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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั E-commerce  
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ความหมายของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ไดมี้ผูค้วามหมายไวห้ลาย

ความหมาย เช่น 
 กจิกรรมเชิงพาณิชย์ทีด่ าเนินการโดยมีการแลกเปลีย่น เกบ็รักษา หรือส่ือสาร

ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ รวมทั้งการแลกเปลีย่นข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส์ อเีมล์ และอืน่ ๆ (Hill, 1997) 

 การใช้วธีิการอเิลก็ทรอนิกส์ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกจิ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น EDI การโอนเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ การ
ประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ และเทคโนโลยกีารส่ือสารคมนาคมอืน่ ๆ โทรทศัน์และ
การใช้อนิเทอร์เน็ต (Palmer, 1997 
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ความหมายของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  (ต่อ) 
 E-Commerce หมายถึง การผลติ การกระจาย การตลาด การขาย หรือการ

ขนส่งผลติภัณฑ์และบริการโดยส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  (World Trade 
Organization: WTO) 

 E-Commerce คอื การซ้ือขายสินค้า บริการ และสารสนเทศผ่านเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ รวมทั้งอนิเตอร์เน็ต  (Turban et al, 2000) 
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สรุป 

  พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยการ
ครอบคลุมถึงการซ้ือ-ขายสินค้า/บริการ การช าระเงิน การโฆษณา
โดยผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทาง
อนิเตอร์เน็ต 
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ปัจจัยที่ท าให้เกดิ E-commerce  
1. ผูซ้ื้อ  ผูข้าย  สินคา้ 
2. ความไวว้างใจ   เน่ืองจาก E-commerce ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้น

การท่ีจะท าใหผู้ซ้ื้อเช่ือวา่เวบ็ไซตน้ี์มีผูข้ายและมีสินคา้จริง ตอ้งท าให้
เกิดความไวว้างใจก่อน 
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การสร้างความไว้วางใจให้กบัเวบ็ไซต์มีดังนี้ 
1. หนา้ตาของเวบ็ไซตต์อ้งมีการออกแบบท่ีน่าเช่ือถือ 
2. มีส่วนใหลู้กคา้ร้องเรียนในกรณีเกิดขอ้ผดิพลาด 
3. ปรับปรุงสินคา้หรือบริการใหท้นัสมยัเสมอ 
4. พยายามใหเ้วบ็ไม่ถูกปิดบ่อยๆ 



7 

การแบ่งกลุ่มคู่ค้าของ E-commerce 

1. Business  - ผูท้  าการคา้ 
2. Customer - ผูบ้ริโภค 
3. Government – รัฐบาล 
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ประเภทของ E-commerce 
1. Business to Business – B2B) 
2. Business to Consumer - B2C 
3. Business to Government – B2G 
4. Consumer to Consumer - C2C 
5. Government to Consumer -G2C 
6. Government to Government -G2G 



9 

1.   ผูป้ระกอบการ กบั ผูป้ระกอบการ (Business to Business – B2B) คือ
การคา้ระหวา่งผูค้า้กบัลูกคา้เช่นกนั แต่ในท่ีน้ีลูกคา้จะเป็นในรูปแบบ
ของผูป้ระกอบการ ในท่ีน้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง การขายส่ง การท าการ
สัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต 
(Supply Chain Management) เป็นตน้ ซ่ึงจะมีความซบัซอ้นในระดบั
ต่างๆกนัไป  
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2.  ผูป้ระกอบการ กบั ผูบ้ริโภค (Business to Consumer - B2C) 
 คือการคา้ระหวา่งผูค้า้โดยตรงถึงลูกคา้ซ่ึงกคื็อผูบ้ริโภค เช่น การขาย

หนงัสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลงเป็นตน้  



11 

3.  ผูป้ระกอบการ กบั ภาครัฐ (Business to Government – B2G)  
คือการประกอบธุรกิจระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐ ท่ีใชก้นัมากกคื็อเร่ือง

การจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ หรือท่ีเรียกวา่ e-Government Procurement 
ในประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แลว้ รัฐบาลจะ
ท าการซ้ือ/จดัจา้งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพื่อประหยดั
ค่าใชจ่้าย เช่นการประกาศจดัจา้งของภาครัฐในเวบ็ไซต ์
www.mahadthai.com 
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4.  ผูบ้ริโภค กบั ผูบ้ริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือการติดต่อ
ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและวตัถุประสงค ์เช่น
เพื่อการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ในกลุ่มคนท่ีมีการบริโภค
เหมือนกนั หรืออาจจะท าการแลกเปล่ียนสินคา้กนัเอง ขายของมือสอง
เป็นตน้ 
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 5.   ภาครัฐ กบั ประชาชน (Government to Consumer -G2C) ในท่ีน้ีคง
ไม่ใช่วตัถุประสงคเ์พื่อการคา้ แต่จะเป็นเร่ืองการบริการของภาครัฐผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบนัในประเทศไทยเองกมี็ใหบ้ริการแลว้หลาย
หน่วยงาน เช่นการค านวณและเสียภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต, การใหบ้ริการ
ขอ้มูลประชาชนผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เช่นขอ้มูลการติดต่อการท า
ทะเบียนต่างๆของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขา้ไป
ตรวจสอบวา่ตอ้งใชห้ลกัฐานอะไรบา้งในการท าเร่ืองนั้นๆ และ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอยา่งจากบนเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ย 
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6.    ภาครัฐ กบั รัฐดว้ยกนั (Government to Government -G2G)   เป็นการ
ติดต่อระหวา่งภาครัฐกบัรัฐ ในกระทรวงหรือระหวา่งกระทรวง  เช่น 
การติดต่อเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกระทรวง 
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ประโยชน์ของ E-commerce 

1. ต่อบุคคล 
2. ต่อองคก์รธุรกิจ 
3. ต่อสงัคม 
4. ต่อระบบเศรษฐกิจ 
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ต่อบุคคล 

 มีสินคา้และบริการราคาถูกจ าหน่าย 
 ท าใหลู้กคา้มีทางเลือกมากข้ึน  สามารถท าธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว 
 ท าใหลู้กคา้สามารถเลือกสินคา้ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
 สนบัสนุนการประมูลเสมือนจริง 
 ท าใหลู้กคา้สามารถติดต่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัลูกคา้รายอ่ืน 
 ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงการด าเนินงานภายในโซ่มูลค่า (Value Chain 

Integration) 
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ต่อองคก์รธุรกิจ 
 ขยายตลาดในระดบัประเทศและระดบัโลก 
 ท าใหบ้ริการลูกคา้ไดจ้  านวนมากทัว่โลกดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า 
 ลดปริมาณเอกสารเก่ียวกบัการสร้าง การประมวล การกระจายการเกบ็

และการดึงขอ้มูลไดถึ้งร้อยละ 90 
 ลดตน้ทุนการส่ือสารโทรคมนาคม เพราะ Internet ราคาถูกกวา่

โทรศพัท ์
 ช่วยใหบ้ริษทัขนาดเลก็สามารถแข่งขนักบับริษทัขนาดใหญ่ได ้
 ท าใหก้ารจดัการผลิตมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ต่อสงัคม 
 

 ท าใหค้นสามารถท างานท่ีบา้นได ้ท าใหมี้การเดินทางนอ้ยลง ท าให้
การจราจรไม่ติดขดั ลดปัญหามลพิษทางอากาศ 

 ท าใหมี้การซ้ือขายสินคา้ราคาถูกลง  คนท่ีมีฐานะไม่รวยกส็ามารถ
ยกระดบัมาตรฐานการขายสินคา้และบริการได ้
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ต่อระบบเศรษฐกิจ 
 กิจการ SMEs ในประเทศก าลงัพฒันาอาจไดป้ระโยชน์จากการเขา้ถึง

ตลาดท่ีกวา้งขวางในระดบัโลก 
 ท าใหกิ้จการในประเทศก าลงัพฒันาสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ ๆ ไ 
 บทบาทของพอ่คา้คนกลางลดลง ท าใหต้น้ทุนการซ้ือขายลดลง ท าให้

อุปสรรคการเขา้สู่ตลาดลดลงดว้ย 
 ท าใหป้ระชาชนในชนบทไดห้าสินคา้หรือบริการไดเ้ช่นเดียวกนัใน

เมือง 
 เพิ่มความเขม้ขน้ของการแข่งขนั ท าใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
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ข้อจ ากดัของ E-commerce 

 
1.  ขอ้จ ากดัดา้นเทคนิค 
2.  ขอ้จ ากดัดา้นกฏหมาย 
3.  ขอ้จ ากดัดา้นธุรกิจ 
4.   ขอ้จ ากดัอ่ืนๆ  
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1.  ขอ้จ ากดัดา้นเทคนิค 
 ขาดมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และ

ความน่าเช่ือถือ 
 ความกวา้งของช่องทางการส่ือสารมีจ ากดั 
 ซอร์ฟแวร์ยงัก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 ปัญหาความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง Internet และซอร์ฟแวร์ของ E-

commerce กบัแอพพลิเคชัน่ 
 ตอ้งการ Web Server และ Network Server ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ 
 การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตยงัมีราคาแพงและไม่สะดวก  
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2.  ขอ้จ ากดัดา้นกฏหมาย 
 

 กฎหมายท่ีสามารถคุม้ครองการท าธุรกรรมขา้มรัฐหรือขา้มประเทศ ไม่
มีมาตรฐานท่ีเหมือนกนั และมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  

 การใชเ้อกสารอิเลก็ทรอนิกส์ หรือลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์จะมีผลทาง
กฎหมายหรือไม่ 

 ปัญหาเกิดจากการท าธุรกรรม เช่น การส่งสินคา้มีลกัษณะแตกต่างจาก
ท่ีโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายไดห้รือไม่ 
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3.  ขอ้จ ากดัดา้นธุรกิจ 
 วงจรผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) จะสั้นลง เพราะการเขา้ถึงขอ้มูล

ท าไดง่้ายและรวดเร็ว การลอกเลียนผลิตภณัฑจึ์งท าไดร้วดเร็ว เกิด
คู่แข่งเขา้มาในตลาดไดง่้าย จะตอ้งมีการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
เสมอ 

 ความพร้อมของภูมิภาคต่าง ๆในการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของ E-Commerce มีไม่เท่ากนั 

 ภาษีและค่าธรรมเนียม จาก E-Commerce จดัเกบ็ไดย้าก ยงัไม่มี
กฎหมายคุม้ครอง 
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3.  ขอ้จ ากดัดา้นธุรกิจ   (ต่อ) 
 ตน้ทุนในการสร้าง E-Commerce ครบวงจรค่อนขา้งสูง  เพราะรวมถึง

ค่า Hardware, Software ท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบความปลอดภยัท่ี
น่าเช่ือถือ การจดัการระบบเครือข่าย ตลอดจนค่าจา้งบุคลากร 

 ประเทศก าลงัพฒันาตอ้งลงทุนทางดา้นเทคโนโลยสูีงมาก ใน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 เงินสดอิเลกทรอนิกส์ ท าใหเ้กิดการฟอกเงินไดง่้าย เน่ืองจากการใชเ้งิน
สดอิเลก็ทรอนิกส์จะท าใหก้ารตรวจสอบท่ีมาของเงินท าไดย้าก 
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4.   ขอ้จ ากดัอ่ืนๆ  
 การใหข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็บนอินเตอร์เน็ต มีมาก และมีการขยายตวัเร็ว

มากกวา่การพฒันาของอินเตอร์เน็ตเสียอีก 
 สิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ระบบการจ่ายเงิน หรือการใหข้อ้มูลของ

ลูกคา้ทางอินเตอร์เน็ตท าใหผู้ข้ายทราบวา่ผูซ้ื้อเป็นใคร และสามารถใช้
ซอร์ฟแวร์ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ หรือส่ง Spam ไปรบกวนได ้

 E-Commerce เหมาะกบัระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถเช่ือถือและไวใ้จได้
ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.   ขอ้จ ากดัอ่ืนๆ  (ต่อ) 
 ยงัไม่มีการประเมินผลการด าเนินงาน หรือวิธีการท่ีดีของ E-Commerce 

เช่น การโฆษณาผา่นทาง E-Commerce วา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไร 
 จ านวนผูซ้ื้อ / ขาย ท่ีไดก้ าไรหรือประโยชน์จาก E-Commerce ยงัมี

จ ากดั โดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงสดัส่วนของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตต่อ
ประชากรต ่ามาก และการใช ้E-Commerce ในการซ้ือ/ขายสินคา้ มีนอ้ย
มาก 
 


