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บทที ่7 

 พานิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 สิง่ใหมท่ีเ่กดิขึน้ในวงการการท าธุรกจิในปจัจุบนั คอื 
การใชเ้ทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตในการแขง่ขนั 
ทางดา้นธุรกจิ โดยทีเ่ห็นไดช้ดัเจน คอื การเปิดรา้นคา้ออนไลน์เพือ่ขายสนิคา้ 
ตวัอยา่งเชน่ amazon.com, 
ebay.com, shopping.co.th 
การเปิดขายสนิคา้ออนไลน์เหลา่น้ีเราสามารถเรียกไดว้า่ เป็นการท าธุรกจิ 
ประเภท พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึง่E-Commerce 
น้ีไดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัเรามากขึน้ 
ในปจัจุบนั  
 ลูกคา้สามารถใชเ้ว็บไซต์เพือ่เขา้ถงึธุรกจิ E-Commerce ไดต้ลอดเวลา 
ซึง่เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 
อนิเทอร์เน็ต เมือ่พจิารณาแลว้ E-commerce 
นัน้มีประโยชน์รว่มกนัของท ัง้ผูซ้ื้อ, ผูข้าย, และผูผ้ลติ อยู3่  
ประเด็น คอื 

1) ประหยดัคา่ใชจ้า่ย โดยสามารถลดคา่ใชจ้า่ยบุคลากรบางสว่น 
ลดข ัน้ตอนการประกอบธุรกจิ 
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่แบบเดมิ ๆ ได ้

2) ไมม่ีขอ้จ ากดัดา้นสถานทีซ่ึง่ 
ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึลูกคา้ไดท้ ั่วโลก และ 

3) ไมม่ีขอ้จ ากดัดา้นเวลา สามารถท าการคา้ได ้24 ชั่งโมงตอ่วนั 
7วนัตอ่สปัดาห์ ผา่นระบบอตัโนมตัไิด ้
   

ความหมายของธุรกริกรรมอเิล็กทรอนิสก์ (E-Business) 

 นอกจากค าวา่ E-Commerce และ M-Commerce แลว้ยงั มคี าวา่ E-

Business หรอื ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ คนจ านวนมากเขา้ใจวา่ E-commerce 

และ E-Business มีความหมายเดยีวกนัและใช้ 

แทนกนัได้แ้ตใ่นความเป็นจรแิลว้ความหมายของท ัง้สองค าจะไมเ่หมือนกนัเลย  

  ค าวา่ E-Business จะมีความหมายทีก่วา้งกวา่ 

หมายถงึการด าเนินธุรกรรมทุกข ัน้ตอนผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์ ท ัง้ในสว่นหน้ารา้น 

(Front Office) และหลงัรา้น (Back Office)  
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  ในขณะที ่E-Commerce จะเน้นการซ้ือขายสนิคา้หรอืบรกิาร 

ผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์์เทา่นัน้หรือกลา่วอีกนยัหน่ึงคอื E-Commerce 

เป็นสว่นหน่ึงของ E-Business นัน้เอง 

ประโยชน์ส าหรบัผูซ้ื้อ/ผูบ้รโิภค 
1. หาขอ้มูลเพือ่เปรียบเทียบเรือ่งราคา, คณุภาพสนิคา้ และขอ้มูลอืน่ ๆ 

เพือ่ประกอบการตดัสนิใจซ้ือ 
2. อนิเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากในเรือ่ งน้ี 

สามารถเขา้ไปในเว็บบอร์ดตา่งในการหาขอ้มูลไดง้า่ย 
3. มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากขึน้ 
4. เพียงแคพ่มิพ์ค าคน้ (keywords) ลงในเครืองมือคน้หา (search 

engine) ก็มีสนิคา้ออกมาใหเ้ลือก 
มากมายไดร้บัสนิคา้อยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีซ้ื่อสนิคา้อเิล็กทรอนิกส์ เชน่ เพลง 
ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ 
เพราะสามารถไดร้บัสนิคา้ผา่นทางอนิเทอร์เน็ตไดเ้ลย 
     ๕. การซือ่ สนิคา้บางประเภทสามารถลดพอ่คา้คนกลางได ้
ท าใหไ้ดร้าคาทีถู่กลง 
 
 
ประโยชน์ส าหรบัผูผ้ลติและผูข้าย 

1. ลดความผดิพลาดในการสือ่สารแบบเดมิทีใ่ชใ้นการคา้ เช่น การสง่แฟกซ์, 
บอกจดทางโทรศพัท์ 

หรือการรบัใบค าส ั่งซ้ือแลว้พมิพ์ขอ้มูลเขา้ระบบ ซึง่มีโอกาสผดิพลาดมากกวา่ 
ถา้จะใหด้นี ัน้ ลูกคา้ 
ตอ้งสามารถท าการตดิตอ่ผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์และสง่ขอ้มูลไดเ้ลยโดยตรง 
จะชว่ยลดความ 
ผดิพลาดในสว่นน้ีไปได ้

2. ลดเวลาในการผลติ 
สามารถน าเทคโนโลยีมาชว่ยในการค านวณเรือ่งความตอ้งการของการใช้ 

วตัถุดบิ การท าค าส ั่งซ้ือวตัถุดบิ เป็นตน้ 
3. เพิม่ประสทิธภิาพในระบบส านกังานทีป่ระสานงานและบรกิารเปิดตลาดให

ม,่ หาคูค่า้, ผูส้ง่สนิคา้ (Supplier) รายใหม ่ๆ 
4. เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสนิคา้คงคลงั 
5. เพิม่ ความสมัพนัธ์กบัคูค่า้ใหด้ขีึน้ 
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6. สรา้งมูลคา่เพิม่ใหก้บัเว็บไซต์ของบรษิทั 
โดยการสรา้งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ลูกคา้, การ 

ใหบ้รกิารหลงัการขาย, ใหค้ าปรกึษาเรือ่งผลติภณัฑ์ 
หรือการแกไ้ขปญัหาเบื้องตน้อยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ 
 
ประเภทของ E-Commerce 
  การจ าแนกรูปแบบของพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
สามารถจ าแนกตามลกัษณะของกจิกรรมทีด่ าเนินงานระหวา่งองค์กรและบุคคลไ
ดห้ลายประเภท ในทีน้ี่จะจ าแนกเป็น s ประเภทหลกั ๆ ดงัน้ี 

1. ธุรกจิกบัธุรกจิ (Business to Business) หรือ B-to-B หรือ B2B 
เป็นการท าธุรกรรมดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส์ระหวา่งองค์การธุรกจิดว้ยกนั เช่น 
ผูผ้ลติ-ผูผ้ลติ, ผูผ้ลติ-ผูส้ง่ออก และผูผ้ลติ-ผูค้า้สง่ 
การท าธุรกจิลกัษณะน้ีสนิคา้มีจ านวนมาก 
รวมถงึมูลคา่ของสนิคา้จงึมีสูงตามไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
เป็นตน้ 

2. ธุรกจิกบัลูกคา้ (Business to Customer) หรือ B-to-C หรือ B2C 
คอื การคา้ระหวา่งผูค้า้หรือผูป้ระกอบการกบัผูบ้รโิภค 
เป็นการท าธุรกรรมผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์ทีร่วมการขายสง่, 
การท าการส ั่งซือสนิคา้ผา่นทางระบบอเิล็กทรอนิกส์, ระบบหว่งโซก่ารผลติ 
(Supply ChainManagement) ทงั( แบบที_จบัตอ้งได ้เชน่ การขายหนงัสือ 
ขายวีดโีอ ขายซีดเีพลง ขายเครือ่งประดบั ขายของเลน่ 
หรือจะเป็นสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้เช่น เพลง ซอฟต์แวร์ 
นอกจาน้ียงัมีสนิคา้ประเภทบรกิารอเิล็กทรอนิกส์ทีไ่ดร้บัความนิยม ไดแ้ก ่
การจองต ั๋วเครือ่งบนิ การซ้ือขายหุน้ และธนาคารออนไลน์ 

3. ธุรกจิกบัภาครฐั (Business to Government) หรือ B-to-G หรือ 
B2G คอื การประกอบ 
ธุรกจิระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครฐั เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งของภาครฐั 
หรือทีเ่รียกวา่ e- Government Procurement เพือ่ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 
นอกจากน้ียงัมีการประมูลออนไลน์ (E-Auction) 
การจดทะเบียนการคา้และการน าสนิคา้เขา้ออกโดยใชอ้ีดไีอ (EDI Electronic 
Data Interchange) ผา่นกรมศลุกากร 

4. ลูกคา้กบัลูกคา้ (Customer to Customer) หรือ C to C หรือ C2C 
คอืการประกอบธุรกจิระหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภค 
อาจเพือ่การตดิตอ่แลกเปลีย่นขอ้มูล ขา่วสาร 
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หรืออาจจะท าการแลกเปลีย่นสนิคา้กนัเอง หรือประมูลสนิคา้ 
หรือการขายของมือสอง เป็นตน้ 

5. ภาครฐักบัประชาชน (Government to Customer) หรือ G-to-C 
หรือ G2C ซึง่เป็นประเภท 
ทีไ่มใ่ชเ่พือ่การคา้ 

แตจ่ะเป็นเรือ่งการบรกิารของภาครฐัผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส์เชน่ 

การเสยีภาษีผ่านอนิเทอรเ์น็ต การใหบ้รกิารขอ้มูลประชาชนผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

เป็นตน้ 
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