
การซ้ือขายของออนไลน์
โดยใช้พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
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E-COMMERCE คืออะไร 

“พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอื การด าเนินธุรกจิโดยใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกส”์ 
(ศนูยพ์ฒันาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส,์ 2542)”

“พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอื การผลติ การกระจาย การตลาด การขาย หรอืการขนสง่ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดยใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกส”์ (WTO, 1998)

“พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอื ธุรกรรมทุกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเชงิพาณิชย ์ทัง้ในระดบั
องคก์รและสว่นบคุคล บนพืน้ฐานของ การประมวลและการสง่ขอ้มลูดจิทิลัทีม่ที ัง้ขอ้ความ เสยีง และ
ภาพ” (OECD, 1997)
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สรปุ E-COMMERCE คือ ?

การพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีก่ารใชก้ารสือ่สาร
ผา่นระบบเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส์
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วตัถปุระสงคแ์ละประโยชน์ของพานิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

1. เพิม่และขยายช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร 
2. เป็นการประชาสมัพนัธส์นิคา้หรอืบรกิารใหแ้พร่หลายมากขึน้
3. เพือ่ความสะดวกและประหยดัเวลาส าหรบัผูบ้รโิภค
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การค้ายคุเดิม

คนในพืน้ที่ หรือเดนิผ่านมาหน้าร้าน

การค้ายคุเดิม
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การค้ายคุใหม่

ซือ้สนิค้าผ่านอนิเทอร์เน็ต
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การจ าแนกรปูแบบการปฏิสมัพนัธธ์รุกิจอิเลก็ทรอนิกส ์

ซ่ึงจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. ธรุกิจแบบบริคและมอรต้์า (Brick and Mortar Business) 
เป็นธรุกิจแบบดัง้เดิม มีอาคารเพ่ือท ากิจการ (อิฐ และ ปนู) ท่ีมีสถานท่ี

จ าหน่าย เช่น ร้านค้า แต่จะไม่มีการท าธรุกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ด้วยความก้าวหน้า
ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ธรุกิจบริคและมอรต้์า จึงมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียน
รปูแบบไปเป็นธรุกิจแบบคลิกและมอรต้์า
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2. ธรุกิจแบบคลิกและมอรต้์า (Click and Mortar Business)
 เป็นธรุกิจท่ีมีร้านค้าแบบบริคและมอรต้์ารวมทัง้ร้านค้าออนไลน์ท่ีช่วยสนับสนุน
การด าเนินธรุกิจปกติ   ซ่ึงบางธรุกิจแบบคลิกและมอรต้์ามีเพียงเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอ
สินค้า และระบสุถานท่ีจดัจ าหน่าย และมีธรุกิจจ านวนมากท่ีมีเวบ็ไซต์เพื่อการซ้ือขาย
สินค้าออนไลน์ ตวัอย่างธรุกิจประเภทน้ี เช่น ศนูยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,
ร้าน S&P , ร้านหนังสือซีเอด็บุค๊ เป็นต้น 

การจ าแนกรปูแบบการปฏิสมัพนัธธ์รุกิจอิเลก็ทรอนิกส ์



ตวัอย่าง Click and Mortar Business ร้านหนังสือ SE-ED  

ค้นหาหนงัสือที่ต้องการ
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ค้นหาหนงัสือ 
Harry Potter
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กรอกรหสัสมาชิก
กรณีเป็นสมาชิกสมคัรสมาชิกใหม่
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การสมคัรสมาชิกใหม่ เวปไซต ์https://www.se-ed.com/register.aspx
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เลือกรูปแบบช าระเงิน

14



15



16



17



ใบช าระเงิน ท่ีเคาเตอร ์SE-ED SMS ผา่นมอืถือ
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3. ธรุกิจแบบคลิกและคลิก (Click and Click Business)
 เป็นธรุกิจไม่มีสถานท่ีหรือร้านค้าเพ่ือการจ าหน่ายสินค้า ผูซ้ื้อไม่สามาถจะ
เดินทางไปเลือกซ้ือสินค้าได้
 เน่ืองจากร้านค้ามีเฉพาะบนเวบ็เท่านัน้ ถึงแม้ว่าธรุกิจคลิกและคลิกจะมีสถานท่ี
ท าการและคลงัสินค้ากต็าม 
 แต่การติดต่อทางธรุกิจกบัลกูค้าจะด าเนินการผา่นเวบ็ไซตเ์ท่านัน้
 ตวัอย่างธรุกิจประเภทน้ีเช่น amazon.com, misslily.com , lazada.com

การจ าแนกรปูแบบการปฏิสมัพนัธธ์รุกิจอิเลก็ทรอนิกส ์
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ตวัอย่าง Click and Click Business ร้าน lazada.co.th

ค้นหาสินค้าที่
ต้องการซือ้
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ค้นตามแคตตาลอ็ค
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สัง่ซ้ือสินค้า 2 ช้ิน
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เม่ือเลือกสินค้าเสร็จสิน้ 
ด าเนินการช าระเงิน
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องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ E-commerce
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ความแตกต่างระหว่าง Click and Click และ Click and Mortar
รปูแบบ ข้อดี ข้อเสีย

Click and 
Click

1) เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการท าธรุกจิใหม่
2) ตน้ทนุต ่า ใชค้นน้อย
3) เริม่ตน้งา่ย
4) เปิดกวา้งไดม้ากกวา่ ไมต่อ้งมคีวามช านาญ

มาก

1) ขาดความน่าเชือ่ถอื

2) ขาดความช านาญ

3) สรา้งฐานลกูคา้ใหม่

4) รองรบัลกูคา้ออนไลน์ไดอ้ยา่งเดยีว

Click and 
Mortar

1) มคีวามเชีย่วชาญในการคา้อยูแ่ลว้

2) มกีลุม่ลกูคา้เดมิอยูแ่ลว้

3) มคีวามน่าเชือ่ถอื

4) รองรบัลกูคา้ไดท้ัง้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละผา่น
หน้ารา้น

1) ตน้ทนุสงู ใชค้นมาก

2) การท างานตอ้งยดึตดิกบับรษิทั

3) มคีวามยดืหยุน่น้อย
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รปูแบบของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

1. ธรุกิจกบัธรุกิจ (Business to Business : B to B , B2B)
ธุรกิจที่มุ่งเน้นการใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการด้วยกนั ตวัอย่างเช่นผูป้ระกอบการในระดบัเดยีวกนั 

หรอืต่างระดบักนักไ็ด ้หรอืผูผ้ลติกบัผูผ้ลติ ผูผ้ลติกบัผูส้่งออก ผูผ้ลติกบัผูน้ า เขา้ผูผ้ลติกบัผูค้า้ส่งและคา้ปลกี 
เป็นตน้ ซึง่ในปัจจบุนัพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระเภทน้ีมคีวามส าคญัมากทีส่ดุ

ตวัอยา่งเชน่ บรษิทัไมโครซอฟตเ์ป็นบรษิทัซอฟตแ์วรผ์ูผ้ลติซอฟตแ์วร ์(www.micorsoft.com) 
บรษิทัซสิโกเป็นบรษิทัขายอุปกรณ์เชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต และอุปกรณ์ทางดา้นเครอืขา่ยอื่นๆ โดยขายผา่นเวบ็
แบบธรุกจิต่อธรุกจิ (www.cisco.com) ขายสง่สนิคา้อุปโภคบรโิภค (http://www.tesco.co.th/th/index.html) 
ขายสนิคา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ(http://www.value.co.th/th/main.asp) และ ตลาดซือ้ขายออนไลน์ 
(http://www.b2bthai.com/) เป็นตน้
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บริษัทไมโครซอฟต์เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ (www.micorsoft.com) 

บริษัทซิสโกเป็นบริษัทขายอปุกรณ์เช่ือมตอ่
อินเทอร์เน็ต และอปุกรณ์ทางด้านเครือข่ายอื่นๆ 
โดยขายผ่านเว็บแบบธรุกิจตอ่ธรุกิจ 
(www.cisco.com)
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ร้านขายหนังสือ
โรงพิมพ์

ร้านขายหนังสือต้องการสัง่ซ้ือหนังสือจากโรงพิมพ์
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เป็นธรุกรรมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างผู้ขายท่ีเป็นองคก์ารธรุกิจกบั
ลูกค้าแต่ละคน อาจเป็นการค้าปลีกหรือเหมาโหล มีมูลค่าการซ้ือขายสินค้า
จ านวนไม่สงู ระบบการช าระเงินส่วนใหญ่จะผ่านบตัรเครดิต สินค้าอาจเป็นแบบ
จบัต้องได้ เช่นหนังสือ,ดอกไม้ หรือจบัต้องไม่ได้ เช่น เพลง,ซอฟตแ์วร์

ตวัอย่าง B2C เช่น 
• ร้านหนังสือจฬุา www.chulabook.com
• ร้านหนังสือซีเออ็ www.se-ed.com
• ร้านพิซซ่า www.pizza.co.th

2. ธรุกิจกบัลูกค้า (Business to Custom : B to C , B2C
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www.pizza.co.th
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เป็นการท าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสร์ะหว่างธรุกิจเอกชนกบั
ภาครฐั 

ตวัอย่าง B2G เช่น
• การประมลูออนไลน์ (e-Auction)
• การจดัซ้ือจดัจ้าง (e-Procurement) 
• การจดทะเบียนการค้า www.moc.go.th 
• การน าสินค้าเข้าออกผา่นกรมศลุกากร www.customs.go.th

3. ธรุกิจกบัภาครฐั (Business to Government : B to G , B2G
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ตวัอยา่งเวป็ไซต ์e-Auction 
การประมลูการก่อสรา้งกบัหน่วยงานภาครฐั

ตวัอยา่งเวป็ไซต ์e-Procurement 
ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั
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ขัน้ตอนการจดัซ้ือโดยใช้ e-Auction
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บริษทั A บริษทั B

ค าถาม บริษทั A หรือ  B เป็นผูช้นะ ?
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เป็นการท าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสร์ะหว่างผูบ้ริโภคด้วยกนั ซ่ึงการ
แลกเปล่ียนและซ้ือขายสินค้านัน้ อาจท าผา่นเวบ็ไซต ์การประมลูสินค้า ซ่ึงผูค้้า
แต่ละคนจะน ามาฝากขายไว้กบัเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ  

ตวัอย่าง C2C เช่น 
• www.ebay.com
• www.alibaba.com 
• www.lazada.com 
• www.pramool.com

4. ลูกค้ากบัลูกค้า (Customer to Customer : C to C , C2C
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https://www.ebay.com/
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https://www.alibaba.com/
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http://www.lazada.co.th/
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http://www.pramool.com/index.php
42



https://www.kaidee.com
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กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ผา่นอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทน้ีไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการค้า แต่
เน้นการให้บริการกบัประชาชน โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ ซ่ึงเป็นนโยบายหน่ึง
ของรฐับาล 

ตวัอย่าง C2C เช่น
• การค านวณและช าระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
• งานบริการด้านจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย   www.mahadthai.com

5. ภาครฐักบัประชาชน (Government to Customer : G to C , G2C)



http://www.rd.go.th
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เคร่ืองหมายรบัรองความน่าเช่ือถือในการประกอบธรุกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส ์(DBD Verified)

เครือ่งหมาย DBD Verified คอื เครือ่งหมายรบัรองความน่าเชือ่ถอืในการประกอบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ทีป่ระสงคจ์ะไดร้บัเครือ่งหมาย DBD 
Verified โดยจดทะเบยีนและมคีณุสมบตั ิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพือ่รบัรองความ
น่าเชือ่ถอืในการประกอบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และแสดงวา่เวบ็ไซตน์ัน้ ๆ มคีณุภาพผา่นเกณฑ์
ประเมนิตามมาตรฐานคณุภาพธุรกจิ e-Commerce ของกรมฯ
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จ าแนกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดบั

1. ระดบัด ีDBD Verified Silver จะออกใหแ้ก่บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล โดยผา่นคณุสมบตั ิเชน่ จดทะเบยีน
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละไดร้บัเครือ่งหมาย DBD Registered จดัสง่งบการเงนิตดิต่อกนั (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
รวมทัง้ผา่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพธรุกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์
2. ระดบัดมีาก DBD Verified Gold จะออกใหแ้ก่ผูท้ีจ่ดทะเบยีนพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เฉพาะทีเ่ป็นนิตบิคุคล โดย
ผา่นคณุสมบตั ิเชน่ จดทะเบยีนพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์มน้่อยกวา่ 1 ปี จดัสง่งบการเงนิตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
รวมทัง้ผา่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพธรุกจิฯ
3. ระดบัดเีดน่ DBD Verified Platinum จะออกใหแ้ก่ผูท้ีจ่ดทะเบยีนพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เฉพาะทีเ่ป็นนิตบิคุคล 
โดยผา่นคณุสมบตั ิเชน่ จดทะเบยีนพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์มน้่อยกวา่ 2 ปี จดัสง่งบการเงนิตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 2 
ปี และมคีณุสมบตัอิื่น ไดแ้ก่ เวบ็ไซตไ์ดร้บัเครือ่งหมาย DBD Verified 

** เครือ่งหมาย DBD Verified จะมคีวามน่าเชือ่ถอืในระดบัทีส่งูกวา่ DBD Registered
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ขัน้ตอนการขอ DBD Verified

ขอท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า
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กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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