
พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

– ความหมายของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

– ประโยชนข์องพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

– ประเภทของธรุกจิ

– รปูแบบของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

– ประเภทของสนิคา้

– การสรา้งเว็บไซตพ์าณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

– โครงสรา้งของระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

– กระบวนการทางพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์



ความหมายของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์ หรอื

Electronic Commerce หรอื

E-Commerce หรอื

“การคา้อเิล็กทรอนกิส”์ 

หมายถงึ การด าเนนิการทางพาณชิยท์ีม่ี
กระบวนการแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส์

ทางธรุกจิผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสท์กุรปูแบบ



พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสบ์นโทรศพัทม์อืถอื หรอื

M-Commerce (Mobile Commerce)

• คอื การด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธรุกจิการคา้หรอืการเงนิ เชน่ การจองตัว๋และ

หกัเงนิอตัโนมัต ิการสัง่ซือ้สนิคา้/บรกิารผา่น

โทรศพัทม์อืถอื การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืช าระเงนิ

เพือ่ดาวนโ์หลดเกมมาเลน่บนโทรศพัทม์อืถอื 

การท ารายการดา้นการเงนิ เป็นตน้ 



ธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส์

E-Business

• คอื การด าเนนิธรุกรรมทกุขัน้ตอนผา่นสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์ทัง้ในสว่นหนา้รา้น 

(front office) และหลังรา้น (back office)



ประโยชนข์องพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์

• ประหยัดคา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่พมิพ์

เอกสาร, คา่โฆษณา  และ

ประชาสมัพันธ์

• ไมม่ขีอ้จ ากดัดา้นสถานที ่ สามารถ

เขา้ถงึลกูคา้ไดท้ั่วโลก

• ไมม่ขีอ้จ ากดัดา้นเวลา



ประโยชนส์ าหรบัผูซ้ ือ้/ผูบ้รโิภค

• เลอืกสนิคา้และบรกิารไดอ้ยา่งอสิระ

• มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัสคิา้และบรกิาร  

ท าใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐานกอ่นตดัสนิใจซือ้

• เลอืกชมสนิคา้ไดต้ลอดเวลา

• ไดรั้บความสะดวก ประหยัดเวลาและ

คา่เดนิทางไปยังรา้นคา้



ประโยชนส์ าหรบัผูซ้ ือ้/ผูบ้รโิภค

• ไดส้นิคา้ทีม่คีณุภาพดแีละราคา

ยตุธิรรม

• ไดรั้บสนิคา้อยา่งรวดเร็ว



ประโยชนส์ าหรบัผูข้าย/ผูป้ระกอบการ

• เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และทั่วโลก

• ขยายตลาดของสนิคา้และบรกิาร

ออกไปอยา่งกวา้งขวาง

• เพิม่ชอ่งทางการตลาด

• เปิดขายสนิคา้และบรกิารได ้

ตลอดเวลา



ประโยชนส์ าหรบัผูข้าย/ผูป้ระกอบการ

• ลดภาระสนิคา้คงคลัง

• ปรับปรงุขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และ

บรกิารไดร้วดเร็วและตลอดเวลา

• ไมม่ขีอ้จ ากดัดา้นสถานทีจ่ าหน่าย

สนิคา้

• ลดคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร



ประโยชนส์ าหรบัผูข้าย/ผูป้ระกอบการ

• เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

• ชว่ยสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีบัลกูคา้

• สรา้งภาพลักษณท์ีด่ใีหก้บัองคก์าร



ประโยชนต์อ่เศรษฐกจิและสงัคม

• ชว่ยขยายการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

• สามารถท างานทีบ่า้น ท าให ้

การจราจรไมต่ดิขดัและลดมลพษิทาง

อากาศ

• ท าใหซ้ือ้สนิคา้บางประเภทในราคาที่

ต า่ลง

• มโีอกาสในการซือ้สนิคา้และบรกิาร

เทา่เทยีมกนั



ประเภทของธรุกจิ

• ธรุกจิแบบบรคิและมอรต์า้ (Brick and Mortar 

Business) :  เป็นธรุกจิแบบดัง้เดมิทีม่สีถานที่

จ าหน่าย เชน่ รา้นคา้



ประเภทของธรุกจิ

• ธรุกจิแบบคลกิและมอรต์า้ (Click and 

Mortar Business) : เป็นธรุกจิทีม่รีา้นคา้

แบบบรคิและมอรต์า้รวมทัง้รา้นคา้ออนไลน ์

เชน่ ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั



ตวัอยา่งธรุกจิแบบคลกิและมอรต์า้ 
www.chulabook.com



ตวัอยา่งธรุกจิแบบคลกิและมอรต์า้
www.pizza.co.th



ประเภทของธรุกจิ

• ธรุกจิแบบคลกิและคลกิ(Click and 

Click Business) : เป็นธรุกจิไมม่ี

สถานทีห่รอืรา้นคา้เพือ่การจ าหน่าย

สนิคา้ เชน่  amazon.com  และ 

misslily.com



ตวัอยา่งธรุกจิแบบคลกิและคลกิ 
www.amazon.com



ตวัอยา่งธรุกจิแบบคลกิและคลกิ 
www.misslily.com



ประเภทธรุกจิแบบคลกิและคลกิ

• ธรุกจิการสือ่สาร

• ธรุกจิการโฆษณา

• ธรุกจิการซือ้และจัดสง่สนิคา้

• ธรุกจิการศกึษาทางไกล

• ธรุกจิฐานขอ้มลูออนไลน์



ประเภทธรุกจิแบบคลกิและคลกิ

• ธรุกจิการประมลูสนิคา้

• ธรุกจิศนูยก์ารคา้อเิล็กทรอนกิส์

• ธรุกจิดา้นการเงนิ

• ธรุกจิใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว

• ธรุกจิซือ้ขายหุน้ผา่นสือ่

อเิล็กทรอนกิส์



รปูแบบของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

1. การคา้ระหวา่งองคก์รธรุกจิกบั

องคก์รธรุกจิ (Business to 

Business) หรอื B to B หรอื B2B 

2. การคา้ระหวา่งองคก์รธรุกจิกบั

ลกูคา้ (Business to Customer) 

หรอื B to C หรอื B2C 



รปูแบบของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

3. องคก์รธรุกจิกบัภาครัฐ (Business to 

Government) หรอื B2G

4. การคา้ระหวา่งลกูคา้ดว้ยกนั (Customer 

to Customer) หรอื C to C หรอื C2C 

5. การคา้ระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน 

(Government to Customer) 

หรอื G to C หรอื G2C



B2B

www.comsaving.com



B2C

www.shinee.com



B2G



C2C

www.ebay.com



G2C

www.moi.go.th



ประเภทของสนิคา้

• สนิคา้ทีม่ลีักษณะเป็นขอ้มลูดจิทัิล (Digital 

Products)

• สนิคา้ทีไ่มใ่ชข่อ้มลูดจิทัิล  (Non-digital 

Products)

• สนิคา้บรกิาร 



การสรา้งเว็บไซตพ์าณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

• การพัฒนาเว็บไซตด์ว้ยตนเอง 

(in-house)

• การพัฒนาเว็บไซตโ์ดยการจา้งทมีงาน

ดา้นไอทมีอือาชพี (outsourcing)

• ใชโ้ปรแกรมสรา้งเว็บเพจพาณชิย์

อเิล็กทรอนกิสส์ าเร็จรปู



ตัวอยา่งโปรแกรมสรา้งเว็บเพจ
พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

www.ecombot.com



ตวัอยา่งโปรแกรมสรา้งเว็บเพจ
พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

www.velocall.com



โครงสรา้งของระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

1. หนา้รา้น (Storefront)



โครงสรา้งของระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

2. ระบบตระกรา้รับค าสัง่ซือ้ (Shopping Cart 
System)



โครงสรา้งของระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

3. ระบบการช าระเงนิ (Payment System)



โครงสรา้งของระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

4. ระบบสมัครสมาชกิ (Member System)

5. ระบบขนสง่ (Transportation System)

6. ระบบตดิตามค าสัง่ซือ้ (Order Tracking 

System)



กระบวนการทางพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

1. การคน้หาขอ้มลู
2. การสัง่ซือ้สนิคา้

3. การช าระเงนิ

4. การสง่มอบสนิคา้

5. การใหบ้รกิารหลังการขาย



กระบวนการทางพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

ลูกคา้คน้หาขอ้มูลสินคา้

เลือกสินคา้ลงในตระกร้า

เลือกรูปแบบการช าระเงินและช าระเงิน

ธนาคารตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน
และส่งผลกลบัใหก้บัผูข้ายสินคา้

ผูข้ายตอบรับการสั่งซ้ือแก่ลูกคา้
และส่งสินคา้ตามวธีิท่ีลูกคา้ก าหนด

ใหบ้ริการลูกคา้หลงัการขาย

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=www.jmz.net/Shopping-Cart-150.gif&imgrefurl=http://www.jmz.net/online_store.htm&h=164&w=150&prev=/images?q%3D%22shopping%2Bcart%22%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN

