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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน�ำเสนอการจัดการระบบช�ำระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ ส�ำหรับผู้ค้า
ออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ระบบจัดการการช�ำระเงินของตัวกลางที่ส่งผลต่อผู้ค้า
ตัวกลาง และลูกค้า และเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่บคุ คลทัว่ ไปเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจ การ
เปลีย่ นแปลงบริการ และการฉกฉวยประโยชน์จากระบบช�ำระเงินของร้านค้าออนไลน์ โดยการน�ำเสนอเนือ้ หา
ในบทความนี้ประกอบด้วย 1) การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 2) รูปแบบการค้าบน
เศรษฐกิจดิจิทัล 3) ระบบช�ำระเงิน อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) และ 4) การวิเคราะห์การจัดการระบบช�ำระ
เงินด้วย e-Payment ส�ำหรับร้านค้าออนไลน์ ใครได้-ใครเสีย
อย่างไรก็ดี การเผยแพร่องค์ความรู้จากบทความนี้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ
ธุรกิจบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใช้เป็นข้อคิดส�ำหรับผู้ค้าที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีภายใต้ระบบ
บริหารจัดการการช�ำระเงินค่าสินค้าของตัวกลาง ใช้เป็นข้อคิดส�ำหรับตัวกลางส�ำหรับน�ำไปต่อยอดความคิด
และใช้เป็นข้อคิดแก่ลูกค้าที่จะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อขายและช�ำระเงิน แต่หากลูกค้าไม่ค�ำนึงถึง
ผูอ้ นื่ เช่น สินค้าถูกส่งตรงถึงมือลูกค้า แต่ลกู ค้าไม่ยนื ยันการรับสินค้าในแอปพลิเคชันหลังจากได้รบั สินค้าแล้ว
การทีล่ กู ค้าไม่คำ� นึงถึงผูอ้ นื่ ในลักษณะนี้ จะส่งผลกระทบต่อเงินทีผ่ คู้ า้ จะได้รบั จากระบบช�ำระเงินของตัวกลาง
ที่ล่าช้าออกไปอีก ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อเงินหมุนเวียนทางธุรกิจ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการระบบช�ำระเงิน 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 management 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�ำระเงินด้วย

อี-เพย์เม้นท์ ส�ำหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงทางการค้าเข้าสู่รูปแบบการค้าออนไลน์ ได้มีวิวัฒนาการของ “ระบบบริหาร
จัดการร้านค้าออนไลน์” ทีพ่ ฒ
ั นาไปอย่างมาก ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุม่ ของผูเ้ กีย่ วข้องหลัก
3 ฝ่าย (3 Parties) ได้แก่ ผู้ค้า ตัวกลาง และลูกค้า เช่น ระบบจัดการการเปิดร้านออนไลน์ฟรี ระบบ
จัดการการป้องกันการหลอกลวงซึ่งเอื้อให้ลูกค้าช�ำระเงินเมื่อได้รับสินค้าเท่านั้น ระบบรายงานสถานะ
รายการธุรกรรมแก่ผู้ค้า-ลูกค้า-ตัวกลาง และระบบจัดการผลประโยชน์ที่ตัวกลางจะได้รับจากการให้
บริการฟรี อย่างไรก็ดี การขายสินค้าออนไลน์ปจั จุบนั นัน้ กระท�ำได้อย่างง่ายดายแม้ไม่รเู้ ทคโนโลยี ดังนัน้
ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy: DE) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ รัฐบาลจึงได้กำ� หนดเป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ไว้ในยุทธศาสตร์
ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุตัวชี้วัด 5.3 จ�ำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
1,000 ราย ในปี 2564 เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (ส�ำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560) ส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการ Startup หน้าใหม่ เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0 ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560) รวมถึงส่งเสริมการใช้ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) เพือ่ ความปลอดภัยและสะดวก และใช้งานง่าย (National e-Payment, 2016) อย่างไร
ก็ดี การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ก็มีพัฒนาการดังจะกล่าวในล�ำดับต่อไป

การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
“การจัดการ (Management)” หมายถึง กระบวนการท�ำงานหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ให้องค์กรหรือธุรกิจส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยการใช้ทรัพยากร คน
เทคโนโลยี ท�ำงานร่วมกันอย่างที่จะเชื่อมั่นได้ว่าจะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยแนวทางการจัดการ
ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การบังคับบัญชาสั่งการ 4) การประสานงาน
5) การด�ำเนินงาน และ 6) การควบคุม (มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์, 2559) ขณะที่ “เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy: DE)” หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน�ำเอาไอทีหรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้แข่งขันได้ (ETDA, 2012) ดังนั้น “การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Business Management based on Digital Economy)” จึงหมายถึง
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจการค้าที่พึ่งพาเทคโนโลยีจิดิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้าและบริการ มีความเร็ว ลดข้อจ�ำกัดด้านเวลาและสถานที่ เพื่อให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
และสามารถแข่งขันได้ ภายใต้หลักการการบริหารจัดการทรัพยากร คน เทคโนโลยี ให้ทำ� งานร่วมอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การด�ำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความจ�ำเป็นอย่างสูงที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2560) โดยการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ต และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 4G
และ 5G ที่ก�ำลังจะมาถึงในอีก 2 ปีข้างหน้า (ส�ำนักงาน กสทช, 2558) ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ท�ำให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในผู้ที่
ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมายในแทบทุกสาขา
เศรษฐกิจ (ETDA, 2012) ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะช่วยผลักสินค้า
ออกสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดสากลได้เร็วและง่ายขึ้น สร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้า
ภายนอก และช่วยให้สารสนเทศไหลได้สองทางแบบทันทีทันใด (Real Time) อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ความคล่องตัวและอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านประจ�ำวัน อย่างไรก็ดี การจัดการธุรกิจการ
ค้าบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีต่ อ้ งพึง่ พาเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อบทบาทการจัดการทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ตัวอย่างเช่น ในมุมมองของ “ตัวกลางออนไลน์” ที่เปิดให้ผู้ค้าเข้ามาเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟรีโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจของผู้ให้บริการ ผู้เขียนได้ท�ำการวิเคราะห์
และสรุปได้ดังนี้
●

บทบาทการจัดการธุรกิจของตัวกลางออนไลน์ ผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี
1) ด้านการวางแผน ตัวอย่างเช่น
		 - การวางแผนกลยุทธ์ เพือ่ ให้ตนเองสามารถคงอยูใ่ นโลกออนไลน์และต่อสูก้ บั คูแ่ ข่งขัน
ผู้ให้บริการประเภทเดียวกันได้ เช่น กลยุทธ์ดึงคนเข้าเว็บเพื่อสร้างสถิติการเยี่ยมชมเว็บต่อวันสูง (IP
Traffic) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media และกลยุทธ์แสดงผลเปรียบเทียบราคา
สินค้าชนิดเดียวกันเทียบกับร้านค้าคู่แข่งแบบอัตโนมัติ ขณะลูกค้าก�ำลังเยี่ยมชมเพื่อตัดสินใจซื้อ
เป็นต้น
		 - การวางแผนด้านการให้บริการ เช่น การลงทะเบียนผู้ค้า การตรวจสอบและยืนตัวตัว
บุคคลของผู้ค้า การจัดกลุ่มผู้ค้าตามประเภทสินค้าที่ต้องการเปิดร้าน การก�ำหนดพื้นที่ฐานข้อมูลบน
Web Server สูงสุดทีผ่ คู้ า้ แต่ละรายจะได้รบั และระบบ Help Desk คอยให้ความช่วยเหลือและบริการ
ตอบค�ำถามอัตโนมัติออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
		 - การวางแผนด้านรายได้ เช่น ให้บริการเปิดร้านค้าฟรีในพื้นที่ 2 GB และเมื่อธุรกิจเปิด
มานานหลายปีทำ� ให้ขอ้ มูลทีจ่ ดั เก็บมีขนาดใหญ่ขนึ้ (Big Data) หากผูค้ า้ ต้องการเพิม่ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูล
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ซึง่ จะไม่ฟรีอกี ต่อไป หรือลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าบนร้านออนไลน์จะต้องช�ำระค่าสินค้า
ผ่านตัวกลาง ไม่สามารถช�ำระโดยตรงที่ผู้ค้าได้ ซึ่งตัวกลางจะจ่ายเงินให้กับผู้ค้าอีกชั้นหนึ่งตามเงื่อน
เวลาที่ตกลงกัน จะเลื่อนการรับเงินของผู้ค้าออกไป (Postpone) ขณะที่ตัวกลางก็น�ำเงินจ�ำนวนมาก
●
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จากการรับช�ำระของลูกค้าหลายรายนัน้ ไปบริหารจัดการเพือ่ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลผู้ค้าและฐานข้อมูลลูกค้าที่ตัวกลางนั้นเป็นผู้ดูแล
		 - การวางแผนด้านเทคโนโลยี เนื่องจากการเป็นผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์แก่ผู้ค้า
นับร้อยราย จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ รวมถึงการ
วางแผนการใช้อุปกรณ์ โปรแกรม เพื่อติดตาม (Monitor) รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บ การเข้าถึง
และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล และจัดการข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น
		 - การวางแผนด้านความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงผู้ค้าโพสต์รูปละเมิดลิขสิทธิ์การค้า ความ
เสีย่ งข้อคอมเม้นท์ทหี่ ยาบคายจากลูกค้า และความเสีย่ งจากการถูกบุกรุกและโจมตีโดยเจตนาจากภัย
คุกคามในโลกโซเบอร์
2) ด้านการจัดองค์กร เช่น เปลี่ยนรูปเป็นการจัดองค์กรเสมือน (Virtual Organization)
โดยการจดทะเบียนบริษทั นัน้ อาจใช้บา้ นทีพ่ กั อาศัยเป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงาน และถ้าบริษทั มีพนักงานทัง้ หมด
5 คน อาจก�ำหนดให้พนักงานเข้าส�ำนักงานสัปดาห์ละ 2 วัน เพือ่ ประชุมและรายงานความคืบหน้าของ
งาน ขณะที่อีก 3 วันที่เหลือ ให้ท�ำงานที่บ้านเป็นแบบ Virtual Organization และมองเห็นกันผ่าน
ระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการจัดองค์กรแบบ
ดัง้ เดิม (Traditional Organizational Style) และการจัดองค์กรเสมือน (Virtual Organization)
พบว่า “การจัดองค์กรแบบดัง้ เดิม” มีขอ้ ดีในด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงานทีใ่ กล้ชดิ
กันมากกว่าเนื่องจากต้องท�ำงานแบบเผชิญหน้าซึ่งดีกว่าการจัดองค์กรเสมือน แต่ก็มีข้อเสียในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนการด�ำเนินงานขององค์กร เช่น ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
ส�ำนักงาน และจ�ำกัดกรอบการท�ำงานตามเวลาโดยให้พนักงานเข้างานช่วงเช้าและเลิกงานช่วงเย็นซึ่ง
อาจไม่ตอบโจทย์การใช้ชวี ติ และบัน่ ทอนความสุขในการท�ำงานของพนักงานคนเมือง เนือ่ งจากใช้เวลา
เดินทางนานกับการจราจรทีห่ นาแน่น รวมถึงสภาพแวดล้อมและบริบทอืน่ ของสัมคมเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ข้อเสียเหล่านี้พบในการจัดองค์กรแบบดั้งเดิมซึ่งด้อยกว่า “การจัดองค์กรเสมือน”
3) ด้านการสั่งการ เช่น การสั่งการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ค้าลงทะเบียนขอเปิดร้าน
ค้าออนไลน์ฟรี สารสนเทศจะไหลเข้าสูร่ ะบบและแจ้งสถานะให้ผดู้ แู ลได้รบั ทราบ ผูด้ แู ลสามารถตรวจ
สอบและคลิกปุ่มอนุมัติผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
4) ด้านการประสานงาน เช่น ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ
บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ e-Mail และโปรแกรมไลน์
5) ด้านการด�ำเนินงาน เช่น การด�ำเนินการอนุมัติพื้นที่ขอเปิดร้านของผู้ค้า ผู้ให้บริการจะ
ท�ำการตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บฐานข้อมูล และใช้ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS
หรือ e-Mail เพื่อให้ผู้ค้า Activate Link เพื่อยืนยันตัวบุคคล ก่อนที่ผู้ให้บริการจะอนุมัติเปิดร้านค้า
ให้ผู้ค้าได้ใช้บริการฟรี
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6) ด้านการควบคุม เช่น การควบคุมการช�ำระเงิน ที่บังคับให้ลูกค้าต้องช�ำระผ่านตัวกลาง
เท่านั้น ไม่สามารถช�ำระโดยตรงกับผู้ค้าได้
จะเห็นได้วา่ รูปแบบการจัดการธุรกิจของตัวกลางออนไลน์บนเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการ
เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี นั้นเปลี่ยนรูปไปจากตัวกลางในรูปแบบเดิมที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีดิจิทัล น�ำ
มาซึ่งประโยชน์และการเปลี่ยนแปลง ช่วยส่งเสริมการค้าและการไหลของสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งที่
ในกิจกรรมสนับสนุนโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ตามโมเดลของ Porter (Porter, 1980; 1985; 2001)
ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
รูปแบบการค้าบนเศรษฐกิจดิจิทัล
การเปลีย่ นแปลงเพือ่ เข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ซึง่ เป็นยุคของการใช้ความรู้
เทคโนโลยี และสารสนเทศ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีวิวัฒนาการ
การเปลีย่ นแปลงจากยุคเกษตรกรของชาวนาผูใ้ ช้แรงงานในศตวรรษที่ 18 สูย่ คุ อุตสาหกรรมในศตวรรษ
ที่ 19 และเข้าสูย่ คุ สารสนเทศ การใช้คนท�ำงานทีม่ คี วามรู้ การใช้เศรษฐกิจดิจทิ ลั ในศตวรรษที่ 20 และ
สุดท้ายยุคของการใช้แนวคิด หลักการในการด�ำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 โดยประโยชน์และข้อดีของ
ยุคนี้ คือ “การใช้แนวคิด นวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์” เพื่อผลลัพธ์ที่ว่า “ท�ำน้อยได้มาก” สร้างมูลค่า
เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความแตกต่าง ใช้แนวคิดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ตัวอย่างเช่น
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะส�ำหรับขนส่งทุเรียนไปจ�ำหน่ายต่างประเทศซึ่งต้องเดินทางไกลและใช้
เวลานาน บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจะช่วยเก็บกลิ่นทุเรียนไม่ให้ส่งกลิ่นออกมาภายนอก ช่วยลดการปล่อย
สารเคมีซึ่งจะท�ำให้ทุเรียนสุกเร็วกว่าก�ำหนด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อทุเรียนสุกพร้อมรับประทาน และ
รักษาความสดของเนือ้ ทุเรียนได้ยาวนาน แนวคิดทีน่ ำ� มาประดิษฐ์บรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริยะนีไ้ ด้ชว่ ยเพิม่ มูลค่า
และราคาให้กับผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนจากยุคชาวนา สู่ยุคการใช้องค์ความรู้ (Daniel H. Pink, 2012)
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อี-เพย์เม้นท์ ส�ำหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

อย่างไรก็ดี รูปแบบธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Business Models) เป็น
รูปแบบที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น
1) อี-ซัพพลายเชน (e-Supply Chain) เป็นการบริหารจัดการโซ่อปุ ทานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือการใช้โปแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เฉพาะ ทัง้ นีร้ ะบบอิเล็กทรอนิกส์จะท�ำงานบน
พืน้ ฐานการเชือ่ มต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หรือจะท�ำงานบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แบบเดี่ยว (Computer stand-alone) หรืออุปกรณ์และเทคโนโลยีอื่น ๆ และยังรวมถึงการจัดการ
โซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งจะท�ำให้สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่า (Value Added) เมื่อผ่านแต่ละ
กระบวนการ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมหลักโซ่คุณค่า
(Primary Activities) ประกอบด้วย โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การด�ำเนินการ
(Operations) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and
Sales) และการบริการ (Service) และ 2) กิจกรรมสนับสนุนโซ่คณ
ุ ค่า (Support Activities) ประกอบ
ด้วย การจัดหา (Procurement) เทคโนโลยี (Technology) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Management) และโครงสร้างบริษัท (Firm Infrastructure) (Porter, 1980; 1985;
2001) เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานทางธุรกิจในยุคดิจิทัลขององค์กรให้บรรลุผลส�ำเร็จและน�ำมาซึ่ง
ก�ำไร
2) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หวังผล
ก�ำไรอาจเป็นรูปแบบการค้าผ่านเว็บไซต์ 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
ผูบ้ ริโภคกับผูบ้ ริโภค และ 4) B-to-G การค้าระหว่างบริษทั กับองค์กรภาครัฐ อย่างไรก็ดี e-Commerce
ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ C-to-C และแม้วา่ ประโยชน์ของเว็บไซต์ e-Commerce จะลงทุน
ต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับการเปิดขายสินค้าแบบมีหน้าร้านและยังสามารถขายสินค้าได้โดยตรงแก่ผู้บริโภค
ที่สนใจซื้อ แต่ในโลกออนไลน์น้ันก็มีคู่แข่งเดิมอยู่จ�ำนวนไม่น้อยขณะที่ก็มีคู่แข่งใหม่เกิดขึ้นในทุกวัน
ด้วยการค้าออนไลน์นั้นเป็นโลกเสรี การขายออนไลน์เป็นการข้ามตัวกลางของการค้ารูปแบบเดิม แต่
เป็นการส่งผ่านตัวกลางใหม่ที่อยู่ในโลกออนไลน์ เช่น บริษัทตัวกลางรับโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า
Google Adwords, Facebook ads และ Youtube ads เป็นต้น โดยสิง่ ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ของผูป้ ระกอบ
การ e-Commerce ที่จะท�ำให้อยู่ในโลกออนไลน์ได้ยาวนาน คือ 1) จ�ำนวนลูกค้าที่เยี่ยมชมร้านใน
แต่ละวัน (Traffic) 2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product standard) 3) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
(Trust) และ 4) การระบุตัวบุคคลและตรวจสอบได้ (Identification) นอกจากนี้ การน�ำเสนอสินค้า
ให้เกิดคุณค่าแก่สายตาลูกค้า ความสามารถปฏิบัติตามค�ำสั่งซื้อลูกค้า การสร้างความเชื่อถือได้
ในการส่งมอบ ความเร็วในการส่งมอบ และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ก็เป็นสิ่งส�ำคัญด้วย
เช่นกัน (Wieland, 2013) เอ็ม-คอมเมิร์ซ (m-Commerce) เป็นการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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โดยใช้ อุ ป กรณ์ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ สมาร์ ท โฟน ซึ่ ง มี จุ ด ประสงค์ ท างการค้ า เช่ น เดี ย วกั บ
เสื่อมของสายตา ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนอุปกรณ์หากต้องการท่องโลก
e-Commerce
เพียงแต่อุปการณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นต่างออกไป ปัจจุบันการท�ำ
ออนไลน์เป็นเวลานาน (Sun-Kuk Noh et al, 2014)
ธุรกรรม (Transaction)
ผ่านโทรศัพท์มือถือมีจ�ำนวนมากขึ้นทั้งการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ และ
3) อี-คอลลาบอเรชั่น (e-Collaboration) เป็นการสร้างความร่วม
การโอนเงินช�ำระค่มืาสิอนทางการค้
ค้าและบริการ
าผ่เนื
าน่องจากโทรศัพท์มือถือนั้นพกพาสะดวก แต่ก็มีข้อจ�ำกัด
ต่อิอเล็สุกขภาพหากใช้
น 30 นาที อาจส่
ผลกระทบต่
การเสื่อมของสายตา ดังนั้น จึกงควร
ทรอนิกส์งานนานเกิ
เชื่อมการทำงานร่
วมกังน
ได้จากทั้งอภายในและภายนอกองค์
ร
เปลี
่
ย
นอุ
ป
กรณ์
ห
ากต้
อ
งการท่
อ
งโลกออนไลน์
เ
ป็
น
เวลานาน
(Sun-Kuk
Noh
et
al.,
2014)
ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านระยะทางและด้านเวลา อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุน และ
สร้างความร่
วมมือกับคู่ค
ใหม่ได้เสมอและเปิด
รกิวจมมื(Sun-Kuk
3) อี-คอลลาบอเรชั
่น้า(e-Collaboration)
เป็โอกาสทางธุ
นการสร้างความร่
อทางการค้าผ่าน
Noh
et
al,
2014)
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมการท�ำงานร่วมกันได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดด้าน
ธุรกิจในรูปแบบอื่นอีก ได้แก่ การประกาศซื้อ
ระยะทางและด้านอกจากนี
นเวลา อีกทั้ง้ ยัยังช่งวมียประหยั
ดต้นทุน และสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ได้เสมอและ
ประกาศขายโดยแจ้งราคาให้ทราบก่อน (Name-Your-Own-Price) นายหน้า
เปิ
ดโอกาสทางธุรกิจ (Sun-Kuk Noh et al., 2014)
พลวัต (Dynamic Brokering) การประมูลและการประมูลย้อนกลับ (Auctions
นอกจากนีAuctions)
้ ยังมีธุรกิจในรูการเข้
ปแบบอืาร่่นวอีมเป็
ก ได้นแตัก่ วการประกาศซื
ประกาศขายโดยแจ้
งราคาให้
and Reverse
แทนจำหน่า้อยหรื
อตัวแทนการ
ทราบก่
(Name-Your-Own-Price)
นายหน้าพลวัต่ม(Dynamic
Brokering)
การประมูและ
ลและการ
ตลาดอน(Affiliate
marketing) การรวมกลุ
ซื้อ (Group
Purchasing)
ตลาดซื
ขายแลกเปลี
(ณั
ฎภัายหรื
ทรศญา
ประมู
ลย้อ้อนกลั
บ (Auctions่ยนand(E-marketplaces
Reverse Auctions) and
การเข้Exchanges)
าร่วมเป็นตัวแทนจ�
ำหน่
อตัวแทน
เศรษฐโชติ
สมบัติ, marketing)
2554) อย่การรวมกลุ
างไรก็ดี ่มการค้
าบนเศรษฐกิ
จดิจและตลาดซื
ิทัลนั้นส่ง้อผลกระ
การตลาด
(Affiliate
ซื้อ (Group
Purchasing)
ขายแลก
ทบอย่
า
งมากต่
อ
ระบบการชำระเงิ
น
ค่
า
สิ
น
ค้
า
และบริ
ก
ารที
เ
่
ปลี
ย
่
นแปลงไป
เปลี่ยน (E-marketplaces and Exchanges) (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2554) อย่างไรก็ดี
การค้าบนเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการที่
ระบบชำระเงิ
เปลี
่ยนแปลงไป น อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment)
อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) หมายถึง ระบบชำระเงินค่าสินค้าและ
บริการผ่
านอินเล็
ทรอนิ
แทนการชำระด้วยเงินสด จุดประสงค์เพื่อความ
ระบบช�
ำระเงิ
อี-กเพย์
เม้นกท์ส์(e-Payment)
สะดวกในการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการที่อยู่ในระบบออนไลน์ที่มี
ผู้
อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) หมายถึง ระบบช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อและผู้ขายอยู่ต่างสถานที่และระยะทางไกล มีความง่าย ปลอดภัย และ
แทนการช�
ำระด้วยเงินสด จุดประสงค์เพือ่ ความสะดวกในการจ่ายช�ำระค่าสินค้าและบริการทีอ่ ยูใ่ นระบบ
สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงรายการทำธุรกรรมได้ อย่างไรก็ดี ใน
ออนไลน์
ี่มี รผููป้ซแบบการชำระเงิ
ื้อและผู้ขายอยู่ต่างสถานที
มีความง่าย ปลอดภั
ย และสามารถใช้
ปัจจุบันทมี
นอิเล็่และระยะทางไกล
กทรอนิกส์หลากหลายรู
ปแบบ
เช่น การ
เป็
น
หลั
ก
ฐานอ้
า
งอิ
ง
รายการท�
ำ
ธุ
ร
กรรมได้
อย่
า
งไรก็
ด
ี
ในปั
จ
จุ
บ
น
ั
มี
ร
ป
ู
แบบการช�
ำ
ระเงิ
น
อิ
เล็กทรอนิกส์
โอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การชำระ
หลากหลายรู
น การโอนเงิ
นช�ำระค่าสินวค้ยาและบริ
การผ่าPay
นธนาคารอิ
เล็กทรอนิกส์ วการช�
ออนไลน์ดป้วแบบ
ยบัตเช่รเครดิ
ต การชำระด้
Prompt
และการชำระด้
ยสกุำระ
ล
ออนไลน์
ด
ว
้
ยบั
ต
รเครดิ
ต
การช�
ำ
ระด้
ว
ย
Prompt
Pay
และการช�
ำ
ระด้
ว
ยสกุ
ล
เงิ
น
ดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
เช่
น
Bit
Coin
เงินดิจิทัล เช่น Bit Coin เป็นต้น ซึ่งคาดว่า e-Payment จะเปลี่ยนชีวิตคน
เป็
นต้นและยั
ซึ่งคาดว่งาสามารถใช้
e-Payment ต
จะเปลี
นชีวิตคนไทย
ติดต่อช�ำระเงินกับหน่วยงาน
ไทย
ิดต่อ่ยชำระเงิ
นกับและยั
หน่วงสามารถใช้
ยงานราชการได้
ราชการได้
มพ์ไทยรั
, 2559) แสดงตั
แสดงตัวอย่วอย่
างอัตาราค่
การการช�
นระบบอิเล็กทรอนิ
(หนังสือ(หนั
พิมงสืพ์อไพิทยรั
ฐ, ฐ2559)
งอัาตบริราค่
าบริำกระเงิ
ารการชำระเงิ
น กส์
ของผู
้ให้บเริล็กการทรอนิ
ดังภาพที
่ 2ของผู้ให้บริการ ดังภาพที่ 2
ระบบอิ
กส์

ภาพที่ 2 ตัวอย่างอัตราค่าบริการการช�ำระเงินอิเล็กทรอกนิกส์ของผูใ้ ห้บริการ (บริษทั เพย์ โซลูชนั่ จ�ำกัด, 2557)
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◆ การจัดการระบบช�ำระเงินด้วย

อี-เพย์เม้นท์ ส�ำหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

และมีรายชือ่ ผูป้ ระกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลายราย ซึง่ จะถูกรวบรวม
ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการระบบช�ำระเงิน
จะรักษาความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการติดตั้ง SSL Certificate แบบ 128 bit ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
ใช้ส�ำหรับเข้ารหัสปกป้องการโจรกรรมข้อมูล เป็น Certificate ที่อนุมัติโดย Verisign ซึ่งเป็น
Certificate Authority ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นแบบเดียวกับที่ในธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงิน (บริษัท เพย์ โซลูชั่น จ�ำกัด, 2557)
ข้อดีและข้อเสียของ e-Payment
การช�ำระเงินด้วยระบบ e-Payment มีข้อดี คือ 1) ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2) ใช้ได้ทั่ว
โลก 3) ใช้งบลงทุนน้อย 4) ขจัดปัญหาการเดินทาง และ 5) สะดวกและเอื้อต่อการประชาสัมพันธ์
บริการของร้านค้า ขณะที่ ข้อเสียคือ 1) ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง 2) ประเทศ
ของผู้ซื้อและผู้ขายจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การด�ำเนินการด้านภาษีต้อง
ชัดเจน และ 4) ผู้ซื้อและผู้ขายควรมีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ระบบ e-Payment จะเป็นทีย่ อมรับของคนไทยมากน้อยเพียงใด (หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ, 2559) และการใช้ระบบ e-Payment ในร้านค้าออนไลน์จะส่งผลอย่างไรต่อตัวกลาง ผูค้ า้ และ
ลูกค้า ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้ดังนี้
●

วิเคราะห์การจัดการระบบช�ำระเงินด้วย e-Payment ส�ำหรับร้านค้าออนไลน์ ใครได้-ใครเสีย
การค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เปลี่ยนแปลงบทบาทระบบช�ำระเงินซึ่งต่างไปจาก
เดิม กล่าวคือ “ร้านค้าออนไลน์รูปแบบเดิม” ผู้ค้าจะเสียค่าใช้จ่ายรายปีในการเปิดร้านและเช่าพื้นที่
โฮสติ้ง (Hosting) ซึ่งเป็นบริการจากตัวกลาง และการค้าขายนั้นเป็นอิสระ ผู้ค้าสามารถจัดโปรโมชั่น
ได้เองและสามารถรับช�ำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง ขณะที่ “ร้านค้าออนไลน์รูปแบบใหม่”
ผูค้ า้ สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตัวกลางจะเป็นผูใ้ ห้บริการและอ�ำนวยความ
สะดวกด้านเทคนิคและระบบบริหารจัดการร้านค้า และผู้ค้าสามารถจัดโปรโมชั่นได้เองขณะที่ตัวกลาง
ก็ช่วยจัดโปรโมชั่นอีกทางหนึ่ง แต่ผู้ค้าไม่สามารถรับช�ำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง การช�ำระ
โอนจะถูกโอนให้บัญชีของตัวกลางเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เขียนจะท�ำการวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลาง 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 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลางและระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์
การบริการ

www.shopee.co.th

www.instagram.com

www.facebook.com

- มีทงั้ หน้าเว็บและแบบแอปพลิเคชัน (Application) บน
โทรศัพท์มือถือ เป็นลักษณะ
ร้านค้าออนไลน์โดยตรง
- ผู้ค้าใช้งานฟรี

-เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
มือถือ จัดเป็นโซเชียลเน็ตเวิรค์
(Social Network)
- ผู้ค้าใช้งานฟรี

- เป็ น เว็ บ ไซต์ แ ละแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
จัดเป็น โซเชียลเน็ตเวิร์ค
- ผู้ค้าใช้งานฟรี

การแจ้งเตือน แจ้งให้ทราบทางแอปพลิเคชัน
เมื่อมีค�ำสั่งซื้อ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับ
ค�ำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณีคอื 1)ลูกค้า
ท� ำ การช� ำ ระแล้ ว และ 2)
ลูกค้าก�ำลังจะท�ำการช�ำระเงิน
(ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน) ในกรณี
ทีล่ ูกค้าช�ำระล่าช้า หรือไม่
ช�ำระเลยจะส่งผลต่อสต๊อก
สินค้า ท�ำให้ผู้ค้าเสียโอกาส

แอปพลิ เ คชั น นี้ จ ะเป็ น การ มีลักษณะเช่นเดียวกับ
แชท 1 ต่อ 1 ระหว่างลูกค้า www.instagram.com
และผู้ค้าโดยตรง ไม่มีระบบ
การแจ้งเตือนหรือระบบเลือก
สินค้า จะมีการติดต่อด้วย
ข่ า วสารทางตรง (Direct
message) หรือช่องแชทผ่าน
แอปพลิเคชัน โดยผู้ค้าส่วน
ใหญ่จะให้ลกู ค้าทีส่ นใจสินค้า
ให้ ท� ำ การเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ติ ด ต่ อ ทางโปรแกรมไลน์
(Add Line Application)
เพือ่ ท�ำการพูดคุยสัง่ ซือ้ สินค้า

วิธีช�ำระเงิน

- มีสองรูปแบบคือ 1) ช�ำระ
ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต หรื อ เดบิ ต
ออนไลน์ 2) ช�ำระด้วยการ
โอนผ่านธนาคารหรือธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์
- เมื่อลูกค้าช�ำระเงิน ตัวเลข
จ� ำ นวนเงิ น จะเข้ า ไปอยู ่ ใ น
ระบบแอปพลิ เ คชั น ก่ อ น
(ลูกค้าอุ่นใจได้ ไม่มีการโกง)

ขึ้นอยู่กับผู้ค้าก�ำหนด เช่น มีลักษณะเช่นเดียวกับ
การโอนผ่านเบอร์โทรศัพท์ www.instagram.com
ผ่านธนาคาร ผ่านบัตรเครดิต
ห รื อ เ ด บิ ต พ ร ้ อ ม เ พ ย ์
(Prompt Pay) เพย์ พ าล
(Paypal) และอื่น ๆ

ผู้ค้ารับเงิน
เมื่อใด

- เมื่อผู้ค้าท�ำการจัดส่งสินค้า ได้รับเงินเมื่อลูกค้าโอนเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับ
เรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าจะ
www.instagram.com
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อี-เพย์เม้นท์ ส�ำหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์เว็บไซต์ตัวกลางและระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
เว็บไซต์
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รอรับสินค้าและเมื่อลูกค้าได้
รับสินค้าแล้วจะคลิกปุ่ม “ได้
รับสินค้าแล้ว” บนแอปพลิเค
ชัน จากนั้น ผู้ค้าจะได้เงินไม่
เกิน 1-2 วัน
- อีกกรณี หากลูกค้าไม่คลิก
ยืนยัน “ได้รับสินค้าแล้ว”
แต่ ท างระบบไปรษณี ย ์ ไ ด้
แจ้งว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
แอปพลิเคชันจะส่งข้อความ
แจ้งเตือนไปยังลูกค้า ให้ท�ำ
การยืนยัน แต่หากลูกค้ายัง
ไม่คลิกยืนยันอีก ทางผู้ค้า
ต้องรอ 5 วัน ตัวกลางจะโอน
เงินเข้าบัญชีของผู้ค้า
ขนาดพื้นที่
ความจุ (GB)
ส�ำหรับวางข้อ
มูลของร้านค้า
ออนไลน์

ไม่ จ� ำ กั ด ขนาด แต่ ใ นการ ขนาดในการโพสต์รูปสินค้า ไม่จ�ำกัดขนาด การโพสต์
โพสต์รายละเอียดสินค้า เช่น ก� ำ หนดขนาดมาตรฐาน รูปภาพและวิดีโอสินค้า ขึ้น
อยูก่ ับผู้ค้า
จะเพิ่มรูปภาพพร้อมวิดีโอไม่ 1080*1080 px
เกิน 9 รูป/คลิปวิดีโอ และมี
ความยาวไม่เกิน 60 วินาที/
คลิป

จุดเด่นของ
เว็บไซต์

- มีระบบแจ้งจ�ำนวนสต๊อก
สินค้า ท�ำให้ลกู ค้าไม่ตอ้ งเสีย
เวลาในการสอบถามผู้ค้าถึง
จ�ำนวนสินค้าคงเหลือ
- ระบบช� ำ ระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า
ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่
ลูกค้า ท�ำให้ลูกค้ากล้าตัดสิน
ใจซื้ อ ไม่ มี ก ารโกงเกิ ด ขึ้ น

- ลูกค้าเห็นรูปภาพสินค้าได้
ทั น ที เ มื่ อ เข้ า มาหน้ า ผู ้ ใ ช้
(User) ร้านค้า
- แอปพลิเคชันนี้ สามารถจัด
รูปแบบ (Pattern) การโพสต์
รูปสินค้าให้ดูน่าสนใจได้
- แอปพลิเคชันนี้ จะท�ำการ
ลิง้ ค์ (Link) ไปยัง เพจ (Page)
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- เฟสบุ๊คเพจ (Facebook
Page) จะนับข้อมูลลูกค้า
หรื อ ผู ้ ท่ี ส นใจร้ า นค้ า เป็ น
ยอดไลค์ (Like) และยอด
ผู้ติดตาม (Follower)
- มีระบบร้านค้า คือผู้ค้า
สามารถโพสต์ สิ น ค้ า เป็ น
รู ป ภาพ ราคา และราย
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เนื่องจากเมื่อลูกค้าโอนเงิน
ช�ำระค่าสินค้า เงินจะยังไม่ถกู
โอนเข้ า บั ญ ชี ผู ้ ค ้ า โดยตรง
จนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า
- มีระบบรีวิว (Review) จัด
ระดับร้านค้า รีววิ สินค้า ลูกค้า
สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
- มีระบบรับข้อมูลการสั่งซื้อ
จากลูกค้าทีด่ ี สะดวก รวดเร็ว
และระบบอัพเดท (Update)
สถานะสิ น ค้ า ในเวลาจริ ง
(Real time)
- มีโค้ด (Code) หรือรหัส
(ID) ลดราคาสินค้าค่อนข้าง
บ่อย
- มีโปรโมชั่นเสนอแก่ลูกค้า
เช่น ส่วนลดค่าจัดส่ง 30
บาท เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ
250 บาท (โปรโมชั่นนี้ทางผู้
ค้าก็จะได้เงินเท่าเดิม ไม่มผี ล
ต่อทางผู้ค้า)

ร้านค้าในเฟสบุค๊ (Facebook)
ท�ำให้ลูกค้าสามารถติดตามผู้
ค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง
- มีระบบการโปรโมทโฆษณา
(แบบเสียเงินขั้นต�่ำ 30 บาท
ต่ อ วั น ) ส� ำ หรั บ ผู ้ ค ้ า ที่ มี ง บ
น้อย

ละเอียดของสินค้าได้
- ผูค้ า้ สามารถอัพเดทข้อมูล
ข่ า วสาร หรื อ ท� ำ การแชร์
โพสต์ตา่ ง ๆ เพือ่ ท�ำการเชิญ
ชวนได้ค่อนข้างถี่โดยที่ไม่
ดูรกตา
- มี ร ะบบการโปรโมท
โฆษณา (แบบเสียเงินขัน้ ต�ำ่
30 บาทต่ อ วั น ) ซึ่ ง ผู ้ ค ้ า
สามารถเลือกช่องทางการ
โฆษณาได้สองทางคือทาง
เฟสบุ ๊ ค และอิ น สตาแกรม
เนื่องจากสองแอปพลิเคชัน
จะสามารถเชือ่ มโยงไปมาระ
หว่ า งกั น ได้ เพราะเป็ น
บ ริ ษั ท ที่ มี เ จ ้ า ข อ ง ร า ย
เดียวกัน

- ผู้ค้าสามารถขายสินค้าได้ ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ร้านค้า และเพิ่มช่องทางการ
หลากหลาย ไม่จ�ำกัด
- แอปพลิเคชัน จะมีระบบ ติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า
โปรโมทสินค้าฟรี 5 รายการ
โดยไม่เสียเงิน ระยะเวลา
จ�ำกัดทุก ๆ 4 ชั่วโมง ในการ
โปรโมทสินค้านี้จะถูกน�ำไป
แสดงบนหน้าแรกของช่อง
“ล่าสุด” ของประเภทสินค้า
นั้น ๆ

- ได้ประชาสัมพันธ์สินค้า
และร้านค้า และเพิ่มช่อง
ทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ลูกค้า
- ได้ทราบข้อมูลของร้านค้า
ที่ ท� ำ การอั พ เดต โดยจะ
ปรากฏข้อมูลโพสต์สินค้า
ด้วยการแสดงวันทีแ่ ละเวลา
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-

-

- หากสิ น ค้ า มี คุ ณ ภาพดี
เหมาะสมกั บ ราคา ถู ก ใจ
ลูกค้า ลูกค้าก็จะท�ำการให้
คะแนนพร้อมรีวิวไปในทางที่
ดี เมื่ อ คะแนนผ่ า นเกณฑ์
ทางผู ้ ค ้ า หรื อ ร้ า นค้ า จะถู ก
เปลี่ ย นสถานะเป็ น “ร้ า น
แนะน�ำ” ประจ�ำแอปพลิเคชัน
ซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่าง ๆ เพิ่ม
ขึ้นมากมาย เช่น สามารถท�ำ
โค้ ด ลดราคาสิ น ค้ า ได้ เ อง
ท�ำการลดราคาสินค้าประจ�ำ
วันโดยจะถูกแสดงทีห่ น้าแรก
ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า มองเห็ น สิ น ค้ า
ก่ อ นแม้ จ ะยั ง ไม่ ไ ด้ ค ้ น หา
สินค้า
ผูค้ า้ เสีย
เปรียบ
อย่างไร

- เมื่อลูกค้าท�ำการสั่งซื้อและ
ไม่ชำ� ระเงินผูค้ า้ จะเสียโอกาส
ขายให้ แ ก่ ลู ก ค้ า รายอื่ น ๆ
เนือ่ งจากลูกค้าได้ทำ� การคลิก
สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า แล้ ว ไม่ ว ่ า จะ
ช�ำระเงินหรือไม่กต็ าม จ�ำนวน
สิ น ค้ า คงเหลื อ ก็ จ ะลดลง
(ถูกตัดสต๊อกอัตโนมัติ)
- เมื่อเจอลูกค้าที่ได้รับสินค้า
แล้ว แต่ไม่ท�ำการคลิกยืนยัน
“ได้รบั สินค้าแล้ว” จะท�ำให้ผู้
ค้าได้รับเงินล่าช้า จากปกติ
1-2 วัน กลายเป็น 5 วัน
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-ไม่ มี ค วามเสี่ ย งในการซื้ อ
สินค้า เพราะเงินไม่โอนเข้า
บัญชีผู้ค้าโดยตรง
-ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ เช่น
ส่วนลดค่าส่ง 30 บาท เมื่อ
ท�ำการสั่งซื้อครบ 250 บาท
- เมื่อสินค้าช�ำรุด เสียหาย
สามารถท�ำการแลกเปลี่ยน
หรือขอคืนเงินได้
- ลูกค้าสามารถยกเลิกการสัง่
ซื้ อ ได้ และได้ รั บ เงิ น คื น
แน่นอน ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 7 วันท�ำการ
- แอปพลิเคชันมีหลายหมวด
หมู่ ค้นหาสินค้า และใช้งาน
ได้ง่าย
ระบบอาจมี ก ารแจ้ ง เตื อ น
สถานะที่ล่าช้า เช่น สถานะ
การจัดส่ง ท�ำให้ลูกค้าได้รับ
ข้อมูลช้า

-

-

ลู ก ค้ า เสี ย เปรี ย บได้ ง ่ า ย มีลักษณะเช่นเดียวกับ
เนื่ อ งจากไม่ มี อ ะไรรองรั บ www.instagram.com
หรือรับประกันได้ว่า อาจถูก
หลอกลวงหรื อ ถู ก โกงเงิ น
เมื่อช�ำระค่าสินค้า

ระบบช�ำระเงินต้องช�ำระให้ ได้ ป ระโยชน์ จ ากผู ้ ค ้ า ที่ มีลักษณะเช่นเดียวกับ
แก่ตวั กลาง ลูกค้าไม่สามารถ ต้องการท�ำการโฆษณาสินค้า www.instagram.com
จ่ายตรงไปยังผู้ค้าได้ ดังนั้น และร้านค้า
ตั ว กลางจะได้ ป ระโยชน์
ดอกเบี้ยเงินกองกลาง หรือ
น� ำ เ งิ น ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์
หมุน เวียนทางธุร กิจ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ ง เนื่ อ งจาก
ระบบการช�ำระเงินจะยังอยู่
กับเว็บของตัวกลาง ผู้ค้าบาง
รายอาจท�ำการขายสินค้าแบบ
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พรีออเดอร์ คือการทีไ่ ด้รบั ค�ำ
สั่ ง ซื้ อ ก่ อ น แล้ ว จึ ง สั่ ง ซื้ อ
สินค้าอีกต่อนึง การซือ้ สินค้า
ลั ก ษณะนี้ จ ะใช้ เ วลานาน
(Long Lead time) ประมาณ
22-31 วัน รวมถึงการจัดส่ง
แบบลงทะเบียน ก็จะใช้เวลา
5-7 วัน (และอาจจะบวกเพิม่
อีก 2 หรือ 5 วัน) ซึ่งทั้งสอง
แบบนี้ก็เป็นระยะเวลานาน
พอที่ท�ำให้ตัวกลางสามารถ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเงิ น ได้ รั บ
จ�ำนวนมากของทุกร้านค้า

จากตารางที่ 1 ที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการระบบช�ำระเงิน e-Payment ผ่านตัวกลางแม้จะ
ไม่ค่อยดีนักส�ำหรับผู้ค้า แต่กลับเป็นประโยชน์ในมุมของลูกค้า เพราะจะช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่
ลูกค้าในการคัดกรองผู้ค้า และปกป้องลูกค้าจากการถูกหลอกลวง ทั้งนี้ แสดงตัวอย่างรายละเอียด
สินค้าของร้าน shopee.co.th/seasonclothes_store บนระบบการให้บริการของตัวกลาง shopee.co.th
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ร้านค้า shopee.co.th/seasonclothes_store ของผู้ค้าออนไลน์ บนระบบการให้บริการของ
ตัวกลาง shopee.co.th
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บทสรุป
การจัดการธุรกิจการค้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น อย่ า งมาก และยั ง ส่ ง ผลต่ อ บทบาทการจั ด การธุ ร กิ จ ของตั ว กลางออนไลน์ ที่
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เช่น การเปลีย่ นแปลงด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์กรเสมือน เป็นต้น
นอกจากนี้ ระบบช�ำระเงิน อี-เพย์เม้นท์ (e-Payment) ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างมากเพื่อช�ำระค่าสินค้าและ
บริการแก่รา้ นค้าออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21 อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะแอปพลิเคชันทีร่ องรับการท�ำงาน
บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตัวกลาง
ที่เป็นผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่โดยสร้าง
ระบบให้บริการเว็บไซต์ให้ผู้ค้าได้ใช้งานฟรี ทดแทนการเรียกเก็บเงินค่าบริการรายปีเหมือนที่เคยเป็น
มาในอดีต “การให้บริการฟรีนเ้ี พือ่ แลกกับผลประโยชน์ทตี่ วั กลางจะได้รบั ในการเป็นผูบ้ ริหารจัดการ
ระบบรับช�ำระเงินค่าสินค้าของทุกร้านค้าที่เปิดท�ำการอยู่ ภายใต้บริการของตัวกลาง” ซึ่งเป็นเงิน
จ�ำนวนมากเนือ่ งจากมีจำ� นวนร้านค้าของผูค้ า้ หลายราย และมีรายการธุรกรรมซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
วันสูง ดังนั้น การจัดการระบบช�ำระเงินด้วย e-Payment ส�ำหรับการค้าออนไลน์ จึงมีบทบาทส�ำคัญ
และส่งผลกระทบต่อ ผู้ค้า ตัวกลาง และลูกค้า อย่างมีนัยส�ำคัญ
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อี-เพย์เม้นท์ ส�ำหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 
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