 25) ดังนี้ 
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10.1 ปัจจัยจากภายนอก  
ปัจจัยจากภายนอก คือ จ านวนลิงก์ทีช่ี้เข้ามายังร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงถ้าหากเว็บไซต์ 

ทีช่ี้เข้ามาหาร้านค้านั้นเป็นเว็บไซต์ยอดนิยม (ค่า PR สูง) ด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลดีต่อร้านเป็นอย่างมาก 
ข้อความใน Link นั้นก็ต้องมีความหมายและสื่อถึงร้านค้าด้วย หลีกเลี่ยงการใช้ค าในลิงก์เพียงแค่ 
"คลิกทีน่ี่" พร้อมกับลดจ านวนลิงก์ออกนอกเว็บไซต์ด้วย 

 

ภาพประกอบ 8.16 แสดงส่วนโค้ด HTML ของเว็บไซต์ที่มีการก าหนดค่าต่าง ๆ  
ที่มา :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 25)  

10.2 ปัจจัยจากภายใน  
ปัจจัยจากภายใน คือ เนื้อหาของเว็บไซต์ ทีจ่ าเป็นต้องเขียนให้ตรงกับค าค้นหาที่

ต้องการให้ได้มากทีสุ่ด พร้อมกับต้องอัพเดทเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยภายในนี้เป็น
ส่วนทีส่ าคัญและเป็นส่วนหลักของผลการค้นหา เว็บไซต์ร้านค้าที่มเีนื้อหาทีด่ีไม่จ าเป็นต้องท า SEO  
ก็สามารถติดอันดับ 1 ได้ แต่ถ้าหากรู้หลักของ SEO ด้วยแล้วก็จะยิ่งท าให้เว็บไซต์ติดอันดับได้เร็วและ
ง่ายขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

10.2.1 หัวข้อเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Title) สามารถก าหนด Title Tag หรือ 
<title> ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการให้คะแนนของ Google ทีไ่ม่ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร 

10.2.2 ค าอธิบายเว็บไซต์รา้นค้าออนไลน์ (Description) สามารถก าหนด Meta 
Description หรือ <meta name="description"> จะแสดงในผลลัพธ์การค้นหาต่อจาก Title  
การก าหนด Description ทีดี่ก็ยิ่งจะท าให้ลูกค้าคลิกเข้ามายังเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น 

10.2.3 ค าค้นหาของเว็บไซต์รา้นค้าออนไลน์ (Keywords) สามารถก าหนด Meta 
Keywords หรือ <meta name="keywords"> ค าค้นหลักควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ที่
ต้องการให้ผู้ค้นหากรอกมากที่สุด ควรเป็นวลีและคั่นด้วย , (ลูกน้ า) ไม่ควรใส่เกิน 10 ค า 

10.2.4 การเพ่ิม Meta ทีต่้องการ (Manual Meta Tag) สามารถก าหนด Meta Tag  
อ่ืน ๆ หรือ <meta name=""> ได้เอง คือเมื่อต้องการใช้บริการต่าง ๆ ทีต่้องการยืนยันตัวเว็บไซต์
โดยการใส่ Meta Tag เช่น Google Webmaster Tools หรือบริการอ่ืน ๆ ทีต่้องใช้ Meta Tag  
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10.5.5 การเพ่ิม Analytics ในเว็บไซต์ร้านค้า (Google Analytics) หากต้องการใช้
บริการ Google Analytics ซ่ึงทาง Google ต้องการยืนยันตัวเว็บไซต์เพ่ือเริ่มต้นใช้งาน  

10.2.6 การเปลี่ยน URL ปกติท่ัวไปที่ไม่สามารถอ่านและเข้าใจได้ เนื่องจากมีตัวแปร
จ านวนมากติดอยู่ เช่น http://d.benz.com/?s=1&pg=45 ซ่ึง Search Engine อย่าง Google  
จะไม่ชอบ URL ในลักษณะแบบนี้ ดังนั้นควรใช้ระบบทีเ่รียกว่า Mod Rewrite URL คือ การเปลี่ยน 
URL ไปในรูปแบบที่ต้องการ เช่น http://d.benz.com/prast เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้ผู้ทีเ่ข้ามาจาก 
Link นี้เข้าใจได้ทันที และจะท าให้ได้คะแนนในทาง SEO มากขึ้นด้วย เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
ควรจะมี Sitemap ทั้งในรูปแบบของ.xml (Yourdomain.com/sitemap.xml) และหน้าเพจ 
Sitemap (Yourdomain.com/sitemap) ซ่ึงจะท าให้ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูลของร้านค้า
ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรจะระบบทีจ่ะ Submit Sitemap ให้กับ Google Bing และ 
Yahoo โดยอัตโนมัติด้วย 

11. ระบบเชื่อมกับเครือข่ายสังคม (Social Network)  
ร้านค้าออนไลน์ได้สร้างความแตกต่าง โดยเห็นความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้า 

ทีอ่ยากให้ร้านค้าออนไลน์สามารถทีจ่ะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากในปัจจุบัน 
โซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะ Facebook, Twitter และ Google จึงได้ท า
ระบบรองรับเครือข่ายนี้อย่างจริงจัง เช่น ลูกค้าทีช่อบใจหรือมีความต้องการทีจ่ะแบ่งปันให้เพ่ือน ๆ 
ได้ดูสินค้าของกิจการ ก็สามารถทีจ่ะกด Like และโพสต์ขึ้น Facebook ได้อัตโนมัติ นอกจากนี้ลูกค้า
ยังสามารถทีจ่ะร่วมแสดงความคิดเห็น หรือให้คะแนนสินค้าของกิจการได้ ท าให้ลูกค้าท่านอื่น ๆ  
มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้นด้วย 

11.1 Facebook 
ถือว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีคนใช้งานมากทีสุ่ดในประเทศไทย ซ่ึงสามารถน ามาช่วย

ในการสื่อสารกับลูกค้าได้ โดยเมื่อลูกค้าถูกใจในสินค้าของกิจการ ก็สามารถกดปุ่ม Like หรือสามารถ
แบ่งปันสินค้าสินค้าที่สนใจให้คนอ่ืน ๆ เห็นผ่านทาง Facebook ได้อีกด้วย ซ่ึงจะท าให้สินค้าของ
กิจการเป็นทีรู่้จักได้มากขึ้น ซึ่ง Facebook มี API หลายตัวทีจ่ะช่วยให้เชื่อมต่อระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กับ Facebook ได้ ซ่ึง API บางตัวสามารถดึงสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ 
น าไปแสดงเป็นรายการสินค้าพร้อมหมวดหมู่บน Facebook Fan Page ทันที โดยสามารถ 
ดาวน์โหลดหรือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ได้ https://developers.facebook.com/  

11.2 Twitter 
เป็นอีกหนึ่งช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กทีไ่ด้รับความนิยมสูงมาก ด้วยการแชร์

ข้อความสั้น ๆ ง่าย ๆ จึงไม่พลาดทีจ่ะน าปุ่ม Tweet ทีจ่ะท าให้ลูกค้าทีก่ดได้โพสข้อความ Link มายัง
หน้าสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 
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11.3 Google 
Plus One (+1) เป็นระบบแนะน าผ่านเครือข่ายสังคมล่าสุดจาก Google 1 Button 

หรือ ปุ่ม +1 คือ ตัวแทนส าหรับการแสดงออกว่าลูกค้าชอบอะไร หรือเพ่ือทีจ่ะแนะน าสิ่งเหล่านั้น
ให้กับเพ่ือน ๆ ของลูกค้าโดยเมื่อกดปุ่มที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ต่าง ๆ คล้ายกับการกดปุ่ม Like ของ 
Facebook 

11.4 ระบบการให้คะแนน (Rating)  
ร้านค้าออนไลน์ทีเ่น้นการขายสินค้าเป็นหลัก การทีลู่กค้าสามารถให้คะแนนสินค้านั้น 

ได้ จะยิ่งท าให้ลูกค้าท่านอ่ืน ๆ มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยแบ่งคะแนนได้ อาจที่ให้
ตั้งแต่ 1-5 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์สินค้านั้น ระบบจะท าการเฉลี่ยคะแนนทีไ่ด้
ทั้งหมด เพ่ือแสดงให้กับสินค้าทั้งหน้ารายละเอียดสินค้าและหน้าแสดงสินค้าตามหมวดหมู่ 

 

ภาพประกอบ 8.17 หน้าการให้คะแนนและค าวิจารณ์สินค้า 
ทีม่า :  แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป (2560 : 13)  

12. ระบบรักษาความปลอดภัยพ้ืนฐาน 
ระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน จ าเป็นต้องมีการ Login และ Logout เพ่ือให้เฉพาะ

สมาชิกหรือเจ้าของระบบเท่านั้นทีส่ามารถใช้งานได้ การ Login นั้นนอกจากประโยชน์ในส่วนของ
ความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถน าข้อมูลบันทึกถึงการกระท าต่าง ๆ ในระบบ เช่น การรับสินค้า  
การขายสินค้า การออกบิลใบเสร็จ ฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงจะเก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้งานอยู่ในรูปแบบ 
ของ Session 
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13. ระบบพ้ืนฐานหน้าเว็บไซต์ 
13.1 แบนเนอร์ (Banner)  

แบนเนอร์ หรือป้ายโฆษณา เป็นจะพบเห็นไดใ้นเว็บไซต์ต่าง ๆ แบนเนอร์จะมีอยู่  
2 แบบ คือ แบบทีเ่ป็นแบนเนอร์ของทางเว็บไซต์เอง เป็นส่วนทีจ่ะท าให้ลูกค้าคลิกเข้าไปดูตามโฆษณา
ต่าง ๆ ทีท่างเว็บไซต์ได้ประชาสัมพันธ์ หรือตั้งใจให้ลูกค้าเห็นและเลือกดูเป็นอันดับแรก ๆ แบบที ่2 
จะเป็นแบนเนอร์ทีเ่ชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ หรือเป็นแบนเนอร์ทีถู่กฝากให้มาติดไว้กับทางเว็บไซต์ 
ซ่ึงแบนเนอรน์ั้นจะต้องออกแบบให้มคีวามน่าสนใจ ดึงดูดสายตาจากคนทีเ่ข้ามาดู ซ่ึงขนาดของ 
แบนเนอรน์ั้นก็เป็นส่วนส าคัญ ทีจ่ะต้องออกแบบให้เหมาะสม เพ่ือใช้กับการจัดวางบนหน้าเว็บไซต์ 
ทีแ่ตกต่าง ในการน าไปติดลงบนเว็บเพจหรือตามต าแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม โดยแบนเนอร์มี
ขนาดมาตรฐานเป็นที่มกีารยอมรับกันอย่างเป็นสากล โดยทาง Internet Advertising Bureau (IAB) 
และ Coalition for Advertising Supported Information and Entertainment (CASIE)  
ได้ก าหนดขนาดมาตรฐานในการท าแบนเนอร์ไว้ (Interactive Advertising Bureau, 2560 : 1)  
ดังภาพประกอบ 8.18 

 

ภาพประกอบ 8.18 ขนาดมาตรฐานป้ายโฆษณา 
ทีม่า :  Interactive Advertising Bureau (2015 : 3) 
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13.2 บทความ 
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะมีบทความทีเ่ป็นความรู้เกี่ยวกับสินค้า

เพ่ือให้ลูกค้าได้มีความรู้และมีความเข้าใจกับตัวสินค้ามากขึ้น สิ่งนี้จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการซื้อ
สินค้าของลูกค้า ส่วนใหญ่สินค้าทีค่วรมีบทความหรือข้อมูลเพ่ิมเติมนั้น จะเป็นสินค้าทีเ่กี่ยวข้องกับ
ร่างกาย เช่น อาหารเสริม ยารักษาโรค เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก สินค้าที่มมีาตรฐานที ่
เป็นทีย่อมรับ เป็นต้น 

13.3 วิธีการสั่งซื้อ 
ถึงทางเว็บไซต์จะมีระบบทีเ่พียบพร้อมในการสั่งซื้อสินค้า ยังจ าเป็นทีจ่ะต้องมีวิธีการ

ทีบ่อกลูกค้าหรือผู้บริโภคว่าจะสั่งซื้อสินค้าได้แบบไหนและถ้าไม่สะดวกในการสั่งซื้อผ่านระบบเว็บไซต์
สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง เช่น Facebook หรือ Line รวมถึงทางโทรศัพท์ที่สามารถ 
เข้ามาแจ้งความจ านงทีจ่ะซื้อสินค้า เป็นต้น 

13.4 แจ้งช าระเงิน 
ถึงทางเว็บไซต์จะมีระบบช าระเงินแล้วก็ตามการที่มขี้อมูลการช าระเงินหรือวิธีการ

ช าระเงินให้ลูกค้าที่ได้เข้าชมเว็บไซต์อ่านเพ่ือสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าทีเ่ข้ามาเยี่ยมชม ว่าจะ
ช าระหรือจ่ายเงินในรูปแบบใดได้บ้าง  

13.5 เว็บบอร์ด 
เว็บบอร์ดเป็นระบบทีค่วรจ าเป็นจะต้องมีเพ่ือเป็นการไว้ส าหรับลูกค้าถามและตอบ 

ข้อสงสัยให้กับลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ก่อนทีจ่ะตัดสินใจซื้ออาจจะเข้ามาดูการถามตอบหรือปัญหา 
ทีเ่กิดข้ึนผ่านทางเว็บไซต์ 

13.6 เกี่ยวกับเราและติดต่อเรา 
เป็นช่องทางที่ไว้ส าหรับลูกค้าติดต่อผู้ประกอบการโดยตรง หรือมีข้อติชมผ่านเว็บไซต์

ก็สามารถท าให้ช่องนี้ นอกจากนี้สามารถใส่แผนที ่ทีต้ั่ง เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อได้อีกด้วย บางเว็บไซต์
จะมีช่องข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาประวัติเป็นมาหรือการเป็นตัวตนของเว็บไซต์นั้น ๆ มาด้วยเพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
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บทสรุป 
กระบวนการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต้องมีการก าหนดสถาปัตยกรรม

ของระบบงานและการก าหนดแนวทางการพัฒนา เลือกการได้มาของระบบ ซ่ึงสามารถเลือกจาก  
การพัฒนาระบบขึ้นเอง การจ้างฟรีแลนซ์ จ้างมาท างานทีอ่งค์กร จ้างจากภายนอก การซื้อระบบ
ส าเร็จรูป รวมถึงการเช่าระบบ เป็นต้น เมื่อได้ระบบขั้นตอนต่อไปเป็นการติดตั้งระบบและใช้งาน
ระบบ หลังจากนั้นควรมีการตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบงาน ดังนี้ การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ 
บันทึกการทดสอบระบบงาน ตรวจสอบรายชื่อซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นแต่ละระบบ ตรวจสอบแผนงาน 
การจัดตั้งแฟ้มและการบันทึกข้อมูล และมีคู่มือการติดตั้ง หลังจากนั้นก็ต้องทดสอบและบ ารุงรักษา
ระบบด้วย ระบบการท างานของระบบควรมีดังนี้ ระบบสินค้าและคลังสินค้า ระบบแค็ตตาล็อกสินค้า 
ระบบโปรโมชัน ระบบตะกร้าสินค้าและการสั่งซื้อ ระบบช าระเงิน ระบบแจ้งเตือน ระบบสถิติ  
ระบบสมาชิก ระบบรายงาน ระบบสนับสนุน SEO ระบบเชื่อมกับเครือข่ายสังคม ระบบรักษา 
ความปลอดภัยพื้นฐาน รวมถึงระบบพื้นฐานหน้าเว็บไซต์ด้วย 

 





ค ำถำมท้ำยบทที่ 8 

1. การพัฒนาระบบขึ้นเองในองค์กรเป็นแบบใด 
2. อะไรคือข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาระบบแบบพัฒนาระบบขึ้นเองในองค์กร 
3. จงยกตัวอย่าง ประเภทงานที่องค์กรต่าง ๆ มักจะท า In-house มาซัก 5 ตัวอย่าง 
4. เพราะเหตุใด บางสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงจ้างงานฟรีแลนซ์ มากกว่าให้

พนักงานภายในสถานประกอบการหรือองค์กรนั้นท าด้วยตัวเอง 
5. การจ้างมาท างาน On-Site คืออะไร 
6. จงยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการเช่าระบบ มาอย่างน้อย 5 เว็บไซต์ และบอกรูปแบบ 

การคิดค่าเช่าด้วย 
7. ระบบงานย่อยหรือหน้าที่การท างานที่ระบบควรมี แบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง 
8. การระบบการท างานในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรค านึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก  
9. ระบบสนับสนุน SEO หมายถึงอะไร แยกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 
10. จงบอกระบบที่สนับสนุนการท างาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มา 10 ตัวอย่าง พร้อมเหตุผล

ว่าท าไมถึงจ าเป็นต้องมี 
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