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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าเสนอการจัดการระบบช�าระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ ส�าหรับผู้ค้า

ออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ระบบจัดการการช�าระเงินของตัวกลางที่ส่งผลต่อผู้ค้า 

ตวักลาง และลกูค้า และเพือ่ให้ความรูแ้ก่บคุคลทัว่ไปเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจ การ

เปลีย่นแปลงบรกิาร และการฉกฉวยประโยชน์จากระบบช�าระเงินของร้านค้าออนไลน์ โดยการน�าเสนอเน้ือหา

ในบทความน้ีประกอบด้วย 1) การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 2) รูปแบบการค้าบน

เศรษฐกิจดิจิทัล 3) ระบบช�าระเงิน อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) และ 4) การวิเคราะห์การจัดการระบบช�าระ

เงินด้วย e-Payment ส�าหรับร้านค้าออนไลน์ ใครได้-ใครเสีย

 อย่างไรก็ดี การเผยแพร่องค์ความรู้จากบทความน้ี สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ

ธุรกิจบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใช้เป็นข้อคิดส�าหรับผู้ค้าที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีภายใต้ระบบ

บริหารจัดการการช�าระเงินค่าสินค้าของตัวกลาง ใช้เป็นข้อคิดส�าหรับตัวกลางส�าหรับน�าไปต่อยอดความคิด 

และใช้เป็นข้อคิดแก่ลูกค้าที่จะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อขายและช�าระเงิน แต่หากลูกค้าไม่ค�านึงถึง     

ผู้อืน่ เช่น สนิค้าถูกส่งตรงถึงมอืลกูค้า แต่ลกูค้าไม่ยนืยนัการรับสนิค้าในแอปพลเิคชนัหลงัจากได้รับสนิค้าแล้ว

การทีล่กูค้าไม่ค�านึงถึงผู้อืน่ในลกัษณะน้ี จะส่งผลกระทบต่อเงินทีผู้่ค้าจะได้รบัจากระบบช�าระเงินของตวักลาง

ที่ล่าช้าออกไปอีก ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อเงินหมุนเวียนทางธุรกิจ

ค�าส�าคัญ: การจัดการระบบช�าระเงิน  อี-เพย์เม้นท์  ผู้ค้าออนไลน์  เศรษฐกิจดิจิทัล
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Abstract

 The objectives of this article were 1) to present payment management system with 

e-Payment for Online Traders in Digital-Based Economy 2) to analyze payment management 

system of intermediary that affects the traders, the intermediary and the customers, and 3) 

to give the members of the public the information about the changes in business manage-

ment format, services and the capitalization of payment system by online stores. The contents 

of this article consisted of 1) business management in digital-based economy, 2) the format 

of business in digital economy, 3) the system of e-payment, and 4) analysis of e-payment 

management for online stores: who win? - who lose ?

 However, the body of knowledge in this article would be beneficial to business 

management in the digital-based economy, it can supply information to traders who want 

to open free online stores with product payment system managed by intermediary. It can also 

serve as an idea for the intermediary to expand or build on, and it can help the customer 

to have the security in buying and paying. But if a customer did not care about other 

people, such as when a product was delivered to a customer, but that customer did not 

confirm the product delivery in the application. This would affect the money that the 

trader would get from the payment system of the intermediary that would be delayed further, 

and which would seriously affect the cash flow in the business.

Keywords: Payment System Management, e-Payment, Online Traders, Digital Economy
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◆ การจัดการระบบช�าระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ ส�าหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

บทน�ำ

 การเปลี่ยนแปลงทางการค้าเข้าสู่รูปแบบการค้าออนไลน์ ได้มีวิวัฒนาการของ “ระบบบริหาร

จดัการร้านค้าออนไลน์” ทีพ่ฒันาไปอย่างมาก ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุม่ของผู้เกีย่วข้องหลกั 

3 ฝ่าย (3 Parties) ได้แก่ ผู้ค้า ตัวกลาง และลูกค้า เช่น ระบบจัดการการเปิดร้านออนไลน์ฟรี ระบบ

จัดการการป้องกันการหลอกลวงซึ่งเอื้อให้ลูกค้าช�าระเงินเมื่อได้รับสินค้าเท่านั้น ระบบรายงานสถานะ

รายการธุรกรรมแก่ผู้ค้า-ลูกค้า-ตัวกลาง และระบบจัดการผลประโยชน์ที่ตัวกลางจะได้รับจากการให้

บรกิารฟร ีอย่างไรกดี็ การขายสนิค้าออนไลน์ปัจจบุนันัน้กระท�าได้อย่างง่ายดายแม้ไม่รูเ้ทคโนโลย ีดังนัน้ 

ภายใต้การด�าเนินธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy: DE) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ   

สร้างมลูค่าเพิม่ทางธรุกจิ รฐับาลจงึได้ก�าหนดเป้าหมายที ่5 การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั ไว้ในยุทธศาสตร์

ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุตัวชี้วัด 5.3 จ�านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

1,000 ราย ในปี 2564 เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ (ส�านักคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2560) ส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการ Startup หน้าใหม่ เชิงสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0 ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560) รวมถึงส่งเสริมการใช้ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Payment) เพือ่ความปลอดภัยและสะดวก และใช้งานง่าย (National e-Payment, 2016) อย่างไร

ก็ดี การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ก็มีพัฒนาการดังจะกล่าวในล�าดับต่อไป

กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำบนพื้นฐำนเศรษฐกิจดิจิทัล

 “กำรจัดกำร (Management)” หมายถึง กระบวนการท�างานหรือการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อ

ให้องค์กรหรือธุรกิจส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยการใช้ทรัพยากร คน 

เทคโนโลยี ท�างานร่วมกันอย่างที่จะเช่ือมั่นได้ว่าจะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยแนวทางการจัดการ

ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การบังคับบัญชาสั่งการ 4) การประสานงาน       

5) การด�าเนินงาน และ 6) การควบคุม (มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์, 2559) ขณะที่ “เศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy: DE)” หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน�าเอาไอทีหรือ

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้แข่งขันได้ (ETDA, 2012) ดังนั้น “กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำบนพื้น

ฐำนเศรษฐกิจดิจิทัล (Business Management based on Digital Economy)” จึงหมายถึง 

กระบวนการด�าเนินธุรกิจการค้าที่พึ่งพาเทคโนโลยีจิดิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม    

ให้แก่สินค้าและบริการ มีความเร็ว ลดข้อจ�ากัดด้านเวลาและสถานที่ เพื่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ 

และสามารถแข่งขนัได้ ภายใต้หลกัการการบรหิารจัดการทรพัยากร คน เทคโนโลยี ให้ท�างานร่วมอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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  มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์  

 ●	 กำรพึ่งพำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

 การด�าเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความจ�าเป็นอย่างสูงที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล

และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2560) โดยการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน

และแท็บเล็ต และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 4G 

และ 5G ที่ก�าลังจะมาถึงในอีก 2 ปีข้างหน้า (ส�านักงาน กสทช, 2558) ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ท�าให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในผู้ที่

ไมเ่คยใช้คอมพิวเตอรห์รอือนิเทอรเ์นต็มาก่อน ขยายโอกาสทางธรุกจิใหม ่ๆ  มากมายในแทบทกุสาขา

เศรษฐกิจ (ETDA, 2012) ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะช่วยผลักสินค้า

ออกสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดสากลได้เร็วและง่ายขึ้น สร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้า

ภายนอก และช่วยให้สารสนเทศไหลได้สองทางแบบทันทีทันใด (Real Time) อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพิม่ความคล่องตัวและอ�านวยความสะดวกในการปฏิบติังานประจ�าวัน อย่างไรกดี็ การจดัการธรุกจิการ

ค้าบนพืน้ฐานเศรษฐกจิดิจิทลัทีต้่องพึง่พาเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อบทบาทการจัดการทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ตัวอย่างเช่น ในมุมมองของ “ตัวกลางออนไลน์” ที่เปิดให้ผู้ค้าเข้ามาเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟรีโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจของผู้ให้บริการ ผู้เขียนได้ท�าการวิเคราะห์

และสรุปได้ดังนี้

	 ●		 บทบำทกำรจัดกำรธุรกิจของตัวกลำงออนไลน์ ผู้ให้บริกำรเปิดร้ำนค้ำออนไลน์ฟรี 

 1)  ด้านการวางแผน ตัวอย่างเช่น 

  -  การวางแผนกลยทุธ์ เพือ่ให้ตนเองสามารถคงอยูใ่นโลกออนไลน์และต่อสูก้บัคู่แข่งขนั

ผู้ให้บริการประเภทเดียวกันได้ เช่น กลยุทธ์ดึงคนเข้าเว็บเพื่อสร้างสถิติการเยี่ยมชมเว็บต่อวันสูง (IP 

Traffic) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media และกลยุทธ์แสดงผลเปรียบเทียบราคา

สินค้าชนิดเดียวกันเทียบกับร้านค้าคู่แข่งแบบอัตโนมัติ ขณะลูกค้าก�าลังเยี่ยมชมเพื่อตัดสินใจซ้ือ 

เป็นต้น

  -  การวางแผนด้านการให้บริการ เช่น การลงทะเบียนผู้ค้า การตรวจสอบและยืนตัวตัว

บุคคลของผู้ค้า การจัดกลุ่มผู้ค้าตามประเภทสินค้าที่ต้องการเปิดร้าน การก�าหนดพื้นที่ฐานข้อมูลบน 

Web Server สงูสดุทีผู้่ค้าแต่ละรายจะได้รบั และระบบ Help Desk คอยให้ความช่วยเหลอืและบรกิาร

ตอบค�าถามอัตโนมัติออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

  -  การวางแผนด้านรายได้ เช่น ให้บริการเปิดร้านค้าฟรีในพื้นที่ 2 GB และเมื่อธุรกิจเปิด

มานานหลายปีท�าให้ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็มขีนาดใหญ่ขึน้ (Big Data) หากผู้ค้าต้องการเพิม่พืน้ทีจั่ดเกบ็ข้อมลู 

จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ซ่ึงจะไม่ฟรอีีกต่อไป หรอืลกูค้าทีซ้ื่อสนิค้าบนร้านออนไลน์จะต้องช�าระค่าสนิค้า

ผ่านตัวกลาง ไม่สามารถช�าระโดยตรงที่ผู้ค้าได้ ซ่ึงตัวกลางจะจ่ายเงินให้กับผู้ค้าอีกช้ันหนึ่งตามเง่ือน

เวลาที่ตกลงกัน จะเลื่อนการรับเงินของผู้ค้าออกไป (Postpone) ขณะที่ตัวกลางก็น�าเงินจ�านวนมาก
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◆ การจัดการระบบช�าระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ ส�าหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

จากการรบัช�าระของลกูค้าหลายรายนัน้ ไปบรหิารจัดการเพือ่ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลผู้ค้าและฐานข้อมูลลูกค้าที่ตัวกลางนั้นเป็นผู้ดูแล

  - การวางแผนด้านเทคโนโลยี เน่ืองจากการเป็นผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์แก่ผู้ค้า

นับร้อยราย จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ รวมถึงการ

วางแผนการใช้อุปกรณ์ โปรแกรม เพื่อติดตาม (Monitor) รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บ การเข้าถึง

และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล และจัดการข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น

  -  การวางแผนด้านความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงผู้ค้าโพสต์รูปละเมิดลิขสิทธิ์การค้า ความ

เสีย่งข้อคอมเม้นท์ทีห่ยาบคายจากลกูค้า และความเสีย่งจากการถูกบุกรกุและโจมตีโดยเจตนาจากภัย

คุกคามในโลกโซเบอร์

 2)  ด้านการจัดองค์กร เช่น เปลี่ยนรูปเป็นการจัดองค์กรเสมือน (Virtual Organization) 

โดยการจดทะเบยีนบรษิทันัน้อาจใช้บ้านทีพ่กัอาศัยเป็นทีต้ั่งส�านักงาน และถ้าบรษิทัมพีนกังานทัง้หมด 

5 คน อาจก�าหนดให้พนกังานเข้าส�านักงานสัปดาห์ละ 2 วนั เพือ่ประชุมและรายงานความคบืหนา้ของ

งาน ขณะที่อีก 3 วันที่เหลือ ให้ท�างานที่บ้านเป็นแบบ Virtual Organization และมองเห็นกันผ่าน

ระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการจัดองค์กรแบบ

ด้ังเดิม (Traditional Organizational Style) และการจดัองค์กรเสมอืน (Virtual Organization)             

พบว่า “การจดัองค์กรแบบด้ังเดิม” มข้ีอดีในด้านการบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงานทีใ่กล้ชิด

กันมากกว่าเนื่องจากต้องท�างานแบบเผชิญหน้าซ่ึงดีกว่าการจัดองค์กรเสมือน แต่ก็มีข้อเสียในด้าน           

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนการด�าเนินงานขององค์กร เช่น ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ

ส�านักงาน และจ�ากัดกรอบการท�างานตามเวลาโดยให้พนักงานเข้างานช่วงเช้าและเลิกงานช่วงเย็นซึ่ง

อาจไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและบัน่ทอนความสขุในการท�างานของพนกังานคนเมอืง เนือ่งจากใช้เวลา

เดินทางนานกบัการจราจรทีห่นาแน่น รวมถงึสภาพแวดล้อมและบรบิทอ่ืนของสมัคมเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ข้อเสียเหล่านี้พบในการจัดองค์กรแบบดั้งเดิมซึ่งด้อยกว่า “การจัดองค์กรเสมือน”

 3)  ด้านการสั่งการ เช่น การสั่งการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ค้าลงทะเบียนขอเปิดร้าน

ค้าออนไลน์ฟร ีสารสนเทศจะไหลเข้าสูร่ะบบและแจ้งสถานะให้ผู้ดูแลได้รบัทราบ ผู้ดูแลสามารถตรวจ

สอบและคลิกปุ่มอนุมัติผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

 4)  ด้านการประสานงาน เช่น ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ

บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ e-Mail และโปรแกรมไลน์

 5) ด้านการด�าเนินงาน เช่น การด�าเนินการอนุมัติพื้นที่ขอเปิดร้านของผู้ค้า ผู้ให้บริการจะ

ท�าการตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บฐานข้อมูล และใช้ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS 

หรือ e-Mail เพื่อให้ผู้ค้า Activate Link เพื่อยืนยันตัวบุคคล ก่อนที่ผู้ให้บริการจะอนุมัติเปิดร้านค้า

ให้ผู้ค้าได้ใช้บริการฟรี
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 6) ด้านการควบคุม เช่น การควบคุมการช�าระเงิน ที่บังคับให้ลูกค้าต้องช�าระผ่านตัวกลาง

เท่านั้น ไม่สามารถช�าระโดยตรงกับผู้ค้าได้

 จะเหน็ได้ว่า รปูแบบการจัดการธรุกิจของตัวกลางออนไลน์บนเศรษฐกจิดิจทิลั ทีเ่ป็นผู้ให้บรกิาร

เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี นั้นเปลี่ยนรูปไปจากตัวกลางในรูปแบบเดิมที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีดิจิทัล น�า

มาซ่ึงประโยชน์และการเปลี่ยนแปลง ช่วยส่งเสริมการค้าและการไหลของสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงที่

ในกจิกรรมสนบัสนนุโซ่คุณค่า (Value Chain) ตามโมเดลของ Porter (Porter, 1980; 1985; 2001) 

ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ

รูปแบบกำรค้ำบนเศรษฐกิจดิจิทัล

 การเปลีย่นแปลงเพือ่เข้าสูเ่ศรษฐกจิดิจิทลั (Digital Economy) ซ่ึงเป็นยุคของการใช้ความรู้ 

เทคโนโลยี และสารสนเทศ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีวิวัฒนาการ

การเปลีย่นแปลงจากยคุเกษตรกรของชาวนาผู้ใช้แรงงานในศตวรรษท่ี 18 สูย่คุอุตสาหกรรมในศตวรรษ

ที ่19 และเข้าสูยุ่คสารสนเทศ การใช้คนท�างานทีม่คีวามรู ้การใช้เศรษฐกจิดิจิทลัในศตวรรษที ่20 และ

สดุท้ายยคุของการใช้แนวคิด หลกัการในการด�าเนนิธรุกจิในศตวรรษที ่21 โดยประโยชน์และข้อดีของ

ยุคนี้ คือ “การใช้แนวคิด นวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์” เพื่อผลลัพธ์ที่ว่า “ท�าน้อยได้มาก” สร้างมูลค่า

เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความแตกต่าง ใช้แนวคิดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ตัวอย่างเช่น 

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะส�าหรับขนส่งทุเรียนไปจ�าหน่ายต่างประเทศซ่ึงต้องเดินทางไกลและใช้

เวลานาน บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจะช่วยเก็บกลิ่นทุเรียนไม่ให้ส่งกลิ่นออกมาภายนอก ช่วยลดการปล่อย

สารเคมีซ่ึงจะท�าให้ทุเรียนสุกเร็วกว่าก�าหนด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อทุเรียนสุกพร้อมรับประทาน และ

รกัษาความสดของเนือ้ทเุรยีนได้ยาวนาน แนวคิดทีน่�ามาประดิษฐ์บรรจภัุณฑ์อัจฉรยิะน้ีได้ช่วยเพิม่มลูค่า

และราคาให้กับผลิตภัณฑ์ 

ภำพที่ 1 การเปลี่ยนจากยุคชาวนา สู่ยุคการใช้องค์ความรู้ (Daniel H. Pink, 2012)
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◆ การจัดการระบบช�าระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ ส�าหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

 อย่างไรก็ดี รูปแบบธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Business Models) เป็น

รูปแบบที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น

 1) อ-ีซัพพลายเชน (e-Supply Chain) เป็นการบริหารจัดการโซ่อปุทานอเิล็กทรอนิกส์ เช่น 

การใช้โปรแกรมประยุกต์ หรอืการใช้โปแกรมทีพ่ฒันาขึน้เฉพาะ ทัง้นีร้ะบบอิเลก็ทรอนกิส์จะท�างานบน

พืน้ฐานการเช่ือมต่อเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ (Computer Network) หรอืจะท�างานบนเครือ่งคอมพวิเตอร์

แบบเด่ียว (Computer stand-alone) หรืออุปกรณ์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ และยังรวมถึงการจัดการ    

โซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งจะท�าให้สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่า (Value Added) เมื่อผ่านแต่ละ

กระบวนการ โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมหลักโซ่คุณค่า        

(Primary Activities) ประกอบด้วย โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การด�าเนินการ          

(Operations) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and 

Sales) และการบรกิาร (Service) และ 2) กจิกรรมสนบัสนนุโซ่คุณค่า (Support Activities) ประกอบ

ด้วย การจัดหา (Procurement) เทคโนโลยี (Technology) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Resource Management) และโครงสร้างบริษัท (Firm Infrastructure) (Porter, 1980; 1985; 

2001) เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานทางธุรกิจในยุคดิจิทัลขององค์กรให้บรรลุผลส�าเร็จและน�ามาซ่ึง

ก�าไร 

 2)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หวังผล

ก�าไรอาจเป็นรูปแบบการค้าผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ทั้งนี้ e-Commerce เป็นส่วน

หนึ่งของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และ e-Commerce นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น 1) B-to-B 

การค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท 2) B-to-C การค้าระหว่างบริษัทกับผู้บริโภค 3) C-to-C การค้าระหว่าง

ผู้บรโิภคกบัผู้บรโิภค และ 4) B-to-G การค้าระหว่างบรษิทักบัองค์กรภาครฐั อย่างไรกดี็ e-Commerce 

ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรปูแบบ C-to-C และแม้ว่าประโยชน์ของเว็บไซต์ e-Commerce จะลงทนุ

ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับการเปิดขายสินค้าแบบมีหน้าร้านและยังสามารถขายสินค้าได้โดยตรงแก่ผู้บริโภค

ที่สนใจซ้ือ แต่ในโลกออนไลน์นั้นก็มีคู่แข่งเดิมอยู่จ�านวนไม่น้อยขณะที่ก็มีคู่แข่งใหม่เกิดขึ้นในทุกวัน

ด้วยการค้าออนไลน์นั้นเป็นโลกเสรี การขายออนไลน์เป็นการข้ามตัวกลางของการค้ารูปแบบเดิม แต่

เป็นการส่งผ่านตัวกลางใหม่ที่อยู่ในโลกออนไลน์ เช่น บริษัทตัวกลางรับโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า 

Google Adwords, Facebook ads และ Youtube ads เป็นต้น โดยสิง่ส�าคัญมากทีส่ดุของผู้ประกอบ

การ e-Commerce ที่จะท�าให้อยู่ในโลกออนไลน์ได้ยาวนาน คือ 1) จ�านวนลูกค้าที่เยี่ยมชมร้านใน

แต่ละวัน (Traffic) 2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product standard) 3) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 

(Trust) และ 4) การระบุตัวบุคคลและตรวจสอบได้ (Identification) นอกจากนี้ การน�าเสนอสินค้า

ให้เกิดคุณค่าแก่สายตาลูกค้า ความสามารถปฏิบัติตามค�าสั่งซ้ือลูกค้า การสร้างความเช่ือถือได้

ในการส่งมอบ ความเร็วในการส่งมอบ และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ก็เป็นสิ่งส�าคัญด้วย

เช่นกัน (Wieland, 2013) เอ็ม-คอมเมิร์ซ (m-Commerce) เป็นการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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โดยใช้อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือหรือสมาร ์ทโฟน ซ่ึงมีจุดประสงค์ทางการค้าเช ่นเดียวกับ               

e-Commerce เพียงแต่อุปการณ์เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นต่างออกไป ปัจจุบันการท�า

ธุรกรรม (Transaction) ผ่านโทรศัพท์มือถือมีจ�านวนมากขึ้นทั้งการสั่งซ้ือสินค้าจากเว็บไซต์ และ

การโอนเงินช�าระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือนั้นพกพาสะดวก แต่ก็มีข้อจ�ากัด

ต่อสุขภาพหากใช้งานนานเกิน 30 นาที อาจส่งผลกระทบต่อการเสื่อมของสายตา ดังนั้น จึงควร

เปลี่ยนอุปกรณ์หากต้องการท่องโลกออนไลน์เป็นเวลานาน (Sun-Kuk Noh et al., 2014)

 3) อี-คอลลาบอเรช่ัน (e-Collaboration) เป็นการสร้างความร่วมมือทางการค้าผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์ เช่ือมการท�างานร่วมกันได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก้าวข้ามข้อจ�ากัดด้าน

ระยะทางและด้านเวลา อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุน และสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ได้เสมอและ

เปิดโอกาสทางธุรกิจ (Sun-Kuk Noh et al., 2014)

 นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจในรูปแบบอ่ืนอีก ได้แก่ การประกาศซ้ือประกาศขายโดยแจ้งราคาให้

ทราบก่อน (Name-Your-Own-Price) นายหน้าพลวัต (Dynamic Brokering) การประมูลและการ

ประมูลย้อนกลับ (Auctions and Reverse Auctions) การเข้าร่วมเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหรือตัวแทน

การตลาด (Affiliate marketing) การรวมกลุ่มซ้ือ (Group Purchasing) และตลาดซ้ือขายแลก

เปลี่ยน (E-marketplaces and Exchanges) (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2554) อย่างไรก็ดี 

การค้าบนเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการช�าระเงินค่าสินค้าและบริการที่

เปลี่ยนแปลงไป

ระบบช�ำระเงิน อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment)

 อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) หมายถึง ระบบช�าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 

แทนการช�าระด้วยเงินสด จุดประสงค์เพือ่ความสะดวกในการจ่ายช�าระค่าสนิค้าและบรกิารท่ีอยู่ในระบบ

ออนไลน์ที่มี ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ต่างสถานที่และระยะทางไกล มีความง่าย ปลอดภัย และสามารถใช้

เป็นหลักฐานอ้างอิงรายการท�าธุรกรรมได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีรูปแบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์

หลากหลายรูปแบบ เช่น การโอนเงินช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การช�าระ

ออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต การช�าระด้วย Prompt Pay และการช�าระด้วยสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bit Coin 

เป็นต้น ซึ่งคาดว่า e-Payment จะเปลี่ยนชีวิตคนไทย และยังสามารถใช้ติดต่อช�าระเงินกับหน่วยงาน

ราชการได้ (หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั, 2559) แสดงตัวอย่างอัตราค่าบรกิารการช�าระเงินระบบอิเลก็ทรอนกิส์

ของผู้ให้บริการ ดังภาพที่ 2 

ภำพที ่2 ตัวอย่างอัตราค่าบรกิารการช�าระเงินอิเลก็ทรอกนกิส์ของผู้ให้บรกิาร (บรษิทั เพย์ โซลช่ัูน จ�ากดั, 2557)

เสื่อมของสายตา  ดังน้ัน จึงควรเปลี่ยนอุปกรณ์หากต้องการท่องโลก
ออนไลน์เป็นเวลานาน (Sun-Kuk Noh et al, 2014)

3) อี-คอลลาบอเรช่ัน (e-Collaboration)  เป็นการสร้างความร่วม
มือทางการค้าผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์ เช่ือมการทำงานร่วมกันได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านระยะทางและด้านเวลา อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุน และ
สร้างความร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ได้เสมอและเปิดโอกาสทางธุรกิจ (Sun-Kuk 

Noh et al, 2014)

นอกจากน้ี  ยังมีธุรกิจในรูปแบบอื่นอีก ได้แก่ การประกาศซื้อ
ประกาศขายโดยแจ้งราคาให้ทราบก่อน (Name-Your-Own-Price)  นายหน้า
พลวัต (Dynamic Brokering)  การประมูลและการประมูลย้อนกลับ (Auctions 

and Reverse Auctions)  การเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการ
ตลาด (Affiliate marketing)  การรวมกลุ่มซื้อ (Group Purchasing)  และ
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน (E-marketplaces and Exchanges) (ณัฎภัทรศญา 
เศรษฐโชติสมบัติ, 2554)  อย่างไรก็ดี การค้าบนเศรษฐกิจดิจิทัลน้ันส่งผลกระ
ทบอย่างมากต่อระบบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป

ระบบชำระเงิน อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment)

อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment)  หมายถึง  ระบบชำระเงินค่าสินค้าและ
บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ แทนการชำระด้วยเงินสด จุดประสงค์เพ่ือความ
สะดวกในการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการที่อยู่ในระบบออนไลน์ที่มี     ผู้
ซ้ือและผู้ขายอยู่ต่างสถานที่และระยะทางไกล มีความง่าย  ปลอดภัย และ
สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงรายการทำธุรกรรมได้  อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบันมีรูปแบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น การ
โอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  การชำระ
ออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต  การชำระด้วย Prompt Pay และการชำระด้วยสกุล
เงินดิจิทัล เช่น Bit Coin เป็นต้น ซ่ึงคาดว่า e-Payment จะเปลี่ยนชีวิตคน
ไทย และยังสามารถใช้ติดต่อชำระเงินกับหน่วยงานราชการได้ 
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2559)  แสดงตัวอย่างอัตราค่าบริการการชำระเงิน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ   ดังภาพที่ 2 
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◆ การจัดการระบบช�าระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ ส�าหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

 และมรีายช่ือผู้ประกอบธรุกจิบรกิารการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนกิส์หลายราย ซ่ึงจะถกูรวบรวม

ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการระบบช�าระเงิน

จะรักษาความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการติดตั้ง SSL Certificate แบบ 128 bit ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

ใช้ส�าหรับเข้ารหัสปกป้องการโจรกรรมข้อมูล เป็น Certificate ที่อนุมัติโดย Verisign ซ่ึงเป็น         

Certificate Authority ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นแบบเดียวกับที่ในธนาคารพาณิชย์และ

สถาบันการเงิน (บริษัท เพย์ โซลูชั่น จ�ากัด, 2557)

	 ●		 ข้อดีและข้อเสียของ e-Payment

  การช�าระเงินด้วยระบบ e-Payment มีข้อดี คือ 1) ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2) ใช้ได้ทั่ว

โลก 3) ใช้งบลงทุนน้อย 4) ขจัดปัญหาการเดินทาง และ 5) สะดวกและเอื้อต่อการประชาสัมพันธ์

บรกิารของร้านค้า ขณะที ่ข้อเสยีคือ 1) ต้องมรีะบบรกัษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 2) ประเทศ

ของผู้ซื้อและผู้ขายจ�าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การด�าเนินการด้านภาษีต้อง

ชัดเจน และ 4) ผู้ซื้อและผู้ขายควรมีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

 อย่างไรก็ตาม ระบบ e-Payment จะเป็นทีย่อมรบัของคนไทยมากน้อยเพยีงใด (หนงัสอืพมิพ์

ไทยรฐั, 2559) และการใช้ระบบ e-Payment ในร้านค้าออนไลน์จะส่งผลอย่างไรต่อตัวกลาง ผู้ค้า และ

ลูกค้า ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

	 วเิครำะห์กำรจดักำรระบบช�ำระเงินด้วย e-Payment ส�ำหรับร้ำนค้ำออนไลน์ ใครได้-ใครเสีย

 การค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เปลี่ยนแปลงบทบาทระบบช�าระเงินซึ่งต่างไปจาก

เดิม กล่าวคือ “ร้ำนค้ำออนไลน์รูปแบบเดิม” ผู้ค้าจะเสียค่าใช้จ่ายรายปีในการเปิดร้านและเช่าพื้นที่

โฮสติ้ง (Hosting) ซึ่งเป็นบริการจากตัวกลาง และการค้าขายนั้นเป็นอิสระ ผู้ค้าสามารถจัดโปรโมชั่น

ได้เองและสามารถรับช�าระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง ขณะที่ “ร้ำนค้ำออนไลน์รูปแบบใหม่” 

ผู้ค้าสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟรโีดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ตัวกลางจะเป็นผู้ให้บรกิารและอ�านวยความ

สะดวกด้านเทคนิคและระบบบริหารจัดการร้านค้า และผู้ค้าสามารถจัดโปรโมชั่นได้เองขณะที่ตัวกลาง

ก็ช่วยจัดโปรโมชั่นอีกทางหนึ่ง แต่ผู้ค้าไม่สามารถรับช�าระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง การช�าระ

โอนจะถูกโอนให้บัญชีของตัวกลางเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เขียนจะท�าการวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลาง 3 ราย 

ประกอบด้วย www.shopee.co.th, www.instagram.com และ www.facebook.com ที่เป็นผู้ให้

บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ค้าและลูกค้า ดังตารางที่ 1
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  มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์  

เว็บไซต์ www.shopee.co.th www.instagram.com www.facebook.com

การบริการ - มท้ัีงหน้าเวบ็และแบบแอป-

พลเิคชัน (Application) บน

โทรศัพท์มือถือ เป็นลักษณะ

ร้านค้าออนไลน์โดยตรง

- ผู้ค้าใช้งานฟรี

-เป็นแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์

มอืถอื จัดเป็นโซเชียลเนต็เวิร์ค 

(Social Network)

- ผู้ค้าใช้งานฟรี

- เป็นเว็บไซต์และแอป-  

พลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ   

จัดเป็น โซเชียลเน็ตเวิร์ค

- ผู้ค้าใช้งานฟรี

การแจ้งเตือน

เมื่อมีค�าสั่งซื้อ

แจ้งให้ทราบทางแอปพลเิคชัน 

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับ  

ค�าสั่งซ้ือจากลูกค้า โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กรณีคือ 1)ลกูค้า

ท�าการช�าระแล้ว และ 2) 

ลกูค้าก�าลงัจะท�าการช�าระเงิน 

(ใช้เวลาไม่เกนิ 3 วนั) ในกรณี   

ทีลู่กค้าช�าระล่าช้า หรือไม่

ช�าระเลยจะส่งผลต่อสต๊อก

สินค้า ท�าให้ผู้ค้าเสียโอกาส

แอปพลิเคชันนี้จะเป็นการ

แชท 1 ต่อ 1 ระหว่างลูกค้า

และผู้ค้าโดยตรง ไม่มีระบบ

การแจ้งเตือนหรอืระบบเลอืก

สินค้า จะมีการติดต่อด้วย

ข่าวสารทางตรง (Direct 

message) หรอืช่องแชทผ่าน 

แอปพลิเคชัน โดยผู้ค้าส่วน

ใหญ่จะให้ลกูค้าทีส่นใจสนิค้า 

ให้ท�าการเพิ่มช่องทางการ

ติดต ่อทางโปรแกรมไลน ์ 

(Add Line Application) 

เพือ่ท�าการพดูคุยสัง่ซ้ือสนิค้า

มีลักษณะเช่นเดียวกับ 

www.instagram.com

วิธีช�าระเงิน - มีสองรูปแบบคือ 1) ช�าระ

ด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต

ออนไลน์ 2) ช�าระด้วยการ

โอนผ่านธนาคารหรอืธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์

- เมื่อลูกค้าช�าระเงิน ตัวเลข

จ�านวนเงินจะเข้าไปอยู ่ใน

ระบบแอปพลิ เคชันก ่อน 

(ลูกค้าอุ่นใจได้ ไม่มีการโกง)

ขึ้นอยู่กับผู้ค้าก�าหนด เช่น 

การโอนผ่านเบอร์โทรศัพท์ 

ผ่านธนาคาร ผ่านบตัรเครดิต

ห รื อ เ ด บิ ต พ ร ้ อ ม เ พ ย ์ 

(Prompt Pay) เพย์พาล 

(Paypal) และอื่น ๆ

มีลักษณะเช่นเดียวกับ 

www.instagram.com

ผู้ค้ารับเงิน

เมื่อใด

- เมื่อผู้ค้าท�าการจัดส่งสินค้า

เรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าจะ

ได้รับเงินเมื่อลูกค้าโอนเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับ 

www.instagram.com

ตำรำงที่ 1  วิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลางและระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
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◆ การจัดการระบบช�าระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ ส�าหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

เว็บไซต์ www.shopee.co.th www.instagram.com www.facebook.com

รอรับสินค้าและเมื่อลูกค้าได้

รับสินค้าแล้วจะคลิกปุ่ม “ได้

รบัสนิค้าแล้ว” บนแอปพลเิค

ชนั จากนั้น ผู้ค้าจะได้เงินไม่

เกิน 1-2 วัน

- อีกกรณี หากลูกค้าไม่คลิก

ยืนยัน “ได้รับสินค้าแล้ว”  

แต่ทางระบบไปรษณีย์ได ้   

แจ้งว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว     

แอปพลิเคชันจะส่งข้อความ

แจ้งเตือนไปยังลูกค้า ให้ท�า 

การยืนยัน แต่หากลูกค้ายัง

ไม่คลิกยืนยันอีก ทางผู้ค้า

ต้องรอ 5 วนั ตัวกลางจะโอน

เงินเข้าบัญชีของผู้ค้า 

ขนาดพื้นที่

ความจุ (GB) 

ส�าหรับวางข้อ

มูลของร้านค้า

ออนไลน์

ไม่จ�ากัดขนาด แต่ในการ

โพสต์รายละเอียดสนิค้า เช่น 

จะเพิ่มรูปภาพพร้อมวิดีโอไม่

เกิน 9 รูป/คลิปวิดีโอ และมี

ความยาวไม่เกิน 60 วินาที/

คลิป 

ขนาดในการโพสต์รูปสินค้า 

ก� าหนดขนาดมาตรฐ าน 

1080*1080 px

ไม่จ�ากัดขนาด การโพสต์

รูปภาพและวิดีโอสินค้า ขึ้น

อยู่กับผู้ค้า 

จุดเด่นของ

เว็บไซต์

- มีระบบแจ้งจ�านวนสต๊อก

สนิค้า ท�าให้ลกูค้าไม่ต้องเสยี

เวลาในการสอบถามผู้ค้าถึง

จ�านวนสินค้าคงเหลือ

- ระบบช�าระเงินค่าสินค้า 

ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่

ลูกค้า ท�าให้ลูกค้ากล้าตัดสิน

ใจซ้ือ ไม่มีการโกงเกิดขึ้น

- ลูกค้าเห็นรูปภาพสินค้าได้

ทันที เมื่อเข ้ามาหน ้าผู ้ ใช ้ 

(User) ร้านค้า

- แอปพลิเคชันนี้ สามารถจัด

รูปแบบ (Pattern) การโพสต์

รูปสินค้าให้ดูน่าสนใจได้

- แอปพลิเคชันน้ี จะท�าการ

ลิง้ค์ (Link) ไปยงั เพจ (Page) 

- เฟสบุ๊คเพจ (Facebook 

Page) จะนับข้อมูลลูกค้า

หรือผู ้ที่สนใจร้านค้าเป็น

ยอดไลค์ (Like) และยอด

ผู้ติดตาม (Follower)

- มีระบบร้านค้า คือผู้ค้า   

สามารถโพสต์สินค้าเป็น

รูปภาพ ราคา และราย

ตำรำงที่ 1  วิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลางและระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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เนื่องจากเมื่อลูกค้าโอนเงิน

ช�าระค่าสนิค้า เงินจะยังไม่ถูก

โอนเข้าบัญชีผู ้ค ้าโดยตรง

จนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า

- มีระบบรีวิว (Review) จัด

ระดับร้านค้า รวีวิสนิค้า ลกูค้า

สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

- มีระบบรับข้อมูลการสั่งซื้อ

จากลกูค้าท่ีดี สะดวก รวดเรว็ 

และระบบอัพเดท (Update) 

สถานะสินค ้าในเวลาจริง 

(Real time) 

- มีโค้ด (Code) หรือรหัส 

(ID) ลดราคาสินค้าค่อนข้าง

บ่อย

- มีโปรโมช่ันเสนอแก่ลูกค้า 

เช่น ส่วนลดค่าจัดส่ง 30 

บาท เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 

250 บาท (โปรโมชั่นนี้ทางผู้

ค้ากจ็ะได้เงินเท่าเดิม ไม่มผีล

ต่อทางผู้ค้า)

ร้านค้าในเฟสบุค๊ (Facebook) 

ท�าให้ลูกค้าสามารถติดตามผู้

ค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง

- มีระบบการโปรโมทโฆษณา 

(แบบเสียเงินขั้นต�่า 30 บาท

ต่อวัน) ส�าหรับผู้ค้าท่ีมีงบ

น้อย

ละเอยีดของสินค้าได้

- ผู้ค้าสามารถอัพเดทข้อมลู

ข่าวสาร หรือท�าการแชร์

โพสต์ต่าง ๆ  เพือ่ท�าการเชิญ

ชวนได้ค่อนข้างถี่โดยที่ไม่  

ดูรกตา

-  มี ร ะบบการ โปร โมท

โฆษณา (แบบเสยีเงินขัน้ต�า่ 

30 บาทต่อวัน) ซ่ึงผู ้ค ้า

สามารถเลือกช่องทางการ

โฆษณาได้สองทางคือทาง

เฟสบุ ๊คและอินสตาแกรม 

เนื่องจากสองแอปพลเิคชัน

จะสามารถเช่ือมโยงไปมาระ

หว ่างกันได ้ เพราะเป ็น

บ ริ ษั ท ที่ มี เ จ ้ า ข อ ง ร า ย

เดียวกัน

ผู้ค้าได้

ประโยชน์

อะไร

- ผู้ค้าสามารถขายสินค้าได้

หลากหลาย ไม่จ�ากัด

- แอปพลิเคชัน จะมีระบบ

โปรโมทสินค้าฟรี 5 รายการ 

โดยไม่เสียเงิน ระยะเวลา

จ�ากัดทุก ๆ 4 ชั่วโมง ในการ

โปรโมทสินค้านี้จะถูกน�าไป

แสดงบนหน้าแรกของช่อง 

“ล่าสุด” ของประเภทสินค้า

นั้น ๆ

ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและ

ร้านค้า และเพิ่มช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

- ได้ประชาสัมพันธ์สินค้า

และร้านค้า และเพิ่มช่อง

ทางการติดต่อสื่อสารกับ

ลูกค้า

- ได้ทราบข้อมูลของร้านค้า

ท่ีท�าการอัพเดต โดยจะ

ปรากฏข้อมูลโพสต์สินค้า 

ด้วยการแสดงวนัทีแ่ละเวลา
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- หากสินค ้ ามี คุณภาพดี 

เหมาะสมกับราคา ถูกใจ

ลูกค้า ลูกค้าก็จะท�าการให้

คะแนนพร้อมรีวิวไปในทางที่

ดี เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ 

ทางผู ้ค ้าหรือร้านค้าจะถูก

เปลี่ยนสถานะเป็น “ร้าน

แนะน�า” ประจ�าแอปพลเิคชัน

ซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่าง ๆ เพิ่ม

ขึ้นมากมาย เช่น สามารถท�า

โค ้ดลดราคาสินค้าได ้เอง 

ท�าการลดราคาสินค้าประจ�า

วนัโดยจะถกูแสดงท่ีหน้าแรก 

ท�าให้ลูกค้ามองเห็นสินค้า

ก ่อนแม้จะยังไม่ได ้ค ้นหา

สินค้า

ผู้ค้าเสยี

เปรยีบ 

อย่างไร

- เมื่อลูกค้าท�าการสั่งซื้อและ

ไม่ช�าระเงินผู้ค้าจะเสยีโอกาส

ขายให้แก่ลูกค้ารายอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากลกูค้าได้ท�าการคลกิ

สั่งซ้ือสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะ

ช�าระเงินหรอืไม่ก็ตาม จ�านวน

สินค ้าคงเหลือก็จะลดลง 

(ถูกตัดสต๊อกอัตโนมัติ)

- เมื่อเจอลูกค้าที่ได้รับสินค้า

แล้ว แต่ไม่ท�าการคลิกยืนยัน 

“ได้รบัสนิค้าแล้ว” จะท�าให้ผู้

ค้าได้รับเงินล่าช้า จากปกติ 

1-2 วัน กลายเป็น 5 วัน

- -

ตำรำงที่ 1  วิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลางและระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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ลูกค้าได้

ประโยชน์

อะไร

-ไม่มีความเสี่ยงในการซ้ือ

สินค้า เพราะเงินไม่โอนเข้า

บัญชีผู้ค้าโดยตรง

-ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ เช่น 

ส่วนลดค่าส่ง 30 บาท เมื่อ

ท�าการสั่งซื้อครบ 250 บาท

- เมื่อสินค้าช�ารุด เสียหาย 

สามารถท�าการแลกเปลี่ยน 

หรือขอคืนเงินได้

- ลกูค้าสามารถยกเลกิการสัง่

ซ้ือได ้  และได ้รับเ งินคืน

แน่นอน ภายในระยะเวลาไม่

เกิน 7 วันท�าการ

- แอปพลเิคชันมหีลายหมวด

หมู่ ค้นหาสินค้า และใช้งาน

ได้ง่าย

- -

ลูกค้าเสีย

เปรียบ

อย่างไร

ระบบอาจมีการแจ้งเตือน

สถานะที่ล่าช้า เช่น สถานะ

การจัดส่ง ท�าให้ลูกค้าได้รับ

ข้อมูลช้า

ลูกค ้ า เสียเปรียบได ้ ง ่ าย

เนื่องจากไม่มีอะไรรองรับ

หรือรับประกันได้ว่า อาจถูก

หลอกลวงหรือถูกโกงเงิน

เมื่อช�าระค่าสินค้า

มีลักษณะเช่นเดียวกับ 

www.instagram.com

ตัวกลางได้

ประโยชน์

อะไร

ระบบช�าระเงินต้องช�าระให้

แก่ตัวกลาง ลกูค้าไม่สามารถ

จ่ายตรงไปยังผู้ค้าได้ ดังนั้น 

ตัวกลางจะได ้ประโยชน ์

ดอกเบี้ยเงินกองกลาง หรือ

น� า เ งิ น ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์

หมุนเวียนทางธุรกิจในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง เน่ืองจาก

ระบบการช�าระเงินจะยังอยู่

กับเว็บของตัวกลาง ผู้ค้าบาง

รายอาจท�าการขายสนิค้าแบบ

ได ้ประโยชน ์ จ าก ผู ้ ค ้ า ท่ี

ต้องการท�าการโฆษณาสินค้า

และร้านค้า

มีลักษณะเช่นเดียวกับ 

www.instagram.com

ตำรำงที่ 1  วิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลางและระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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พรอีอเดอร์ คือการทีไ่ด้รบัค�า

สั่ง ซ้ือก่อน แล้วจึงสั่ง ซ้ือ

สนิค้าอีกต่อนึง การซ้ือสนิค้า

ลักษณะนี้จะใช ้ เวลานาน 

(Long Lead time) ประมาณ 

22-31 วัน รวมถึงการจัดส่ง

แบบลงทะเบยีน กจ็ะใช้เวลา 

5-7 วนั (และอาจจะบวกเพิม่

อีก 2 หรือ 5 วัน) ซึ่งทั้งสอง

แบบนี้ก็เป็นระยะเวลานาน

พอท่ีท�าให้ตัวกลางสามารถ

ใช้ประโยชน์จากเงินได้รับ

จ�านวนมากของทุกร้านค้า

จากตารางที่ 1 ที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการระบบช�าระเงิน e-Payment ผ่านตัวกลางแม้จะ

ไม่ค่อยดีนักส�าหรับผู้ค้า แต่กลับเป็นประโยชน์ในมุมของลูกค้า เพราะจะช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่

ลูกค้าในการคัดกรองผู้ค้า และปกป้องลูกค้าจากการถูกหลอกลวง ทั้งนี้ แสดงตัวอย่างรายละเอียด

สนิค้าของร้าน shopee.co.th/seasonclothes_store บนระบบการให้บรกิารของตัวกลาง shopee.co.th 

ดังภาพที่ 3

ภำพที่ 3  ร้านค้า shopee.co.th/seasonclothes_store ของผู้ค้าออนไลน์ บนระบบการให้บริการของ          

ตัวกลาง shopee.co.th

ตำรำงที่ 1  วิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลางและระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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บทสรุป

 การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก และยังส่งผลต่อบทบาทการจัดการธุรกิจของตัวกลางออนไลน์ที่       

เปลีย่นแปลงไปจากเดิม เช่น การเปลีย่นแปลงด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์กรเสมอืน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ระบบช�าระเงิน อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) ได้ถูกน�ามาใช้อย่างมากเพื่อช�าระค่าสินค้าและ

บรกิารแก่ร้านค้าออนไลน์ ในศตวรรษที ่21 อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะแอปพลเิคชันทีร่องรบัการท�างาน

บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตัวกลาง

ที่เป็นผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่โดยสร้าง

ระบบให้บริการเว็บไซต์ให้ผู้ค้าได้ใช้งานฟรี ทดแทนการเรียกเก็บเงินค่าบริการรายปีเหมือนที่เคยเป็น

มาในอดีต “กำรให้บรกิำรฟรีนีเ้พ่ือแลกกบัผลประโยชน์ทีตั่วกลำงจะได้รับในกำรเป็นผูบ้ริหำรจัดกำร

ระบบรับช�ำระเงินค่ำสินค้ำของทุกร้ำนค้ำที่เปิดท�ำกำรอยู่ ภำยใต้บริกำรของตัวกลำง” ซ่ึงเป็นเงิน

จ�านวนมากเนือ่งจากมจี�านวนร้านค้าของผู้ค้าหลายราย และมรีายการธรุกรรมซ้ือขายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ

วันสูง ดังนั้น การจัดการระบบช�าระเงินด้วย e-Payment ส�าหรับการค้าออนไลน์ จึงมีบทบาทส�าคัญ

และส่งผลกระทบต่อ ผู้ค้า ตัวกลาง และลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญ
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