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สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 2 การวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
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Global Trustmark Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB)
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อิเล็กทรอนิกส รางครั้งที่ 1
บทที่ 5 การตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
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การพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจ
ไทยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกิจ เพื่อสรางโอกาสทางการคาการลงทุน และขยายฐานธุรกิจใหเปน
ที่แพรหลายทั้งในและตางประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกผู บริโภคในการซื้อขายสินคา /บริการผานระบบอินเทอรเน็ต จําเปน
อย า งยิ่ งที่ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ไ ทยจะต อ งปรั บ ตั ว และยกระดั บ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิเ ล็ ก ทรอนิ กส ให มี
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับเทียบเทาระดับสากล และเพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิ ชยอิเล็ กทรอนิ กส กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค าจึงได จัดทํ าเกณฑ มาตรฐานรั บรองความนาเชื่อถือ ภายใต
เครื่องหมาย DBD verified ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ใหแกเว็บไซตที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดนําเครื่องหมายไป
แสดงไวบนหนาเว็บไซต
ในการนี้ เพื่อใหการยกระดับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ควรมี
การทบทวนเกณฑ ม าตรฐาน และกระบวนการออกเครื่ อ งหมายรั บ รองความน า เชื่ อ ถื อ ให เ ป น ไปตาม
สภาวการณ ป จ จุ บั น ที่ ได เ ปลี่ ย นแปลงไปอย างต อเนื่ อง อี กทั้ งยั งเป น การเตรี ย มความพร อมธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสไทยใหกาวสูตลาดระดับสากล รวมทั้งการเปนสมาชิกของ World Trustmark Alliance อยาง
สมบูรณตอไป

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อยกระดับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับเทียบเทา
ระดับสากล
2.2 เพื่อกระตุนใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยเห็นความสําคัญของเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และ
การสรางความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
2.3 เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูประกอบธุรกิจนําระบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไปใชในการประกอบ
ธุรกิจมากขึ้น โดยมีผูที่ไดรับเครื่องหมายรับรองฯ DBD Verified เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

3. เปาหมาย

3.1 ทบทวนมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหเหมาะสมกับ
ประเทศไทย
3.2 จั ด ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ในการประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผ า นกลไกการออก
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified พรอมกําหนดคุณสมบัติของผูที่ไดรับเครื่องหมายฯ ดังกลาว ในแตละระดับ
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3.3 จัด ทํ าแนวทางการประเมิ นและวิ เ คราะห ศักยภาพผู ป ระกอบธุ ร กิจ พาณิ ช ยอิเ ล็ กทรอนิ กส ใน
รู ป แบบของการประเมิ น ตนเอง ประเมิ น โดยผู เ ชี่ ย วชาญด า นพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และประเมิ น โดย
คณะกรรมการ
3.4 พัฒนาผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ
3.5 จัดทําคูมือการประเมินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ

4. ขอบเขตการดําเนินงาน

4.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนาธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ
4.2 วิเคราะห พัฒนา ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่ใชใน
ปจจุบัน ใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
4.3 วิเคราะห ปรับปรุง และกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
จะไดรับเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือฯ (DBD Verified) ออกเปน 3 ระดับ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และการเลื่อนระดับ ดังนี้
1) Silver Class อยางนอยตองเปนเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย และผานเกณฑพื้นฐาน (เกณฑพิจารณาการใหเครื่องหมาย DBD Registered เดิม)
2) Gold Class อย างนอยต องเปน เว็ บไซต ของผู ป ระกอบธุ รกิ จพาณิ ช ยอิเล็ กทรอนิกสที่จ ด
ทะเบียนตามกฎหมาย และผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากล
3) Platinum Class อยางนอยตองเปนเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จด
ทะเบียนตามกฎหมาย ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากล และคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่กรมฯ กําหนด เชน เปนนิติบุคคลที่มีการสงงบการเงินอยางตอเนื่อง เปนนิติบุคคลที่
ไดรั บรางวัล มาตรฐานคุณภาพธุรกิ จ หรือรางวัลอื่ น ๆ ที่เ ปนที่ ประจั กษ/ไดรั บการยอมรั บ
ไดแก รางวัล TFQA, รางวัล TQA, รางวัลธรรมาภิบาลดีเดน รางวัล PM Award ฯลฯ เปน
เว็บไซตที่ไมมีปญหาการรองเรียน เปนเว็บไซตที่ไดรับเครื่องหมาย DBD Verified, Gold Class
ติดตอกันอยางนอย 2 ป เปนตน
4.4 ทําการออกแบบตราสัญลักษณของเครื่องหมายรับรองฯ DBD Verified ทั้ง 3 ระดับใหสวยงาม
4.5 จั ด สั ม มนาเสริ ม สร า งความรู แ ละความตระหนั ก ของเกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ ฯ แก
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวนไมนอยกวา 200 ราย เพื่อนําไปสูการคัดเลือกผูเขารับการพัฒนา
สูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ
4.6 ประเมิ น วิ เ คราะห ศั ก ยภาพผู ป ระกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต าม 4.5 โดยใช เ กณฑ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่ไดรับการพัฒนาตาม 4.2 และคุณสมบัติตาม 4.3 มาทํา
การประเมิน จํานวนไมนอยกวา 100 ราย โดยจะตองประเมินทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อออกเครื่องหมาย
รับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Verified)
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4.7 พัฒนาผูป ระกอบธุรกิจพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกสที่ไดรับการประเมิ นตาม 4.6 ในรูปแบบตางๆ ที่
เหมาะสมสอดคลองกับผลการประเมิน พรอมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา โดยจะตองมีผูประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับเครื่องหมาย DBD Verified ในระดับ Gold ขึ้นไป จํานวนไมนอยกวา 60 เว็บไซต ซึ่ง
ตองเปนรายใหมที่ยังไมเคยไดรับเครื่องหมาย DBD Verified ของปที่ผาน ๆ มา พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรอง
และโลประกาศเกียรติคุณใหกับผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับเครื่องหมาย DBD Verified ใน
ระดับ Gold ขึ้นไป
4.8 จัดทําตนฉบับเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพรอมคุณสมบัติ ตาม 4.2 และ
4.3ฉบับสมบูรณ
4.9 จัดทําคูมือการประเมินธุรกิจตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ
ของ DVD จํานวนไมนอยกวา 200 แผน
4.10 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน พรอมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

5. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบง
ระยะการของการศึกษาออกเปน 3 ระยะ ระยะไดแก
ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
ระยะที่ 2 การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โดยในแตละระยะมีรายละเอียดดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน

ระยะการศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันเปนการศึกษา วิเคราะหและ
เปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ไดแก หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA) ซึ่งในการศึกษาระยะที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในระยะที่ 1 เพื่อศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของ
หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาระยะที่ 1 คือ กรอบแนวคิดของหลักเกณฑและประเด็นในการประเมิน
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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3. รูปแบบการวิจัย
รูป แบบการวิ จั ยในระยะที่ 1 ซึ่ งเป นการศึ กษา วิ เคราะหและเปรี ย บเทีย บความสอดคล อง/ไม
สอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ที่ ได รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล คื อ การวิ จั ย เอกสาร (Document analysis) ศึ กษา
ประกอบดวย
3.1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก
1) หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
2) หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark
Alliance (ATA)
3) หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance
(GTA)
3.2 วิเคราะห โดยการเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลอง ระหวาง
1) หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน กับ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)
2) หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน กับ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA)
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในระยะที่ 1 ประกอบดวย
4.1 แบบบันทึกการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็ก ทรอนิกส โดยเปนแบบบันทึก
กรอบแนวคิดของหลักเกณฑฯและประเด็นการประเมินความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางๆ ทั้ง 3
หลักเกณฑ
4.2 แบบบั น ทึกการวิเ คราะหเ ปรีย บเที ย บความสอดคล อง/ไมส อดคลอง โดยจั ด ทําเปน ตาราง
เปรี ยบเทีย บความสอดคล อง/ไมส อดคล องแต หลั กเกณฑแต ละหลั กเกณฑ โดยทําการเปรีย บเที ย บกรอบ
แนวคิ ดของหลักเกณฑ ฯและประเด็นการประเมิ นความนาเชื่อถื อธุร กิจพาณิชย อิเล็กทรอนิ กสต างๆ ทั้ง 3
หลักเกณฑ
5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ที่
ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ไดแก
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA) ที่ปรึกษาได
ทําการสืบคน รวบรวม จัดหมวดหมู ศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โดยบันทึกในแบบบันทึกการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและแบบบันทึกการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลอง และวิเคราะหขอมูลโดยใชการบรรยายเชิงวิเคราะหและ
สรุปตีความ (Interpretation)
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ระยะที่ 2 การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

การสั ง เคราะห ก รอบแนวคิ ด การออกแบบและพั ฒ นาหลั ก เกณฑ ค วามน า เชื่ อ ถื อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส เปนการนําผลการวิเคราะห เปรียบเทียบเกณฑ DBD Verified ที่ใชอยูปจจุบันกับหลักเกณฑ
ความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล มาสรุป สังเคราะหเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการสรางเกณฑการประเมิน และบริบทของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย โดยจะสังเคราะหและ
สรุป กรอบแนวคิด ของเกณฑการประเมิ น ประเด็นและรายละเอียดของการประเมิน ความนาเชื่อถือธุ รกิ จ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้
1. วัตถุประสงค
เพื่อสังเคราะหกรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรในการศึกษาในระยะที่ 2 เปนกรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินของหลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิเคราะห ในระยะที่ 2 เปนการวิจั ยเอกสาร (Documentary research) โดยการ
สังเคราะหจากผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ที่
ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ไดแก
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA) รวมทั้งแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับรองความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลวทําการสรุป ตีความและกําหนด
เปนกรอบแนวคิดและประเด็นในการประเมินใหม เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและบริบทความเปนไปไดของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในระยะที่ 2 เปนแบบตรวจสอบรายการ โดยเปนการตรวจสอบรายการกรอบ
แนวคิดหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเด็นในการประเมินความนาเชื่อถือ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
ที่ปรึกษาไดอาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) ในการสรางเกณฑ
การประเมิ น และผลการวิเ คราะห และเปรีย บเทียบความสอดคลอง/ไม สอดคล องของหลักเกณฑ DBD
Verified ที่ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ ไดรับการยอมรับในระดับ
สากล ไดแก หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance
(ATA) และ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA)
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับรองความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวของกับ
ธุร กิ จ พาณิ ช ย อิเล็ กทรอนิ กส ของไทย และทํ าการสั งเคราะหเ ชื่ อมโยงความสั มพั น ธ และการประสานร ว ม
ระหว า งพื้ น ฐานทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การสร า งและพั ฒ นาเกณฑ ก ารประเมิ น กั บ ผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห แ ละ
เปรี ย บเที ย บเกณฑ ฯ โดยในการสั งเคราะห ก รอบแนวคิ ด และประเด็ น การประเมิ น ของหลั ก เกณฑ ความ
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นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่ปรึกษาไดบันทึกในแบบตรวจสอบรายการ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
การบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุปตีความ

ระยะที่ 3 การตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

การตรวจสอบความตรงของโมเดลเปนกระบวนการเชิงประจักษ (Empirical process) ที่แสดงถึง
ประสิทธิผลของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเปนการตรวจสอบความตรงของ
กรอบแนวคิ ด การประเมิ น กั บ ประเด็ น และรายละเอี ย ดของการประเมิ น ความน า เชื่ อ ถื อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี 3 วิธี ไดแก (1) ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert review)
(2) การจัด ทําการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) (3)
การสอบถามความคิ ด เห็ น จากผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
(Stakeholder) โดยผลการศึกษาทั้ง 3 วิธีจะนํามาเปนพื้นฐานในการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในระยะที่ 3 นี้เพื่อตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรที่ใชการศึกษาระยะที่ 3 เปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ผูเขารวมกลุมสนทนาและผูมีสวน
เกี่ยวของ (Stakeholder) ตอหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยที่ใชในระยะที่ 3 การตรวจสอบความตรงของโมเดล คือ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
research) โดยมีการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในระยะที่ 3 ประกอบดวย
4.1 แบบประเมินหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญ โดยเปน
แบบประเมินความเห็นเกี่ยวกับความสอดคลอง/ไมสอดคลองของกรอบแนวคิดการประเมิน กับประเด็นและ
รายละเอียดของหลักเกณฑความนาเชื่ อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแบบบันทึกความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4.2 แบบสอบความความคิดเห็นของผูเขารวมกลุมสนทนา โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ (เห็นดวย/
ไมเห็นดวย) และแบบบันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4.3 แบบสํารวจคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ตอหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยจัดทําเปนรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ปรึกษาไดสังเคราะหกรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินของหลักเกณฑความนาเชื่อถือ
ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว เสร็ จ ได ดํ าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข อมู ล และวิ เ คราะห ขอ มู ล สํ า หรั บ การ
ตรวจสอบความตรงดังนี้
5.1 นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง/ไมสอดคลองของกรอบแนวคิดการประเมิน กับ
ประเด็นและรายละเอียดของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิ กส โดยบันทึกในแบบบันทึก
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุปตีความ
5.2 จัดการประชุมเพื่อทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการ ผูซื้อ ประชาชนทั่วไปและผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในการการสนทนากลุมจะบันทึก
ในแบบสอบความความคิดเห็นของผูเขารวมกลุมสนทนา และวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะหและ
สรุปตีความ
5.3 สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนเกี่ยวของ โดยการจัดทําแบบสํารวจคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทํา
การแจกตามหนวยงานตางๆ รวมทั้งการจัดทําแบบสํารวจออนไลน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ
การหาคาความถี่ คาเฉลี่ยและคารอยละ สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณการบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุป
ตีความ
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บทที่ 2
การวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
การวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะหและ
เปรีย บเทีย บหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุ บันกับ หลักเกณฑ ความนาเชื่ อถือธุ รกิจพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล และเพื่อพิจารณาถึงขอจํากัดของหลักเกณฑ DBD Verified
ในปจจุบันที่อาจจะคลุมเครือไมชัดเจนในประเด็นตางๆ ทําใหไมสามารถตีความหมายของประเด็นนั้นๆ ได อีก
ทั้งอาจมีความไมสอดคลองตอการจัดทําเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือออกเปนระดับตางๆ รวมทั้งยังมี
โอกาสจะไดศึกษาถึงขอกําหนดหลักเกณฑที่ในประเด็นตางๆ ที่ในปจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว เชน
ทางดานเทคโนโลยี ทางดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ เปนตน โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2. ศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่มีการใชในปจจุบัน
3. ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความนาเชื่อถือ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)
4. ศึกษาวิเคราะห จัดหมวดหมูและเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA)
5. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ หลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
หลั ก เกณฑ ค วามน า เชื่ อ ถื อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก เกณฑ ค วาม
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.1แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) คือการทําธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งขึ้นอยูกับการประมวลและการสงขอมูลที่มีขอความเสียงและภาพ ประเภทของพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสรวมถึงการขายสินคา และบริการดวยสื่ออิเ ล็กทรอนิกส การขนสงผลิตภัณฑที่เปนเนื้อหาขอมูล
แบบดิจิทัลในระบบออนไลน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส การจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกส การประมูล
การออกแบบทางวิศวกรรมรวมกัน การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ การขายตรง การใหบริการหลังการขาย ทั้งนี้
ใชกับสินคา เชน สินคาบริโภค อุปกรณทางการแพทย และบริการ เชน บริการขายขอมูล บริการดานการเงิน
บริการดานกฎหมาย รวมทั้งกิจการทั่วไป เชนสาธารณสุข การศึกษา ศูนยการคาเสมือน (Virtual Mall)
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การทํ า ธุ ร กรรมผ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น การซื้ อ ขายสิ น ค า และบริ ก าร การโฆษณาผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเทอรเน็ต เปนตน มีวัตถุประสงคเพื่อลด
คาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทองคประกอบทางธุรกิจลง เชน ที่ตั้ง อาคาร
ประกอบการ โกดังเก็บสินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนําสินคา พนักงานตอนรับ
ลูกคา เปนตน และลดขอจํากัดของระยะทางและเวลาลงได
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการทํากิจกรรมทางการคา การซื้อขายสินคา และบริการโดยการใช
อิเล็กทรอนิกสเปนตัวกลางในการสงผานขอมูลตาง ๆ ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ในการ
ทําธุรกิจการคาไดมากขึ้นโดยจะเปนธุรกิจการขายผานระบบอินเทอรเน็ตโดยผูขายจะโฆษณาสินคาที่ตองการ
ขายทางเว็บไซต และผูซื้อจะเขามาชมและคนหาเพื่อซื้อสินคาในเว็บไซตของผูขาย (ธนาคารแหงประเทศไทย,
2556)
1) ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) บางครั้ง (เรียกกันวา
“การคาอิเล็กทรอนิกส” มีผูทีใหคําจํากัดความทีแตกตางกันออกไป เชน
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ระบุวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การดําเนินธุรกิจ
ทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการซื้อ( สินคาและบริการผานคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ศูนยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce Resource Center: ECRC) ใหนิยามพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไววา เปนการทํา “การคา” ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยคําวาอิเล็กทรอนิกสนั้ นจะ
ครอบคลุมตั้งแตระดับเทคโนโลยีพื้นฐาน เชน โทรศัพท , โทรสาร, โทรทัศน ไปจนถึงเทคโนโลยีทีมีความ
ซับซอน
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงอาเซียแปซิฟก (ESCAP) (1998) ใหคําจํากัดความวาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หมายถึง ขนาดการที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อทํา ธุรกิจที่บรรลุเปาหมายขององคกร
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เชน ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส, การคาอิเล็กทรอนิกส, การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI), ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส,
โทรสาร, แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส, การประชุมทางไกล และรูปแบบตาง ๆ ที่เปนขอมูลระหวางองคการ
องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) (1998) ใหคําจํากัดความไววา พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หมายถึง การผลิต, การกระจาย, การตลาด, การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑและบริการโดย
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ธนาคารแหลงประเทศไทย ไดระบุความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วาหมายถึง การทํา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน จุดเดนของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพิ่ม ประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององคประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับตองได เชนอาคารที่ทําการ หอง
จัดแสดงสินคา (show room) คลังสินคา พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เป นตน ดังนั้น
ขอจํากัดทางภูมิศาสตรคือ ระยะทางและเวลาทําการแตกตางกัน จึงไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจอีกตอไป
จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทุกรูปแบบ
เชน การซื้อขายสินคาบริการ การชําระเงิน การโฆษณา และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เชน โทรศัพท โทรสาร โทรทัศน เครือขายอินเทอรเน็ต
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2) ประเภทของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามประเภทของการทําธุรกรรมการคาระหวาง 2 ฝาย คือผูซื้อและ
ผูขาย ซึ่งผูซื้อและผูขายมีหลายรูปแบบ ทําใหสามารถจัดประเภทของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสออกเปน
ประเภทหลัก ๆ ไดดังนี้ (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 2553)
1. B2B (Business to Business) ธุรกิจกับธุรกิจ คือ การคาระหวางผูประกอบการที่เปน
องคกรหรือบริษัทดวยกัน ปริมาณการซื้อขายตอครั้งจะมีมากและมีความซับซอนในระดับตาง ๆ กัน
2. B2C (Business to Consumer) ธุรกิจกับบุคคล คือ การคาระหวางผูประกอบการที่เปน
องคกร หรือบริษัทกับผูบริโภคโดยตรงที่เปนลูกคาบุคคล ปริมาณการซื้อขายตอครั้งจะมีพอประมาณหรือใน
ลักษณะการคาสงขนาดยอม
3. C2C (Consumer to Consumer) บุคคลกับบุคคล คือ การคาระหวางบุคคลกับบุคคล
ปกติปริมาณการซื้อขายตอครั้งจะมีนอยหรือในลักษณะการคาปลีก
4. G2C (Government to Consumer) รัฐบาลกับบุคคล คือ การคาระหวางภาครัฐ กับ
ผูบริโภค ซึ่งมี่ใชวัตถุประสงคในทางการคาแตเปนลักษณะของการใหบริการประชาชน เชน การใหบริการ
ขอมูลประชาชนผานอินเทอรเน็ต การบริการเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต
5. G2B (Government to Business) รัฐบาลกับธุรกิจ คือ การคาระหวางภาครัฐ กับองคกร
ซึ่งจะมีปริมาณการคามาก
3) รูปแบบทางธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี 2 รูปแบบคือ (ภาวุธ พงษวิทยาภานุ, 2550)
1. คลิกและมอรตา (Click and Mortar) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่มีการ
ผสมผสานกันระหวางธุรกิจรานคาหรือบริษัทที่เปดใหบริการทําการคาและมีเว็บไซตเปนอีกชองทางหนึ่งในการ
ค า ขาย เป น การต อ ยอดทางธุ ร กิ จ โดยสามารถเชื่ อ มโยงการซื้ อ ขายทั้ ง สองช อ งทางเข า ด ว ยกั น เช น
www.chulabook.com ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ขายหนังสือโดยมีทั้งรานหนังสือและเว็บไซต
เปนอีกชองทางในการขายหนังสือออนไลน
2. คลิกกับคลิก (Click and Click) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปดใหบริการทํา
การคาผานทางเว็บไซตเพียงชองทางเดียวเทานั้น ไมมีธุรกิจหรือหนารานที่สามารถไปซื้อหรือรับสินคาไดเชน
www.ToHome.com เว็บไซตขายสินคาและผลิตภัณฑดานไอที
4) ประเภทของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแยกได 5 ประเภทดังนี้ (ภาวุธ พงษวิทยาภานุ, 2550)
1. เว็บไซตแคตตาล็อกสินคาออนไลน (Online Catalog Web Site) โดยภายในเว็บไซตไดรวบรวมทั้ง
รูปภาพและรายละเอียดของสินคาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาพรอมระบุที่อยูสําหรับการ
ติดตอกลับลูกคา จะไมมีระบบการชําระเงินผานเว็บไซตและตะกราสินคา (Shopping Cart) โดยผูที่สนใจจะ
ซื้อสินคาตองทําการติดตอกับเจาของรานคาออนไลนนั้นโดยตรง
2. รานคาออนไลน (E-Shop Web Site) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณโดย
ภายในเว็บไซตไดรวมไวทั้งระบบการจัดการสินคา ตะกราสินคา (Shopping Cart) ระบบการชําระเงินรวมถึง
การขนสงไวครบ โดยผูที่สนใจจะซื้อสินคาสามารถสั่งซื้อและทําการชําระเงินผานเว็บไซตไดทันที
3. การประมูลสินคา (Auction) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่นําเสนอการประมูล
สินคาโดยเปนการแขงขันกันระหวางผูที่ตองการสินคาที่จัดไวสําหรับการประมูล
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4. การประกาศซื้อ-ขาย (E-Classified) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปดโอกาสใหผูที่
สนใจลงประกาศความตองการ ซื้อ -ขายสินคาของตน โดยเว็บไซตจะทําหนาที่เหมือนกับกระดานขาวและ
ตัวกลางในการแสดงขอมูลของสินคาตาง ๆ หากมีผูสนใจจะซื้อสินคาตองทําการติดตอโดยตรงไปยังผูที่ลง
ประกาศไดทันทีตามขอมูลที่ประกาศไว
5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketing) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําหนาที่เปน
ตลาดนัดขนาดใหญ โดยภายในเว็บไซตจะมีการรวบรวมเว็บไซตของรานคาและบริษัทตาง ๆ มากมายโดยมี
การแบงหมวดหมูของสินคาเอาไวเพื่อใหผูใชสามารถเขาไปดูสินคาภายในรานคาตาง ๆ ภายในตลาดไดอยาง
งายดายและสะดวก เชน ตลาดสินคาทั่วไป www.TARAD.com และเว็บไซตตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสของ
สินคา OTOP อยางwww.thaitambon.com เปนตน
5) ระบบการชําระเงินของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ระบบการชําระเงินของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย (Passagorn Roungrong, 2000)
1. Bank ทําหนาที่เปน Payment Gateway คือตรวจสอบและอนุมัติวงเงินของผูถือบัตรเมื่อ
มีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตผานระบบของธนาคาร และธนาคารจะโอนเงินคาสินคา และหรือ
บริการนั้น ๆ เขาบัญชีของรานคา สมาชิก
2. TPSP (Transaction Processing Service Provider) องคกรผูบริหารและพัฒนา
โปรแกรม การประมวลผลการชําระคาสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ตใหกับรานคาหรือ ISP ตาง ๆ ผาน
Gateway โดย TPSP สามารถตอเชื่อมระบบใหกับทุก ๆ รานคาหรือทุก ๆ ISP และทําการอินเทอรเน็ต ระบบ
ชําระเงินผาน Gateway ของธนาคาร
3. Customer ลูกคาสามารถชําระคาสินคาหรือบริการไดดวยบัตรเครดิตวีซาหรือมาสเตอร
การดจากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก และระบบหักบัญชีเงินฝากของธนาคาร (Direct Debit)
4. Merchant ผูขายสินคาหรือรานคา ที่ตองการขายสินคาหรือบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
โดยเปด Home Page บน Site ของตนเอง หรือฝาก Home Page ไวกับ Web Site หรือ Virtual Mall ตาง
ๆ เพื่อขายสินคาและหรือบริการ ผานระบบของธนาคาร รานคาจะตองเปดบัญชีและสมัครเปนรานคาสมาชิก
E-Commerce กับธนาคารกอน
5. ISP (Internet Service Provider) องคกรผูใหบริการเชื่อมตอระบบการสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ตใหกับลูกคา ซึ่งอาจเปนรานคา หรือผูใชอินเทอรเน็ตทั่วไป โดย ISP รับและจดทะเบียน Domain
หรือจะจัดตั้ง Virtual Mall เพื่อใหรานคานํา Home Page มาฝากเพื่อขายสินคา
ขั้นตอนการทํางานของระบบการชําระเงิน
1. ผูขายสินคาหรือรานคา (Merchant) เสนอขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตโดยใชบริการ
ISP เชื่อมตอระบบ อินเทอรเน็ต
2. ผูซื้อสินคา (Customer) เชื่อมตออินเทอรเน็ต โดยผาน ISP
3. ผูซื้อสินคา (Customer) ซื้อสินคาโดยใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคา
4. ผูใหบริการ (Internet Service Provider) เชื่อมโยงการชําระเงินทางอินเทอรเน็ตโดยผาน
TPSP ระหวางผูซื้อสินคากับรานคา โดยเชื่อมขอมูลไปที่ ธนาคาร (Bank)
5. ธนาคาร (Bank) ก็จะตรวจสอบวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตและตัดวงเงินในบัญชี เขาสูบัญชี
เงินฝากของรานคา
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะเลือกใชวิธีการรับชําระเงินผานบัตรเครดิตเพราะ
ถือวาเปนวิธีที่สะดวกแกลูกคาในการใชบริการ รวมทั้งสะดวกตอผูประกอบการ แตตองยอมรับวาผูซื้อสินคา
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จํานวนไมนอยยังมีความไมแนใจในความปลอดภัยในการใชงาน ในขณะที่จํานวนผูใชบัตรเครดิตก็ยังไมมากนัก
หากเทียบกับการใชเงินในรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการเปดชองทาง
ในระบบรับชําระเงินเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูซื้อ โดยจําแนกชองทางในการชําระเงินออกเปน 4 ประเภท
ใหญ ๆ ดังนี้
1. ระบบโอนเงินผานที่ทําการไปรษณีย ระบบนี้ผูซื้อสามารถใชบริการผานที่ทําการไปรษณีย
ที่มีมากกว า 1,200 แหงทั่ว ประเทศ รวมถึงจากตั วแทนผูใหบ ริการอีกกว า 900 แหง จั ดแบงออกเปน การ
ใหบริการหลายอยางดวยกัน ไดแก
1.1 บริการธนาณัติ คือบริการจัดสงเงินไปยังจุดหมาย ซึ่งสามารถเลือกวิธีการสงไดคือ
ไปรษณียธนาณัติธรรมดา ไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ โทรเลขธนาณัติ
1.2 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย (Postal Order) เปนการบริการที่อํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการภายในประเทศ ที่ประสงคจะสงเงินจํานวนไมมากนัก หรือหลีกเลี่ยงการนําเงินในการเดินทางไหล
ผูรับสามารถนําตั๋วแลกเงินไปขอแลกเงินได ณ ที่ทําการไปรษณียทุกแหง
1.3 ไปรษณียเก็บเงินหรือพัสดุเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) การสงสิ่งของ
หรือจดหมายเรียกเก็บเงิน จากผูรับปลายทาง หรือเรียกวาพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)
1.4 เพย แอท โพสท (Pay at Post) บริการรับชําระคาใชจายตาง ๆ มากกวา 80
รายการ ผานที่ทําการไปรษณีย เพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วและถูกตองแกประชาชน ดวยเทคโนโลยี อัน
ทันสมัยผานระบบออนไลน
2. บริการโอนเงินผานทางธนาคาร การโอนเงินผานธนาคารนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบทั้ง
ผานสาขา และชองทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งธนาคารจัดเตรียมเอาไวแลว สรุปเปนรูปแบบตาง ๆ ไดดังนี้
2.1 โอนเงินผานบริการของเคานเตอรธนาคาร เปนการชําระคาบริการโดยโอนเงินเขา
บัญชีโดยผานหนาเคานเตอรธนาคาร ตามลักษณะการใหบริการของธนาคาร
2.2 โอนผ านเครื่ องเอที เ อ็ ม (ATM) วิ ธี การนี้ ถื อว าเป น วิ ธี ที่ส ะดวกที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง
โดยเฉพาะกับผูที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารและมีบัตรเอทีเอ็มสําหรับใชงานบริการทางการเงินของธนาคาร
ควบคูกันไป การทําธุรกรรมทางการเงินผานเอทีเอ็มทําไดหลายแบบทั้งการชําระคาบริการสินคา โอนเงินใหกับ
ปลายทางที่อยูในธนาคารเดียวกันและอยูตางธนาคารโดยคาบริการนั้นคิดตามจํานวนสัดสวนจํานวนเงินที่สงไป
ยังปลายทาง
2.3 ชําระผานทางอินเทอรเน็ตแบงกิ้ง (E-Banking) บริการที่ลูกคาธนาคารที่มีบัญชี
ฝากกับธนาคารนั้น ๆ สามารถทําธุรกรรมกับธนาคารโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูที่ตองการใชบริการ
สามารถติดตอสอบถามเคานเตอรธนาคารกอนเพื่อความถูกตอง
3. บริการชําระคาใชจายผานบัตรเครดิต การบริการชําระคาใชจายหรือบริการผานบัตร
เครดิต ถือเปนบริการที่ไดรับความนิยมนํามาใชกันสูงสุดในขณะนี้ เนื่องจากมีระบบที่รองรับการชําระหรือตัด
บัตรเครดิตที่สมบูรณแบบและสะดวกรวดเร็ว แมไดรับการวิจารณในดานของความปลอดภัย (Security) และ
ความเปนสวนตัว (Privacy) โดยเฉพาะกับการสั่งซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพราะตองทําการกรอก
ขอมูลตัวเลขประจําบัตรเขาไปในระบบทั้งชื่อเจาของบัตร หมายเลขบัตร และวันหมดอายุของบัตร ดังนั้น
รานคาอินเทอรเน็ต สวนใหญจําเปนตองมีการเขารหั สข อมูล ในระหวางการสงผานเพื่ อปองกันการลักลอบ
โจรกรรมขอมูลระหวางทาง ซึ่งระบบที่นิยมใชในปจจุบันคือ SSL (Secure Socket Layer)
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6) บทบาทภาครัฐกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากการทําธุรกิจดังกลาวมีการแขงขันกันรอนแรง สวนใหญอยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิก ส โดย
เปนไปไดที่คูคาอาจไมเคยรูจักติดตอกันมากอน ปจจัยสนับสนุนสําคัญจากภาครัฐไดแก แผนกลยุทธการคา
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ เพื่อมิใหเสียเปรียบเชิงการคาในระดับโลก โครงสรางการสื่อสารที่ดีและเพียงพอ
กฎหมายรองรับขอมูลและหลักฐานการคาที่ไมอยูในรูปเอกสาร ระบบความปลอดภัยขอมูลบนเครือขายและ
ระบบการชําระเงิน
E-Government เปนอีกมิติหนึ่งของการใหบริการภาครัฐออนไลนที่จะเอื้อใหธุรกิจ ประชาชน ติดตอ
ใชบริการ ในกรอบบริการงานแตละดานของสวนราชการตาง ๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทยใหบริการโอน
เงินอิเล็กทรอนิกสแกสถาบันการเงิน กรมทะเบียนการคาใหบริการจดทะเบียนการคา เปนตน นอกจากนี้ การ
ทํา E-Procurement เพื่อการจัดซื้อจัดหาภาครัฐก็เปนบริการที่ควรดําเนินการ เพราะจะชวยใหเกิดความ
โปรงใส และเปนไปตามกรอบนโยบายของที่ประชุมเอเปคดวย
7) ประโยชนของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมีประโยชนตอทั้งผูซื้อและผูขายดังนี้ (ปณิศา ลัญชา
นนท, 2548)
1. ประโยชนสําหรับผูซื้อ (Benefits to Buyers) ประโยชนจากการซื้อผานทางอินเทอรเน็ต
เกิดขึ้นสําหรับผูซื้อที่เปนผูบริโภคขั้นสุดทายและผูซื้อที่เปนธุรกิจ มีดังนี้
1.1 ความสะดวก ผูซื้อไมตองเสียเวลาในการเดินทางเพื่อสํารวจหรือหาขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาจากรานคาตาง ๆ เพียงแคเปรียบเทียบซื้อจากแคตตาล็อกหรือคนหาจากเว็บไซตการซื้อดวยวิธีนี้เปนวิธีที่
งายและมีความเปนสวนตัวในการคนหา โดยลูกคาไมตองเผชิญหนากับพนักงานขายที่จะจูงใจเชิญชวนหรืออาจ
ทําใหเกิดอารมณเสีย ผูซื้อสามารถเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการโดยไมตองมีการรอคอยหรือเสียเวลากับ
พนักงานขาย
1.2 สามารถหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละมี โ อกาสเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ได ม ากขึ้ น
(Product Access and Selection) ผูขายบนพื้นที่เว็บไซตสามารถนําเสนอทางเลือกใหแกผูซื้อไดอยางไมมี
ขอบเขตจํากัด เนื่องจากชองทางของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce Channels) ชวยใหผูซื้อ
สามารถเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ และคูแขงขันจํานวนมากไดเว็บไซตที่ดีควรให
ขอมูลที่เปนประโยชนมากกวาขอมูลที่ลูกคาจะจากพนักงานขายดวย ตัวอยาง Amazon.com ใหรายชื่อ
ผลิตภัณฑที่ขายดีใน 10 อันดับแรก รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภั ณฑ ขอเสนอแนะจากลูกคาที่เคยใชสินค า
รวมทั้งความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวย
1.3 สามารถโต ต อบปฏิ สั ม พั น ธ (Interactive)
และเกิ ด การซื้ อ ขายในทั น ที
(Immediate) ผูซื้อสามารถโตตอบหรือตอรองกับผูขายผานเว็บไซตเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑ และบริการที่
ตองการ และสามารถสั่งซื้อหรือดาวนโหลดขอมูลไดทันที
1.4 ผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีในการควบคุมสถานการณและมีอํานาจในการตัดสินใจ
มากขึ้น จากการศึกษาในอดีตพบวารอยละ 27 ของผูซื้อรถยนตจะศึกษาทางเว็บไซตกอนที่จะไปหาตัวแทน
จําหนาย ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูซื้อรูสึกวามีขอมูลเพียงพอ และสามารถควบคุมสถานการณนั้นได
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ผูขาย ดังนี้

2. ประโยชนสําหรับผูขาย (Benefits to sellers) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนตอ

2.1 ชวยสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Customer Relationship Building)
เนื่องจากเปนการปฏิสัมพันธโตตอบกันระหวางลูกคาแตละรายกับผูขาย
2.2 ผูขายสามารถเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปนและความตองการที่เฉพาะเจาะจงของ
ลูกคาเนื่องจากลูกคาสามารถถามคําถามและใหขอมูลปอนกลับได ทําใหผูขายสามารถสรางคุณคาและความพึง
พอใจใหกับลูกคาโดยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหดีขึ้น ดังที่ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งไดกลาวว า “เว็บไซต
เปนพื้นที่ที่ดึงดูดลูกคาไดอยางเหนียวแนน ไมวาจะเปนลูกคาทั่วไปหรือลูกคาในตลาดธุรกิจก็ตาม ในปจจุบันนี้
ลูกคาออนไลนมีแนวโนมที่จะจงรักภักดีตอธุรกิจ”
2.3 ชวยลดตนทุนรวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพ โดยสามารถลดคาใชจาย
ในการบํารุงรักษารานคาและตนทุนที่เกี่ยวของ เชน คาเชาสถานที่ คาประกันภัยและคาสาธารณูปโภคตาง ๆ
2.4 สามารถเชื่อมโยงผูขายปจจัยการผลิต โรงงาน ผูจัดจําหนาย ลูกคา และธุรกิจได
โดยตรงเชน Dell Computer และ General Electric สามารถลดตนทุนและประหยัดเวลาสําหรับลูกคา
เพราะลูกคาสามารถติดตอกับผูขายไดโดยตรง นอกจากนี้ยังชวยลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในชองทางการจัดจําหนายและการกระจายตัวสินคา (Logistics) เชน กระบวนการสั่งซื้อ
(Order Processing) การถือครองสินคาคงเหลือ Inventory Handling) การสงมอบสินคา (Delivery) และ
การสงเสริมการคา (Trade Promotion) ตลอดจนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสมักจะใชตนทุนนอยกวาการ
สื่อสารผานเอกสาร
2.5 การตลาดอิเล็กทรอนิกสมีความยืดหยุน (Flexibility) อยางมากคือสามารถแกไข
ขอมูล ปรับปรุงความหลากหลายของสินคา ราคา และการส งเสริมการตลาดใหสามารถตอบสนองกับสภาพ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
2.6 อินเทอรเน็ต เปนสื่อกลางระดับโลก (Global Medium) ที่ชวยใหผูซื้อสามารถ
ติดตอกับผูขายปจจัยการผลิตในประเทศตาง ๆ ไดทั่วโลก

1.2แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซตเพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1) พื้นฐานการออกแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การออกแบบสรางเว็บไซต (Site Design)
กอนทําการออกแบบสรางเว็บไซตควรเขาใจการทํางานในแตละสวนที่สําคัญที่จะทําใหสามารถบริหาร
และจัดการกับเว็บไซตของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ การเลือกวิธีตั้งเว็บไซตไมวาแบบใดใชแพล็ตฟอรม (Plat
form) ใดก็ตาม หลักการตางๆ จะเหมือนกันทั้งนั้น ซึ่งหากเขาใจดีแลว สามารถที่จะประยุกตใหงานอื่นๆ ได
อี ก มากมาย ในส ว นของการออกแบบเว็ บ ไซต นี้ จั ด เป น การพั ฒ นาในมุ ม มองของศู น ย ก ลางของผู พั ฒ นา
(Developer Center) ซึ่งหมายถึงทีมงานของเราจะเปนศูนยกลางในการพัฒนา
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รูป 1 หลักการทํางานของเวิลดไวเว็บ (World Wide Web)
หลักการทํางานของเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web)
การทํางานของเวิลดไวดเว็บ ถูกจัดใหอยูในรูปแบบการทํางานในหลักการของไคลแอนตเซิรฟเวอร
(Client/Server Model)
ไคลแอนต ซึ่งมีซอฟตแวรที่เรียกวา เบราเซอร (Browser) เชน Microsft Internet Explorer (IE),
Netscape Communicator
เซิรฟเวอร ซึ่งมีซอฟตแวร เชน Microsoft Internet Information Server, Microsoft Personal
Web Server, Netscape
Enterpriseโดยปกติแลวผูใชคอมพิวเตอรจะใชซอฟตแวรประเภทเบราเซอรเพื่อรองขอเอกสารใน
เว็บไซตที่ตองการโดยพิมพ

รูป 2 หลักการทํางานของเวิลดไวดเว็บระหวางไคลแอนดกับเซิรฟเวอร
จะเห็นวาบางครั้งเราไมตองระบุชื่อเอกสาร แตบางครั้งตองระบุดังตัวอยางขางตน ในกรณีไมมีการ
ระบุชื่อของเอกสาร เว็บเซิรฟเวอรจะเขาใจทันทีวาเราตองการขอเอกสารที่เปนอินเด็กซ (Index) หรือดีฟอลต
เพจ (Default Page) จากรูปจะเห็นวาคําขอ (Request) ของเว็บเบราเซอรถูกสงผานระบบเครือขาย
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อินเทอรเน็ตไปยังเว็บไซตที่ตองการซึ่งจะมีเว็บเซิรฟเวอร ที่ทําหนาที่คอยรับคํารองอยูแลว เว็บเซิรฟเวอรจะทํา
หนาที่ในการตรวจสอบเอกสารที่ตองการนั้น มีอยูหรือไม และสามารถทํารายการตามที่รองขอไดหรือไม หาก
สามารถทําไดเว็บเซิรฟเวอร จะเริ่มสงเอกสารเหลานั้นไปใหกับเว็บเบราเซอรทันที
อินเด็กซ หรือ ดีฟอลตเพ็จของเว็บเซิรฟเวอร อาจใชชื่อแตกตางกันเชน index.html, index.htm,
default.htm, default.asp, index.php หรืออาจใชชื่อใดๆ ก็ตามที่ผูดูแลระบบ (Administrator) ระบุเอาไว
ในเว็บเซิรฟเวอร

รูป 3 หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอรในการใหบริการเว็บเพ็จ

รูป 4 หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอรในการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
คําวา “เซิรฟเวอร” ไมจําเปนตองหมายความถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอรในสวนของฮารดแวรเทานั้น แต
จะรวมไปถึงซอฟตแวรทุกประเภท ที่ทําหนาที่ใหการบริการแจกจายขอมูลหรือเอกสารตางๆ
หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ในคอมพิวเตอรก็เชนกัน เว็บเซิรฟเวอรที่ไดติดตั้ง
ลงบนฮารดดีสก หรือจะเชาพื้นที่ตั้งเว็บไซต จากบริษัทที่ใหบริการเว็บโฮสติงกก็ตาม จะตองกําหนดใหบาง
โฟลเดอรเปนสวนที่จะอนุญาตใหผูชม (Public) สามารถเขาไปอานเอกสารตางๆ ได และอาจกําหนดบาง
โฟลเดอรใหเปนสวนที่ตองสงวนเอาไวสําหรับเจาหนาที่ เว็บเบราเซอรเปนสิ่งหรืออุปกรณที่เราใชในการอาน
เอกสารตางๆ จากเว็บไซต เว็บเบราเซอรจึงถือไดวาเปนจุดศูนยกลางในการเชื่อมตอ ระหวางเว็บไซตกับกลุม
ผูชม
หน า ที่ ข องเว็ บ เบราเซอร คื อ การแปลงเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด จั ด ทํ า ให ด ว ยโครงสร า งของ
Hypertex Markup Language (HTML) ปจจุบันความสามารถภายในตัวของเว็บเบราเซอรมีมากมายเชน การ
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แสดงรูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ดนตรี, เสียง, ภาพวีดีโอ และการซื้อ-ขายผานเว็บเบราเซอร กราฟฟกเว็บเบรา
เซอร (Graphic Web Browser) ไดแก Microsoft Internet Explorer, Netscape

รูป 5 หลักการทํางานของเว็บเบราเซอร (Web Browser)
หลักการทํางานของเว็บเบราเซอร (Web Browser) ในเว็บเบราเซอรแตละตัวมีความสามารถในการ
แปล (Interpreter) ความหมายวาเว็บเบราเซอรจะทําการแปลเอกสาร HTML ทีละบรรทัดแลวแสดงผลการ
แปลตางๆ ออกมานอกจากนั้นเว็บเบราเซอร จะทําการแปลรหัสโปรแกรมตางๆ เชน Java Script, VBScript,
หรือ Java ใหเปนเอกซีคิวตเบิลโมดู (Executable Module) แลวสงใหทํางานอยูภายในเว็บเบราเซอรนั้น เปน
การขยายความสามารถของเบราเซอรที่เราเรียกวา เอกซีคิวตเทเบิลโมดูล , ปลั๊กอิน (Plug-In) หรือเรียกวา
เธริ์ดปารตี้ (Third Party) ก็ได ตัวอยางของซอฟตแวรเหลานี้ไดแก
 Macromedia Flash & Shockwave
 Adobe Acrobat
 Apple QuickTime
 Macromedia Flash & Shockwave
 Real Player

รูป 6 ลักษณะตางๆ ของเว็บไซต
เว็บไซตที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล (Static Web Site)
ลักษณะของเว็บไซตประเภทนี้จะมีขอมูลคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในลักษณะอัตโนมัติเลย การ
พัฒนาเว็บไซตประเภทนี้จะเปนแบบที่งายที่สุด เครื่องมือที่ใชเขียนเว็บเพ็จเชน Dreamweaver, Microsoft
Fontpage
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ขอดี
- ผูพัฒนาเว็บไซตไมจําเปนตองมีความรูในดานเทคนิคคอมพิวเตอรมาก
- สามารถนําเว็บเพ็จที่เขียนไวที่มีนามสกุล .html ไปใชไดทุกๆ ระบบปฏิบัติการไมวาจะเปน
Windows, Unix
ขอเสีย
- หากตองการเพิ่มเติมแกไขที่ตนฉบับโดยเครื่องมือการเขียนเว็บตางๆ และการโอนขอมูลทั้งหมด
ขึ้นไปที่เว็บเซิรฟเวอรทุกทั้ง
- ไมยืดหยุน
เว็บไซตที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล แตมีฟอรมกรอกขอมูล (Static Web Site with Entry Form)
เว็บไซตประเภทนี้มีความคลายคลึงกับเว็บไซตที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล มีฟอรมตางๆ สําหรับเปน
สวนในการรวบรวมขอมูลตางๆ จากผูชม อยางไรก็ตามรูปแบบของเว็บไซตลักษณะนี้ไมไดถูกจัดใหอยูประเภท
ของซอฟตแวร เนื่องจากจะไมมีการโตตอบกลับจากเว็บไซต เพราะขอมูลที่ผูชมกรอกลงในแบบฟอรม จะไมถูก
ประมวลผลเพื่อสงผลลัพธใหกับผูชม จึงทําใหเว็บไซตลักษณะนี้ยังมีความใกลเคียงกัน กับสิ่งพิมพมากกวาที่จะ
เปนซอฟตแวร และหากจะเพิ่มเติมหรือแกไขขอมูลบนเว็บไซตยังคงตองใหซอฟตแวรที่เปนเครื่องมือตางๆ มา
ชวยแกไขที่ตนฉบับของเอกสาร
ขอดี
- ผูพัฒนาเว็บไซตไมจําเปนตองมีความรูในดานเทคนิคคอมพิวเตอรมาก
- สามารถนําเว็บเพ็จที่เขียนไวที่มีนามสกุล .html ไปใชไดทุกๆ ระบบปฏิบัติการไมวาจะเปน
Windows, Unix
ขอเสีย
- หากตองการเพิ่มเติมแกไขที่ตนฉบับโดยเครื่องมือการเขียนเว็บตางๆ และการโอนขอมูลทั้งหมด
ขึ้นไปที่เว็บเซิรฟเวอรทุกทั้ง
- ไมยืดหยุน
เว็บไซตที่มีการรับสงขอมูล และตอบโตกันได (Web Site with Dynamic Data Access)
เว็ บไซต ลักษณะนี้ จะมีฐ านขอมูล ปฏิ บัติ การอยูเ บื้ องหลั ง ซึ่งทําให ผูช มสามารถทํ างานกับ เว็ บไซต
เหลานั้นในลักษณะการโตตอบกันได (Interactive) ซึ่งจะอนุญาตใหผูติดตอกับเว็บไซต นั้นไดสองทาง ผูชม
อาจจะถามขอมูล ตางๆ ผานแบบฟอรม ลักษณะของเว็บไซตแบบนี้จะถูกนําไปใช กับเว็ บไซต ที่ตองการทํ า
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตประเภทนี้จะมีลักษณะผสมผสานระวางสื่อสิ่งพิม พและซอฟตแวร การพัฒนา
เว็บไซตแบบนี้โดยใชเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาเว็บไซตเหมือนกับสองแบบแรกและตองนําภาษาคอมพิวเตอร
ตางๆ มาเขียนโปรแกรมประกอบเขาไปดวยเชน ASP, PHP, JSP, ASPX เปนตน
ขอดี
- มีความยืดหยุนในการแสดงขอมูล โดยไมจําเปนตองสรางเว็บเพ็จเพื่อแสดงขอมูลเหลานั้นทุกๆ
อัน เราอาจเขียนโครงสรางหนาผลลัพธที่คุณตองการ และเขียนโปรแกรมในการนําขอมูลตามที่ผูใชสอบถาม
ขึ้นมาแสดงผลบนโครงหนาที่คุณไดสรางรอเอาไว ซึ่งเปนวิธีที่จะทําใหขอมูลที่แสดงผลออกมีความหลากหลาย
- ผูใชเกิดความพึงพอใจสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของผูชมไดดีตามที่ผูชมรอง
ขอขอมูล ทําใหผูชมมีความรูสึกวา สามารถควบคุมเว็บไซตไดมากกวา
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ขอเสีย
- จําเปนตองใชบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรมาพัฒนาเว็บไซตหรืออาจตองจางบริษัทภายนอก
มาทําการพัฒนา
- ตองแยกระบบปฏิบัติการของเว็บเซิรฟเวอร ใหชัดเชนวาจะใชอะไร Microsoft Windows
หรือ Unix เนื่องจาก Programming Language และ Script Language ที่มีอยูบน แตละแพล็ตฟอรม
ส ว นมากมี ความแตกต างกั น เช น ถ า หากต องการเขี ย นโปรแกรมด ว ยภาษา ASP ต องเลื อ ก Microsoft
Windows หรือหากตองการใชภาษา PHP ก็ตองเลือก Unix
2) การวางแผนโครงสรางเว็บไซตทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การออกแบบเว็บไซต (Site Planning)
1. กําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
กําหนดเปาหมายของเว็บไซต ศึกษาแนวทางตางๆ และวิธีการในการออกแบบเว็บไซต อาจมี
การอูงานโดยเขาไปยังเว็บไซตที่ผูคนนิยมเขาไปเยี่ยมชมกันทั้งของไทยและตางประเทศ พอคิดอะไรออกไดบาง
ก็เริ่มวางแนวความคิด (Concept) ของเว็บไซตของคุณใหมีเอกลักษณเปนของตนเองจึงจะดีที่สุด และใส
ลูกเลนพอสมควรเพื่อสรางจุดเดนที่ นาสนใจ พอเปน ที่ประทับใจกับผูเข าเยี่ยมชม และควรวางแผนเผื่อไว
สําหรับการปรับปรุงเมื่อเกิดปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในอนาคต
2. ปรับแนวทางใหเขากับกลุมเปาหมาย
ปรับแผนใหมีการสื่อสารกับกลุมเปาหมายใหตรงตามจุดประสงคที่วางไว เชน มีแบบสอบถาม
สํ า หรั บ บริ ก ารหลั ง การขาย การโชว ตั ว อย า งสิ น ค า ด ว ยรู ป ภาพ การส ง ข อ คิ ด เห็ น มายั ง ผู ดู แ ลเว็ บ ไซต
(Webmaster) กรณีที่ตองการสงคําแนะนํา ติชม การเขาเยี่ยมชมเว็บไซต มายังผูใหบริการผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) เปนตน
3. จัดเตรียมระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดตั้งเว็บไซต
ทดทะเบียนเว็บไซต แลวจัดหาที่เก็บไฟลสําหรับใหบริการเว็บไซต (Web Hosting) หรือ
ลงทะเบียนไวกับผูใหบริการเว็บไซตฟรีอยางเชน geocities.com เปนตน สิ่งที่ขาดไมไดคือ เครื่องมือสําหรับ
สรางโฮมเพจเชน โปรแกรม Dreamweaver
4. ลงมือสรางเว็บไซต
การออกแบบเว็บไซตและการจัดวางสวนประกอบตางๆ ของเว็บเพ็จที่เชื่อมโยงตันตามแนวคิด
(Concept) ที่ไดวางไวแตตน ความหรูหราตะการตาอาจสรางปญหาใหคุณภายหลังได ควรใสลูกเลนพอสมควร
และเนนเทคนิคที่ทําใหการเขาเว็บไซตที่ไมอืดอาด ในขั้นตอนนี้คุณอาจเลือกใชเทคโนโลยี Dynamic HTML
ดวยการเขียน JavaScript, VBScript หรืออื่นๆ ตามที่คุณถนัด รวมถึงการใชงาน Style Sheet หากวาคุณ
ตองการเพิ่มความสะดวกในการปรับปรุงเว็บไซตไดโดยงายในอนาคต
5. ทดสอบเว็บไซต
เมื่อทุกอยางเริ่มลงตัวเว็บไซตของคุณพรอมที่จะนําไปทดสอบการใหบริการแลว โดยขั้นตอน
ตอไปให Upload ไฟลเว็บเพ็จตางๆ ไปไวที่ Web Hosting ที่ไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้แลวโดยโปรแกรม
สําหรับการ Upload/Download ไฟล อยางเชนโปรแกรม WS_FTP, CuteFTP เปนตน ที่สําคัญควร
ตรวจสอบลิงคเว็บเพ็จ (Links) ตางๆ ใหสามารถใชงานได อาจใชเครื่องมือของ Dreamweaver เพื่อตรวจสอบ
Bad Links กอน Upload

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 21

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

6. ปรับปรุงและแกไขใหเกิดความเหมาะสมในการใชงาน
หลังจากผานการตรวจสอบแลว ใหทําการแกไขปรับปรุงจุดที่ผิดพลาดและตรวจสอบความ
เหมาะสม ซึ่งอาจยังใชงานไมได 100% ก็เตรียมรับคําติชมเว็บไซต แลวคอยแกไขใหสมบูรณไดในที่สุด เสร็จ
แลวประกาศขาวใหรูกันทั่ว โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่ตองการฝากขาวประกาศ (Post) ขาวสารในหองสนทนา
หลายๆ แหงแนะนําเชิญชวนใหเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของเรา
การออกแบบโครงสรางไซต (Site Structure)
การออกแบบโครงสรางเว็บไซต หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดขอมูลใหเปนกลุมที่ชัดเจน การ
ออกแบบโครงสรางเว็บไซต สามารถออกแบบไดตามความตองการ
สมองของมนุษยสามารถจํากลุมของขอมูลตางๆ ไดประมาณ 4-7 กลุมขอมูลที่แตกตางกัน ซึ่ง
ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําระยะสั้น (Short-Term Memory)
การนําเอารูปภาพที่ใหความหมายสื่อไปในทางเดียวกันกับขอความจะทําใหผูชมสามารถจดจํา
หัวขอตางๆ เหลานั้นไดดีที่สุด อีกประการหนึ่งคือ การใชขอความมาตรฐานที่กระชับไดใจความจะเปนสิ่งที่ทํา
ใหผูชมสามารถจําไดดีเชนกัน
ขั้นตอนในการออกแบบ
1. จัดกลุมของขอมูล
จําแนกขอมูลตางๆ ของคุณที่มีอยูออกเปนกลุมตางๆ ใหชัดเจน และนําหัวขอตางๆ เหลานั้น
มาจัดเปนกลุมอีกครั้งเพื่อใหเหลือกลุมหลักที่แทจริงประมาณ 4-7 กลุม และใชคําที่เปนรูปแบบมาตรฐาน
2. ลําดับความสําคัญของหัวขอ
การลําดับความสําคัญของหัวขอจะทําใหคุณสามารถวางแผนไดวาจะใหขอมูลกลุมใดเปนกลุม
หลัก กลุมใดเปนกลุมรองและสวนใดบางจะเปนเนื้อหา รูปแบบโครงสรางแบบรากตนไม (Hierarchy) เปน
รูปแบบที่เหมาะสมที่จะใหคุณสามารถสรางภาพเพื่อใหกําหนดกลุมได

รูป 7 ลักษณะโครงสรางแบบรากตนไม (Hierarchy)
3. จัดความสัมพันธของแตละเว็บเพ็จ
ถาข อมูล ที่ ไมส ลั บ ซับ ซ อนมากมายนั ก การจั ดกลุ มขอมู ล แบบรากต น ไม อาจเป น คําตอบที่
สามารถเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการออกแบบได แตเว็บไซตจํานวนมาก ขอมูลตางๆ เหลานั้นเปนขอมูลที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันไดเว็บไซตขนาดใหญในความสามารถโฮเปอรลิงค (Hyperlink) ทําใหเว็บเพจของคุณ
กับเว็บเพ็จอื่นๆ เชื่อมโยงกันไดทุกๆ ที่ไมวาจะเปนเอกสารใดๆ ภายในเว็บไซตของคุณหรือผูอื่นก็ตาม
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ในขั้นตอนนี้ใหคุณมองอยูเฉพาะที่เว็บไซตของคุณกอน คุณเปนผูมีอํานาจในการกําหนดและ
ควบคุมเว็บไซตของคุณ สวนเว็บไซตของผูอื่นคุณไมสามารถควบคุมอะไรไดเลย และที่สําคัญหาคุณออกแบบ
เว็บไซตของคุณแตเว็บไซตของผูอื่นไมสามารถควบคุมอะไรไดเลย ที่สําคัญหากคุณออกแบบเว็บไซตของคุณ
สมบูรณแลว การเชื่อมไปยังเว็บไซตอื่นก็สามารถทําไดอยางงายดาย
การจัดการความสัมพันธของเอกสารตางๆ ในเว็บไซตของคุณจะสามารถรองรับความตองการ
ของผูชมของคุณไดดีที่สุด หากมีขอมูลที่ใกลเคียงกันกับเอกสารที่ผูชมของคุณกําลังอานอยู เราควรเชื่อมหนา
เหลานี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูขมของคุณใหสามารถไปอานเอกสารอื่นๆ ไดงายการทําใหผูชมอยูใน
เว็บไซตของคุณมากที่สุด ถือไดวาคุณประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งแลว
4. ปรับความสมดุลของไซต
การปรับความสมดุล หมายถึง การจัดกลุมของขอมูลตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับการเขาถึง
ขอมูลของผูชม ตองอยูบนพื้นฐานของความสะดวก และมีประสิทธิภาพ
การจําแนกขอมูลออกเปนกลุมแลว บางครั้งคุณอาจวางโครงรางที่ เปนระดับที่เปนแนวระนาบ
จนเกินไป หรืออาจจะวางขอมูลตางๆ ใหเปนขอยอยๆ ลึกลงไปเปนหลายๆ ขั้นถึงไดขอมูลที่ตองการมา นั้น
เปนปญหา แตจํานวนหนาไมใชปญหาของการเขาถึงขอมูล หากเอกสารเหลานั้นไดถูกจัดใหอยูในลักษณะที่
สมดุล

รูป 8 การออกแบบโครงสรางที่ตื้นจนเกินไป

รูป 9 การออกแบบโครงสรางที่ลึกจนเกินไป
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รูป 10 การออกแบบโครงสรางที่สมดุล
3) การวางแผนระบบนําทางในเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Planning Site Navigation)
หลังจากจัดความสมดุลเว็บไซตเรียบรอยแลว ใหเลือกลักษณะโครงสรางเว็บไซตของคุณเพื่อมา
กํ าหนดวิ ธี การดํ า เนิ น เรื่ อ งราวต างๆ ในแต ล ะหน า ของเอกสารในเว็ บ ไซต ของคุ ณ เราเรี ย กว า เนวิ เ กชั น
(Navigation)
เนวิเกชันเปนวิธีการในการจัดการกับไฮเปอรลิงคใหเปนระเบียบเปนมาตรฐานสําหรับเว็บไซต
การเลือกแบบเนวิเกชันมีรูปแบบไมแนนอน แปรผันตามขอมูลของคุณ หรือคุณคิดโมเดลขึ้นมาเอง
เนวิเกชันแบบลําดับ (Sequence/Linear)
เป น รู ป แบบที่ ง า ยที่ สุ ด เนื่ อ งจากข อ มู ล ทั้ ง หลายไม ว า จะถู ก จั ด เป น กี่ ห น า ก็ ถู ก เรี ย งกั น ไป
ตามลําดับ เหมาะสมกับเว็บไซตขนาดเล็ก หรืออาจใชในบางสวนของเว็บไซตขนาดใหญ ลักษระของขอมูลที่
เหมาะสมในการใชโครงสรางลักษณะนี้คือ ขอมูลเกี่ยวกับชวงเวลา และขอมูลที่ตองการใชผูชมของคุณติดตาม
ไปตามขั้นตอน

รูป 11 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันแบบลําดับ
เนวิเกชันแบบตาราง (Grid/Table)
โครงสร า งแบบตารางเป น โครงสร า งเช น เดี ย วกั บ โครงสร า งแบบลํ า ดั บ แต แ ตกต า งกั น ที่
โครงสรางนี้ประกอบไปดวยโครงสรางแบบลําดับในแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) โครงสราง
แบบตารางจะเหมาะกับคูมือการใชงานตางๆ ที่มีหลายหัวขอ เชน หลักสูตรของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม
กระทั้งหนังสือเรียนที่ตองทําเปนแบบออนไลน
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รูป 12 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันแบบตาราง
เนวิเกชันแบบรากตนไม (Tree/Hierarchy)
โครงสรางแบบนี้เปนโครงสรางที่เขาใจงายและเหมาะสมกับ เว็บไซตมากที่สุด หากเว็บไซตของ
คุณมีขอมูล จํานวนมหามาก การเลือกออกแบบโครงสรางของเว็บไซต ใหเป นแบบนี้ จะเหมาะสมที่สุดคื อ
เว็บไซตขนาดใหญๆ จํานวนมากใชโครงสรางแบบนี้ ในภาพกลุมขอมูลเหลานั้น กลายเป นหัวขอยอยๆ ใหผัง
แบบรากตนไม

รูป 13 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันรากตนไม
เนวิเกชันแบบใยแมงมุม (Web)
โครงสรางแบบนี้เปนโครงสรางที่มีขอจํากัดนอยมาก เนื่องจากเปนการนําเอาเทคโนโลยีไฮเปอร
ลิงคมาใชอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเอกสารหนึ่งหนาจะไมมีโครงสรางของเนวิเกชันที่แนนอน เพราะไฮเปอรลิงคที่
คุณสรางขึ้นมาอาจจะเชื่อมตอไปยังหนาใดๆ หรือเว็บไซตใดๆ ก็ได โครงสรางแบบที่คุณสรางขึ้นมาอาจจะ
เชื่อมตอไปยังหนาใดๆ หรือเว็บไซตใดๆ ก็ได โครงสรางแบบนี้เหมาะกับเว็บไซตขนาดเล็ก
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รูป 14 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันใยแมงมุม (Web)

1.3แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบขอมูล

การออกแบบระบบฐานขอมูลสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีพื้นฐานจากแนวคิดในการออกแบบ
จากพื้นฐานของวิศวกรรมความตองการ (Requirement Engineering) คือ การรวบรวมขอมูลความตองการ
ตางๆ ของระบบ ซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต ขอกําหนด คํานิยามตางๆ ปจจัยที่สงผลกระทบกับ
ผลิตภัณฑและความตองการ ความตองการดานฮารดแวร ความตองการดานซอฟตแวร รวมทั้งขอบังคับตางๆ
โดยจากการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมความตองการมีรายละเอียดดังนี้
1) ความหมายของวิศวกรรมความตองการ
วิศวกรรมความตองการ (Requirement Engineering) หมายถึง กระบวนการที่จะทําให
วิศวกรซอฟตแวรเขาใจและเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง ดวยการสกัดความตองการ ตรวจสอบ
และนิ ย ามความต อ งการ เพื่ อ นํ าไปสร า งเป น ข อ กํ า หนดความต อ งการด า นระบบหรื อ ซอฟต แ วร ซึ่ งเป น
จุดเริ่มตนในการพัฒนาระบบในขั้นตอนตอไป
เป า หมายของการวิ ศ วกรรมความต อ งการ ก็ คื อ การสร า งและบํ า รุ ง รั ก ษาเอกสาร
ขอกําหนดความตองการ ทั้งทางดานระบบ และดานซอฟตแวรใหเปนเอกสารที่มีคุณภาพที่สุด
2) กระบวนการวิศวกรรมความตองการ
กิ จ กรรมของวิ ศ วกรรมความต อ งการ จะรวมอยู ใ นระยะการวิ เ คราะห ค วามต อ งการของ
กระบวนการผลิตซอฟตแวรและเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน มีกระบวนการและทีมงาน
เฉพาะ ประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สกัดความตองการ (Requirement Elicitation) การสกัดความตองการก็คือ การ
รวบรวมหรือคนหาความตองการ เปนขั้นตอนของการทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้นที่ตองการแกไขดวย
ซอฟตแวร โดยเก็บรวบรวมดวยเทคนิคตางๆ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) เปนขั้นตอนในการประเมิน
ความตองการที่รวบรวมมาได เพื่อจัดกลุมความตองการ จัดลําดับความสําคัญของความตองการ แกไขความ
ขัดแยงระหวางความตองการ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน จากนั้นสรางแบบจําลองความตองการในระดับ
แนวคิด นําเสนอใหผูที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณายอมรับ หรือแกไข
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดความตองการ (Requirement Specification) เมื่อไดแบบจําลองที่ไดรับ
การยอมรับแลว จะจัดทําเปนเอกสารขอกําหนดความตองการ โดยเริ่มจากการนิยามความตองการของระบบ
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แล ว จั ด ทํ าเป น ข อกํ าหนดความต องการด า นระบบ เพื่ อนํ ามาแจกจ ายเป น ข อกํ าหนด ความต องการด า น
ซอฟตแวร เอกสารทั้งหมดตองสามารถตรวจสอบคุณภาพได
ขั้ น ตอนที่ 4 ตรวจสอบความต องการ (Requirement Validation) เป น การทบทวนและ
ตรวจสอบขอกําหนดความตองการในเอกสารทั้งหมด เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรง สอดคลอง ครบถวนสมบูรณ มี
ความเปนไปได และสามารถพิสูจนไดตามเปาหมายของกระบวนการ วิศวกรรมซอฟตแวร จากนั้นจะนําไป
ทดสอบเพื่อใหเกิดการยอมรับจากบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) การสกัดความตองการ
การสกัดความตองการ (Requirement Elicitation) เปนขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอเท็จจริง
เพื่อทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้น และบทบาทของซอฟตแวรในการทําหนาที่แกปญหาดังกลาวนั้น ใน
ขั้นตอนนี้วิศวกรซอฟตแวรจะสามารถเขาถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของลูกคาเปนอยางดี
เทคนิคการเก็บรวบรวมความตองการ
1. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุดวิธีหนึ่ง
2. การแสดงลําดับเหตุการณ (Scenario) เปนการเตรียมคําถามตามลําดับงานของผูใช ในแตละ
งานจะมีการตั้งคําถาม
3. ตนแบบ (Prototype) เปนเทคนิคที่ทําใหผูใชเขาใจสถานการณและคําถามไดงายเชนกัน
4. การประชุม (Facilitated Meeting) เปนการเรียกกลุมบุคคลที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อ
ขอความคิด และความตองการ เพื่อใหเกิดความเขาใจในความตองการอยางถองแทมากกวาการทํางานเพียง
ลําพัง
5. การสังเกต (Observation) ใชตรวจสอบสภาพแวดลอมการทํางานของผูใชซอฟตแวรในระบบ
เดิม เพื่อพบกับปญหาและวิธีการแกไขของผูใชที่เกีย่ วของอยางแทจริง
4) การวิเคราะหความตองการ
การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) เปนการนําขอมูลความตองการที่
รวบรวมไดมาวิเคราะห ประเมินเพื่อจําแนกกลุมความตองการ จากนั้นนํามาจัดลําดับความสําคัญ ดูความ
สอดคลอง ขจัดความขัดแยง นําไปสรางเปนแบบจําลอง และออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวรเบื้องตน เพื่อ
นําไปทดสอบการยอมรับกับลูกคา เมื่อลูกคายอมรับจะไดเอกสารความตองการทั้งหมด (ฉบับราง)
การวิเคราะหความตองการมีกิจกรรมยอยดังนี้
4.1) การแบงกลุมความตองการ (Requirement Classification)
1. ความตองการที่เปนหนาที่หลัก (Functional Requirement) และไมใชหนาที่หลัก NonFunctional Requirement)
2. แบงความตองการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และกระบวนการ
3. แบงกลุมตามลําดับความสําคัญของความตองการ (จําเปน (Mandatory)
ปรารถนาสูง (Highly Desirable) ปานกลาง (Desirable) และละเวนได (Optional))
4. แบงกลุมตามขอบเขตความตองการ โดยใหความสําคัญตอความตองการที่มี
ขอบเขตกวาง ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาซอฟตแวร
5. แบงกลุมตามความตองการเปลี่ยนแปลงของความตองการ ไดแก ความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงได (Volatility) และความตองการที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได (Stability)
4.2) การสรางแบบจําลองของความตองการ (Requirement Modeling)
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แบบจะลองความตองการ (Requirement Model) หรือ แบบจําลองแนวคิด (Conceptual
Model) ใชเพื่อจําลองความตองการที่รวบรวมมาได ทําใหผูใชและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของเห็นภาพรวมของ
ความตองการ เขาใจความตองการไดตรงกับทีมงาน
ชนิ ดและแบบจํ าลองจะแตกต างกั น ออกไปตามแนวทางของการวิ เคราะห เชน แนวทางเชิ ง
โครงสราง (SSAD) จะใช DFD และ ERD ซึ่งเปนแบบจําลองกระบวนการ สวนแนวทางเชิงวัตถุ (OOSAD) จะ
ใชแบบจําลอง Use Case เพื่อใหเห็นหนาที่การทํางานของซอฟตแวร
เพื่อประโยชนในการออกแบบการทํางานของซอฟตแวร สิ่งสําคัญตอการสรางแบบจําลองคือ
ระเบี ยบวิ ธีปฏิ บัติที่ใชสร างแบบจํ าลอง ซึ่ งปจจุ บันนิ ยมใช ระเบียบวิธีตามภาษาการสรางต นแบบจําลองที่
เรียกวา UML (Unified Modeling Language) และ Formal Modeling ที่ใชสมาการทางคณิตศาสตรเขามา
อธิบาย
IEEE ไดกําหนดสัญลักษณที่เปนประโยชนในการสรางแบบจําลองหลายชนิด เชน IEEE 1320.1,
IDEF0 (ใชสรางแบบจําลองเชิงฟงกชัน) และ IEEE 1320.2, IDEF1X97 (เพื่อสรางแบบจําลองขอมูลเปนตน)
4.3) การออกแบบสถาปตยกรรมและการจัดสรรความตองการ (Architectural Design and
Requirement Allocation)
ดวยความซับซ อนของกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวรทําใหบางครั้ ง วิ ศวกรซอฟตแวรตอ ง
ดําเนินการออกแบบ สถาปตยกรรมของซอฟตแวร (Architectural Design) ในขั้นตอนนี้ดวย เนื่องจาก
ตองการแสดงใหผูใช หรือลูกคาเห็นไดชัดเจนวาสวนประกอบใดของซอฟตแวร ที่เขามาสนับสนุนและรองรับ
ความตองการสวนใหญของผูใช นับวาเปนการจัดสรรความตองการ (Requirement Allocation?) เขากับ
องคประกอบแตละสวนของซอฟตแวร
4.4) การเจรจาตอรองความตองการ (Requirement Negotiation)
การเจรจาตอรองความต องการเรีย กอี กอย างหนึ่ งว า “การแก ไขความขั ด แย งระหว างความ
ตองการ (Conflict Resolution)” เกิดขึ้นเมื่อการนําเสนอแบบจําลองความตองการตอลูกคาเพื่อรับทราบละ
ยอมรับ หากลูกคาพบขอผิดพลาดในขอกําหนดความตองการ หรือไมพอใจในขอกําหนดความตองการ หรือ
อาจตองการเปลี่ยนแปลง จะเกิดการเจรจาตอรองความตองการขึ้น
เมื่ อ ผ า นขั้ น ตอนการวิ เ คราะห ความต อ งการแล ว รายการความต องการต างๆ ที่ ร างไว จ ะมี
ความถูกตอง (Validity) สอดคลอง (Consistence) และความเปนไปได (Feasibility) มากขึ้น พรอมที่จะ
นําไปจัดทําขอกําหนดความตองการในเอกสารตอไป
5) การกําหนดความตองการ
ขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวรสวนใหญจะบงบอกถึงคุณลักษณะของซอฟตแวร ซึ่ง
หมายถึง การสรางเอกสารความตองการแสดงรายละเอียดทางดานซอฟตแวร ที่สามารถตรวจสอบ ประเมินคา
และยอมรับได โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบที่มีความซับซอนสูง โดยจะตองประกอบดวยรายละเอียดอื่นที่ไมใช
องคประกอบดานซอฟตแวรเพียงอยางเดียว ไดแก การนิยามระบบ (System Definition) ความตองการดาน
ระบบ (System Requirement) และความตองการดานซอฟตแวร (Software Requirement)
เอกสารนิยามระบบ (System Definition Document) เปนบันทึกความตองการดานระบบ
ของผูใช เปนการกําหนดมุมมองในระดับสูงจากมุมมองของผูใช
เอกสารขอกําหนดความตองการดานระบบ (System Requirement Specification) จะถูก
กําหนดขึ้นมากอนเพื่อนําไปกําหนดความตองการดานซอฟตแวรภายหลัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 28

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เอกสารขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวร (Software Requirement Specification
SRS) เปรียบเสมือนขอตกลงพื้นฐานระหวางลูกคากับผูผลิต เพื่อใหเขาใจตรงกันวาสิ่งใดที่ซอฟตแวรตองทํา
และสิ่งใดที่เปนเงื่อนไขหรือขอหาม
6) การตรวจสอบความตองการ
เมื่อจัดทําเอกสารขอกําหนดความตองการ ขั้นตอนสุดทายกอนนําไปสูการออกแบบคือการ
ตรวจสอบความตองการอีกครั้ง เปนการวิเคราะหและตรวจสอบขอผิดพลาดหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ทับซอนของความตองการ ซึ่งควรจรวจสอบตามลักษณะดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) จะตองตรวจสอบความตองการของผูใชทุกๆ กลุมอยางเทา
เทียมกัน
2. ความสอดคลอง (Consistency) ความตองการในเอกสารจะตองไมทับซอนกัน ไมขัดแยง
กัน
3. ความครบถวนสมบูรณ (Completeness) ตองระบุรายละเอียดฟงกชันและบริการ
ครบถวน ครอบคลุมความตองการของผูใช
4. ความเปนไปได (Feasibility) ตรวจสอบความตองการดวยองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
องคกรมีอยูเพื่อใหมั่นใจวาสามารถนําความตองการที่ระบุในเอกสารไปพัฒนาระบบไดจริง
5. สามารถพิสูจนได (Verifiability) ความตองการนั้นจําตองสามารถพิสูจนเพื่อหาความจริง
ได คือตองทดสอบและทดลองใหลูกคาเห็นถึงการทํางานจรองของระบบที่จะตอบสนองตอความตองการที่ระบุ
ในเอกสารได
เทคนิคในการตรวจสอบความตองการ
1. การทบทวนความตองการ (Requirement Review) เปนการตรวจสอบเอกสารความ
ตองการอยางละเอียด เพื่อตรวจหาความตองการ หรือขอสมมติฐานที่ผิดพลาด หรือถูกละเลย ไมชัดเจน ไม
ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด โดยตรวจสอบตามลักษณะตอไปนี้
- สามารถพิสูจนได (Verification)
- สามารถเขาใจได (Comprehensibility)
- สามารถยอนกลับไปตรวจสิบได (Traceability)
- สามารถดัดแปลงได (Adaptability)
2. การจัดทําตนแบบ (Prototyping) เปนการสรางตนแบบของระบบ ขั้นมาเพื่อสาธิตให
ลูกคาหรือผูใชระบบดู หรือทดลองใชดวยตนเอง ก็จะทราบวาตรงตามความตองการหรือไม
3. การสรางแบบทดสอบ (Test-Case Generation) ความตองการที่ดีจะตองสามารถ
ทดสอบได ถาหาดจัดทําแบบทดสอบยางก็แสดงวาระบบที่จะนําไปพัฒนานั้นยากดวย
7) การจัดการความตองการ
การจัดการความตองการ ( Requirement Management) คือ กระบวนการทําความเขาใจ
และควบคุมการเปลี่ยนแปลงความตองการที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทั้งในชวงการพัฒนาและระหวางการ
ใชงาน
การเปลี่ยนแปลงความตองการอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ ดังนี้
1. สาเหตุจากมีผูใชหลายกลุม
2. สาเหตุจากเงินทุน ขอจํากัดดานคาใชจาย
3. สาเหตุจากสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
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7.1) ความตองการที่เปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลง
1. ความตองการที่ไมเปลี่ยนแปลง (Enduring Requirement) เปนความตองการ
แบบคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไดงาย เปนความตองการจากการทํางานหลักของธุรกิจในแตละวัน
2. ความตองการที่เปลี่ยนแปลง (Volatile Requirement) เปนความตองการที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในระหวางการพัฒนาหรือติดตั้งระบบเพื่อใชงานไปแลว
7.2) การวางแผนการจัดการความตองการ
เนื่องจากการจัดการความตองการเปนกระบวนการที่ตองใชงบประมาณคอนขางสูง
ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนกอนเริ่มดําเนินงาน ตามกิจกรรมตอไปนี้
1. จําแนกความตองการ (Requirement Identification) ทีมงานตองทําการระบุ
ความเปนเอกลักษณใหกับทุกความตองการเพื่อไมใหความตองการซ้ําซอนกัน และเพื่อการอางอิงถึง
2. กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ทีมงานจะตองกําหนดกิจกรรมในการประเมินผลกระทบและตนทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
3. นโยบายการสืบหา (Traceability Policy) เปนการกําหนดความสัมพันธระหวาง
ความตองการแตละรายการ และระหวางความตองการกับการออกแบบระบบ แลวเก็บบันทึกไวเพื่อประโยชน
ในการบํารุงรักษาตอไป
4. CASE Tool ทีมงานตองสรรหาเครื่องมือเขามาสนับสนุนกระบวนการจัดการ
ความตองการแตละรายการ เนื่องจากเปนกระบวนการที่ตองเกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมาก เครื่องมือเหลานี้
จะชวยจัดการขอมูลไดงายขึ้น
การสืบหาสวนที่ไดรับผลกระทบกระเทือนหรือแหลงที่มาของความตองการจึงมี
ความจําเปน โดยสามารถสืบหาไดจากรายละเอียดในเอกสารขอกําหนดความตองการ สามารถแบงได 3 ชนิด
1. การสืบหาแหลงที่มา (Source Traceability) เปนการสืบหาแหลงที่มาของการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสอบถามถึงเหตุผลและชวงเวลาในการเสนอใหเปลี่ยน เพื่อนําเขาสูที่ประชุม
2. การสืบหาความตองการ (Requirement Traceability) เปนการสืบหาจํานวน
ความตองการที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อขยายผลไปยังการสืบหาความตองการเมื่อ
เปลี่ยนแปลงไป
3. การสืบหาในสวนการออกแบบ (Design Traceability) เปนการสืบหาสวนการ
ออกแบบจากความตองการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อทําการแกไขใหถูกตอง
7.3) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความตองการ
เมื่อมีการยื่นขอเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงความตองการเกิดขึ้น ตองวิเคราะห
ถึงความคุมคาเมื่อตองเปลี่ยนแปลงตามขอเสนอหากมีความคุมคาจะอนุมัติใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงได แต
หากพบวาไมไดรับผลตอบแทนที่คุมคาก็จะยกเลิกขอเสนอนั้นไป

1.4กระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Buying Decision Process)

การศึกษาวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อจริง ๆ อยางไร โดยตองแยกแยะใหไดวาใครเปนผูทําการ
ตัดสินใจซื้อ รูปแบบและขั้นตอนในกระบวนการซื้อเปนอยางไร บทบาทการซื้อ (Buying Roles) เราสามารถ
จําแนกบทบาทที่คนเราอาจตัดสินใจซื้อออกเปน 5 บาทดังตอไปนี้ (Kotler, 2003)
1. ผูริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลแรกที่เสนอความคิดเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑและบริการ
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ซื้อ

2. ผูมีอิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลที่เปนเจาของความคิด หรือขอแนะนําที่มีผลตอการตัดสินใจ

3. ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ บุคคลที่ทําการตัดสินใจในการซื้อเชน ควรซือ้ หรือไมควรซื้ออะไร ซื้อ
อยางไรและซื้อที่ไหน เปนตน
4. ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลที่กระทําการซื้อหรือลงมือซื้อ
5. ผูใช (User) คือ บุคคลที่เปนผูใชหรือบริโภคผลิตภัณฑพฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) การ
ตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซื้อสินคายาสีฟน ไม
เทนนิส คอมพิวเตอรสวนบุคคลและรถยนตคันใหมนั้นมีความแตกตางกันอยางมาก สินคาราคาแพงและมี
ความซับซอนผูซื้อมีความผูกพัน จึงตรึกตรองและพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น
พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน (Complex Buying Behavior) เกี่ยวของกับกระบวนการ 3 ขั้นตอน
1. ผูซื้อพัฒนาความเชื่อของเขากับผลิตภัณฑ
2. ผูซื้อพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
3. ผูซื้อเลือกโดยคิดอยางรอบคอบ
ผูบริโภคมีความยึดมั่นกับพฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน เมื่อเขาไปมีความเกี่ยวพันอยางมากกับ
การซื้อและตระหนักถึงความแตกตางตราสินคาอยางชัดเจน มักเกิดเมื่อผลิตภัณฑมีราคาแพงซื้อไมบอยนัก มี
ความเสี่ยงสูง ทําใหเขาเปนบุคคลซึ่งมีรสนิยมใชสินคาราคาแพง (Self-Expensive) ตามปกติ ผูบริโภคจะไม
รูจักเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑมากนักในกรณีที่นาน ๆ ซื้อที เปนของราคาสูง จึงมีความเสี่ยงสูง เชน การซื้อ
รถยนตเปนตน
พฤติกรรมผูซื้อที่ลดการไมลงรอยกัน (Dissonance-Reducing Buyer Behavior)
บางครั้งผูบริโภคมีความชอบพอผูกพันอย างมากในสินคาที่จะซื้อ จึงทําใหเขาเห็นถึงความ
แตกตางเล็ก ๆ นอย ๆ ในตราสินคา ความชอบพอผูกพันอยางมากนี้ขึ้นอยูกับความจริงที่วาสินคานั้นมีราคา
แพง มีการซื้อไมบอยนัก และมีความเสี่ยงในการซื้อ ในกรณีนี้ผูซื้อจะเดินดูสินคาดังกลาวหลาย ๆ แหงแลว
พบวาสินคาแตละตรามีความแตกตางกันนอยเต็มที เขาก็จะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความสะดวกหรือตราสินคาที่
ราคาต่ํากวา แตหากผูบริโภคพบวาสินคามีความแตกตางกันอยางชัดเจน เขาอาจตัดสินใจซื้อสินคาที่มีราคาสูง
กวาก็ได
ภายหลังการซื้อผูบริโภคอาจมีประสบการณความไมลงรอยกัน หรื อผิดหวังในการซื้ออัน มี
ตน เหตุมาจากคุ ณสมบั ติ ที่ไม พอใจหรื อได ยิ น สิ่งที่ พอใจของตราสิน ค าอื่ น ผู บ ริโ ภคจะตื่ น ตั วต อข อมู ล ที่ มา
สนับสนุนการตัดสินใจของเขา เชน เมื่อผูบริโภคซื้อแลวยอมเกิดความเชื่อสิ่งใหมและจบลงดวยการเกิดทัศนคติ
ใหม การสื่อสารทางการตลาดควรสนับ สนุ น ทําให เ กิด ความเชื่ อและการประเมิ น คาที่ช ว ยให ผูบ ริโ ภคเกิ ด
ความรูสึกที่ดีตอตราสินคาที่เขาเลือก โดยการตอกย้ําวาเขาเลือกถูกตองแลวนั่นเอง
พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย (Habitual Buying Behavior)
ผลิ ต ภั ณฑ ห ลายอย างขายภายใต เ งื่ อนไขความชอบพอความผู กพั น ต่ํ า และไม เ ห็ น ความ
แตกตางลักษณะเดนของตราสินคาเชนการซื้อเกลือ มีความผูกพันนอยมาก ผูบริโภคเพียงไปที่รานและมองหา
ตราสินคาที่ตองการหากเขาไดเห็นตราสินคาที่ตองการถือเปนการซื้อโดยนิสัย ไมไดมีความภักดีตอตราสินคา
สิ่งบงชี้วาผูบริโภคมีความผูกพันต่ํา คือราคาต่ํา ซื้อบอยมาก ผลิตภัณฑเหลานี้ผูบริโภคไมไดผานกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อตามขั้นตอนปกติ เพราะผูบริโภคไมไดแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและไมไดตัดสินใจวาจะซื้อตรงไหน
ทางตรงกันขามเขาไดรับขอมูลจากโทรทัศนหรือสิ่งพิมพ โฆษณานี้สรางความคุนเคยตอตราสินค ามากกวา
ความชอบพอตอตราสินคาก็คือจะพอใจในตราสินคาที่คุนเคยมากกวาตราสินคาที่ไมเคยรูจักมากอน หลังการ
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ซื้อพวกเขาไมไดประเมินทางเลือกที่เขาเลือก เขามีความผูกพันกับตราสินคาที่ซื้อต่ํา กระบวนการซื้อเริ่มจาก
ความเชื่อตอตราสินคา ทําใหเกิดการเรียนรูทางออมและตามมาดวยพฤติกรมการซื้อซึ่งอาจจะติดตามดวยการ
ประเมินผล
พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior)
บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกันหรือมีความหลากหลายสูงแตละระดับความ
ผูกพันตอตราสินคาต่ําจะเปนสาเหตุทําใหผูบริโภคเปลี่ยนตราสินคาไดบอย ๆ ขึ้นอยูกับวาใครจะอํานวยความ
สะดวกใหมากกวากันหรือนําเสนอไดดีกวากัน หรือใครมีรายการสงเสริมการขาย ใครไมมีเปนตนถึงแมว า
ผูบริโภคจะรับทราบว าเปนผลิต ภัณฑที่แตกตางกันแต จะใชกระบวนการการประเมิ นนอยมากและมักเป น
ผลิตภัณฑที่มีมากมายหลายตราสินคา มีการแขงขันสูง ราคาสินคาต่ํา
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Stages of the Buying Decision Process) มี 5 ขั้นตอนดังตอไปนี้
(Kotler, 2003)
ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา กระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหา
หรือความตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางภาวะความตองการที่แทจริงและพึงปรารถนา
ความตองการอาจถูกกระตุนโดยสิ่งเราภายในหรือภายนอกกอนหนานี้ หนึ่งในความตองการปกติธรรมดาของ
บุคคลซึ่งไดแก ความหิว ความกระหาย และความตองการทางเพศเกิดขึ้นในระดับต่ําสุดจนกลายเปนแรงขั บ
ความตองการ ไดถูกปลุกเราจากสิ่งกระตุนภายนอก
ขั้นที่ 2 การค นหาขอมูลขา วสาร เมื่ อผู บริ โภคไดรั บการกระตุน จะมีแนวโนมที่จ ะค นหา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคานั้น ๆ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ระดับดวยกันคือ ภาวการณคนหาขอมูล
แบบธรรมดา เรียกวา การเพิ่ มการพิจารณาใหมากขึ้น เชนการเปดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคามากขึ้น และใน
ระดับถัดมา บุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูลขาวสารอยางกระตือรือรน โดยการอานหนังสือ โทรศัพทถาม
เพื่อน และยังเข ารว มกิ จกรรมอื่น ๆ เพื่ อเรีย นรูเ กี่ย วกับ สิน คาแหล งข อมู ลขาวสารหลักที่มี อิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้
1. แหลงบุคคล เชน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก เปนตน
2. แหลงการคา เชน การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย บรรจุภัณฑ การสาธิต
เปนตน
3. แหลงชุมชน เชน สื่อมวลชน สถาบันคุมครองผูบริโภค ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ
4. แหลงทดลอง เชน การจัดการ การตรวจสอบ และการทดลองใชผลิตภัณฑ
จํานวนอิทธิพลของแหลงที่มาของขอมูลขาวสารเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของ
ผลิตภัณฑและบุคลิกลักษณะเฉพาะของผูซื้อ โดยทั่วไปผูบริโภคจะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสวน
ใหญจากแหลงการคา แตแหลงขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไดแก แหลงบุคคล ซึ่งแหลงขอมูล
ขาวสารแตละแหงจะมีหนาที่ในการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันไป ปกติแลวแหลงขอมูลขาวสารแต
ละแหงจะมีหนาที่ในการใหความรูและขอมูลขาวสารสวนแหลงบุคคลทําหนาที่ในการใหขอมูลที่ถูกตองและ
ชวยประเมินขอมูล
ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวลขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ
และทําการตัดใจมูลคาของตราสินคานั้น ๆ ในขั้นตอนสุดทายอยางไร ความจริงก็คือกระบวนการประเมินผล
ขอมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจนั้นไมใชเรื่องงายหรือเปนกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว ผูบริโภคทุกคน
หรือแมกระทั่งเพียงคนเดียวจะมีกระบวนการประเมินเพื่อการตัดสินใจหลายกระบวนการดวยกัน และแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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กระบวนการประเมินของผูบริโภคสวนใหญมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมองวาผูบริโภคทําการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑโดยอาศัยจิตใตสํานึกและมีเหตุผลสนับสนุน
แนวคิดพื้นฐานบางอยางที่ชวยใหเราเขาใจกระบวนการประเมินผลของผูบริโภคไดอันดับแรก
ผูบริโภคพยายามที่จะสรางความพึงพอใจตามความตองการอยางหนึ่งของตน อันดับสอง ผูบริโภคกําลังมองหา
ผลประโยชนจากสินคา อันดับสาม ผูบริโภคมองเห็นวา สินคาแตละตัวนั้นเปนเสมือนชุดของคุณสมบัติที่มี
ความสามารถอันหลากหลายในการสงมอบผลประโยชนที่ตนไดมองหา เพื่อความพึงพอใจตามความตองการ
โดยที่คุณสมบัติตามความสนใจที่ผูซื้อมีนั้นจะมีความหลากหลายกันไปในประเภทของสินคา
ขั้นที่ 4 การตัด สินใจซื้อ ในขั้นตอนการประเมิ นผลทางเลือกนี้ ผู บริโ ภคจะสร างรู ปแบบ
ความชอบในระหวางตราสินคาตาง ๆ ที่มีอยูในทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ผูบริโภคอาจสรางรูปแบบความ
ตั้ งใจในการซื้ อไว ที่ต ราสิ น ค าที่ ช อบมากที่ สุ ด แต อาจมี 2 ป จ จั ย ที่ เ ข ามาสอดแทรกความตั้ งใจ และการ
ตัดสินใจในการซื้อ
ปจจัยตัวแรก คือ ทัศนคติของผูอื่น ทัศนคติของผูอื่นจะมีผลตอทางเลือกที่ชอบมากนอย
เทาใดขึ้นอยูกับสองปจจัยคือ
1. ความรุนแรงของทัศนคติในแงลบของผูอื่นที่มีตอทางเลือกที่พอใจของผูบริโภค
2. แรงจูงใจของผูบริโภคที่จะคลอยตามความตองการของผูอื่น ซึ่งความรุนแรงของทัศนคติ
ในแงลบของผูอื่นจะยิ่ งเพิ่มมากขึ้นในตัวผู บริโภค หากบุคคลนั้น มีความใกลชิดกับผูบ ริโภคมากจะยิ่งทําให
ผูบริโภคปรับ เปลี่ย นความตั้งใจซื้อของตนมากขึ้นตามไปดวย แตในความเปนจริ งอีก ดาน ความพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอตราสินคาหนึ่ง ๆ จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ใครบางคนที่เขาชื่นชอบในตราสินคาเดียวกันอยางมาก ละ
อิทธิพลของบุคคลอื่นจะกลายเปนสิ่งที่ซับซอนยุงยาก กรณีที่บุคคลใกลชิดของผูบริโภคมีความเห็นแตกตางกัน
ไปในขณะที่ผูบริโภคหรือผูซื้อเองก็ตองการที่จะเอาใจคนใกลชิดทุกคน
ปจจัยตัวที่ 2 คือ ปจจัยดานสถานการณที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา อาจเปนตัวทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในการตั้งใจซื้อได เชน สมชายกําลังจะถูกโยกยายจากสํานักงานเปนพนักงานขายทําใหเกิด
การซื้อผลิตภัณฑอีกอยางกลายเปนสิ่งเรงดวนกวา กลาวคือเขาตั้งใจจะซื้อบานแตเมื่อถูกยายไปเปนพนักงาน
ขายตองใชรถยนตในการประกอบอาชีพจึงตัดสินใจซื้อรถยนตแทนที่จะซื้อบานตามตั้งใจ ดังนั้นความพอใจและ
ความตั้งใจซื้ออาจไมเปนตัวคาดการณพฤติกรรมการซื้อไดอยางแนนอนสมบูรณ
การตัดสินใจของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง เลื่อนกําหนด หรือหลีกเลี่ยงการตัดสินใจซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลอยางมากจากความเสี่ยงที่คาดการณไว ซึ่งจํานวนความเสี่ยงที่คาดการณไว จะมีความหลากหลาย
ไปตามจํานวนเงินที่จายไป จํานวนความไมแนนอนของคุณสมบัติและปริมาณการซื้อและระดับความมั่นใจของ
ผูบริโภค โดยที่ผูบริโภคจะพยายามลดความเสี่ยงใหต่ําลงเปนประจําทุกวัน เชน การหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ
การรวบรวมขอมูลขาวสารจากบรรดาเพื่อน ๆ และความพึงพอใจในชื่อเสียงและการรับประกันของตราสินคา
ระดับชาติ
ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากซื้อผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณ
ตามระดับของความพอใจในระดับหนึ่งระดับใด นักการตลาดตองคอยตรวจสอบความพอใจหลังการซื้อของ
ผูบริโภคอีกดวย ไดแก กิจกรรมหลังการซื้อ การใช และการจัดการหลังการซื้อ
ความพอใจหลังการซื้อ สิ่งใดเปนตัวที่ชี้ใหเห็นวา ผูซื้อมีความพอใจอยางมาก คอ นขางพอใจหรือไม
พอใจกับการซื้อในครั้งหนึ่ง ๆ ความพอใจของผูบริโภคเปนการทํางานของความใกลชิดระหวางการคาดหวังใน
ตัวผลิตภัณฑของผูบริโภคและการทํางานของผลิตภัณฑที่คาดหวังไว ถาผลิตภัณฑไมตรงกับความคาดหวังของ
ผูบริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับความคาดหวังพวกเขาก็จะเกิดความรูสึกเฉย ๆ และ
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ถาเกินความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งขึ้น ความรูสึกเหลานี้สรางความแตกตางในแงที่วาผูบริโภค
จะกลับมาซื้อสินคาใหม และจะพูดถึงผลิตภัณฑในแงดีหรือไมดีกับบุคคลอื่นตอไปหรือไม ผูบริโภคจะสราง
รูปแบบความคาดหวังของตนตามขาวสารที่ไดรั บจากพนักงาน เพื่ อนและแหล งข อมู ลข าวสารอื่ น ๆ หาก
ชองวางระหวางความคาดหวังและการทํางานของผลิตภัณฑนั้นไมสมบูรณซึ่งจะทําใหพวกเขารูสึกไมพอใจอยาง
ยิ่งในขณะที่ ผู บ ริ โภคบางรายอาจลดช องว างดั งกล าวลงและรู สึ กไม พอใจน อยลง ความสํ าคั ญหลังการซื้ อ
ชี้ใหเห็นวาการกลาวอางถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางแทจริงและไดพิสูจนโดยผูบริโภคแลววาเปนไปได
ตามที่กลาวอางจริง ๆ พนักงานขายบางคนอาจจะกลาวถึงระดับการทํางานของผลิตภัณฑที่ต่ํากวาความเปน
จริง เพื่อใหผูบริโภคไดเรียนรูถึงความพอใจที่เกินความคาดหวังก็เปนไดเพื่อใหผูบริโภคพอใจมากขึ้นหลังการซื้อ
ไปแลวกิจกรรมหลังการซื้อ ความพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมในลําดับ
ต อมา กล าวคื อหากพวกเขาพอใจ มี โ อกาสที่ พวกเขาจะกลั บ มาซื้ อผลิ ต ภั ณฑ ดั งกล าวอี กครั้ ง นอกจากนี้
ผูบริโภคที่พอใจมีแนวโนมที่จะพูดถึงสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับตราสินคาดังกลาวกับบุคคลอื่น ๆ จนนักการตลาดกลาว
เปนเสียงเดียวกันวา “การโฆษณาที่ดีที่สุดคือการทําใหผูบริโภคพึงพอใจสูงสุดนั่นเอง”
อย างไรก็ ตาม ผูบ ริ โภคที่ ไม พอใจจะมี ป ฏิกิริย าแตกต างออกไป พวกเขาอาจจะละทิ้งหรือสงคื น
ผลิตภัณฑได โดยที่พวกเขาอาจจะมองหาขอมูลขาวสารที่จะยืนยันมูลคาระดับสูงของผลิตภัณฑดังกลาว พวก
เขาอาจจะแสดงออกตอสาธารณะชน เชน การตําหนิบริษัท ปรึกษาทนายความ หรือตําหนิใหกลุมอื่นฟง (เชน
กลุมธุรกิจสวนบุคคล หรือองคการของรัฐ ) การแสดงออกสวนบุคคล ไดแกการตัดสินใจหยุดการซื้อผลิตภัณฑ
ดังกลาว (ทางเลือกที่จะละทิ้ง) หรือการเตือนเพื่อน ๆ (การบอกกลาวโดยใชเสียง) ซึ่งหากกรณีตาง ๆ เหลานี้
เกิดขึ้นถือวานักการตลาดไมประสบความสําเร็จในการทําใหผูบริโภคพึงพอใจการใชและการจัดการหลังการซื้อ
นอกจากนี้นักการตลาดควรที่จะจับตามองวาผูซื้อไดใชหรือจัดการกับผลิตภัณฑดังกลาวนั้นอาจจะไมไดรับ
ความพอใจอยางมากเลยก็เปนได แมคําบอกเลาจากปากตอปากจะไมรุนแรงนัก หากพวกเขาไดขายผลิตภัณฑ
ดังกลาวไป ก็ทําใหยอดขายผลิตภัณฑใหมลดต่ําลง หากผูบริโภคคนพบประโยชนการใชใหมของผลิตภัณฑ
ดังกลาวนักการตลาดควรที่จะนําประโยชนการใชใหมเหลานี้มาโฆษณา

1.5กฎหมายที่เกีย่ วของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1) ความเปนมา
การริเริ่มระหวางประเทศ
การพัฒนากรอบทางกฎหมายในระดับระหวางประเทศ คณะกรรมาธิการกฎหมายการคา
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law –
UNCITRAL) ไดใหความเห็นชอบตอ ‘Model Law on Electronic Commerce’ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 85 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1996 ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเสนอกรอบทางกฎหมายที่ยอมรับผล
ทางกฎหมายของการติดตอสื่อสารดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Data Message) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภท
ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต, อีดีไอ (EDI), โทรศัพท, โทรสาร ฯลฯ เพื่อใหสมาชิกแตละประเทศนําไปปรับปรุง
กฎหมายภายในประเทศตามความเหมาะสม และมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” อีก
ดวย ดังนั้น กฎหมายตนแบบ (Model Law) จึงหาไดเปนกฎหมายระหวางประเทศไม แตเปนขอเสนอแนะ
ทางกฎหมายที่มีลักษณะกวาง เพื่อใหแตละประเทศสามารถกําหนดรายละเอียดของกฎเกณฑของตน
[ที่มา: UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to
Enactment (1996) at http://www.uncitral.org]
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การริเริ่มในประเทศ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องกฎหมายวาดวย
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) และอนุมัติโครงการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศของไทยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 และดําเนินการยก
ราง พ.ร.บ. การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ทํ า “โครงการพั ฒ นากฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ และเห็นชอบให คณะกรรมการ
เทคโนโลยี ฯ เปนศู นย กลางดําเนิ นการและประสานงานระหวางหน วยงานตางๆ ที่ กําลังดํ าเนิ นการจั ดทํ า
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 ซึ่งประกอบดวย
กฎหมาย 6 ฉบับ ไดแก1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (เดิมเรียกวา กฎหมายแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส) 2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน 4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 5.
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมามีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2542 เพื่อพิจารณารวมราง
พ.ร.บ. การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. … ที่กระทรวงยุติธรรมจัดทําขึ้น และราง พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. … เพราะมีเนื้อหาสําคัญหลายสวนที่คลายคลึงกัน จึงไดขอสรุปในการรวมรางกฎหมายทั้ง
2 ฉบับ ใหใชชื่อวา ราง พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบต อ ร า งกฎหมายฉบั บ นี้ และร า ง พ.ร.บ. ลายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ. … เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม 2543 ในชั้ น การพิ จ ารณาร า งกฎหมายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี กา สํ านั กงานฯ ได เ สนอให ร วมหลั กกฎหมายของกฎหมายทั้ ง 2 ฉบั บ และเสนอต อ
คณะรัฐมนตรี ๆ ใหความเห็นชอบและเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป เมื่อรางกฎหมายดังกลาวผานความ
เห็นชอบของรัฐสภา จึงประกาศเปนกฎหมายชื่อ วา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2544” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2545
2) หลักการสําคัญของ UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)
หลักการสําคัญของกฎหมายตนแบบนี้คือ หลักเรื่อง ‘Functional-Equivalent Approach’
หมายถึ ง การรั บ รองผลทางกฎหมายของข อความเอกสาร, การลงลายมื อชื่ อที่ จั ด ทํ าในรู ป ของข อมู ล
อิเ ล็ กทรอนิ กส เชน เดี ย วกั บ เอกสาร หนั งสื อหรื อการลงลายมื อชื่ อที่ ทําบนกระดาษ โดยพบใน มาตรา 6
(Writing), มาตรา 7 (Signature) และมาตรา 8 (Original) สาเหตุที่ทําใหหลักการขางตนเปนเรื่องสําคัญ
เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับแบบพิธีหรือเงื่อนไขของกฎหมายตางๆ คือ หลักฐานการฟองรองบังคับคดี การลง
ลายมื อ ชื่ อ และการนํ าเสนอและเก็ บ รั ก ษาข อความอย า งต น ฉบั บ “พระราชบั ญญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544” ไดนําหลักการดังกลาวมาบัญญัติไวในหลายมาตรา คือ มาตรา 8, 9, 10
ตามลําดับ
[ที่มา: UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to
Enactment (1996) at http://www.uncitral.org]
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3) สาระสําคัญของ พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
เหตุผลในการประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544”
คื อ เพื่ อ รั บ รองสถานะทางกฎหมายของข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ใ ช ใ นการทํ า ธุ ร กรรมหรื อ สั ญ ญา ให มี ผ ล
เชนเดียวกับการทําสัญญาตามหลักเกณฑที่กฎหมายปจจุบัน (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) กําหนดไว
ไดแก การทําเปนหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ การลงลายมือชื่อ กลาวคือถามีการทําสัญญาระหวางบุคคลที่ใช
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามความหมายของกฎหมายแลว กฎหมายนี้ถือวาการทํา
สัญญานั้นไดทําตามหลักเกณฑขางตนของกฎหมายแพงและพาณิชยแลว เปนผลทําใหสัญญานั้นมีผลสมบูรณ
หรือใชบังคับไดตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป นไปตามเงื่อนไขที่ กฎหมายธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด สรุ ป
เนื้อหาโดยยอ ดังนี้
หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 7 - 25)
การรั บ รองรองสถานะทางกฎหมายของข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ที่ มีการรั บ การส งผ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ (มาตรา 8)
การยอมรับผลทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส) ใหถือวาเปน
การลงลายมือชื่อตามกฎหมาย หากใชวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว (มาตรา 9)
การนําเสนอและเก็บรักษาขอความที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยางตนฉบับเอกสาร (มาตรา
10, 12)
การรับ การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 15-24)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่ทําตามวิธีการที่นาเชื่อถือ (มาตรา 25)
หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (มาตรา 26 - 31) (กรุณาดู หัวขอ 6.4 และ 6.6)
หมวด 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 32 - มาตรา 34) (กรุณาดู
หัวขอ 6.5)
หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (มาตรา 35) (กรุณาดู หัวขอ 6.7)
หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 36 - 43)
หมวด 6 บทกําหนดโทษ (มาตรา 44 - 46)
4) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตาม พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
คําวา “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” ตามพระราชบัญญัติ นี้หมายถึง “อักษร อักขระ ตัวเลข
เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เพื่ อแสดงความสัมพัน ธ ระหว างบุคคลกั บข อมู ล อิเ ล็กทรอนิ กส โดยมี วั ตถุ ประสงค เ พื่อระบุตั ว บุคคลผูเ ป น
เจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสทเี่ กี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับ
ในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น” (มาตรา 4)
จากความหมายขางตนสามารถสรุปลักษณะของ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” ตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ไดดังนี้
1. เปนอักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดในรูปของอิเล็กทรอนิกส มีความหมาย
ตางจากลายมือชื่อตามกฎหมายเดิมคือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9
2. วัตถุประสงคหรือหนาที่ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสคือ เพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 36

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น แมวาจะมีการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสขางตนก็ตาม แตลายมือชื่อฯ ที่จะถือเปน
ลายมือชื่อที่มีผลทางกฎหมาย จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ (มาตรา 9) คือ
(1) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของ
ลายมือชื่อรับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน
(2) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสราง
หรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี
ลั ก ษณะของลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ น าเชื่ อถื อ ได มีม าตราที่ เ กี่ ย วข อ งคื อ มาตรา 25,
มาตรา 26 และมาตรา 29 คูกรณีที่เกี่ยวของยังสามารถใชวิธีการใดๆ ที่เขาลักษณะและเงื่อนไขของกฎหมายได
แม ว า กฎหมายจะกํ า หนดลั ก ษณะของลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ น า เชื่ อ ถื อ ได แต ก็ ไ ม ค วรจํ า กั ด การใช
เทคโนโลยีใดโดยเฉพาะตามหลักการเรื่อง ‘Technology Neutrality’ คือการไมถือเอาเทคโนโลยีหนึ่ง
เทคโนโลยีใด เปนเกณฑพิจารณาความนาเชื่อถือวาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อีกทั้งบทบัญญัติ มาตรา 26
ก็หาไดระบุจํากัดวิธีการหนึ่งวิธีการใดไวไม
5) ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัตินี้ แบงได 3
ประเภท คือ
1. การประกอบธุรกิจประเภทที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่
2. การประกอบธุรกิจประเภทที่ตองขึ้นทะเบียน
3. การประกอบธุรกิจประเภทที่ตองไดรับใบอนุญาต
อนึ่ง แมวา พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะมีผลใชบังคับแลว แตขณะนี้ยังไมมี
การออกพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้แตอยางใด จึงยั งไมมีการกํ าหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกั บ
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” ใดวาเขากิจการประเภทใด (มาตรา 32) เกณฑที่ใชพิจารณาวาการประกอบ
ธุร กิ จ บริการเกี่ ยวกั บ ธุ รกรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิ กสจ ะเข าประเภทใด กฎหมายฉบับ นี้ ให พิจ ารณาจากความ
เหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น (มาตรา 32 วรรค 2) และยังบัญญัติเงื่อนไขการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาววา ตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหนําขอมูลที่ไดรับมาใชประกอบการพิจารณา (มาตรา 32 วรรคทาย)
ผูใหบริการออกใบรับรอง (Certification Authority – CA) สําหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
มีหนาที่อยางไรตาม พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
ผูที่ตองการประกอบธุรกิจการใหบริการออกใบรับรองสําหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตอง
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาขางตน (ขอ 6.4) และมีหนาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไวใน
มาตรา 28 ดังนี้
1. หน าที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ข องผู ใ ห บ ริ การที่ แสดงไว (เนื่ อ งจากผู
ให บ ริ การออกใบรั บรองฯ จะต องมี การออกแนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ว าด วยลายมื อชื่ ออิเ ล็ กทรอนิ กส
ตัวอยางเชน ‘Certification Practices Statement (CPS) หรือเอกสารใดๆ ทํานองเดียวกัน)
2. หนาที่ใชความระมัดระวังตามสมควรเกี่ยวกับความถูกตองและความสมบูรณของใบรับรอง
อายุใบรับรอง เปนตน
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3. หนาที่กําหนดวิธีการใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบเนื้อหาหรือสาระสําคัญของ
ใบรับรอง เกี่ยวกับการระบุผูใหบริการออกใบรับรอง, เจาของลายมือชื่อที่ระบุไวในใบรับรอง และขอมูลสําหรับ
ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชไดในขณะหรือกอนที่มีการออกใบรับรอง
4. หนาที่กําหนดวิธีการใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจดูใบรับรองได เพื่อตรวจสอบวิธีการ
ที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ , วัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง, ขอบเขตความรับผิดของผูใหบริการออกใบรับรอง, วิธีการใหเจาของลายมือชื่อสง
คําบอกกลาวเมื่อมีเหตุตามบางประการ ตามมาตรา 27 (2), บริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรอง เปนตน
5. หนาที่จัดใหมีบริการที่เจาของลายมือชื่อสามารถติดตอกับผูใหบริการออกใบรับรองใน
กรณี ตามมาตรา 27 (2) และกรณีการขอเพิกถอนใบรับรองทีท่ ันการ
6. หนาที่ใชระบบ วิธีการและบุคลากรที่เชื่อถือไดในการใหบริการ ฯลฯ
6) การยื่นคําขอ การขออนุญาต การจดทะเบียน หรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายของประชาชน
ที่ตองการติดตอกับหนวยงานของรัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
แตเดิมนั้นการยื่นคําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
ผูรองขอจะตองเดินทางมาติดตอกับหนวยงานของรัฐดวยตนเอง หรือบางกรณีอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ดําเนิ น การแทนโดยมี เ อกสารของผู มอบอํ านาจ พระราชบั ญญั ติ ฉบั บ นี้ ให การรั บ รองให ห น ว ยงานของรั ฐ
สามารถรับคําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการดําเนินการใดๆ ของประชาชนทั่วไปหรือผูประกอบ
ธุ ร กิ จ โดยผู ยื่ น คํ า ร อ งหรื อ คํ า ขอผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ยื่ น คํ า ขอในรู ป ของข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ผลที่สําคัญคือการกระทําขางตนนี้ถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมาย เชน เดียวกับการกระทําใน
รู ป แบบเดิ ม กฎหมายยั ง ระบุ ใ ห ก ารออกคํ า สั่ ง ทางปกครอง การประกาศ หรื อ การดํ า เนิ น การใดๆ โดย
หนวยงานของรัฐ สามารถกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสได กระนั้นก็ดี พระราชบัญญัตินี้กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา จึงจะถือวามีผลโดย
ชอบดวยกฎหมาย

1.6แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเกณฑการประเมิน

ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator) ของประเด็นที่ตองการประเมิน เริ่มตนจากการกําหนดตัวชี้วัด การ
เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งรวมถึงการเลือกใชชนิดของขอมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ และการกําหนด
เกณฑของตัวชี้วัด
การประเมินจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับขั้นตอนของการพัฒนาตัวชี้วัดนี้เปนสําคัญ ดังจะ
กลาวในรายละเอียดของการพัฒนาตัวชี้วัด
1. การพัฒนาตัวชี้วัด
การกําหนดตัวชี้วัด เปนการเลือกตัวแปรสําคัญที่บงบอกสภาพ หรือสภาวะของสงที่มุ งประเมินตาม
ประเด็นการประเมิน ไมวาประเด็นการประเมินจะถูกกําหนดมาดวยวิธีใดก็ตาม
เมื่อไดตัวชี้วัดแลวผูประเมินจะตองพิจารณาขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเริ่มจากการเลือกใช
ชนิดของขอมูล วาเปนขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลทุติยภูมิ ถาเปนขอมูลปฐมภูมิ จะต องมีการสรางเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยทั่วไปไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบรายงาน เปนตน เครื่องมือที่
สรางขึ้นจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนจะนําไปใชในการเก็บขอมูล สวนขอมูลทุติยภูมิ ตองมี
การตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว กอนที่จะนํามาใช
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ในแตละประเด็นอาจประกอบดวยตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว หรือมากกวาหนึ่งตัวก็ได ลักษณะของตัวชี้วัด
ที่กลาวมาขางตนจะมีลักษณะคลายกับตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรที่ถูกระบุในแตละประเด็นของการประเมิน
จะทําหนาที่ชี้วัดถึงลักษณะของโครงการนั้นๆ เมื่อการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของโครงการแลว การระบุ
ลักษณะของตัวแปรเพียงอยางเดียวยังไมสามารถตัดสินคุณคาได ถาไมมีการกําหนดระดับที่นาพอใจของตัว
แปรเสียกอน ดังนั้น ตัวชี้วัดในการประเมินจะไดจากตัวแปรในประเด็นที่ประเมิน โดยมีการกําหนดระดับที่ พึง
ประสงคของตัวแปรนั้น ซึ่งเรียกระดับที่พึงประสงควา เกณฑ ของตัวชี้วัด
2. การกําหนดเกณฑของตัวชี้วัด
งานขั้นตอไปที่แตกตางไปจากการวิจัย คือ การกําหนดเกณฑที่จะใชในการจัดระดับที่พึงประสงคของ
ตัวชี้วัดเหลานั้น เพราะการประเมินจะตองมีการจัดลําดับที่พึงประสงค หรือตัดสินคุณคาเกณฑที่นิยมใชในการ
ประเมินมี 2 ลักษณะ คือ
2.1 เกณฑสัมบูรณ หรือมาตรฐาน (Absolute Criteria) เปนการกําหนดระดับที่ควรจะมี ควรจะ
เปน หรือควรจะไดจากโครงการ การกําหนดอาจทําโดยผูจัดทําโครงการ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ประเมิน
เชน การกําหนดผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม 80% ระดับที่กําหนดขึ้นตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน มาตรฐานไม
คงที่แตจะเปลี่ยนไปตามสถานการณความคาดหวัง และเวลาที่ทําการประเมิน เชน ความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมในชนบทหางไกล จะไมแตกตางจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกรุงเทพฯ เปนตน ในทางสาธารณสุข กิจกรรมบางอยางเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัย ตองกําหนดคาที่เปนมาตรฐานอันเปนสากล การกําหนดมาตรฐานอาจทําโดย
1) มาตรฐานสากลของวิชาชีพ
2) ผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตองประเมิน ขอพึงระวัง มาตรฐานที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ อาจมีความ
ลําเอียงเนื่องจากบุคลิกภาพของผูเชี่ยวชาญได
3) การคาดหวังจากเหตุการณที่ผานมา มี 2 ลักษณะคือ
3.1) การคาดหวังเชิงคุณลักษณะ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลที่
ไดเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ ไมสามารถกําหนดคาที่เปนตัวเลขได เทคนิคที่ใชในการคาดหวัง ไดแก DELPHI,
EFR, EDFR เปนตน
3.2) การคาดหวังเชิงปริมาณ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลที่ได
เปนขอมูลเชิงปริมาณ เทคนิคที่ใชในการคาดหวังไดแก regression analysis, time series analysis เปนตน
การใชคาที่คาดหวังเปนมาตรฐาน จะเหมาะสมกวาการใชผลงานที่ผานมาโดยตรง เพราะ
ผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา ทําใหมาตรฐานจากผลงานใน
อดีตอาจไมเหมาะกับสภาพปจจุบัน
4) การเปรียบเทียบระหวางกลุมในแตละชวงเวลา แมวาการเปรียบเทีย บจะเปนวิธีการที่
เขาใจงาย แตปญหาอยูที่วาขนาดความแตกตางเทาใดจึงจะมีความหมาย
5) การใชเกณฑปกติวิสัย (norms) ที่ใชกันอยูทั่วไป เชน การใชเปอรเซนไทลที่ 50 การใช
เกณฑลักษณะนี้ ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมินเสียกอน
6) การใชลักษณะการบรรยายแผนงานของผูประเมิน (Evaluator’s Program Description,
EPD) เปนการพัฒนาตัวชี้วัด ควบคูกับการกําหนดมาตรฐานที่คาดหวังในคราวเดียวกัน ตามแนวคิดของ
Kosecoff (1989) ลักษณะเปนฟอรมที่ผูประเมินใชบันทึกสารสนเทศที่แสดงถึงความสําเร็จของแตละกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนด ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนแรกเปนเปาหมายจะแสดงทีละเปาหมาย สวนตอมาเปนงาน
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หรือกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามเปาหมาย สวนสุดทายเปนเกณฑหรือเปาหมายที่แสดงถึงความสําเร็จของแต
ละกิจกรรม
2.2 เกณฑสัมพัทธ (Relative Criteria) ในบางกรณีผูประเมินไมสามารถกําหนดเกณฑสัมบูรณได
จําเปนตองเทียบเคียงจากโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และเปนโครงการที่จัดวาประสบความสําเร็จ ที่
สําคัญจะตองเปนโครงการที่ยอมรับกันวามีคุณภาพเหมาะสมที่จะนํามาเปรียบเทียบ หรืออาจเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานภาพเดิมกอนเริ่มโครงการ
3. การประเมินโครงการ (Project Evaluation) และตัวชี้วัดที่สําคัญ
ในการประเมินโครงการ ประเด็นที่สําคัญของการประเมิน คือตองการทราบความสําเร็จของโครงการ
แต ความสํ าเร็จ ของโครงการในที่นี้ ไม ใชเ พีย งการบรรลุเ ป าหมายเท านั้ น การพิจ ารณาถึ งความสํ าเร็ จของ
โครงการตางๆ ในประเทศไทย ควรมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนดวยกันคือ
3.1 การจัดทําแผนงานหรือโครงการ
3.2 การบริหารงานโครงการ
3.3 ผลที่ไดซึ่งแบงเปนผลโดยตรงและผลกระทบของโครงการ
ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator) ของประเด็นที่ตองการประเมิน เริ่มตนจากการกําหนดตัวชี้วัด การ
เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งรวมถึงการเลือกใชชนิดของขอมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการกําหนด
เกณฑของตัวชี้วัด
การประเมินจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับขั้นตอนของการพัฒนาตัวชี้วัดนี้เปนสําคัญ ดังจะ
กลาวในรายละเอียดของการพัฒนาตัวชี้วัด
1. การพัฒนาตัวชี้วัด
การกําหนดตัวชี้วัด เปนการเลือกตัวแปรสําคัญที่บงบอกสภาพ หรือสภาวะของสงที่มุงประเมินตาม
ประเด็นการประเมิน ไมวาประเด็นการประเมินจะถูกกําหนดมาดวยวิธีใดก็ตาม
เมื่อไดตัวชี้วัดแลวผูประเมินจะตองพิจารณาขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเริ่มจากการเลือกใช
ชนิดของขอมูล วาเปนขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลทุติยภูมิ ถาเปนขอมูลปฐมภูมิ จะตองมีการสรางเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยทั่วไปไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบรายงาน เปนตน เครื่องมือที่
สรางขึ้นจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนจะนําไปใชในการเก็บขอมูล สวนขอมูลทุติยภูมิ ตองมี
การตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว กอนที่จะนํามาใช (เชาว อินใย, 2555;
สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2553)
ในแตละประเด็นอาจประกอบดวยตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว หรือมากกวาหนึ่งตัวก็ได ลักษณะของตัวชี้วัด
ที่กลาวมาขางตนจะมีลักษณะคลายกับตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรที่ถูกระบุในแตละประเด็นของการประเมิน
จะทําหนาที่ชี้วัดถึงลักษณะของโครงการนั้นๆ เมื่อการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของโครงการแลว การระบุ
ลักษณะของตัวแปรเพียงอยางเดียวยังไมสามารถตัดสินคุณคาได ถาไมมี การกําหนดระดับที่นาพอใจของตัว
แปรเสียกอน ดังนั้น ตัวชี้วัดในการประเมินจะไดจากตัวแปรในประเด็นที่ประเมิน โดยมีการกําหนดระดับที่พึง
ประสงคของตัวแปรนั้น ซึ่งเรียกระดับที่พึงประสงควา เกณฑ ของตัวชี้วัด (ประพิณ วัฒนกิจ, 2542)
2. การกําหนดเกณฑของตัวชี้วัด (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2553)
งานขั้นตอไปที่แตกตางไปจากการวิจัย คือ การกําหนดเกณฑที่จะใชในการจัดระดับที่พึงประสงคของ
ตัวชี้วัดเหลานั้น เพราะการประเมินจะตองมีการจัดลําดับที่พึงประสงค หรือตัดสินคุณคาเกณฑที่นิยมใชในการ
ประเมินมี 2 ลักษณะ คือ
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2.1 เกณฑสัมบูรณ หรือมาตรฐาน (Absolute Criteria) เปนการกําหนดระดับที่ควรจะมี ควรจะ
เปน หรือควรจะไดจากโครงการ การกําหนดอาจทําโดยผูจัดทําโครงการ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ประเมิน
เชน การกําหนดผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม 80% ระดับที่กําหนดขึ้นตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน มาตรฐานไม
คงที่แตจะเปลี่ยนไปตามสถานการณความคาดหวัง และเวลาที่ทําการประเมิน เชน ความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมในชนบทหางไกล จะไมแตกตางจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกรุงเทพฯ เปนตน ในทางสาธารณสุข กิจกรรมบางอยางเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัย ตองกําหนดคาที่เปนมาตรฐานอันเปนสากล การกําหนดมาตรฐานอาจทําโดย (เชาว อิน
ใย, 2555; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554)
1) มาตรฐานสากลของวิชาชีพ
2) ผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตองประเมิน ขอพึงระวัง มาตรฐานที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ อาจมีความ
ลําเอียงเนื่องจากบุคลิกภาพของผูเชี่ยวชาญได
3) การคาดหวังจากเหตุการณที่ผานมา มี 2 ลักษณะคือ
3.1) การคาดหวังเชิงคุณลักษณะ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลที่
ไดเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ ไมสามารถกําหนดคาที่เปนตัวเลขได เทคนิคที่ใชในการคาดหวัง ไดแก DELPHI,
EFR, EDFR เปนตน
3.2) การคาดหวังเชิงปริมาณ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลที่ได
เปนขอมูลเชิงปริมาณ เทคนิคที่ใชในการคาดหวังไดแก regression analysis, time series analysis เปนตน
การใชคาที่คาดหวังเปนมาตรฐาน จะเหมาะสมกวาการใชผลงานที่ผานมาโดยตรง เพราะ
ผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา ทําใหมาตรฐานจากผลงานใน
อดีตอาจไมเหมาะกับสภาพปจจุบัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554)
4) การเปรียบเทียบระหวางกลุมในแตละชวงเวลา แมวาการเปรียบเทียบจะเปนวิธีการที่
เขาใจงาย แตปญหาอยูที่วาขนาดความแตกตางเทาใดจึงจะมีความหมาย
5) การใชเกณฑปกติวิสัย (norms) ที่ใชกันอยูทั่วไป เชน การใชเปอรเซนไทลที่ 50 การใช
เกณฑลักษณะนี้ ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมินเสียกอน
6) การใชลักษณะการบรรยายแผนงานของผูประเมิน (Evaluator’s Program Description,
EPD) เปนการพัฒนาตัวชี้วัด ควบคูกับการกําหนดมาตรฐานที่คาดหวังในคราวเดียวกัน ตามแนวคิดของ
Kosecoff (1989) ลักษณะเปนฟอรมที่ผูประเมินใชบันทึกสารสนเทศที่แสดงถึงความสําเร็จของแตละกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนด ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนแรกเปนเปาหมายจะแสดงทีละเปาหมาย สวนตอมาเปนงาน
หรือกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามเปาหมาย สวนสุดทายเปนเกณฑหรือเปาหมายที่แสดงถึงความสําเร็จของแต
ละกิจกรรม
2.2 เกณฑสัมพัทธ (Relative Criteria) ในบางกรณีผูประเมินไมสามารถกําหนดเกณฑสัมบูรณได
จําเปนตองเทียบเคียงจากโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และเปนโครงการที่จัดวาประสบความสําเร็จ ที่
สําคัญจะตองเปนโครงการที่ยอมรับกันวามีคุณภาพเหมาะสมที่จะนํามาเปรียบเทียบ หรืออาจเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานภาพเดิมกอนเริ่มโครงการ (สมคิด พรมจุย, 2552)
3. การพัฒนาตัวชี้วัดและการกําหนดเกณฑ
เปนที่ทราบกันดีแลววา ในแตละประเด็นของการประเมิน มีตัวชี้วัดที่สามารถบงบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ประเด็นนั้นไดหลายตัวดวยกัน ปญหาที่สําคัญของขั้นตอนนี้ คือการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่ดี ซึ่งมีลักษณะดังนี้
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1) สอดคลองกับประเด็นที่ตองการประเมิน
ความสอดคลองของตัวชี้วัดกับประเด็นการประเมิน สามารถพิจารณาไดดังนี้
1.1) ความตรง (Validity) ตัวชี้วัดจะตองตรงและครอบคลุมตามประเด็นการประเมิน เชน
การประเมินความสําเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดที่ใชจะตองสะทอนความสําเร็จและครอบคลุมองคประกอบของ
ความสําเร็จ ไดแก การบรรลุผลเบื้องตนของโครงการ (ในแงเวลา, งบประมาณ, ปริมาณงานที่เสร็จและพื้นที่ที่
ไดรับผล) การบรรลุผลเบื้องตนของโครงการและผลที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย (ในแงความพอเพียง ความ
ทั่วถึงและความพึงพอใจ)
1.2) ความเที่ยง (Reliability) ตัวชี้วัดจะตองใหคาจากการวัดที่นาเชื่อถือหรือใหคาที่คงที่
ในชวงเวลาเดียวกัน ถาทําการวัดซ้ํา เชน เวลา (วัน/เดือน/ป) ที่เสร็จ, งบประมาณ (บาท) ที่ใช เปนตน
2) เปนรูปธรรมทําใหสามารถวัดหรือสังเกตได โดยตัวชี้วัดที่จะตองมีความชัดเจน สามารถวัด
หรือสังเกตได เชน สั ดส วนของปริมางานที่ เสร็จ , สัด สว นของพื้น ที่ที่ไดรั บผลของโครงการ ร อยละของ
กลุมเปาหมายที่มีรายไดสูงขึ้น
3) ไดรับการยอมรับจากผูใชผลงานประเมิน โดยตัวชี้วัดจะตองเปนที่ยอมรับของผูรู ผูเกี่ยวของ
และผูใชผลการประเมิน
เมื่อไดตัว ชี้วัด แลว ขั้นตอนถั ดมาเปนการพิ จารณาถึงวิธีการที่จ ะได ขอมู ลนั้น กอนอื่นจะตอง
ทราบวาขอมูลที่ตองการในตัวชี้วัดเปนขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ถาเปนขอมูลปฐมภูมิ งานที่สําคัญเห็นจะ
ไดแกการสรางเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย แตถาเปนขอมูลทุติยภูมิ จะตองมีการ
ตรวจสอบความถูกตองเสียกอนที่จะนํามาใช
ถัดมาเปนการกําหนดเกณฑของตัวชี้วัด การกําหนดเกณฑที่เหมาะสมยอมขึ้นกับสถานที่ เวลา
และสถานการณ เกณฑ ทางสั ง คมส ว นใหญ ไ ม ส ามารถระบุ เ ป น เกณฑ ถาวรตายตั ว เนื่ องจากภายใต ก าร
ดําเนินงานโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
ดังนั้นเกณฑที่ดีควรมีลักษณะ
1) มีความทาทายและเปนไปได เกณฑที่ดีจะตองเปนความคาดหวังอันทาทายและอยูในวิสัยที่จะ
บรรลุตามความคาดหวังนั้นได
2) สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เกณฑสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
สภาพสังคมและสถานการณ เชน เมื่อมีการบรรลุตามเกณฑในระดับหนึ่งแลว อาจมีการตั้งเกณฑที่มีมาตรฐาน
ที่สูงยิ่งขึ้นไป
4. เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) (สุวิมล ติรกานันท, 2550)
Scoring Rubric คื อเกณฑการใหคะแนนที่ถูกพั ฒนาโดยผู ประเมิน ที่ใชวิเ คราะหผ ลงานหรื อ
กระบวนการที่ไดพยายามสรางขึ้น การประเมินผลงานจะมี 2 ลักษณะคือ ผลงานที่ไดจากกระบวนการของการ
ดําเนิน งาน และกระบวนการที่ใชเพื่ อใหเ กิด ผลงาน จะประเมิน ในลักษณะใดขึ้นอยูกับจุ ดมุ งหมายในการ
ดําเนินงาน อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได ผูประเมินจะตองตัดสิน
คุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของการดําเนินงานแตละงานที่มีระดับที่แตกตางกันหลายระดับ
ระดับที่แตกตางกันอาจจะเปนระดับคุณภาพของชิ้นงานที่ไดสรางขึ้น หรือระดับของกระบวนการตาง ๆ ที่การ
ดําเนินงานแตละคนไดใชเพื่อใหเกิดผลงาน
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เพื่อใหการตัดสินใจสอดคลองกับการดําเนินงาน ผูประเมินจะตองใชเกณฑในการประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงาน เกณฑอาจจะอยูในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ อาจจะมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) หรือแบบตรวจสอบ (Checklist) โดยปกติจะใช Rubric ในการประเมินจุดประสงคการเรียนรูเดียวหรือ
ส ว นใดส ว นหนึ่ งของงานปฏิ บั ติ แต ก ารปฏิ บั ติ งานที่ มีซั บ ซ อ น ผู ป ระเมิ น จะต อ งประเมิ น จุ ด ประสงค การ
ดําเนิ นงานที่หลากหลายและประเมินหลาย ๆ สว นของการปฏิบัติ นั่นคื อผูประเมิ นจะต องมี เ กณฑการให
คะแนนที่ มากมายเพื่อให เหมาะกั บ จุด ประสงค การเรี ยนรูที่แตกต างกั น หรื อเหมาะกับ แตล ะส วนของการ
ปฏิบัติงาน การใหคะแนนจะอยูในรูปของตัวเลข โดยปกติจะเปน 0-3 หรือ 1-4 ในแตละระดับของคะแนนจะ
ขึ้นอยูกับระดับของคุณภาพของงาน ดังนั้นตัวเลข 4 อาจจะหมายถึงระดับคุณภาพสูงสุด เลข 3 เปนระดับ
คุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแตละระดับจะตองใชการอธิบาย (Rubric) ดังนั้นในแตละระดับคะแนน
จะตองอธิบายเปนภาษาที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานในระดับนั้น
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) มีความสําคัญอยางไร
การประเมินศักยภาพของการดําเนินงานโดยใหลงมือปฏิบัตินั้น ไมมีคําเฉลยหรือคําตอบถูกที่แนชัดลง
ไปเหมือนแบบทดสอบเลื อกตอบ การประเมิ น ผลงานที่ได ล งมือปฏิ บั ติจึ งมี ความจํ าเป น ที่ จะต องประเมิ น
คุณภาพของงานอยางเปนปรนัย ซึ่งมันเปนการยากที่จะทําได และไดคนพบการสรางเกณฑการใหคะแนนหรือ
rubric ขึ้นมาเพื่อกําหนดแนวทางในการตัดสินอยางยุติธรรม และปราศจากความลําเอียง (ชูชัย สมิทธิไกร,
2556; ประพิณ วัฒนกิจ, 2542)
Rubric จะตองมีความชัดเจนในเกณฑการใหคะแนนอยางพอเพียงถึงขนาดที่ผูประเมิน 2 คน
สามารถใช Rubric เดียวกันประเมินชิ้นงานของผูเรียนชิ้นเดียวกันแลวใหคะแนนไดตรงกัน ระดับของความ
สอดคลองในการใหคะแนนของผูประเมิน 2 คนที่ประเมินอย างเปน อิสระจากกันจะเรียกว า ความเชื่อมั่ น
(Reliability) ของการประเมิน (ประพิณ วัฒนกิจ, 2542; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555)
องคประกอบของเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)
Scoring rubric มีหลายองคประกอบ ในแตละองคประกอบก็มีประโยชน มีความสําคัญ องคประกอบ
มีดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556)
1. จะมีอยางนอย 1 คุณลักษณะหรือ 1 มิติที่เปนพื้นฐานในการตัดสินผูเรียน
2. การนิยามและการยกตัวอยางจะตองมีความชัดเจนในแตละคุณลักษณะหรือมิติ
3. มาตราการใหคะแนนจะตองเปนอัตราสวนกันในแตละคุณลักษณะหรือมิติ
4. จะตองมีมาตรฐานที่เดนชัดในแตละระดับของการใหคะแนน
ในแตละระดับการใหคะแนนจะตองมีความชัดเจนในการนิยม และความกวางของระดับคะแนนไม
ควรเกิน 6 ถึง 7 ระดับ ถามีระดั บของการใหคะแนนกวางมากเกินไปจะมีความลําบากในการตัดสินความ
แตกต างในแต ละระดั บ เช น ความกว างคะแนนเป น 100 ทําใหย ากที่จ ะอธิบ ายวาคะแนน 81 มีคุณภาพ
แตกตางจาก 80 หรือ 82 อยางไร และจะทําใหความสอดคลองของการประเมินดวยผูประเมินหลายคนลดลง
ไป การจะกําหนดความกวางของการใหคะแนนเปนเทาไหรนั้น จะตองมีความเหมาะสมและมีความชัดเจนใน
การนิยามที่ครอบคลุมตั้งแต แยที่สุด (poor) จนถึงดีเลิศที่สุด (excellent) (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554)
ชนิดของเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555; สุวิมล ติรกานันท, 2550)
Scoring Rubric มีอยู 3 ชนิดคือ
1. Holistic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไมไดแยกสวนหรือแยก
องคประกอบการใหคะแนน คือจะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น (Baker & Eva; 1993)
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2. Analytic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนที่แยกสวนหรือองคประกอบคุณลักษณะของผลงาน
หรือกระบวนการ แลวนําแตละสวนหรือองคประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเปนคะแนนรวม
3. Annotated Holistic Rubrics ผูประเมินจะประเมินแบบ holistic rubrics กอนแลวจึงประเมิน
แยกสวนอีกบางคุณลักษณะที่เดน ๆ เพื่อใชเปนผลสะทอนในบางคุณลักษณะของผูเรียน
การใหคะแนนแบบ holistic rubrics ใชไดงายและใชเพียงไมกี่ครั้งตอผูเรียน 1 คน จะเปนการ
ประเมินในภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนการใหคะแนนแบบ analytic rubrics จะใช
บอยครั้งโดยจะประเมินแยกในแตละคุณลักษณะของงาน ซึ่งการประเมินแบบนี้จะมีประโยชนเมื่อสนใจจะ
วินิจฉัยหรือชวยเหลือผูเรียนวามีความรูความเขาใจในแตละสวนหรือแตละคุณลักษณะของการปฏิบัติงานนั้น ๆ
หรือไม ซึ่งจะมีสวนใหครูไดชวยเสริมสร างหรือพัฒนาการเรียนรูในแตละคุณลักษณะของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555; ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554)
สวนแบบ annotated rubrics จะรวมขอจํากัดของ holistic และ analytic ไวดวยกัน เริ่มดวย
การประเมินในภาพรวมของการปฏิบัติงานดวย holistic แลวผูประเมินเลือกประเมินอีกเพียงบางคุณลักษณะ
ของงานแบบ analytic ซึ่งการประเมินเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมิน
แบบ holistic ประโยชนก็คือจะมีความรวดเร็วในการประเมินและเปนการใหผูประเมินไดเลือกประเมินเฉพาะ
บางคุ ณลักษณะที่ โดดเด น เพี ย งไม กี่องคป ระกอบเพื่ อเป นผลสะท อน (feedback) ให แก ผู เรี ย น แตไม มี
ประโยชน ในการวินิ จฉั ยผู เรีย นว าบกพรองในคุณลักษณะใด เพราะหลาย ๆ คุณลั กษณะไม ไดถูกประเมิ น
(สมคิด พรมจุย, 2552)
สรุป
การพัฒนาตัวชี้วัดไดมาจากตัวแปรในประเด็นของการประเมิน จากนั้นกําหนดเกณฑที่พึงประสงคของ
ตัวชี้วัด เกณฑที่ใชกันทั่วไปมี 2 ชนิด คือ เกณฑสมบูรณหรือมาตรฐาน และเกณฑสัมพัทธ ซึ่งเกณฑเหลานี้อาจ
ไดมาตรฐานสากล ผูเชี่ยวชาญ การคาดหวังสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต การเปรียบเทียบระหวางกลุม การใชเกณฑ
ปกติวิสัย และการใชการบรรยายงานของผูประเมิน (Evaluator’s Program Description, EPD) ขั้นตอน
ตอมาเปนการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลถูกตอง
ในการประเมินโครงการ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ สามารถพิจารณากําหนดได 3
สวน คือ
1. การประเมินตัวแผนหรือโครงการ มีตัวชี้วัดไดแก ความชัดเจนของโครงการ ความสอดคลอง ความ
เหมาะสม ความซับซอนและการประสานงาน
2. การประเมินการบริหารโครงการ แบงตัวชี้วัดเปน 2 สวน คือ สวนของเจาหนาที่ ไดแก ปจจัยความ
พรอมในการดําเนินงาน และการดําเนินงาน สวนของประชาชน ไดแก การยอมรับ และการมีสวนรวม
3. การประเมินผลโครงการ แบงเปนผลทางตรงและผลทางออม ผลทางตรงไดแก การบรรลุผล
เบื้องตน และการบรรลุจุดมุงหมาย สวนผลทางออมจะขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ
3) ไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติงาน ผูประเมิน และผูใชผลการประเมิน เกณฑที่ดีจะตองเปนที่
ยอมรับจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูร/ู ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติ ผูประเมิน และผูใชผลการประเมิน

1.7

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)

ที่ปรึกษาไดทําการศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี้
จารุพรรณ มหาสุคนธ (2544) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจํานวน 400 คน โดยสวนใหญยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต
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(80%) ที่เคยซื้อมีเพียงสวนนอยเทานั้น (20%) ซึ่งปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับกลุมที่เคยซื้อและไมเคยซื้อสินคาและบริการ เปนความคิดเห็นที่ไม
แตกตางกันอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานปจจัยจําเปนของผูบริโภคและดานอรรถประโยชนของผูบริโภค
สวนดานภาพลักษณของสินคาและบริการพบวามีความคิดเห็นที่แตกตางกัน คือ กลุมที่เคยซื้อสินคามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก แตกลุมที่ไมเคยซื้อสินคามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ธนัชญา กองใจ (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การศึกษาปจจัยทางดานเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลน ไดแก ดานการเขาใชเว็บไซตดานขีดความสามารถในการคนหาขอมูล
ดานทางเลือกในการซื้อ และดานการปอนกลับภายหลังการซื้อ สําหรับดานขีดความสามารถในการประเมินผล
ขอมูลภายในเว็บไซต ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลน สวนการศึกษาปจจัยดานความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลน ไดแก ดานความนาเชื่อถือ
ของเว็บไซตขายสินคาและบริการออนไลนและดานเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
พรชัย นพพรถิรชัย (2550) ไดศึกษาแนวโนมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคทัศนคติ
และปญหาอุปสรรคในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยการรับรูถึง
ความยากงายในการซื้อสินคา การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากการซื้อสินคา และการรับรูถึงความปลอดภัยใน
การซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยมีความสัมพันธเชิงบวก สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูถึงประโยชน
ในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยการรับรูถึงความงายในการซื้อสินคาและการรับรูถึงความ
ปลอดภัยโดยมีความสัมพันธเชิงบวกเชนเดียวกันและทัศนคติในการซื้อสินคากับแนวโนมในการซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ตมีความสัมพันธเชิงบวก
สิริกุล หอสถิตยกุล (2543) ไดศึกษาความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของ
ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ คือความ
ปลอดภัยและความนาเชื่อถือของวิธีการชําระเงิน ซึ่งวิธีการชําระเงินของผูที่เคยซื้อสินคาสวนใหญชําระเงินดวย
บัตรเครดิต สําหรับปญหาในการสั่งซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต คือ ขาดความเชื่อมั่นในระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส สวนผูที่ไมเคยเขาเว็บไซตที่ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ ต
พบวาสวนใหญมีเหตุผลคือไมสนใจการสั่งซื้อสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ต โดยชองทางการเขาสูเว็บไซตที่มี
การขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต คือ จากการเชื่อมโยงจากเว็บไซตเอกชน รองลงมาคือ จากคํา
ชักชวนหรือแนะนําจากคนรูจัก
สุวลักษณ นันทวงศ (2545) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสิ นคาของผูบริโภคผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตจํานวน 400 คน แบงเปนผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 150 คน
และผูบริโภคที่ไมเคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 250 คน ผลการศึกษาพบวาการยอมรับนวัตกรรม
การรั บ รู ภ าพลั ก ษณ ข องเว็ บ เพจและการั บ รู ร ะบบการจั ด การกั บ ความเสี่ ย งมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผู บริโภคผานเครือขายอิ นเทอรเน็ต ซึ่งการยอมรับนวั ตกรรมสามารถพยากรณ
พฤติกรรมการซื้ อสินคาของผูบ ริโภคผานเครือขายอินเทอรเ น็ต กลุมผูบริโภคที่เคยซื้อสินค าผานเครือขาย
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อินเทอรเน็ตมีความแตกตางกับกลุมผูบริโภคที่ไมเคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับการยอมรับ
นวัตกรรมและการรับรูระบบการจัดการกับความเสี่ยง สวนการรับรูภาพลักษณของเว็บเพจ พบวากลุมผูบริโภค
ที่เคยซื้อ และไมเคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไมมีความแตกตางกัน
ลินดา หลวงมาลัย (2554) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเชื่อในการไววางใจใน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของเว็บไซตสิรินดาสตอรี่ที่มีตอเจตนาในการไววางใจของผูเขาชม โดยหนึ่งในเจตนาที่
สนใจศึกษา คือ การใชขอมูลจากเว็บไซตเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากผูเขาชมทําการตัดสินใจซื้อหนังสือ
โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนผานเว็ บไซตสิรินดาสตอรี่และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 200 ราย ดวยวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก แลวนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชสถิติความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย การทดความแตกตางคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหสหสัมพันธและ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
95 และเพศชายรอยละ 5 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป ซึ่งคิดเปนรอยละ 54.5
รองลงมา คือ อายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งคิดเปนรอยละ 26.5 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งคิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมา คือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งคิดเปนรอยละ
21.5 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้นประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.0
รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 24.5 สวนในดานรายรับผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายรับ
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาคือ มีรายรับตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
คิดเปนรอยละ 31.5
ณัฐสพันธ เผาพันธุ (2551) ศึกษาปจจัยการสรางแรงจูงใจตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
ทางเว็บไซต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความตั้งใจของผูบริโภคตอการใชเว็บไซตเพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล(Theory of Reasoned Action:
TRA) และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) โดยทําการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 2,000 คน และใชการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) ทดสอบความความสัมพันธระหวางความตั้งใจและตัวแปรที่คาดจะมี
อิทธิพลทีละตัวแปร ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาและบริการผานเว็บไซตอยางมี
นัยสําคัญคือ
1) การคลอยตามสิ่งอางอิง (r=.617, sig=.000)
2) ความไววางใจตอเว็บไซต (r=.600, sig=.000)
3) เจตคติที่มีตอเทคโนโลยี (r=.597, sig=.000)
4) การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน (r=.489, sig=.000)
5) การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงาน (r=.056, sig=.000)
นอกจากนี้ยังไดใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรทั้งหมด พบวา มีเพียงตัวแปร 4 ตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมความตั้งใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต (F=358.19, sig=.000)
วินิพันธ ขันประมาณ (2549) ศึกษาขอมูลการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจ ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อเปรียบเทียบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจ
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ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในอําเภอเกาะสมุย โดยจําแนกตามคุณลักษณะของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ไดแก รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และ
ทุนจดทะเบียน รวมทั้ง ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของธุรกิจในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในอําเภอ เกาะสมุย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ผูประกอบการระดับผูบริหาร/ผูจัดการ/
เจาของกิจการ ของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย จํานวน 355 คน จากธุรกิจ 3 ประเภท
ไดแก ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจตัวแทนจําหนายและนําเที่ยว และ ธุรกิจสินคาที่ระลึก เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one
way ANOVA)
ผลการวิ จั ย พบว า ความคิ ด เห็ น ของผู ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การทํ า พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวม อยูในระดับมากในทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานประสิทธิภาพ
ของพนักงานมากสุด รองลงมา คือ การสรางความสัมพันธกับลูกคา ดานเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนาเว็บไซต และการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
และทุนจดทะเบียน พบวา ไมแตกตางกัน ปญหาและอุปสรรคในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จากการศึกษาพบวา มีความคิดเห็นตอปญหาและ
อุปสรรค ดานความไมปลอดภัยของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขาดความรู
ความเขาใจในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ปราโมทย ลือนาม. (2541) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและเจตคติของผูใชอินเทอรเน็ตในการซื้อ
สินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต ผลการศึกษาพบวากลุมผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนชายมากกวาหญิง และ
มีอายุในชวง 20-29 ป มากทีส่ ุด ผูใชสวนใหญคิดวาการรับรูขอมูลขาวสารและโฆษณาบนอินเทอรเน็ตเปนเหตุ
จูงใจในการสั่งซื้อจากแหลงชองทางการจัดจําหนายอื่นในภายหลัง เหตุผลสําคัญที่สุดในการสั่งซื้อสินคาทาง
อินเทอรเน็ต คือ สะดวก รองลงมาคือ ประหยัดเวลา และเหตุผลที่ไมสั่งซื้อสินคาทางอิ นเทอรเน็ต คือไมมั่นใจ
ในระบบการชําระเงิน รองลงมาคือไมมั่นใจในระบบการจัดสง และรายการสินคาและบริการที่ผูใชอินเทอรเน็ต
สนใจมากที่ สุด คื อ ศูน ยบ ริการข อมู ล รองลงมาเป นศิ ลปะ ดนตรี เพลงและภาพยนตร และการท องเที่ ย ว
โรงแรมและรีสอรท ตามลําดับ จากการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและเจตคติของผูบริโภค
ต อ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง จะเป น ผลสะท อ นส ว นหนึ่ ง ไปสู พ ฤติ ก รรมของผู ป ระกอบการพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน
ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความรูความเขาใจและพฤติกรรมของผูใช
อิ น เทอร เ น็ ต คนไทย ที่ มี ต อ การพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผลการศึ ก ษาพบว า ผู ที่ เ คยใช บ ริ ก ารพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสและผูที่ไมเคยใช มีระดับความรูความเขาใจที่ไมแตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคลอันไดแกเพศ
ไม ใ ช ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ระดั บ ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธคือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได สวนพฤติกรรมการใชนั้น พบวากลุมตัวอยางที่
เคยใช นิ ยมซื้ อสิ น ค าจากเว็ บ ไซต ต างประเทศ โดยซื้ อหนั งสื อและสิ่ งพิ มพ เ ป น อั น ดับ หนึ่ ง และแม ว ากลุ ม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจสูงถึง ปานกลาง แตสวนใหญไมนิยมซื้อสินคาหรือบริการผานการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้เพราะ ไมมั่นใจในระบบการชําระเงินและการรักษาขอมูลความลับสวนบุคคล จากผล
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การศึกษาในเรื่องนี้จะทําใหทราบถึงสถานภาพของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยวา เปนอยางไรใน
ชวงเวลาที่ไดทําการศึกษา ซึ่งความรูความเขาใจของผูใชอินเทอรเน็ตจัดวาเปนสิ่งสําคัญมากตอการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังเปนแนวทางหนึ่งในการชวยรางแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อ
ชวยใหแบบสอบถามมีความรัดกุมและครอบคลุมปจจัยตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
สุปราณี จริยะพร. (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นและยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศึกษา
เฉพาะกรณีผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวาเพศและการศึกษา ไมมีผล
ตอความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอายุและรายได ไมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับพาณิชย
อิเล็ กทรอนิกส แตมีผ ลตอการยอมรับพาณิช ยอิเ ล็กทรอนิ กส อาชี พ มี ผลต อความคิ ดเห็ นและการยอมรั บ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เวลาเฉลี่ยที่ใชอินเทอรเน็ต มีผลตอความคิดเห็นกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตไมมีผล
ตอการยอมรับพาณิช ยอิเล็กทรอนิกสของบุคคล อายุ การใชอินเทอรเ น็ตและการซื้อสิน คาและบริการผาน
Direct Mail มีผลตอความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของบุคคล การเคยซื้อสินคาและ
บริการผานอินเทอรเน็ต ไมมีผลตอความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและความคิดเห็นของ
บุคคลที่ มีต อพาณิ ชย อิเ ล็ กทรอนิ กส มี ความสั มพั น ธ กับ การยอมรั บ พาณิช ย อิเ ล็กทรอนิ กส จากการศึ กษา
งานวิจัยในเรื่องนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีรายละเอียดการคนควาบางสวนของงานวิจัยฉบับนี้ที่ใหขอ เสนอแนะนําเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของ
การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่จะเปนประโยชนตอการศึกษาใหกวางขวางและกอใหเกิดประโยชนมากขึ้น
ตอไป
ธเนศ ผดุงสัตยวงศ . (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและเจตคติของผูใชอินเทอรเน็ตที่มีตอ
ความเชื่อมั่นของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยสํารวจผูใชบริการอินเทอรเน็ตในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา พบวาผูใชบริการอินเทอรเน็ตนั้นมีจํานวนผูที่เคยซื้อสินคาหรือบริการผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตในอัตราสวนที่นอยมาก โดยเหตุผลสําคัญของผูที่ไมซื้อสินคาและบริการนั้น เพราะไม
มั่น ใจในความปลอดภั ย และบางส ว นยั งคิด ว ายั งไม มีความจํ าเป น แต สํ าหรั บเจตคติ เกี่ ย วกั บ ปจ จั ยที่ กลุ ม
ตั ว อย า งทั้ ง สองกลุ ม คิ ด ว า จะสามารถช ว ยเพิ่ ม ความมั่ น ใจนั้ น คื อ การมี ก ฎหมายรองรั บ การพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส
สุริยะ วงศเจริญ. (2545) ไดศึกษาวิจัยเรื่องธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในทัศนะของผูประกอบการ
ผลการวิ จั ย พบว า ลั กษณะการดํ าเนิ น งานโดยทั่ ว ไปของการประกอบการธุ ร กิจ พาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส ใน
ประเทศไทย สวนใหญจดทะเบียนโดเมน .com มีระยะเวลาเปดดําเนินงานมาแลว 1-2 ป ทุนจดทะเบียนใน
การจัดตั้งเว็บไซตนอยกวา 500,000 บาท มีการลงทุนดานฮารดแวร ต่ํากวา 200,000 บาท ดานซอฟตแวรต่ํา
กวา 200,000 บาท ดานบุคลากรต่ํากวา 200,000 บาท ดําเนินธุรกิจระหวางผูผลิตกับผูบริโภค (B-to-C) โดย
การผลิตหรือขายสินคาที่จับตองได การจัดตั้งมีทั้งสถานประกอบการและหนารานบนอินเทอรเน็ต การจัดตั้ง
เว็บไซตใชวิธีเชาพื้นที่จากผูใหบริการ เขียนโปรแกรมในการสรางเว็บไซตและระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นมาใชเอง ระบบอิเล็กทรอนิกส ยังไมครบมีระบบการชําระเงินเปนหลัก ภาษาหลักใชเปนภาษาไทย วิธีการ
จัดสงสินคาใชการบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทย การชําระเงินใชวิธีการโอนเงินโดยผานทางธนาคาร
โดยลูกคาเปาหมายหลักซึ่งเปนลูกคาภายในประเทศ บุคลากรที่มีสวนรวมในการประกอบการนอยกวา 5 คน มี
ค าใช จ ายประจํ าในส ว นของเงิ น เดื อนน อยกว า 50,000 บาท และมี คาใช จ ายประจํ าในส ว นของระบบ
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คอมพิวเตอรและเครือขายตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท รายไดมาจากการขายสินคาและบริการ การนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชจะสงผลใหรายไดเพิ่มขึ้นตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท
ยิ่งทิพย พัฒนภิญญ. (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและเจตคติของผูประกอบการตอการทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จากผลการศึ กษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบธุรกิจในรู ป
บริษัทจํากัด และประธุรกิจที่กลุมตัวอยางนิยมทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแกการขายอุปกรณคอมพิวเตอร
และซอฟต แวร วัตถุ ประสงค ในการทํา พาณิช ยอิเล็ กทรอนิ กส ของกลุมตัวอยางส วนใหญ คื อ เพื่ อเพิ่มชอง
ทางการจั ด จํ า หน า ย จากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า เจตคติ ต อ การทํ า พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ม มี
ความสั มพัน ธ กับ รู ปแบบธุ ร กิจ แต มีความสั มพัน ธ กับ ลั กษณะส ว นบุ คคลคื อ อายุ และระดั บ การศึกษาของ
ผูประกอบการ สวนพฤติกรรมในการเลือกผูใหบริการมีความสัมพันธกับคุณภาพเซิรฟเวอร และชื่อเสียงของผู
ใหบริการ
อารีย มยังพงษ. (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยสํารวจผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย พบวา ผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตสวนใหญปจจุบันอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุระหวาง 20-30 ป วุฒิ
การศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี และรายไดตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคสวน
ใหญใชอินเทอรเน็ตเพื่อการดูขอมูลขาวสาร และสวนใหญยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
แตมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ เคยซื้อ
Liangfang Huang and Lingling Wang. (2011) บทความนี้นําเสนอประเด็นทางดานการสรางความเชื่อมั่น
รวมทั้งทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทฤษฎีพื้นฐานนี้สามารถ
นําไปใชเพื่อวิเคราะหถึงสถานะความเชื่อมั่นชองผูใชบริการตอผูประกอบการในประเทศจีน นอกจากนี้ผูเขียน
ยังไดนําเสนอแนวคิดในการแกปญหาที่พบเจอดวย โดยสรุปแลวผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
สรางความนาเชื่อถือของการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวา ความเชื่อมั่นของผูซื้อตอผูประกอบการนั้นจะ
ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้
 แนวทางการทําธุรกิจของผูประกอบการ: ประเด็นนี้จะกลาวถึงแนวทางในการทําธุรกิจของ
ผูประกอบการตอผูซื้อซึ่งแนวทางที่เหมาะสมคือแนวทางแบบ (Consumer-centric) นั่นคือ
ผูประกอบการทําการวิเคราะหความตองการของผูซื้อและพยายามจะทําทุกทางเพื่อใหผูซื้อไดรับ
สินคาและบริการในสิ่งที่ตองการ นั่นคือไดสินคาที่ดีมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม มีการรับประกัน
คุณภาพตาง ๆ ซึ่งหากผูประกอบการดําเนินธุรกิจในลักษณะนี้นั้นก็จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นของผูซื้อ
ตอผูขายอยางมั่นคง แตหากผูขายทําธุรกิจอยางไมสุจริตอยางตอเนื่อง เมื่อถึงจุดหนึ่งแลวนั่นผูซื้อจะ
ไมสามารถอดทนไดอีกตอไป ผูซื้อก็จะมีพฤติกรรมที่ตองปกปองตนเองเชนใหขอมูลไมถูกตอง ซึ่งจะ
นําพาไปสูการทําธุรกรรมอยางไรซึ่งความเชื่อถือซึ่งกันและกันตอไป
 ความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางผูประกอบการและผูซื้อ: ผูประกอบการควรจะมีวางแผนที่ดีที่จะทํา
ใหความสัมพันธระหวางผูขายและผูซื้ออยูในระยะยาว ประเด็นนี้เกี่ยวของโดยตรงกับจิตวิทยาในการ
ซื้อขายสินคา ในสวนของผูขายนั้นมีความตองการจะขายสินคาใหกับผูซื้อ แตผูขายเองก็มีความวิตก
กังวลตอพฤติกรรมของผูซื้อที่ตองการจะไดสินคาในราคาถูกมากเสมอ ในทางกลับกันผูซื้อเองเมื่อทํา
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การซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตก็จะมีความวิตกกังวลเสมอเชนกันในการสงสินคา หรือคุณภาพ
ของสินคาที่จะไดรับ ดังนั้นผูขายจําเปนจะตองมีชองทางเพื่อใหความสัมพันธระหวางผูประกอบการ
และผูซื้อเปนไปในทางที่เหมาะสม ทางหนึ่งที่ผูขายทําไดคือพยายามแสดงความจริงใจในการทําธุรกิจ
และมีกิจกรรมหรือชองทางที่จะใหผูซื้อสามารถมีความสัมพันธกับผูขายไดตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเปน
ชองทางใหผูซื้อเขาใจและไววางใจตอผูขายได
 การเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ: ประเด็นนี้เปนประเด็นที่สําคัญที่จะทําใหผูซื้อมีความเชื่อมั่นตอ
ผูขาย ผูขายจําเปนจะตองแสดงขอมูลที่ถูกตองทั้งในสวนของคุณภาพสินคา ราคาสินคา การจัดสง
รวมทั้งการรับประกัน หากในเวลานั้นสิ่งที่ผูขายทําไดอาจจะมีความแตกตางจากสิ่งที่ประกาศไว เชน
ไมสามารถสงสินคาไดตามเวลาที่แจงไว ผูขายก็ควรที่จะแจงใหผูซื้อรับรู
ปจจัยทั้ง 3 ขอนี้เปนปจจัยที่สําคัญตอความนาเชื่อถือในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากปจจัย
เหลานี้สามารถนํามาสังเคราะหเกณฑมาตรฐานไดตอไป
Meskaran, F. and Ismail, Z. (2012) บทความนี้ทําการศึกษา Trust Model ของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 4 โมเดลโดยเปนรูปแบบการสรางความนาเชื่อถือที่ใชกันในหลากหลายประเทศ โดย
รายละเอียดโดยยอของแตละโมเดลเปนดังนี้
1. Javenpaa Model เปนโมเดลที่มีการศึกษา Australia และ Israel โดยโมเดลนี้กลาววาปจจัยที่มีผล
ตอความนาเชื่อถือคือขนาดของรานคารวมทั้งการกระจายของรานคาบนอินเทอรเน็ต นั่นคือหากผูซื้อ
มองเห็นวาผูประกอบการมีการธุรกิจที่ใหญพอสมควรผูซื้อก็พรอมที่จะมอบความเชื่อมั่นให ผลจาก
การศึกษาพบวาแมวาจะทําการศึกษาจากประเทศสองประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันแตผลของ
การศึกษาก็ไปในทิศทางเดียวกัน
2. Maori Model เปนโมเดลที่วิเคราะหเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมตอพฤติกรรมในการซื้อ
สินคาของผูซื้อในประเทศ New Zealand ซึ่งผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมที่แตกตางกันนั้นแมจะมี
พฤติกรรมในการซื้อที่ตางกัน แตความนาเชื่อถือนั้นก็จะขึ้นอยูกับปจจัยที่คลายกันอันไดแก รูปแบบ
การจายเงิน แผนการทําธุรกิจ การเปดเผยขอมูลของผูขาย เปนตน นอกจากนี้การพูดตอกันแบบปาก
ตอปากก็เปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความนาเชื่อถือ
3. Thompson and Liu Model เปนโมเดลที่ทําการศึกษาในสหรัฐอเมริกา จีน และสิงคโปร ซึ่งพบวา
ปจจัยของความนาเชื่อถือก็ยังขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจของผูประกอบการ รูปแบบการจายเงิน
แผนการทําธุรกิจ การเปดเผยขอมูลของผูขาย ดังโมเดลกอนหนา
4. Iran Trust Model เปนโมเดลที่ทําการศึกษาในประเทศอิหราน พบวาผลการศึกษาก็ยังไดผล
เชนเดียวกับ Javenpaa Model และ Maori Model
จากผลการศึกษาเหลานี้ทําใหเราทราบวา แมวาแตละทองถิ่นจะมีวัฒนธรรมในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตที่
แตกตางกัน แตปจจัยที่สงผลตอความนาเชื่อถือนั้นยังเปนปจจัยเดียวกันอยู ทําใหเราสามารถนําเอาหลักเกณฑ
ตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศตาง ๆ มาเปนหลักที่ใชในการสังเคราะหหลักเกณฑของประเทศไทยได และใน
บทความนี้ยังไดสรุปปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความนาเชื่อถือของการทําธุรกิจพาณิชยอิเลกทรอนิกสมีอยู 3
ปจจัยคือ วิธีการในการชําระเงิน ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล และ ชื่อเสียงหรือขนาดทางธุรกิจของ
ผูประกอบการ
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Juan He. (2011) บทความนี้นําเสนอการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมความเชื่อถือของผูซื้อในการซื้อ
สินคาทางอินเทอรเน็ต แมวาระบบดังกลาวซึ่งเปนประเด็นหลักของบทความนี้จะอยูนอกเหนือขอบเขตใน
การศึกษาเพื่อนํามาสังเคราะหหลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ แตปจจัยที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือที่
บทความนี้นํามาใชในการพัฒนาระบบนั้นสามารถนํามาประยุกตใชรวมกับการสังเคราะหหลักเกณฑได โดย
บทความนี้ไดสรุปปจจัยที่สงผลตอความนาเชื่อถือทางดานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังนี้
1. ความนาเชื่อถือของผูซื้อตอผูขายนั้นไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากบริษัทของผูขาย แตจะไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากเว็บไซตที่ผูประกอบการสรางขึ้นมาเปนชองทางในการซื้อขายระหวางกัน
นอกจากเนื้อหาของเว็บไซตแลววิธีการในการสงขอมูล รวมทั้งคุณภาพดานความปลอดภัยของเครื่อง
แมขายของเว็บไซตก็เปนปจจัยที่สงผลตอความเชื่อมั่นดวยเชนเดียวกัน
2. สภาพแวดลอม และเทคโนโลยีที่ใชในการทําธุรกรรมก็มีผลโดยตรงตอความนาเชื่อถือ เชนวิธีการ
ชําระเงินควรจะเปนวิธีการที่มีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ หรือสินคาที่ทําการซื้อขายกันนั้นจะตอง
ไดรับการยืนยันถึงความถูกตองทางกฎหมาย
3. ปจจัยสุดทายเปนปจจัยที่สําคัญแตอาจจะอยูนอกเหนือการควบคุม นั่นคือปจจัยทางดานความคิดของ
แตละบุคคล ซึ่งแตละคนนั้นก็จะมีมุมมองตอการซื้อขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันไป ซึ่ง
ในสวนของปจจัยสวนบุคคลนี้เปนเรื่องยากที่จะควบคุมได ผูประกอบการจําเปนจะตองสรางแรงจูงใจ
รวมทั้งแสดงความจริงใจใหผูซื้อเห็น เพื่อที่จะทําใหผูซื้อสามารถกาวขามความกังวลตางๆ มาทําการ
ซื้อสินคาได

2. ศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่มีการใชในปจจุบัน

เมื่ อ ป 2555
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย
โดยการให คํ า ปรึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้น เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติใหผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเปนหลักในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหกับธุรกิจของผูประกอบการ โดยเกณฑมาตรฐาน DBD Verified ที่พัฒนาขึ้น ไดกําหนด
แนวทางที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ Asia Pacific Trustmark Alliance (ATA) ซึ่งเปนเกณฑตนแบบ
ของเกณฑมาตรฐานขององคกรสมาชิกที่รับรองความนาเชื่อถือของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลายองคกร
เชน TRUSTe (สหรัฐอเมริกา) CaseTrust (สิงคโปร) SOSA (ไตหวัน) TradeSafe (ญี่ปุน) เปนตน ซึ่ง
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ขอเครื่องหมายรับรอง DBD Verified จะตองปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งนี้ ในการจัดทําเกณฑมาตรฐาน DBD Verified กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของผูขอเครื่องหมายรับรอง DBD Verified และการดําเนินการของผูประกอบการ 5
ดาน ตามแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ ATA คือ 1) การเปดเผยขอมูล (Disclosure of
Information) 2) การดําเนินงาน (Practice) 3) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 4) ความเปนสวนตัวของ
ขอมูล (Privacy) และ 5) การระงับขอพิพาท (ADR) ซึ่งมีรายละเอียดของแนวปฏิบัตินี้

 คุณสมบัติเบื้องตนของผูขอเครื่องหมายรับรอง DBD Verified

ผูประกอบการที่ขอรับเครื่องหมาย DBD Verified จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังตอไปนี้
1) เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
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2) จดทะเบียนพาณิชยธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และไดรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน
DBD Registered มาไมนอยกวา 6 เดือน
3) เปนเจาของโดเมนเนม
4) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชเครื่องหมายรับรอง
5) ไมเคยถูกเพิกถอนการใชเครื่องหมายรับรอง เวนแตถูกเพิกถอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป

 การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน DBD Verified

ผูประกอบการที่ขอเครื่องหมายรับรองจะตองมีการดําเนินงานที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดยกรม
พัฒนาธุรกิจการคา ในดานตางๆ นอกจากคุณสมบัติเบื้องตน ดังตอไปนี้

2.1ดานการเปดเผยขอมูล (Disclosure of Information)

ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย ในขอมูลของผูประกอบการ
และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ โดยครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
ความถูกตองของขอมูล 1.1 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลบนเว็บไซตที่ถูกตอง และตรงกับความเปน
จริง
1.2 ผูประกอบการจะตองไมแสดงขอมูลหรือโฆษณาที่หลอกลวง ทําใหเขาใจผิด
เขาขายฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกับลูกคา
การเขาถึง
1.3 ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล อยางชัดเจน ถูกตอง และสามารถเขาถึง
ไดงายในหนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซต
การแสดงขอมูล
1.4 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางเพียงพอ
เพื่ อให ลู กค าตั ด สิ น ใจก อนที่ จะซื้ อ เช น ราคา รายละเอี ย ด การใช งาน
ประเทศผูผลิต คําเตือนเกี่ยวกับสินคา เปนตน
1.5 ผูประกอบการจะตองไมโฆษณาขอมูลที่เปนเท็จ เกินความเปนจริง หรือไม
เปนธรรม ในสวนที่เปนสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ
1.6 ผูประกอบการจะตองหลีกเลี่ยงการโฆษณาที่เกินจริงสําหรับผูบริโภควัยเด็ก
และเยาวชน รวมถึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การลวงละเมิด
ทางเพศ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม
1.7 ในกรณี ที่ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนเป น ผู ซื้ อ หรื อ ใช บ ริ ก าร
ผูประกอบการจะต องมีกลไกในการไดรั บความยิน ยอมจากผูป กครองของ
ลูกคาที่เปนเด็กในการเก็บขอมูลสวนบุคคล การนําข อมูลไปใช และการทํา
ธุรกรรม
1.8 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้บนเว็บไซต
 ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย;
 ชื่อที่ใชการประกอบธุรกิจ;
 ที่อยูที่แทจริง และที่อยูของออฟฟสในตางประเทศ หรือขอมูลที่ทําให
ลูกคาสามารถทราบไดวาสถานที่ประกอบธุรกิจจริงอยูที่ใด;
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เกณฑการประเมิน
 วิธีการติดตอผานทางออนไลน เชน อีเมล;
 ผูติดตอไดในองคกรซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบถามขอมูลโดยลูกคา;
 หมายเลขโทรศัพท,
 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงขนาดของธุรกิจและจํานวน
บุคลากร โซนเวลาที่ปฏิบัติงาน และเวลาทําการ
1.9 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับการขายสินคา เชน นโยบายการ
ขาย ราคา หนวยสกุลเงิน คาขนสง เปนตน กอนที่ลูกคาสั่งซื้อสินคา
1.10 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลในรายละเอียดของสินคาและคาธรรมเนียม
และคาใชจายที่ลูกคาตองจายเพิ่ม ในกรณีที่คาใชจายบางรายการไมสามารถ
ระบุได ณ เวลาที่ทําธุรกรรม ผูประกอบการจะตองแสดงราคาตามรายการ
และคาใชจายที่ลูกคาจะตองรับภาระโดยประมาณการ เชน คาใชจายในการ
ขนสง อากรศุลกากร คาประกันภัย และการออกสินคา ซึ่งจะตองแจงลูกคา
ใหทราบถึงคาใชจายดังกลาว และลูกคาจะตองสามารถแจงยกเลิกในกรณีที่
ไมเห็นดวยกับคาใชจายดังกลาว
1.11 หากผู ป ระกอบการไม ส ามารถส ง สิ น ค า หรื อ ให บ ริ ก ารได ชั่ ว คราว
ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงระยะเวลาโดยประมาณ
1.12 ผู ป ระกอบการจะต อ งแจ ง วิ ธี ก ารในการส ง สิ น ค า และประมาณการ
ระยะเวลาในการสงสินคาหรือบริการนั้นใหผูบริโภคทราบ หากไมสามารถ
ประมาณการระยะเวลาได จะตองทําการแจงผูบริโภคถึงความคืบหนาอยาง
สม่ําเสมอ
1.13 ผูประกอบการจะตองแจงวิธีการชําระเงินที่มีความปลอดภัยใหกับลูกคา เชน
ผานผูใหบริการรับชําระเงินที่มีชื่อเสียง หรือโอนเงินเขาบัญชีเดียวกับ ชื่อนิติ
บุคคลของผูประกอบการ
1.14 ผู ป ระกอบการต องเก็ บ บั น ทึ ก การทํ าธุ ร กรรมลงบนระบบฐานข อมู ล ของ
ตัวเอง หรือบนฮารดดิสก หรือบนระบบการเก็บขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ ยอนหลังตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (90 วัน)
1.15 ผูป ระกอบการจะต องแสดงขอกํ าหนดและเงื่ อนไข เช น เงื่ อนไขการ
รับประกัน เงื่อนไขการชําระเงิน การรับประกันคุณภาพ การรับประกัน
ความเสียหาย และบริการหลังการขาย ฯลฯ บนหนาใดหนาหนึ่งของเว็บไซต
ที่ชัดเจนและเขาถึงไดงาย
1.16 ผูประกอบการตองแจงเงื่อนไขและวิธีการ ในกรณีที่ลูกคาตองการยกเลิกการ
ซื้อสินคา
1.17 ผูประกอบการตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้อขายสินคาบนหนา
เว็บกอนที่จะใหลูกคายืนยันหรือยกเลิกการซื้อสินคา โดยครอบคลุมเนื้อหา
ดังตอไปนี้
 แสดงเนื้ อหาของสิน ค าหรื อบริ การพร อมทั้ งเงื่ อนไขการสั่ งซื้ อ และให
ผูบริโภคยืนยันเปนครั้งสุดทาย
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 ใหผูบริโภคสามารถแกไขการสั่งซื้อได
 ใหลูกคาแสดงเจตจํานงวาไดพิจารณากอนสั่งซื้อเปนที่รอบครอบแลว
 จัดเก็บขอมูลที่ถูกตองและครบถวนในการทําธุรกรรมสั่งซื้อ
 ลูกคาสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินคาหรือบริการได
1.18 เมื่อผูประกอบการไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลว ผูประกอบการจะตองทําการ
แจงใหลูกคาทราบโดยทันที

2.2ดานการดําเนินงาน (Practice)

ผู ป ระกอบการจะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น งานในการประกอบธุ ร กิ จ ในการยกเลิ ก การคื น สิ น ค า และการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคา โดยครอบคลุมเกณฑการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
การยกเลิก/การคืนสินคา
2.1 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลเงื่อนไขการยกเลิก/การคืนสินคา หรือ
การไม ส ามารถยกเลิ ก คื น หรื อ ขอคื น เงิ น ได
บนเว็ บ ไซต ข อง
ผูประกอบการอยางชัดเจน เชน ระยะเวลาในการคืนสินคา การเปลี่ยน
และการขอคืนเงิน

การติดตอสื่อสารกับลูกคา

2.2 ผูประกอบการจะตองแสดงขั้นตอนในการขอยกเลิก การคืนสินคา การ
คืนเงิน ใหลูกคาทราบ และสามารถปฏิบัติไดโดยไมยุงยาก
2.3 ในกรณี ที่ผูประกอบการตองการสงขาวสารใหลูกค าผานช องทางอีเมล
ผูประกอบการตองอธิบายถึงวัตถุประสงคการสงอีเมลใหลูกคาบนเว็บไซต
ที่งายตอความเขาใจ
2.4 ในกรณี ที่ผูประกอบการตองการสงขาวสารใหลูกค าผานช องทางอีเมล
ผูประกอบการตองมีกลไกในการใหลูกคายินยอมรับขาวสาร และมีกลไก
ในการบอกยกเลิกขาวสาร ไมวาจะเปนทางเว็บไซตหรืออีเมล
2.5 ผูประกอบการจะตองมีช องทางใหลู กคาติด ตอในกรณีที่ลูกค ามีป ญหา
หรือรองเรียนเกี่ยวกับบริการหลังการขาย

2.3ดานความมั่นคงปลอดภัย (Security)

ผูประกอบการจะตองมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่จัดเก็บ เพื่อใหขอมูลที่จัดเก็บไม
ถูกผูที่ไมเกี่ยวของนําขอมูลไปใช โดยครอบคลุมเกณฑการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
การเขาถึงขอมูลที่จัดเก็บ
3.1 ผูประกอบการจะตองมีการกําหนด User และ Password สําหรับการ
เขาถึงขอมูลที่สําคัญบนระบบ เชน ขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ขอมูลการ
ทําธุรกรรม เปนตน
การรักษาความปลอดภัย
3.2 ผูประกอบการจะตองมีระบบปองกันการบุกรุกและแอนตี้ไวรัสที่เหมาะสม
ในการปองกันขอมูลรั่วไหลหรือเสียหายจากระบบของผูประกอบการ ใน
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กรณีที่ใชบริการจากผูใหบริการรับฝากเว็บ ผูประกอบการจะตองใชบริการ
จากผูรับ ฝากเว็ บไซตที่มีระบบป องกันการบุ กรุ กและแอนตี้ ไวรั สในการ
ปองกันขอมูลรั่วไหลหรือเสียหายเทานั้น
3.3 ในกรณี ที่ ต อ งมี ก ารส ง ผ า นข อ มู ล ไปยั ง บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานอื่ น
ผูประกอบการจะตองมีมาตรการที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและ
เปนมาตรฐานในการสงผานขอมูล

2.4ดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy)

ผูประกอบการจะตองมีแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการ
เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 4.1 ในกรณีที่ตองมีการจัดเก็บขอมูล ผูประกอบการจะตองกําหนดและแสดง
แนวทางที่ ชั ด เจน และง า ยต อ ผู บ ริ โ ภคการเข า ถึ ง ข อมู ล เกี่ ย วกั บ แนว
ปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้
 การแจงใหทราบวาขอมูลสวนบุคคลไดถูกจัดเก็บ;
 วัตถุประสงคของการจัดเก็บ;
 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บ;
 ประเภทของบุคคลหรือองคกรที่ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล
ให;
 ที่ อ ยู แ ละช อ งทางติ ด ต อ ผู ดู แลข อ มู ล เพื่ อ สามารถสอบถามถึ ง แนว
ปฏิบัติในการจัดการขอมูล;
 เงื่อนไขในการเปดเผย การเขาถึง และแกไขขอมูลสวนบุคคล
4.2 ผูประกอบการจะตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับวัตถุประสงคการใชงานเทานั้น
4.3 ผูประกอบการจะตองไมเก็บขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น ที่ไมไดมาจาก
เจาของขอมูลโดยตรง โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล
การนําข อมู ล ส วนบุ คคลไป 4.4 ในกรณีที่มีการจัดเก็บขอมูล ผูประกอบการจะใชขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บ
ใชงาน
ภายใตวัตถุประสงคที่ระบุไว ในกรณีที่ผูประกอบการใชบริการผูรับฝาก
เว็บไซต ผูประกอบการจะตองใชบริการจากผูใหบริการที่มีการรักษาขอมูล
สวนบุคคลเชนเดียวกับที่ผูประกอบการดําเนินการตกลงกับผูบริโภคไว
4.5 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาเจาของขอมูลทราบอยูเสมอหากมีความ
จําเปนตองนําขอมูลผูบริโภคไปใชในงานอื่น เชน ใหขอมูลกับหนวยงานรัฐ
หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
4.6 ผูประกอบการจะตองไมนําขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไปโพสตบนเว็บไซต
หรือเว็บบอรด
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ความสมบู ร ณ ข องข อ มู ล 4.7 ผูประกอบการจะตองเก็บขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณ และทันตอ
สวนบุคคล
เหตุการณ สําหรับวัตถุประสงคในการใช
การเข า ถึ งและแก ไขข อมู ล 4.8 ผูประกอบการจะตองมีกลไกใหลูกคาสามารถเขาถึงและแกไขขอมูลสวน
สวนบุคคล
บุคคล เชน การมีระบบโปรไฟลสวนบุคคลในการแกไขไดดวยตนเอง หรือ
การกําหนดชองทางใหลูกคารองขอขอมูลและแกไขผานชองทางอื่นๆ เชน
อีเมล เปนตน

2.5ดานการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)

ผู ป ระกอบการจะต อ งมี ก ลไกในการระงั บ การโต แ ย ง และแก ไ ขข อ พิ พ าทที่ ชั ด เจน เป น ธรรม มี
ประสิทธิภาพ ทันตอเวลา และตนทุนต่ํา เพื่อแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสินคา และไมควรผลัก
ภาระใหลูกคาไปใชกระบวนการทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
การดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
กลไกการรับเรื่องรองเรียน
5.1 ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน และแกไขขอ
โดยตรงกับผูประกอบการ
พิพาทเกี่ยวกับการซื้อสินคาหรือบริการ
5.2 ผูประกอบการจะตองติดตอกลับไปยังลูกคาอยางทันที เพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
5.3

ผู ป ระกอบการจะต อ งไม คิ ด ค า ใช จ า ยในกรณี ที่ ผู บ ริ โ ภคทํ า การ
รองเรียน หรือกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนในกรณีที่ตองมีการคิดคาใชจาย
5.4 หากกระบวนการแกไขขอพิพาทโดยผูประกอบการไมเปนที่พอใจ
ของลูกคา ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงชองทางภายนอกที่
ลู ก ค า สามารถดํ า เนิ น การระงั บ ข อ พิ พาทได เช น การร อ งเรี ย นไปยั ง
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
การระงับขอพิพาทโดยกลไก 5.5 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงกลไกและขั้นตอนในการ
ภายนอก
แก ไ ขข อพิ พาทโดยองค กรที่ เ ป น กลาง (เช น หน ว ยงานภาครั ฐ ) และ
ทางเลือกอื่นๆ ในการแกไขขอพิพาท
จากผลการศึ กษารายละเอี ยดของเกณฑ มาตรฐานคุ ณภาพธุร กิจพาณิ ชย อิเ ล็กทรอนิ กส ฉบับ ป 2555
ขางตน พบวา มีการกําหนดกรอบการประเมิน 5 ดาน โดยแตละดานจะประกอบดวยประเด็นในการประเมิน
และตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ดานการเปดเผยขอมูล (Disclosure of Information) ประกอบดวย 3 ประเด็นการประเมิน 18
ตัวชี้วัด
2) ดานการดําเนินงาน (Practice) ประกอบดวย 2 ประเด็นการประเมิน 5 ตัวชี้วัด
3) ดานความมั่นคงปลอดภัย (Security) ประกอบดวย 2 ประเด็นการประเมิน 3 ตัวชี้วัด
4) ดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) ประกอบดวย 4 ประเด็นการประเมิน 8 ตัวชี้วัด
5) ดานการระงับขอพิพาท ประกอบดวย 2 ประเด็นการประเมิน 5 ตัวชี้วัด
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จากกรอบการประเมิ นข างตนที่ ได ทําการศึกษาแลว พบวามีขอสังเกตเพื่ อการพัฒนาเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้
1. เพื่อการยกระดับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับเทียบเทา
ระดับสากล ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการกําหนดประเด็นการประเมินเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
การประเมินในระดับสากล
2. เนื่องจากมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจสงผลกระทบกับวิธีการ กระบวนการรวมทั้งการตัดสินใจซื้อสินคา
ในระบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จึงจําเปนตองยกรางเกณฑการประเมินความนาเชื่อธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. จากการศึกษาเกณฑการประเมินความนาเชื่อธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเดิม พบวา เปนการระบุ
เฉพาะประเด็นในการพิจารณาความนาเชื่อถือเทานั้น ซึ่งยังขาดการกําหนดรายละเอียดของแตละ
ประเด็น รวมทั้งไม มีการกําหนดคาคะแนนซึ่ งจะมี ผลตอการจั ดลํ าดับ ความนาเชื่ อถื อ โดยในการ
ประเมิ น จะต องอาศั ย ความเห็ น และการตั ด สิ น ใจจากคณะกรรมการเป น หลั ก จึ งอาจเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนได
4. เนื่ องจากเกณฑ ก ารประเมิ น ความน า เชื่ อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ดิ ม ยั ง ขาดการกํ า หนด
รายละเอีย ดในการดํ าเนินการของผูป ระกอบการ จึ งไมสามารถเปน แนวทางที่ ชัดเจนสําหรับ การ
พัฒนาธุรกิจหรือการเตรียมพรอมสําหรับการประเมินความนาเชื่อถือ ดังนั้น จึงควรมีการยกรางเกณฑ
การประเมินความนาเชื่อธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหม ซึ่งมีการกําหนดรายละเอียดสําหรับการ
ดําเนินการของผูประกอบการ
จากผลการวิ เ คราะห ข า งต น ที่ ป รึ ก ษาจะได นํ า ไปเป น พื้ น ฐานในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเกณฑ
มาตรฐานคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส ฉบั บ ใหม โดยประเด็ น หลั กที่ นํ าไปเป น พื้ น ฐานคื อ ความ
ครอบคลุมของกรอบการประเมิ น ความเปนปรนั ยของเกณฑและตั วชี้ วัดการประเมิ น และการกําหนดค า
คะแนนของตัวชี้วัดการประเมินในแตละขอ
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3. ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance
(ATA)
Asia-Pacific Trustmark Alliance หรือ ATA เปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ที่กอตั้งเมื่อ ป พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํามาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับสากล เพื่อเปนแนวปฏิบัติ (Guideline) ใหกับหนวยงานรับรองมาตรฐานธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการ เพื่อสงเสริมการคาขายผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใน และ
ระหวางประเทศ และนําไปสูความรวมมือระหวางประเทศขององคกรที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย ATA กอตั้งโดยสมาชิกเริ่มตน 8 หนวยงาน จาก 6 ประเทศ ไดแก
1) TradeSafe (ญี่ปุน)
2) ECNetwork (ญี่ปุน)
3) AMIPCI (เม็กซิโก)
4) SOSA (ไตหวัน)
5) KIEC (เกาหลีใต)
6) CommerceNet (สิงคโปร)
7) CaseTrust (สิงคโปร)
8) TRUSTe (สหรัฐอเมริกา)
ตอมาไดมีหนวยงานเขารวมเปนสมาชิกของ ATA เพิ่มเติม ประกอบไปดวย Sure Seal (ฟลิปปนส)
EcomViet (เวียดนาม) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานผูใหการรับรองมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Asia-Pacific Trustmark Alliance หรือ ATA ไดกําหนดมาตรฐาน ATA Guidance for Trustmark
Operator (GTO) ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2551 โดยแนวปฏิบัติ 6 ดาน ดังมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of Information)

ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of Information) มีการดําเนินงานและ
รายละเอียดในแตละสวนของการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน
รายละเอียด
ความถูกตอง (Accuracy) - ความถูกตองของขอมูล (Accuracy of Information) ผูประกอบการ
- ผูประกอบการจะไมแสดงขอมูลที่ทําใหผูบริโภคเขาใจผิด และเสียเปรียบ
การเขาถึงขอมูล
(Accessibility)

- ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจนบนเว็บไซต และ
สามารถเขาถึงไดโดยงาย

ประเภทขอมูล
- ขอมูลดานการตลาด ผูประกอบการจะตองแสดงใหเห็นวาขอมูลของสินคาหรือ
(Information Domain) บริการที่อยูบนเว็บไซตมีความทันสมัย ถูกตอง และไมหลอกลวงผูบริโภคจนเกิด
ที่แสดงบนเว็บไซต
ความเขาใจผิดในการซื้อสินคาหรือบริการได
- ขอมูลของผูประกอบการ จะตองมีองคประกอบของ ชื่อทางกฎหมาย ชื่อที่ใชใน
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การดําเนินงาน

รายละเอียด
การประกอบธุรกิจ สถานที่ตั้งของธุรกิจ ชองทางการติดตอในทางออนไลน (เชน
อีเมล) รายชื่อผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- ขอมูลของสินคาและบริการ ที่ทําการขายบนชองทางออนไลน และวิธีในการ
สั่งซื้อ
- ขอมูลในการทํารายการธุรกรรม (Transaction Information) ที่ชัดเจน และใน
ภาษาเดียวกับขอมูลของสินคาหรือบริการ ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข การสงสินคา
การจัดสง การคืนสินคา การใหลูกคาไดทําการยืนยันกอนการชําระเงินหรือทํา
รายการ การเก็บรักษาขอมูลในแตละรายการที่มีการซื้อขายสินคา ฯลฯ
- การรับประกันสินคา

3.2 การดําเนินงาน (Practices)

การดําเนินงาน (Practices) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน
รายละเอียด

การยกเลิกและการคืนสินคา ผูประกอบการจะตองนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการยกเลิกการซื้อสินคา การคืน
สินคา การขอรับเงินคืน ระยะเวลาในการขอยกเลิก การคืนสินคา และการขอ
เงินคืน และแจงใหลูกคาทราบถึงตนทุนที่ผูประกอบการจะตองเรียกเก็บใน
กรณีที่คืนสินคาในระยะเวลาที่แตกตางกัน
การสื่อสาร
(Communication)

- การใชอีเมลที่ไมพึงประสงคในการพาณิชย (Unsolicited Commercial
Email) ผูประกอบการจะตองกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใชอีเมลในการ
ประกอบธุรกิจ และแจงใหลูกคารับทราบบนเว็บไซต การอนุญาตใหลูกคาปด
รับขาวสารเมื่อไมตองการ (Opt-Out) ฯลฯ
- ขอมูลการใหบริการลูกคา (Consumer Care Contact/Communication)
ผูประกอบการจะตองใหขอมูลในการติดตอในกรณีที่ลูกคามีความจําเปนหรือ
สงสัยในสินคาหรือบริการที่ไดซื้อไป การใหบริการหลังการขายในกรณีที่เกิด
ปญหาเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ

3.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)

ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของ
การดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน
รายละเอียด
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในการ
ผูประกอบการมีมาตรฐานในการเขารหัส (Encryption) หรือ
สงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ
มาตรการอื่นใดที่พิสูจนไดวาขอมูลที่สงผานจากลูกคามีความ
(Security of Transferred Information) มัน่ คงปลอดภัย
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่จัดเก็บใน ผูประกอบการมีมาตรฐานในการเขารหัส (Encryption) หรือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 59

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

การดําเนินงาน

รายละเอียด

ฐานขอมูลหรือระบบ (Security of Stored มาตรการอื่นใดที่พิสูจนไดวาขอมูลของลูกคาที่จัดเก็บอยูบน
Information)
ระบบมีความมัน่ คงปลอดภัย
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่จัดเก็บ ผูประกอบการจะตองกําหนดใหบุคคลที่ 3 ที่เก็บรักษาขอมูลที่
โดยบุคคลที่ 3 (Security of Information สําคัญของลูกคามีมาตรฐานในการเขารหัส (Encryption) หรือ
held by third party)
มาตรการอื่นใดที่พิสูจนไดวาขอมูลของลูกคาที่จัดเก็บอยูบน
ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย
การเก็บไวซึ่งขอมูลที่เปนความลับ
ผูประกอบการจะตองไมเก็บขอมูลซึ่งเปนความลับของลูกคา ใน
(Retaining Confidential Information) กรณีที่การทําธุรกรรมนั้น ยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ โดยไมไดรับ
ความยินยอมจากลูกคาหรือเจาของขอมูล

การเพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัยตาม
ระดับภัยคุกคาม (Proportionality of
Safeguard)

ผูประกอบการจะตองมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ที่เพิ่มขึ้นตามโอกาสของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

การทบทวนและการประเมินอยาง
สม่ําเสมอ (Periodic Review and
Reassessment)

ผูประกอบการตองกําหนดรอบในการทบทวน และประเมิน
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยของระบบอยูสม่ําเสมอ

3.4 การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)

ดานการรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของ
การดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน
รายละเอียด
การปองกันการถูกคุกคาม
(Preventing Harm)

ผูประกอบการจะตองมีมาตรการในการปองกันความเปนสวนตัวของ
ขอมูล เพื่อมิใหมีการนําขอมูลไปใชในทางที่ผิด

การแจงใหทราบ (Notice)

ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงแนวปฏิบัติและนโยบายของ
ผูประกอบการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยจะตองครอบคลุมหัวขอ
ดังตอไปนี้
- การแจงใหลูกคาทราบวาขอมูลของตนเองถูกจัดเก็บโดย
ผูประกอบการ
- วัตถุประสงคการจัดเก็บขอมูล
- การเปดเผยขอมูลใหกับบุคคลที่ 3 ในกรณีที่จําเปนตามกฎหมาย
- ตัวตนและที่อยูของผูจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตอในกรณีมีขอสงสัย
เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
- ทางเลือกและวิธีการในการจัดเก็บ และแกไขขอมูลสวนบุคคลให
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การดําเนินงาน

รายละเอียด
ถูกตอง

การจํากัดขอมูลในการจัดเก็บ
(Collection Limitation)

- การจํากัดขอมูลสวนบุคคลในการจัดเก็บ ที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการจัดเก็บ
- วิธีการในการไดรับขอมูลสวนบุคคล
- การแจงใหทราบถึงการอนุญาตใหจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of ผูประกอบการจะตองใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคาในวัตถุประสงคที่
Personal Information)
เกีย่ วของเทานั้น เวนแตไดรบั การรองขอจากเจาของขอมูล หรือ
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ตองมีการใชขอมูลเพื่อดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง
ทางเลือก (Choice)

ผูประกอบการจะตองมีเสนอทางเลือกใหลูกคาในการที่ผูประกอบการ
จัดเก็บขอมูล รวมไปถึงการใหทางเลือกในการอนุญาตใหผูประกอบการ
นําขอมูลไปใช

การบูรณาการของขอมูลสวน
บุคคล (Integrity of Personal
Information)

ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหขอมูลของลูกคามีความถูกตอง
ครบถวน และทันสมัย เพื่อสอดคลองและจําเปนกับการใชงาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(Security Safeguards)

- ผูประกอบการจะตองปองกันขอมูลสวนบุคคล โดยมีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
- ผูประกอบการจะตองมีมาตรการที่จําเปนในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบ ณ ขณะนั้น
- ผูประกอบการจะตองทบทวนและประเมินแนวทางการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยอยูอยางสม่ําเสมอ
- ผูประกอบการจะตองไมจัดเก็บขอมูลที่ลูกคายังมิไดทําการยืนยันการ
ทํารายการธุรกรรม

การเขาถึงและการควบคุม
(Access and Control)

- ผูประกอบการจะตองสามารถยืนยันกับลูกคาไดวา ผูประกอบการได
ทําการจัดเก็บขอมูลลูกคาไวหรือไม
- ผูประกอบการจะตองมีมาตรการใหลูกคาไดรับทราบถึงขอมูลที่
ผูประกอบการไดทําการจัดเก็บ
- ผูประกอบการจะตองใหลูกคาสามารถแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
สวนบุคคลของลูกคาได
- ผูประกอบการจะตองสามารถใหเหตุผลกับลูกคาในกรณีที่ลูกคาไม
สามารถเขาถึงฐานขอมูลได
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การดําเนินงาน
ความรับผิดชอบ
(Accountability)

รายละเอียด
ผูประกอบการจะตองแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในกรณีตางๆ ที่ได
กําหนดไวใน GTO และความรับผิดชอบของการถายโอนขอมูลสวนบุคคล
ไปยังบุคคลอื่น

3.5 ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)

ดานทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution) มีการดําเนินงานและ
รายละเอียดในแตละสวนของการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน
รายละเอียด
การแจงใหทราบถึงแนวทางในการระงับขอพิพาทกับ
ผูประกอบการจะตองแจงหรือประกาศใหลูกคา
ผูประกอบการโดยตรง (Provision of notice regarding ทราบถึงชองทางและวิธีการในการระงับขอพิพาท
means of resolving dispute directly with
กับผูประกอบการอยางรวดเร็ว
merchant)
การกําหนดกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียน
(Internal Complaint Resolution)

ผูประกอบการจะตองมีกระบวนการในการรับ
เรื่องรองเรียนจากลูกคา และการตอบกลับเพื่อ
แกไขปญหาใหกับลูกคาภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

การแจงใหทราบถึงการสงเรื่องพิพาท (Notice regarding ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทางอีเมลให
submission of dispute to ADR system(s))
ทราบถึงการไดรับเรื่องพิพาทจากลูกคา ที่สงเขา
มายังระบบ
คาใชจายในการระงับขอพิพาท (Cost of ADR system) ผูประกอบการจะตองกําหนดคาใชจายในการ
ระงับขอพิพาทที่จะจัดเก็บกับลูกคาดวยตนทุนที่
เหมาะสม หรือไมเสียคาใชจาย

3.6 การติดตาม (Monitoring)

ดานการติดตาม (Monitoring) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน
รายละเอียด

การติดตามผูประกอบการโดยผู
รับรองมาตรฐาน (Monitoring
Merchant by Certifier)

ผูรับรองมาตรฐานจะตองติดตามการดําเนินงานของผูประกอบการวาได
ปฏิบัติตามมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดกําหนดไวหรือไม
และผูรับรองมาตรฐานจะตองทําการตรวจสอบมาตรฐานเปนประจําอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

การอัพเดทมาตรฐานเมื่อมีการ ผูรับรองมาตรฐานจะตองแจงใหผูประกอบการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง (Program Update ขอกําหนดในมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูประกอบการ
by Certifier)
สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานอยูเสมอ
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จากการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark
Alliance (ATA) ขางตน พบวา มีการกําหนดกรอบการประเมิน 6 ดาน และแตละดานจะประกอบดวย
ประเด็นในการประเมินและตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of Information) ประกอบดวย 3
ประเด็นการประเมิน 8 ตัวชี้วัด
2) การดําเนินงาน (Practices) ประกอบดวย 2 ประเด็นการประเมิน 3 ตัวชี้วัด
3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ประกอบดวย 6 ประเด็นการประเมิน 6 ตัวชี้วัด
4) การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) ประกอบดวย 9 ประเด็นการประเมิน 18 ตัวชี้วัด
5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution) ประกอบดวย 4 ประเด็นการ
ประเมิน 4 ตัวชี้วัด
6) การติดตาม (Monitoring) ประกอบดวย 2 ประเด็นการประเมิน 2 ตัวชี้วัด
โดยหากเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน พบผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
แสดงในตารางดังตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)
I ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of Information)
1. ความถูกตอง (Accuracy)
ปรากฏในด า นการเป ด เผยข อ มู ล (Disclosure
of
Information) โดยผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลบนเว็บไซต
ที่ถูกต อง และตรงกั บความเป น จริ ง ผู ป ระกอบการจะต องไม
แสดงข อมู ลหรื อโฆษณาที่ ห ลอกลวง ทํ าใหเ ข าใจผิ ด เข าข าย
ฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกับลูกคา
2. การเขาถึงขอมูล (Accessibility)
ปรากฏในด า นการเป ด เผยข อ มู ล (Disclosure
of
Information) โดยผูป ระกอบการจะตองเป ดเผยขอมู ล อย าง
ชัดเจน ถูกตอง และสามารถเขาถึงไดงายในหนาใดหนาหนึ่งบน
เว็บไซต
3. ประเภทขอมูล (Information
Domain) ที่แสดงบนเว็บไซต

ปรากฏในด า นการเป ด เผยข อ มู ล (Disclosure
of
Information) เช น ให ผู ป ระกอบการจะต อ งแสดงข อ มู ล
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางเพียงพอ เพื่อใหลูกคาตัดสินใจ
กอนที่จะซื้อ เชน ราคา รายละเอียด การใชงาน ประเทศผูผลิต
คําเตือนเกี่ยวกับสินคา เปนตน หรือ ใหผูประกอบการจะตองไม
โฆษณาขอมูลที่เปนเท็จ เกินความเปนจริง หรือไมเปนธรรม ใน
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หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)
II การดําเนินงาน (Practices)
1. การยกเลิกและการคืนสินคา

หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
สวนที่เปนสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ เปนตน

ปรากฏในด านด านการดําเนิน งาน (Practice) โดยกํ าหนดให
ผูป ระกอบการจะตองแสดงขอมู ลเงื่อนไขการยกเลิ ก /การคื น
สิ น ค า หรื อการไม ส ามารถยกเลิ ก คื น หรื อ ขอคื น เงิ น ได บน
เว็บไซตของผูประกอบการอยางชัดเจน เชน ระยะเวลาในการ
คื น สิ น ค า การเปลี่ ย น และการขอคื น เงิ น และกํ า หนดให
ผู ป ระกอบการจะต องแสดงขั้ น ตอนในการขอยกเลิ ก การคื น
สินคา การคืนเงิน ใหลูกคาทราบ และสามารถปฏิบัติไดโดยไม
ยุงยาก
2. การสื่อสาร (Communication)
ปรากฏในด านด านการดําเนิน งาน (Practice) โดยกํ าหนดให
ผูป ระกอบการต องการส งข าวสารให ลู กค าผ านช องทางอีเ มล
ผูประกอบการตองอธิบายถึงวัตถุประสงคการสงอีเมลใหลูกคา
บนเว็บไซต ที่งายตอความเขาใจ หรือ ผูประกอบการตองการสง
ขาวสารใหลูกคาผานชองทางอีเมล ผูประกอบการตองมีกลไกใน
การใหลูกคายินยอมรับขาวสาร และมีกลไกในการบอกยกเลิก
ขาวสาร ไมวาจะเปนทางเว็บไซตหรืออีเมล เปนตน
III การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)
1. ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในการ ไมปรากฏ
สงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ
(Security of Transferred
Information)
2. ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่
ปรากฏในดานความมั่นคงปลอดภัย (Security) โดยกําหนดให
จัดเก็บในฐานขอมูลหรือระบบ (Security ผูประกอบการจะตองมีระบบปองกันการบุกรุกและแอนตี้ไวรัสที่
of Stored Information)
เหมาะสมในการปองกันขอมูลรั่วไหลหรือเสียหายจากระบบของ
ผูประกอบการ ในกรณี ที่ใชบ ริการจากผูใหบ ริการรับฝากเว็ บ
ผูประกอบการจะตองใชบริการจากผูรับฝากเว็บไซตที่มีระบบ
ปองกั น การบุกรุกและแอนตี้ ไวรัส ในการป องกั นข อมูล รั่ วไหล
หรือเสียหายเทานั้น และในกรณีที่ตองมีการสงผานขอมูลไปยัง
บุ คคลหรื อหน ว ยงานอื่ น ผู ป ระกอบการจะต องมี มาตรการที่
รั ก ษาความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมและเป น มาตรฐานในการ
สงผานขอมูล
3. ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่
ปรากฏในด า นความมั่ น คงปลอดภั ย (Security) โดยให มีการ
จัดเก็บโดยบุคคลที่ 3 (Security of
กําหนด Username และ Password สําหรับการเขาถึงขอมูลที่
Information held by third party)
สําคัญบนระบบ
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หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)
4. การเก็บไวซึ่งขอมูลที่เปนความลับ
ไมปรากฏ
(Retaining Confidential Information)
5. การเพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัย
ไมปรากฏ
ตามระดับภัยคุกคาม (Proportionality
of Safeguard)
6. การทบทวนและการประเมินอยาง
ไมปรากฏ
สม่ําเสมอ (Periodic Review and
Reassessment)
IV การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)
1. การปองกันการถูกคุกคาม
ไมปรากฏ
(Preventing Harm)
2. การแจงใหทราบ (Notice)
ปรากฏในดานความเป นส วนตั วของขอมูล (Privacy) โดย
กําหนดใหมีการจัดเก็บขอมูล ผูประกอบการจะตองกําหนดและ
แสดงแนวทางที่ ชั ดเจน และง ายต อผูบ ริ โ ภคการเขาถึ งข อมู ล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล
3. การจํากัดขอมูลในการจัดเก็บ
ปรากฏในดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) โดยระบุให
(Collection Limitation)
ผูประกอบการจะตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการใชงานเทานั้น
4. การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of
ไมปรากฏ
Personal Information)
5. การเสนอทางเลือก (Choice) ในการ ไมปรากฏ
จัดเก็บขอมูล
6. การบูรณาการของขอมูลสวนบุคคล
ปรากฏในดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) โดยระบุให
(Integrity of Personal Information) ผูประกอบการจะตองเก็บขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณ
และทันตอเหตุการณ สําหรับวัตถุประสงคในการใช
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไมปรากฏ
(Security Safeguards)
8. การเขาถึงและการควบคุม (Access
ปรากฏในดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) โดยระบุให
and Control)
ผูประกอบการจะตองมีกลไกใหลูกคาสามารถเขาถึงและแกไข
ข อมู ล ส ว นบุ คคล เช น การมี ร ะบบโปรไฟล ส ว นบุ คคลในการ
แกไขไดดว ยตนเอง หรือ การกําหนดช องทางใหลู กคาร องขอ
ขอมูลและแกไขผานชองทางอื่นๆ เชน อีเมล เปนตน
9. ความรับผิดชอบ (Accountability)
ไมปรากฏ
V ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
1. การแจงใหทราบถึงแนวทางในการ
ไมปรากฏ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 65

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)
ระงับขอพิพาทกับผูประกอบการโดยตรง
(Provision of notice regarding
means of resolving dispute directly
with merchant)
2. การกําหนดกระบวนการในการรับเรื่อง ปรากฏในด า นการระงั บ ข อ พิ พ าท (Alternate Dispute
รองเรียน (Internal Complaint
Resolution) โดยระบุใหผูประกอบการจะตองมีกลไกในการรับ
Resolution)
เรื่ องร องเรี ย น และแก ไขข อพิพาทเกี่ ย วกั บ การซื้ อสิ น ค าหรื อ
บริการ
3. การแจงใหทราบถึงการสงเรื่องพิพาท ปรากฏในด า นการระงั บ ข อ พิ พ าท (Alternate Dispute
(Notice regarding submission of Resolution) โดยระบุใหผูประกอบการจะตองติดตอกลับไปยัง
dispute to ADR system(s))
ลูกคาอยางทันที เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
4. คาใชจายในการระงับขอพิพาท (Cost ปรากฏในด า นการระงั บ ข อ พิ พ าท (Alternate Dispute
of ADR system)
Resolution) โดยระบุใหผูประกอบการจะตองไมคิดคาใชจาย
ในกรณีที่ผูบริโภคทําการรองเรียน หรือกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน
ในกรณีที่ตองมีการคิดคาใชจาย
VI การติดตาม (Monitoring)
1. การติดตามผูประกอบการโดยผูรับรอง ไมปรากฏ
มาตรฐาน (Monitoring Merchant by
Certifier)
2. การอัพเดทมาตรฐานเมื่อมีการ
ไมปรากฏ
เปลี่ยนแปลง (Program Update by
Certifier)
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) กับหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน ดังตารางขางตน
พบวา หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) มี
การกําหนดกรอบการประเมิน 6 ดาน คือ (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) (5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
และ (6) การติดตาม (Monitoring) สวนหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน พบวา มีกรอบการประเมิน
ที่สอดคลองกันจํานวน 5 กรอบ ไดแก (1) ดานการเป ดเผยขอมูลของผูป ระกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ข อมู ล ความเป น ส ว นตั ว (Privacy) และ (5) ทางเลื อ กในการระงั บ ข อ พิ พ าท (Alternate Dispute
Resolution)
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จากการเปรียบเทียบกรอบการประเมินจะเห็นไดวา หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันยัง
ขาดกรอบการประเมิ น ด า นการติ ด ตาม (Monitoring) ตามหลั ก เกณฑ ค วามน า เชื่ อ ถื อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) โดยกรอบการประเมินดานการติดตาม
(Monitoring) จะให ความสํ าคั ญกั บการอํานวยความสะดวกในการประเมิ น และกระบวนการในการกํากั บ
ติดตามหลังจากไดรับการรับรองเครื่องหมายความนาเชื่อถือแลว
นอกจากนั้น หากพิจารณาประเด็นของการประเมินตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) พบวา มีประเด็นการประเมินทั้งหมด 26
ประเด็น ซึ่งมีเนื้อหาการประเมินสอดคลองกับหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันมีเพียง 14 ประเด็น
และมีประเด็นการประเมินที่ไมสอดคลองกันจํานวน 12 ประเด็นการประเมิน ดังตอไปนี้
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)
1. ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในการสงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ (Security
of Transferred Information)
2. การเก็บไวซึ่งขอมูลที่เปนความลับ (Retaining Confidential Information)
3. การเพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัยตามระดับภัยคุกคาม (Proportionality of
Safeguard)
4. การทบทวนและการประเมินอยางสม่ําเสมอ (Periodic Review and
Reassessment)
 การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)
5. การปองกันการถูกคุกคาม (Preventing Harm)
6. การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of Personal Information)
7. การเสนอทางเลือก (Choice) ในการจัดเก็บขอมูล
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Safeguards)
9. ความรับผิดชอบ (Accountability)
 ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
10. การแจ ง ให ท ราบถึ ง แนวทางในการระงั บ ข อ พิ พ าทกั บ ผู ป ระกอบการโดยตรง
(Provision of notice regarding means of resolving dispute directly with
merchant)
 การติดตาม (Monitoring)
11. การติ ดตามผูป ระกอบการโดยผู รับรองมาตรฐาน (Monitoring Merchant by
Certifier)
12. การอัพเดทมาตรฐานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (Program Update by Certifier)
จากประเด็นขางตน ที่ปรึกษาจะไดนําไปพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑความนาเชื่อถือ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับบริบทของการใชงานทั้งในระดับภูมิภาคและรองรับการเขาสูใน
ระดับสากลตอไป
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4. ศึกษา วิเคราะห จัดหมวดหมูและเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark
Alliance (GTA)
Global Trustmark Alliance (GTA) เปนองคกรที่ขับเคลื่อนโดยการทีสวนรวมขององคกรทั่วโลก ใน
การปกปองและคุ มครองผู บ ริ โภคทั่ ว โลกโดยการสรางและส งเสริมความไว ว างใจในธุร กิ จ e-Commerce
วัตถุประสงคของ GTA คือ การกําหนดมาตรฐานความไววางใจสําหรับธุรกิจ e-Commerce และสงเสริมใหมี
การนํามาตรฐานไปใชในการประเมินเพื่อรับรองความไววางใจแกผูบริโภคทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อลดขอพิพาทระหวาง
พรมแดนอันเกิดจากการซื้อ-ขายออนไลน โดย GTA ไดมีการประสานรวมกับองคกรตางๆ ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลธุรกิจ e-Commerce และพยายามสรางมาตรฐานความนาเชื่อถือ โดยในปจจุบัน GTO ไดเปลี่ยนชื่อ
องคกรเปน Better Business Bureau (BBB) หากแตยังมีนโยบาย วัตถุประสงคและแนวทางในการ
ดําเนินงานในลักษณะเดิม ทั้งนี้ GTA หรือ BBB ไดกําหนดกรอบการประเมินความนาเชื่อถือดานตางๆ ดังนี้

4.1 ดานการสรางความนาเชื่อถือ (Build Trust)

ผูประกอบการตองสรางและรักษาประวัติที่ดีในการประกอบการ โดยดําเนินการตอไปนี้
1) มีการประกอบการ (ขายสินคาหรือบริการ) ในในขอบขายที่ BBB กําหนด อยางนอยลาสุด 12
เดือน หรือมีการประกอบการการธุรกิจที่คลายคลึงกันกับธุรกิจที่ขอรับการรับรอง
2) มีคุณสมบัติเปนไปตามที่ BBB กําหนดทุกประการ และยินยอมในการรับการตรวจสอบคุณภาพ
ทุกมิติที่ BBB กําหนด
3) ไมมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการของรัฐบาล และมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตใดๆ
4) มีการรักษาระดับการประเมินที่ไดรับการรับรองคุณภาพ อยางนอยในระดับ B ขึ้นไป
5) เกี่ยวกับความสัมพันธกับ BBB:
(1) ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานที่บังคับใชในแตละประเภทธุรกิจ
(2) ใหความรวมมือกับ BBB และกํากับติดตามการประกอบการใหเปนไปตามเกณฑ BBB
กําหนด
(3) ใหคํามั่นสัญญากับการระงับขอพิพาทและมีการดําเนินการดวยความจริงใจ
(4) กรอกใบสมั ค รและชํ า ระเงิ น ตามภาระหน า ที่ ท างการเงิ น ทั้ ง หมดที่ BBB ในเวลาที่
เหมาะสม

4.2ดานการโฆษณาโดยสุจริต (Advertise Honestly)

เปนไปตามมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นของการโฆษณาและการขาย โดยผูประกอบการตองดําเนินการ ดังนี้
1) เปนไปตามมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นของการโฆษณาและการขาย
2) ปฏิบัติตาม BBB Code of Advertising อุปทานตามคําขอพิสูจนสําหรับการเรียกรองการ
โฆษณาและการขาย โฆษณาที่ถูกตองและการปฏิบัติในการขายเมื่อแนะนําจาก BBB
3) เปนไปตามที่ใชบังคับ BBB รหัสอุตสาหกรรมของการโฆษณา
4) ใหความรวมมือกับ BBB ในการกํากับดูแลตนเองสําหรับการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการ
โฆษณา
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5) ใชชื่อและโลโก BBB ตามนโยบาย BBB
6) หลี ก เลี่ ย งการทํ า ให เ ข าใจผิ ด ลู ก ค า โดยการสร างความประทั บ ใจที่ ผิ ด พลาดของการให ก าร
สนับสนุนการรับรองความนิยมเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑหรือขนาดธุรกิจผานจากการใชโล
โก trustmarks ภาพ ขอความรับรองหรือวิธีการอื่น

4.3ดานความเปนจริงของขอมูล (Tell the Truth)

ซึ่งตองมีความซื่อสัตยในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑและบริการรวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่
ชัดเจนและเพียงพอของขอกําหนด โดยผูประกอบการตองดําเนินการดังนี้
1) ทําใหทราบขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดในการเปนตัวแทนของทั้งสองเปนลายลักษณ
อักษรและดวยวาจาจดจําความผิดที่อาจสงผลไมเพียง แตจากงบโดยตรง แตโดยเลี่ยงหรือปดบัง
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
2) ให แ น ใ จว า อุ ป กรณ ใ ด ๆนั้ น เขี ย นขึ้ น มี ค วามพร อมที่ ชั ด เจนถู ก ต อ งและครบถ ว น

4.4ดานความโปรงใส (Be Transparent)

ระบุลักษณะทั่วไป สถานที่และเจาของธุรกิจโดยเปดเผย และเปดเผยนโยบายทั้งหมด การค้ําประกัน
และวิธีการเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของลูกคา โดยตองมีการดําเนินการดังนี้
1) เมื่อมีการรองขอขอมูลจาก BBB เกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
BBB ทั้งหมดซึ่งอาจรวมถึง แตไม จํากัด เพียงชื่อธุรกิจที่อยูและขอมูลการติดตอ; ชื่อและพื้นหลัง
ของผูวาจาง; อางอิงทางธุรกิจและการธนาคารใหใบอนุญาตและ / หรือมืออาชีพรับรองและ
คําอธิบายที่สมบูรณของธรรมชาติของธุรกิจ
2) การเปดเผยขอมูลตอไปนี้แกลูกคา
 วิธีโดยตรงและมีประสิทธิภาพในการติดตอธุรกิจ
 เงื่อนไขการใชบริการ
 สัญญาเปนลายลักษณอักษร
 การค้ําประกันใด ๆ หรือการรับประกันที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
 ขอจํากัดใด ๆ หรือขอจํากัดที่กําหนด (จํานวน จํากัด เชนหมายเลขสูงสุดตอลูกคา)
 นโยบายผลตอบแทนทางธุรกิจ / คืนเงิน
 ความมุงมั่นที่เกิดขึ้นใด ๆ ในที่ลูกคาอาจจะปอนรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงิน
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
 คาใชจายทั้งหมดของการทําธุรกรรมรวมทั้งภาษีการจัดสงสินคาและการจัดการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) กรณีการขายสินคาหรือการใหบริการบนเว็บไซตหรือผานทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
 เปดเผยขอมูลผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑโดยการติดฉลากขอมูลที่จําเปน
 เปดเผยลักษณะและขอกําหนดการขนสงรวมทั้งความลาชาใด ๆ หรือที่รูจักกันการขาด
แคลนของหุน
 ใหโอกาสในการทบทวนและยืนยันการทํารายการกอนที่จะขายจะเสร็จสมบูรณ
 แสดงใบเสร็จรับเงินการทําธุรกรรมการสรุปหลังจากการซื้อ
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4.5ดานการรับประกัน (Honor Promises)

เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรและการรับรองดวยวาจา โดยผูประกอบการตอง
ดําเนินการดังนี้
1) มีการลงนามในสัญญาและขอตกลงที่สามารรถเขาถึงได
2) รับรองเปนตัวแทนโดยการแกไขขอผิดพลาดไดอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่ทําได

4.6ดานการตอบสนองตอลูกคา (Be Responsive)

เป น การอธิ บ ายการจั ด การข อ พิ พ าทที่ มี ค วามรวดเร็ ว เป น มื อ อาชี พ และความเชื่ อ ที่ ดี โดย
ผูประกอบการควรดําเนินการดังนี้
1) ตอบสนองทันทีตอการรองเรียนทั้งหมดสงตอจาก BBB โดย:
a. แกไขเรื่องรองเรียนโดยตรงกับผูรองเรียนและแจง BBB หรือ
b. อนุญาตให BBB เปนผูตอบกลับลูกคา โดย BBB จะคํานึงถึง
i. ความเปนมืออาชีพ
ii. อธิบายปญหาใหครบถวนทุกประเด็นที่มีการสอบถาม
iii. รวมถึงหลักฐานที่เหมาะสมและเอกสารประกอบตําแหนงธุรกิจ
iv. อธิบายวาทําไมการบรรเทาตามโจทกรองขอจึงไมสามารถหรือไมควรไดรับ
2) สรางความศรัทธาตอการแกไขปญหาขอพิพาทซึ่งรวมถึงการไกลเกลี่ยถามีการรองขอจาก BBB
ตัวเลือกการระงับขอพิพาทอื่น ๆ รวมถึงอนุญาโตตุลาการอาจจะแนะนําโดย BBB เมื่อความ
พยายามอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาขอพิพาทไดลมเหลว โดย BBB อาจพิจารณาความตั้งใจทางธุรกิจ
ที่จะเขารวมในตัวเลือกแนะนําระงับขอพิพาทในการปฏิบัติตามกําหนดมาตรฐานเหลานี้
3) ปฏิบัติตามการขอยุติ ขอตกลงหรือการตัดสินใจในกระบวนการระงับขอพิพาทของ BBB
4) ใหความรวมมือกับ BBB ในความพยายามที่จะกําจัดสาเหตุของรูปแบบของการรองเรียนของ
ลูกคาที่มีการระบุจาก BBB

4.7ดานการปกปองสิทธิสว นบุคคล (Safeguard Privacy)

เปนการปกปองขอมูลตางๆ ที่เก็บรวบรวมกับ ความผิดพลาดและการฉอโกงในการเก็บรวบรวมขอมูล
สว นบุ คคลเพีย งเท าที่ จํ าเป น และการตั้ งค าความเคารพของลู กค าเกี่ ย วกั บ การใช ขอมู ล ของลู กคา โดย
ผูประกอบการตองดําเนินการดังนี้
1) เคารพสิทธิสวนบุคคล การดําเนินการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตกลงที่จะเปดเผยบนเว็บไซต
ของผูประกอบการดังตอไปนี:้
a. ขอมูลที่ตองเก็บรวบรวม
b. ผูที่ใชขอมูลรวมกัน
c. วิธีการเก็บขอมูล
d. วิธีการรักษาความปลอดภัย,
e. วิธีการสื่อสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
f. อธิบายความกังวลเกี่ยวกับการผิดของขอมูลสวนบุคคล
2) รั ก ษาความปลอดภั ย ข อ มู ล ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ผู ป ระกอบการต อ งเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ
ออนไลน (บัตรเครดิตหมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลขประกันสังคมเงินเดือนหรือขอมูลอื่น ๆ
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ที่ทางการเงินสวนบุคคล, ประวัติทางการแพทยหรือระเบียน ฯลฯ) จะใหแนใจวามันจะถูกสงผาน
วิธีการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจจะทําอยางดีที่สุดเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
สําหรับการปองกันและการกําจัดที่เหมาะสมของขอมูลที่สําคัญทั้งหมดทั้งออนไลนและออฟไลน
3) ยอมรับในความตองการของลูกคา ผูประกอบการตกลงที่จะเคารพความตองการของลูกคาที่
เกี่ยวของกับรายชื่อผูติดตอทางโทรศัพทโทรสารและ E-mail และตกลงที่จะแกไขสาเหตุของ
ความลมเหลวที่จะทําเชนใด

4.8ดานความซื่อสัตย (Embody Integrity)

เปนวิธีการติดตอทางธุรกิจทั้งหมดและการทําธุรกรรมในตลาดและภาระผูกพันดวยความซื่อสัตยสุจริต
โดยผูประกอบการตองดําเนินการดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการมีสวนรวมกับธุรกิจหรือสนับสนุนใหเกิดการคอรัปชั่นในโครงการของรัฐบาล ซึ่งจะ
สงผลตอภาพลักษณะของเครื่องหมายรับรองจาก BBB
โดยหากเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน พบผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
แสดงในตารางดังตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของ Global Trustmark Alliance (GTA)
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ
หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
Global Trustmark Alliance (GTA)
หรือ Better Business Bureau (BBB)
1. ดานการสรางความนาเชื่อถือ (Build Trust)
1) มีการประกอบการ (ขายสินคาหรือบริการ) ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ที่
ในในขอบขายที่ BBB กําหนด อยางนอยลาสุด 12 ใช ใ นป จ จุ บั น แต มี ก ารกํ า หนดลั ก ษณะเดี ย วกั น ใน
เดือน หรือมีการประกอบการการธุรกิจที่คลายคลึง คุณสมบัติเบื้องตนของผูเขารับการประเมิน
กันกับธุรกิจที่ขอรับการรับรอง
2) มีคุณสมบัติเปนไปตามที่ BBB กําหนดทุก ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ที่
ประการ และยิ น ยอมในการรั บ การตรวจสอบ ใชในปจจุบัน
คุณภาพทุกมิติที่ BBB กําหนด
3) ไม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งาน ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ที่
โครงการของรัฐบาล และมีการดําเนินงานตามหลัก ใชในปจจุบัน
ธรรมาภิบาล โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตใดๆ
4) มีการรั กษาระดั บ การประเมิ น ที่ได รั บ การ ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ที่
รับรองคุณภาพ อยางนอยในระดับ B ขึ้นไป
ใชในปจจุบัน
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5) เกี่ยวกับความสัมพันธกับ BBB

หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน

ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ที่
ใชในปจจุบัน
2. ดานการโฆษณาโดยสุจริต (Advertise Honestly)
1) เป น ไปตามมาตรฐานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ของการ ปรากฏในลั ก ษณะของการกํ า หนดให ผู ป ระกอบการ
โฆษณาและการขาย
จะต องไม แสดงขอมู ล หรื อโฆษณาที่ห ลอกลวง ทํ าให
เขาใจผิด เขาขายฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรมกับลูกคา
2) ปฏิบัติตาม BBB Code of Advertising ปรากฏในดานการแสดงขอมูล เชน
อุ ป ทานตามคํ าขอพิ สู จ น สํ าหรั บ การเรี ย กร องการ
 ผูประกอบการจะตองไมโฆษณาขอมูลที่เปน
โฆษณาและการขาย โฆษณาที่ถูกตองและการปฏิบัติ
เท็จ เกินความเปนจริง หรือไมเปนธรรมใน
ในการขายเมื่อแนะนําจาก BBB
สวนที่เปนสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ
 ผูประกอบการจะตองหลีกเลี่ยงการโฆษณาที่
เกินจริงสําหรับผูบริโภควัยเด็กและเยาวชน
รวมถึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง
การลวงละเมิดทางเพศ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม
เหมาะสม
3) เป น ไปตามที่ ใ ช บั ง คั บ BBB
รหั ส ไมปรากฏ
อุตสาหกรรมของการโฆษณา
4) ใหความรวมมือกับ BBB ในการกํากับดูแล ไมปรากฏ
ตนเองสําหรับการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจาก
การโฆษณา
5) ใชชื่อและตรา BBB ตามนโยบาย BBB

ปรากฏในขอกําหนดทั่ว ไป โดยให มีการติ ดตรา DBD
Verified ในหนาเว็บไซต
6) หลีกเลี่ยงการทําใหเขาใจผิดลูกคาโดยการ ไมปรากฏ
สร า งความประทั บ ใจที่ ผิ ด พลาดของการให ก าร
สนั บ สนุ น การรั บ รองความนิ ย มเชื่ อ ถื อในคุ ณ ภาพ
ของผลิตภัณฑหรือขนาดธุรกิจผานจากการใชโลโก
trustmarks ภาพ ขอความรับรองหรือวิธีการอื่น
3. ดานความเปนจริงของขอมูล (Tell the Truth)
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1) ทําใหทราบขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคั ญ ปรากฏในการแสดงขอมูล โดยระบุใหผูป ระกอบการ
ทั้ ง หมดของสิ น ค า โดยไม ห ลี ก เลี่ ย งหรื อ ป ด บั ง จะต อ งแสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารอย า ง
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
เพียงพอ เพื่อใหลูกคาตัดสินใจกอนที่จะซื้อ เชน ราคา
รายละเอี ย ด การใช ง าน ประเทศผู ผ ลิ ต คํ า เตื อ น
เกี่ยวกับสินคา เปนตน
2) ให ข อ มู ล สิ น ค า ที่ ถู ก ต อ ง ชั ด เจนและ 1.19 ปรากฏในด านการแสดงข อ มู ล เช น ระบุ ใ ห
ครบถวนทุกมิติ
ผูประกอบการผูประกอบการจะตองแสดงขอมู ล
เกี่ ย วกั บ สิ น ค าหรื อบริ การอย างเพี ย งพอ เพื่ อให
ลูกคาตัดสินใจกอนที่จะซือ้ เชน ราคา รายละเอียด
การใชงาน ประเทศผูผลิต คําเตือนเกี่ยวกับสินคา
เปนตน
4. ดานความโปรงใส (Be Transparent)
1) เมื่อมีการรองขอขอมูลจาก BBB เกี่ยวกับ ไมปรากฏ
ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐาน BBB ทั้งหมด
2) การเปดเผยขอมูลตอไปนี้แกลูกคา
1.20 ปรากฏในการแสดงข อ มู ล โดยระบุ ใ ห
 วิธีโดยตรงและมีประสิทธิภาพในการ
ผู ป ระกอบการจะต อ งแสดงข อ มู ล ดั ง ต อไปนี้ บ น
ติดตอธุรกิจ
เว็บไซต
 เงื่อนไขการใชบริการ
 ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย;
 สัญญาเปนลายลักษณอักษร
 ชื่อที่ใชการประกอบธุรกิจ;
 การค้ําประกันใด ๆ หรือการรับประกัน
 ที่อยูที่แทจริงและที่อยูของออฟฟสใน
ที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
ตางประเทศ หรือขอมูลที่ทําใหลูกคาสามารถ
 ขอจํากัดใด ๆ หรือขอจํากัดที่กําหนด
ทราบไดวาสถานที่ประกอบธุรกิจจริงอยูที่ใด;
(จํานวน จํากัด เชนหมายเลขสูงสุดตอลูกคา)
 วิธีการติดตอผานทางออนไลน เชน อีเมล;
 นโยบายผลตอบแทนทางธุรกิจ / คืนเงิน
 ผูติดตอไดในองคกรซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
 ความมุงมั่นที่เกิดขึ้นใด ๆ ในที่ลูกคา
สอบถามขอมูลโดยลูกคา;
อาจจะปอนรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงิน
 หมายเลขโทรศัพท,
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึง
 คาใชจายทั้งหมดของการทําธุรกรรม
ขนาดของธุรกิจและจํานวนบุคลากร โซนเวลา
รวมทั้งภาษีการจัดสงสินคาและการจัดการและ
ที่ปฏิบัติงาน และเวลาทําการ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) กรณี ก ารขายสิ น ค าหรื อการให บ ริ ก ารบน 1.21 ป ร า ก ฏ ใ น ด า น ก า ร แ ส ด ง ข อ มู ล เ ช น
เว็บไซตหรือผานทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลในรายละเอียด
 เปดเผยขอมูลผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑโดย
ของสิ น ค า และค า ธรรมเนี ย ม และค า ใช จ า ยที่
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การติดฉลากขอมูลที่จําเปน
 เปดเผยลักษณะและขอกําหนดการขนสง
รวมทั้งความลาชาใด ๆ หรือที่รูจักกันการขาดแคลน
ของหุน
 ใหโอกาสในการทบทวนและยืนยันการทํา
รายการกอนที่จะขายจะเสร็จสมบูรณ
 แสดงใบเสร็จรับเงินการทําธุรกรรมการ
สรุปหลังจากการซื้อ

หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
ลูกคาตองจายเพิ่ม ในกรณีที่คาใชจายบางรายการ
ไม ส ามาร ถระบุ ไ ด ณ เว ล าที่ ทํ า ธุ ร กรร ม
ผู ป ระกอบการจะต อ งแสดงราคาตามรายการ
แ ล ะ ค า ใ ช จ า ย ที่ ลู ก ค า จ ะ ต อ ง รั บ ภ า ร ะ
โดยประมาณการ เช น ค า ใช จ า ยในการขนส ง
อากรศุลกากร คาประกันภัย และการออกสินคา
ซึ่งจะตองแจงลูกคาใหทราบถึงคาใชจายดังกลาว
และลูกคาจะตองสามารถแจงยกเลิกในกรณีที่ไม
เห็นดวยกับคาใชจายดังกลาว

5. ดานการรับประกัน (Honor Promises)
1) มี ก ารลงนามในสั ญ ญาและข อ ตกลงที่ ไมปรากฏ
สามารถเขาถึงได
2) รั บ ร อ ง เ ป น ตั ว แ ท น โ ด ย ก า ร แ ก ไ ข ไมปรากฏ
ขอผิดพลาดไดอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่ทําได
6. ดานการตอบสนองตอลูกคา (Be Responsive)
1) ตอบสนองทันทีตอการรองเรียนทั้งหมดสง ไมปรากฏ
ตอจาก BBB
2) สร า งความศรั ท ธาต อ การแก ไ ขป ญ หาข อ ไมปรากฏ
พิ พาทซึ่ งรวมถึ งการไกล เ กลี่ ย ถ ามี ก ารร องขอจาก
BBB ตัวเลือกการระงับขอพิพาทอื่น ๆ
3) ปฏิ บั ติ ต ามการข อ ยุ ติ ข อ ตกลงหรื อ การ ไมปรากฏ
ตัดสินใจในกระบวนการระงับขอพิพาทของ BBB
4) ใหความรวมมือกับ BBB ในความพยายามที่ ไมปรากฏ
จะกํ าจั ด สาเหตุ ของรู ป แบบของการร องเรี ย นของ
ลูกคาที่มีการระบุจาก BBB
7. ดานการปกปองสิทธิสวนบุคคล (Safeguard Privacy)
1) เคารพสิทธิสวนบุคคล
ไมปรากฏ
2) รักษาความปลอดภัยขอมูลที่มีความสําคัญ ปรากฏในการเข าถึ งและแก ไขข อมู ล ส วนบุ คคล เช น
ระบุใหผู ประกอบการจะต องมีกลไกใหลูกค าสามารถ
เขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล เชน การมีระบบโปร
ไฟล ส ว นบุ ค คลในการแก ไ ขได ด ว ยตนเอง หรื อ การ
กํ าหนดช องทางให ลู กค าร องขอข อมู ล และแก ไขผ า น
ชองทางอื่นๆ เชน อีเมล เปนตน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 74

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ
หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
Global Trustmark Alliance (GTA)
หรือ Better Business Bureau (BBB)
3) ยอมรับในความตองการของลูกคา
ไมปรากฏ
8. ดานความซื่อสัตย (Embody Integrity)
1) หลี ก เลี่ ย งการมี ส ว นร ว มกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ ไมปรากฏ
สนับสนุนใหเกิดการคอรัปชั่นในโครงการของรัฐบาล
ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณะของเครื่องหมายรับรอง
จาก BBB
กลาวโดยสรุป จากการศึ กษาหลักเกณฑ ความนาเชื่อถื อธุรกิ จพาณิชยอิเล็กทรอนิ กสของ Global
Trustmark Alliance (GTA) ซึ่งเปนองคกรที่ขับเคลื่อนโดยการทีสวนรวมขององคกรทั่วโลก ในการปกปอง
และคุมครองผูบริโภคทั่วโลกโดยการสรางและสงเสริมความไววางใจในธุรกิจ e-Commerce วัตถุประสงคของ
GTA คือ การกําหนดมาตรฐานความไววางใจสําหรับธุรกิจ e-Commerce และสงเสริมใหมีการนํามาตรฐานไป
ใชในการประเมินเพื่อรับรองความไววางใจแกผูบริโภคทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อลดขอพิพาทระหวางพรมแดนอันเกิด
จากการซื้อ-ขายออนไลน โดย GTA ไดมีการประสานรวมกับองคกรตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลธุรกิจ eCommerce และพยายามสรางมาตรฐานความนาเชื่อถือ โดยในปจจุบัน GTO ไดเปลี่ยนชื่อองคกรเปน
Better Business Bureau (BBB) หากแตยังมีนโยบาย วัตถุประสงคและแนวทางในการดําเนินงานในลักษณะ
เดิม ทั้งนี้ GTA หรือ BBB ไดกําหนดกรอบการประเมินความนาเชื่อถือดานตางๆ ดังนี้
1. ดานสรางความนาเชื่อถือ (Build Trust) หมายถึง การสรางและรักษาประวัติที่ในเชิง
บวกในตลาด
2. ดานการโฆษณาโดยสุจริต (Advertise honestly) หมายถึง การโฆษณาเชิญชวน
ดวยขอมูลที่เปนจริงตามมาตรฐานสินคาและการซื้อขาย
3. ดานความเปนจริงของขอมูล (Tell the Truth) หมายถึง การแสดงขอมูลของสินคา
และบริการโดยเปดเผย เปนจริง ชัดเจนและเพียงพอสําหรับการตัดสินใจเลือกซื้อ
4. ดานความโปรงใส (Be Transparent) หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
สถานที่และเจาของธุรกิจ รวมทั้งการเปดเผยนโยบายในการขาย การรับประกันสินคาและวิธีการในการสั่งซื้อที่
ชัดเจน
5. ดานการรับประกัน (Honor Promises) หมายถึง การปฏิบัติตามสัญญารับประกัน
สินคาทั้งที่ระบุเปนลายลักษณอักษรและคําโฆษณาเชิญชวน
6. ดานการตอบสนองตอลูกคา (Be Responsive) หมายถึง การอธิบายความผิดพลาด
ของระบบตลาดไดอยางรวดเร็ว มืออาชีพและสุจริต
7. ดานการปกปองสิทธิสวนบุคคล (Safeguard Privacy) หมายถึง การปกปดขอมูล
ของลูกคาเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือการฉอโกง การเปดเผยขอมูลของลูกคาเทาที่จําเปน และเคารพสิทธิสวน
บุคคลในการใชขอมูลสวนตัวของลูกคา
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8. ดานความซื่อสัตย (Embody Integrity) หมายถึง การกระทําการทางธุรกิจทั้งหมด
และการทําธุรกรรมในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและภาระผูกพันดวยความซื่อสัตยสุจริต
จากผลการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark
Alliance (GTA) ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของ Better Business Bureau (BBB) พบวา กรอบการประเมินมี
ทั้งหมด 8 ดาน โดยหากเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน พบวา มี
ความแตกตางกันทั้งกรอบแนวคิดในการประเมิน ประเด็นรายละเอียดของการประเมิน อยางไรก็ตาม แมจะมี
จํานวนขอที่แตกตางกัน แตประเด็นหลักในการประเมินมีความสอดคลองกัน หากแตอาจมีขอแตกตางเกี่ยวกับ
รายละเอียดของตัวชี้วัดยอย ซึ่งที่ปรึกษาไดนําไปเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลั ก เกณฑ ค วามน า เชื่ อ ถื อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA) และ Global Trustmark Alliance (GTA) หรือ
Better Business Bureau (BBB)
จากการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ หลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิ กสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ Global
Trustmark Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB) สามารถสรุปไดดังนี้

5.1 สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลั กเกณฑ ค วามน า เชื่ อ ถือ ธุร กิ จพาณิช ยอิ เ ล็ก ทรอนิก ส ของ Asia-Pacific Trustmark
Alliance (ATA)
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) กับหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน ดังตารางขางตน
พบวา หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)
มีการกําหนดกรอบการประเมิน 6 ดาน คือ (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) (5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
และ (6) การติดตาม (Monitoring) สวนหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน พบวา มีกรอบการประเมิน
ที่สอดคลองกันจํานวน 5 กรอบ ไดแก (1) ดานการเป ดเผยขอมูลของผูป ระกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ข อมู ล ความเป น ส ว นตั ว (Privacy) และ (5) ทางเลื อ กในการระงั บ ข อ พิ พ าท (Alternate Dispute
Resolution)
จากการเปรียบเทียบกรอบการประเมินจะเห็นไดวา หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันยัง
ขาดกรอบการประเมิ น ด า นการติ ด ตาม (Monitoring) ตามหลั ก เกณฑ ค วามน า เชื่ อ ถื อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) โดยกรอบการประเมินดานการติดตาม
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(Monitoring) จะให ความสํ าคั ญกั บการอํานวยความสะดวกในการประเมิ น และกระบวนการในการกํากั บ
ติดตามหลังจากไดรับการรับรองเครื่องหมายความนาเชื่อถือแลว
นอกจากนั้น หากพิจารณาประเด็นของการประเมินตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) พบวา มีประเด็นการประเมินทั้งหมด 26
ประเด็น ซึ่งมีเนื้อหาการประเมินสอดคลองกับหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบันมีเพียง 14 ประเด็น
และมีประเด็นการประเมินที่ไมสอดคลองกันจํานวน 12 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)
13. ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในการสงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ (Security
of Transferred Information)
14. การเก็บไวซึ่งขอมูลที่เปนความลับ (Retaining Confidential Information)
15. การเพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัยตามระดับภัยคุกคาม (Proportionality of
Safeguard)
16. การทบทวนและการประเมินอยางสม่ําเสมอ (Periodic Review and
Reassessment)
 การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)
17. การปองกันการถูกคุกคาม (Preventing Harm)
18. การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of Personal Information)
19. การเสนอทางเลือก (Choice) ในการจัดเก็บขอมูล
20. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Safeguards)
21. ความรับผิดชอบ (Accountability)
 ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
22. การแจ ง ให ท ราบถึ ง แนวทางในการระงั บ ข อ พิ พ าทกั บ ผู ป ระกอบการโดยตรง
(Provision of notice regarding means of resolving dispute directly with
merchant)
 การติดตาม (Monitoring)
23. การติ ดตามผูป ระกอบการโดยผู รับรองมาตรฐาน (Monitoring Merchant by
Certifier)
24. การอัพเดทมาตรฐานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (Program Update by Certifier)

5.2 สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance
(GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB)
จากการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark
Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB) พบวามีกรอบการประเมินมีทั้งหมด 8 ดาน ดังนี้
1) ดานการสรางความนาเชื่อถือ (Build Trust)
2) ดานการโฆษณาโดยสุจริต (Advertise Honestly)
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3) ดานความเปนจริงของขอมูล (Tell the Truth)
4) ดานความโปรงใส (Be Transparent)
5) ดานการรับประกัน (Honor Promises)
6) ดานการตอบสนองตอลูกคา (Be Responsive)
7) ดานการปกปองสิทธิสวนบุคคล (Safeguard Privacy)
8) ดานความซื่อสัตย (Embody Integrity)
โดยในกรอบแนวคิดการประเมินทั้ง 8 ดาน ประกอบดวยประเด็นการประเมินทั้งหมด 21 ประเด็น
ในขณะที่หลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน พบวา มีกรอบการประเมินที่สอดคลองกันจํานวน 5 กรอบ
ไดแก (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of Information) (2) การดําเนินงาน
(Practices) (3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)
และ (5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
จากการเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB) พบวา มี
กรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินที่แตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากการกําหนดกรอบการประเมินและประเด็น
การประเมินความนาเชื่อถือของ Global Trustmark Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB)
มุงเนนใหเกิดความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทุกธุรกิ จและครอบคลุมทุกประเทศใน
โลก จึงตองมีการกําหนดกรอบและประเมินการประเมินความนาเชื่อถือที่ลึกซึ้ง ชัดเจน และอิงจากบทบัญญัติ
ของนานาชาติ
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บทที่ 3
การศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1. เกณฑมาตรฐานระดับประเทศ
1.1 Trade Safe

1) ความเปนมา
Trade Safe เปนบริ ษัทที่ ใหบริ การเกี่ยวกับการสร างความน าเชื่ อถือใหกับ เว็บไซตพาณิช ย
อิเ ล็กทรอนิกส ซึ่ งเว็ บไซตที่ได เ ครื่ องหมายรับ รองความน าเชื่อถื อจาก Trade Safe แลว จะไดรั บ ความ
นาเชื่อถือผานบริการ 3 ประการอันไดแก
(1) มีการแสดงเครื่องหมาย Trade Safe ไวที่หนาแรกของเว็บไซตเมื่อผูเขาเว็บไซตคลิกที่
เครื่องหมาย Trade Safe จะมีหนาตางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรานคาโดยมีการแสดง
อยางชัดเจนวาเว็บไซตแหงนี้ไดรับการรับรองความนาเชื่อถือจาก Trade Safe

รูป 15 การติดตั้งเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Trade Safe
(2) เมื่อลูกคาทําการซื้อสินคาจากเว็บไซตเรียบรอยแลว ทางระบบของ Trade Safe จะทํา
การสงขอความไปใหลูกคาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่ออธิบายถึงความปลอดภัยในการ
ซื้อสินคาจากรานนั้นๆ
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รูป 16 ขอความอธิบายขอมูลทางดานความปลอดภัยที่ถูกสงไปยังผูซื้อโดย Trade Safe
(3) ในกรณีที่เกิดปญหาระหวางผูซื้อกับรานคา Trade Safe จะเขามาชวยแกปญหาหรือไกล
เกลี่ยขอพิพาทใหโดยหากมีการขอใชบริการเสริม Trade Safe สามารถรับประกัน
ธุรกรรมมูลคาไมเกิน 100,000 เยนได
2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
หลักเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือของ Trade Safe นั้นสามารถแบงออกไดเปน 4
ประเด็นหลักดังตอไปนี้
(1) การตรวจสอบเว็บไซต
มีการดําเนินการ ดังนี้
- การพิจารณาวิธีการทําธุรกรรม, นโยบายตางๆ วาเหมาะสมหรือไม
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- การพิจารณาถึงการเขาถึงเนื้อหาเว็บไซตวาเขาถึงไดงายหรือยาก, แนวทางการเขียน
อธิบายสินคา การโฆษณาสินคา วาถูกตองสมควรหรือไม
(2) การตรวจสอบการมีตัวตน
มีการดําเนินการ ดังนี้
- ดําเนินการตรวจสอบวาผูประกอบการมีการลงทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย หรือ
สามารถติดตามไดหรือไม
(3) การตรวจสอบสินคา
มีการดําเนินการ ดังนี้
- ดําเนินการตรวจสอบวาสินคาที่ขายอยูบนเว็บไซต เปนสินคาที่ Trade Safe ใหการ
รับรอง หรือเปนสินคาที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม โดยสินคาที่ Trade Safe ไมให
การรับรองมีดังนี้
o อสังหาริมทรัพย
o เรือทุกชนิด รวมไปถึง รถจักรยานยนต, รถยนต
o สัตวเลี้ยงลูกดวยนม, ปลา, สัตวเลื้อยคลาน, แมลงตางๆ
o สินคาที่มีมูลคาเปลี่ยนแปลงตามเวลา เชนขอมูลเกี่ยวกับการแขงมา , ตลาด
หลักทรัพย แตไมนับรวมถึงหนังสือที่เกี่ยวของ
o สิ น ค าที่ ต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตแต ผู ป ระกอบการไม มี ใบอนุ ญาต (เช น บุ ห รี่ ,
เหลา, ยา, สินคาของเกา เปนตน)
o สินคาที่ผิดกฎหมาย
o สินคาที่เปน Software หรือ Digital Content ที่ผูซื้อสามารถ Download
ได ยกเวนวาผูประกอบการสามารถตรวจสอบไดวามีการ Download ไปแลว
หรือไม
o ตั๋วแลกเงิน, บัตรเติมเงิน หรือสิ่งอื่นใดที่ราคาไดเขียนเอาไวแลว (ยกเวนสิ่งนั้น
ใชสําหรับสะสม เชน แสตมปสะสม)
o สินคาดานการเงิน เชน หุน การแลกเปลี่ยนคาเงิน เปนตน
o ปนตางๆ
o อาวุธมีด
o สินคาที่ไมไดอยูในประเทศ ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ
o สินคาที่ไมมีอยูจริง เชน การใหบริการตาง ๆ
o คําทํานาย, การใหคําปรึกษา หรือสินคาอื่นที่คลายกัน
o สินคาที่มาพรอมบริการ ซึ่งบริการมีราคาสูงกวาสินคา Trade Safe จะ
พิจารณาเปนกรณีไป
o สินคาที่ไมมีในคลังแลวแตยังดําเนินการประกาศขายอยู
o สินคาอื่นๆที่ทาง Trade Safe พิจารณาแลววาไมรับรอง
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(4) การตรวจสอบเพื่อติดตามผล
มีการดําเนินการ ดังนี้
- เปนการตรวจสอบหลังมีการสมัคร รวมทั้งหลักจากที่ผูสมัครไดรับเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพแลว เพื่อเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพของ Trade Safe โดยมีรายการที่
Trade Safe ทําการตรวจสอบดังนี้
o แนวทางการทําธุรกิจโดยทั่วไป
o การทําธุรกรรมที่โปรงใส
o การเปดเผยขอมูล
o มีวิธีการชําระเงินที่มีประสิทธิภาพ
o การสรางความเขาใจและการชวยเหลือใหกับลูกคา
o นโยบายความเปนสวนตัว
o การใหความรูกับผูบริโภค
o นโยบายการคืนสินคา
3) กระบวนการ/ขั้นตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ขั้นตอนในการไดมาซึ่งเครื่องหมายรับรองคุณภาพนั้นเปนดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1: ผูที่ตองการไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจะตองทําการยื่นใบสมัครมายัง
Trade Safe ผานทางเว็บไซตของ Trade Safe
- ขั้นตอนที่ 2: Trade Safe จะทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของผูสมัครและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูสมัครทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- ขั้นตอนที่ 3: ผูประกอบการที่ผานการตรวจสอบขั้นตนตองสงใบสมัครตัวจริง พรอมกับ
เอกสารประกอบการสมัครอันไดแก
o สําหรับนิติบุคคล
 หลักฐานจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกมาไมเกิน 3 เดือน
 สําเนาบัญชี
 สําเนาเอกสารการเสียภาษี
 ถาไมแจงไวเปนอยางอื่นใหใชเอกสารตัวจริง
 สําเนาใบอนุญาต ในกรณีที่การทําธุรกรรมตองมีใบอนุญาต
 เอกสารอื่นๆตามที่ Trade Safe อาจขอเพิ่มเติม
o สําหรับบุคคลธรรมดา
 สําเนาเอกสารการเริ่มทําธุรกิจ (ตองเริ่มธุรกิจมามากกวา 6 เดือน)
 เอกสารดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง
 ทะเบียนบาน (ออกมาภายใน 3 เดือน)
 สําเนาใบขับขี่ของเจาของธุรกิจ (ที่ประเทศญี่ปุนไมมีบัตร
ประชาชน)
 สําเนาใบรับประกันสุขภาพของรัฐบาล
 สําเนาใบชําระคาไฟฟาของสถานที่ตั้งธุรกิจ (กอนหนานี้ 2 เดือน)
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 สําเนาการทําบัญชี
 สําเนาเอกสารการเสียภาษี
 สําเนาใบอนุญาต ในกรณีที่การทําธุรกรรมตองมีใบอนุญาต
 เอกสารอื่นๆตามที่ Trade Safe อาจขอเพิ่มเติม
- ขั้นตอนที่ 4: Trade Safe จะทําการตรวจสอบและแจงผลการตรวจสอบทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับรานคาที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจอาจใชเวลาตรวจสอบประมาณ 1-3
เดือน
- ขั้นตอนที่ 5: ผูสมัครที่ผานเกณฑทําสัญญากับ Trade Safe และชําระคาจดทะเบียน
- ขั้นตอนที่ 6: เริ่มใชบริการเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ
1.2 CaseTrust
1) ความเปนมา
CastTrust นั้นถูกกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2542 ภายใตการดูแลของ The Consumer Association
of Singapore (CASE) ประเทศสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคที่จะนํามาตรฐานของผูใหบริการ และ รานคา ใหมี
ความเปนเลิศและเกิดความเปนธรรมกับลูกคา โดยรานคาที่มีเครื่องหมายรับรองของ CaseTrust แสดงอยูนั้น
จะบงบอกถึงความยุติธรรมและซื่อสัตยตอลูกคาไดอยางแนนอน โดย CaseTrust ไดผลตอบรับดีจากสมาชิกใน
กลุมธุรกิจที่ตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก CaseTrust สามารถรักษามาตรฐานในความเปนกลางและเที่ยงตรงยุติธรรม
ไดเปนอยางดี
หลังจากนั้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 CaseTrust ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ ซึ่งเครื่องหมายใหมนั้นสื่อความหมายวา CaseTrust เปนตัวกลางระหวางผูประกอบการธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผูซื้อ

รูป 17 เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ CaseTrust
จุดเดนประการหนึ่งของ CaseTrust คือ มีการแบงระดับเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือออกเปน
2 ระดับหลักๆ คือ CaseTrust และ CaseTrust Gold ซึ่งสัญลักษณ CaseTrust Gold ไมไดพิจารณาเพียงแค
ความนาเชื่อถือของผูประกอบการเทานั้น ยังไดมีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจอีกดวย เชน
พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบธุรกิจของผูประกอบการนั้นเปนเชนใด มีความถูกตองหรือไดมาตรฐาน
หรื อ ไม มี การตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงความต อ งการของกลุ มลู ก ค า หรื อ ไม นั่ น คื อ นอกเหนื อ จาก
หลักเกณฑทางดานความถูกตองและความปลอดภัยของขอมูลแลว CaseTrust ยังไดมีการพิจารณาหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวกับแผนการทางธุรกิจมาพิจารณาอีกดวย
นอกจากนี้ CaseTrust ยังไดมีการรวมมือกับองคกรอื่น ๆ เพื่อทําใหเครื่องหมาย CaseTrust นั้น
เหมาะสมกับธุรกิจประเภทนั้น ๆ เชน มีการรวมมือกันกับ National Association of Travel Agents
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Singapore เพื่อมอบเครื่องหมาย CaseTrust-NATAS สําหรับผูประกอบการณประเภทการทองเที่ยวเปนตน
ซึ่งวิธีการนี้จะมีสวนชวยใหผูซื้อมีความเชื่อถือตอการบริการมากขึ้น
2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
หลักเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือของ CaseTrust นั้นมีดังตอไปนี้
(1) สินคาและบริการ
- ผูประกอบการตองมีการระบุขอบังคับในการเสนอขายสินคาตามมาตรฐานของรัฐบาล
(2) ขอกําหนดและเงื่อนไข
- ผูประกอบการตองบรรยายรายละเอีย ดการรั บประกันสินค าหรือบริการเพื่อเปนการ
ปกปองสิทธิของลูกคา สําหรับสินคาและบริการที่บกพรองหรือไมสามารถใชการได
- ผูประกอบการตองมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนคือสินคาภายในชวงเวลาที่กําหนดและสภาพ
สินคาที่กําหนด เพื่อชี้แจงใหกับลูกคาอยางละเอียด
- ผูประกอบการตองมีเงื่อนไขในการยกเลิกการทําธุรกรรมอยางละเอียด
(3) การตั้งราคาและการชําระเงิน
- ผูประกอบการตองมีระเบียบในการแสดงราคาราคาที่ลดอยางชัดเจน
- ผูประกอบการตองระบุชองทางการชําระเงินใหกับลูกคาอยางชัดเจน
- ผูประกอบการตองไมคิดคาสินคา/บริการ สูงเกินราคาที่ชี้แจงไว โดยที่จะตองระบุราคา
อยางละเอียดทั้งแบบที่รวมภาษีหรือไมรวมภาษีเพื่อใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจน อีกทั้ง
ยังตองระบุในสกุลเงินที่ลูกคาใชทําหรับชําระเงินดวยเชนกัน
- ผูประกอบการตองระบุใหชัดเจนถึงการคิดคาขนสงสินคา
- ผูประกอบการตองระบุใหชัดเจนถึงคาใชจายเพิ่มเติม เชน การหอของขวัญ หรือการสง
แบบเรงดวน
(4) มาตรการความปลอดภัย
- ผูประกอบการตองมีกฎระเบียบในการจัดการความปลอดภัยของขอมูล ที่เกี่ยวของกับ
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- ผูประกอบการตองยืนยันวาจะไมเก็บขอมูลลับของลูกคาไว
- ผูประกอบการตองไมทําการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปหาลูกคาโดยที่ลูกคาไมอนุญาต
- ผูประกอบการตองมีกฎระเบียบในการที่ไมทําการดักเก็บขอมูลของลูกค าโดยที่ไมไดรับ
อนุญาตจากลูกคา
- ผูประกอบการตองมีการแตงตั้งผูดูแลดานระบบขอมูลอยางเปนทางการ
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(5) การติดตอสื่อสาร
- ผูประกอบการตองใชชองทางในการติดตอกับลูกคาที่มีประสิทธิภาพ
- ผูประกอบการตองมีระบบที่พรอมจะติดตอแจงให CASE ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
สําคัญตางๆรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทีมงานบริหารและตัวแทนผูบริหาร
- ผูประกอบการตองมีรายละเอียดการติดตออยางครบถวน
(6) โฆษณาและประชาสัมพันธ
- ผูประกอบการตองระบุรายละเอียดของสินคาและสภาพพรอมทั้งการรับประกันสินคาใน
การสื่อสารการตลาดผานชองทางอินเทอรเน็ตอยางละเอียดครบถวน
- ตองระบุรายละเอียดของราคา คุณภาพ และการมีอยูจริงของสินคาในคลัง
- ผูประกอบการตองมีเจตนาโฆษณาในสิ่งที่ตนจําหนาย
- ผูประกอบการตองมีการเตรียมสินคาคงคลังใหพอเพียงกับการทําการประชาสัมพันธ
- ผูประกอบการตองดําเนินการตลาดอยูภายใตกฎและขอบังคับของ Singapore Code
of Advertising Practice
(7) ระบบการรับชําระเงิน
- ผูประกอบการตองใหบริการสั่งซื้อสินคาออนไลนแกลูกคาโดยรวมถึงการใหรายละเอียด
ลูกคา อยางครบถวน เพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินการอยางสะดวก
- ผูประกอบการตองใหระบบการสั่งซื้อสินคาแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อสําหรับลูกคาเพื่อ
ทบทวนความถูกตองกอนทําการเสร็จสิ้นธุรกรรม
- ผูประกอบการตองอํานวยความสะดวกโดย แสดงปุมยืนยันธุรกรรม เพื่อใหลูกคายืนยัน
การทําธุรกรรม
- ระบบจะตองทําธุรกรรมอยางถูกตองไมบกพรอง และสงการยืนยันใหกับลูกคา
- ระบบจะตองมีการสงเอกสารการยืนยันการทําธุรกรรมใหลูกคาทุกการทําธุรกรรม
- เอกสารการยืนยันธุรกรรมตองระบุขอมูลโดยละเอียดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น
- การชําระเงินจะเกิดขึ้นไดเฉพาะธุรกรรมที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลวเทานั้น
(8) การบริการหลังการขาย
- ผูประกอบการตองมีที่ใหกรอกรายละเอียดการสงสินคาอยางละเอียด
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- รายละเอียดการสงสินคาอยางละเอียดควรประกอบไปดวย ลายมือชื่อของลูกคาเพื่อเก็บ
เปนหลักฐานการรับสินคา โดยสําเนาเอกสารใหสงใหกับลูกคาเพื่อเก็บไว
- ผูประกอบการตองอัพเดทสถานะของการจัดสงใหกับลูกคาเพื่อทราบเมื่อลูกคาตองการ
- ผูประกอบการตองซื่อสัตยตอการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินคาตามกําหนด ในชวงเวลาของ
กฎเกณฑที่ตั้งไว
- ผูประกอบการตองทําการสงสินคาหรือบริการภายใตระยะเวลา มิฉะนั้น ลูกคาสามารถ
ที่จะยกเลิกการสั่งซื้อได
- หากมีการเรียกรองยกเลิกการสั่งซื้อสินคา ตองมีการติดตอและยืนยันกันทั้งสองฝาย
(9) การจัดการกับคําแนะนําติชมจากลูกคา
- ผูประกอบการตองมีระบบที่จัดเก็บและบริหารการเรียกรองของลูกคา และตองมี
ขั้นตอนในการแกไขปญหาตางๆอยางเปนระเบียบ
- ผูประกอบการตองชี้แจงผูเรียกรองถึงขั้นตอนการแกไขและสถานะของการแกไขใหกับ
ลูกคา
- ผูประกอบการตองทําการแกไขปญหาใหกับลูกคาที่ยังอยูในระยะเวลา 21 วัน นับจากที่
ไดออกใบเสร็จรับเงินใหกับลูกคา
- ผูประกอบการตองแจงเงื่อนไขการชดเชยเปนทางเลือกใหกับลูกคาถาหากไมสามารถ
แกไขปญหาไดตรงตามชวงเวลา
(10) ความปลอดภัยของขอมูล
- ผู ป ระกอบการต องอธิ บ ายถึ ง ความสํ าคั ญ ในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ให กั บ ที ม งานทุ ก คน
ตระหนักในความสําคัญ
(11) ความปลอดภัยในระบบชําระเงิน
- ระบบการชําระเงินใชงานไดงาย และตองอยูในสภาวะแวดลอมที่ปลอดภัย
- ระบบการชําระเงินที่ใชตองแสดงใหเห็นถึงระดับความปลอดภัยสําหรับลูกคา
- ระบบการชํ าระเงิ น นั้น ต องถู ป รั บ ปรุ งอย างสม่ํ าเสมอเพื่ อให แน ใจว าความปลอดภั ย
สําหรับลูกคาจะอยูในระดับมาตรฐาน
(12) การเขาถึงขอมูลและการตอเนื่องของขอมูลธุรกิจ
- ผูประกอบการตองทําการสํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ
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- ผู ป ระกอบการต อ งมี แ ผนป องการเหตุ ฉุ กเฉิ น เพื่ อ ลดผลกระทบของการเกิ ด ป ญ หา
ขัดของของระบบ
- ผูประกอบการตองเก็บบันทึกขอมูลตาง ๆ และทําการตรวจดูอยางสม่ําเสมอถึงเรื่อง
ความปลอดภัย และความเสีย หายที่ อาจจะเกิด ขึ้ น เพื่อที่จ ะหลี กเลี่ ย งอุ บั ติเ หตุที่จ ะ
เกิดขึ้น
(13) นโยบายความเปนสวนตัว
- ผูประกอบการตองใชขอมูลของลูกคาอยางถูกวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมเทานั้น
- ผูประกอบการตองทําการแจงลูกคาลวงหนาหากตองการนําขอมูลของลูกคาไปใช ใน
การทําสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมภายในและแจงหนี้แกลูกคา
- ผูประกอบการตองทํ าการเก็ บขอมูล ลูกค าโดยตรงจากลู กคาเทานั้น เว นแต จะมี เหตุ
จําเปนอื่นๆ
- ผูประกอบการตองทําการเก็บขอมูลของลูกคาเปนความลับทั้งระหวางทําธุรกรรม และ
หลังทําธุรกรรมเสร็จสิ้นเชนกัน
- ผูประกอบการตองระบุอยางชัดเจนถึงการจัดเก็บขอมูลของลูกคาและใหลูกคาเขาถึงได
งาย
- ผูประกอบการตองเปดโอกาสใหลูกคาเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และสามารถแก ไข
ขอมูลไดเอง หากมีเหตุจําเปน
- ผูประกอบการหามเก็บขอมูลของลูกคานานเกินความจําเปน
- ผูประกอบการตองมีระบบที่จัดเก็บขอมูลทั้งหมดของลูกคาโดยเฉพาะที่อยูของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โดยหามนําไปเผยแพร ตอบุ คคลที่สาม หากไม ไดรั บความยิ นยอมของ
ลูกคา
- ผูประกอบการหามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสรบกวนลูกคาหากลูกคาไมไดยินยอม
- ผู ป ระกอบการห า มทํ า การเก็ บ ข อ มู ล หรื อ พยายามที่ จ ะนํ า ข อ มู ล ลู ก ค า จาก Web
Browser โดยที่ไมไดขออนุญาตลวงหนา
(14) การปองกันสําหรับบุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและผูสูงวัย
- ผูประกอบการตองประพฤติกับบุคคลดังกลาวตางจากบุคคลทั่วไป เชนเรื่องของการ
สื่อสารที่ไมสอไปในทางที่ไมเหมาะสม
- ผูประกอบการตองจํากัด การเก็บขอมูลสว นตัวของบุคคลดังกลาว และจัดเก็ บขอมู ล
อยางเปนความลับ
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- ผูประกอบการสามารถรับการสั่งซื้อสินคาจากเยาชนที่มีการยินยอมจากผูปกครองแลว
เทานั้น
- ผูประกอบการตองทําการสื่อสารอยางเขาใจงายและไมบิดเบียนเพื่อใหผูสูงอายุเขาใจได
งาย
(15) สินคาและบริการ
- ผูประกอบการตองมีระบบในการดําเนินการเพื่อรับรองไดวาสินคาและบริการที่ไดทํา
การเสนอขายนั้นถูกตองตามที่ไดกลาวอาง และไมไดหมดอายุการใชงาน
(16) การประพฤติตอลูกคา
- ผูที่ใหบริการลูกคานั้นตองไมปฏิบัติตัวไมเหมาะสมและไมมีจรรยาบรรณตอลูกคา
- ผูที่ใหบริการลูกคาและพนักงานตองใหความเคารพตอความเปนสวนตัวของลูกคา และ
ไมทําการใดที่เปนอันตรายตอขอมูลของลูกคา
(17) ความรูและความชํานาญการ
- ผูใหบริการตองมีความรูของขอมูลสินคาอยางเพียงพอเพื่อใหคําแนะนําลูกคาได
- ผู ใ ห บ ริ ก ารต อ งได รั บ การอบรมถึ ง การป อ งกั น ข อ มู ล ส ว นตั ว ของลู ก ค า และความ
ปลอดภัยของระบบเชนกัน
3) กระบวนการ/ขั้นตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
คุณสมบัติทั่วไปของผูข อเครื่องหมายรับรองนั้นเปนดังนี้
(1) ผูสมัครตองทําตามขอบเขตของกฎและขอบังคับของ CaseTrust ตลอดชวงเวลาทั้งกอนทํา
การสมัครและหลังจากการสมัครเสร็จสิ้น
(2) ผู ส มั ค รห า มมี ก ารเรี ย กร อ งหรื อ การติ จ ากลู ก ค า มากกว า 5 ครั้ ง ตามนโยบายของ
Consumer Protection Fair Trading Act (CPFTA) และตองมีการประพฤติดีในการ
บันทึกของ CASE หรือองคกรอื่นๆที่เทียบเคียงภายในระยะเวลา 12 เดือนถึงวันที่เขาสมัคร
คัดเลือก
(3) ผูสมัครตองดําเนินการครบกระบวนการดังนี้ :
- กรอกใบสมัครและแนบเอกสารที่เกี่ยวของ
- ชําระคาสมัคร โดยผูสมัครไมสามารถขอเงินคาสมัครคืนได
- ชําระคาประเมิน ถาหากผูสมัครไมผานการคัดเลือก ก็สามารถรับการประเมินไดอีก
1 ครั้ง แตคาใชจายที่เกิดขึ้นทางผูสมัครจะตองชําระใหม
ขั้นตอนในการขอรับเครื่องหมายรับรองเปนดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1: ผูที่ตองการไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจะตองทําการแสดงความจํานง
มายัง CaseTrust
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 88

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

- ขั้นตอนที่ 2: ผูที่ตองการไดรับเครื่องหมายรับรองทําการประเมินตนเอง รวมทั้งเสนอชื่อ
ที่ปรึกษาหากตองการไดรับความชวยเหลือระหวางการประเมินตนเอง
- ขั้นตอนที่ 3: ผูที่ตองการไดรบั เครื่องหมายรับรองทําการสงใบสมัคร และผลการประเมิน
ตนเองใหกับ CaseTrust รวมทั้งชําระคาสมัคร
- ขั้นตอนที่ 4: ผูสมัครชําระคาประเมิน
ขั้นตอนที่ 5: หากผานการประเมิน ผูสมัครสามารถเริ่มใชงานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานได
1.3 Secure Online Shopping Association หรือ SOSA
1) ความเปนมา
Secure Online Shopping Association หรือ SOSA เปนสมาคมคุมครองผูบริโภคการทํา
ธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมปริมาณการทําธุรกิจผานชองทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและสรางมาตรฐานที่ปลอดภัยสําหรับผูประกอบการและผูบริโภค อีกทั้งยังทําหนาที่ใน
การระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบการและผูบริโภค ซึ่งขอบเขตการดําเนินงานของ SOSA คือ
- กําหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ดี
- ใหความรู คําแนะนํา และออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฯ ใหกับผูประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนดไว
- จัดสัมมนา และจัดงานแสดงสินคาของผูประกอบการที่เปนสมาชิก
- เปนคนกลางในการระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบการและผูบริโภค
วิธีการในการรับรองความนาเชื่อถือของ SOSA คือการมอบสัญลักษณรับรองความนาเชื่อถือ
ใหกับผูประกอบการเชนเดียวกับ Trade Safe และ CaseTrust จุดเดนของ SOSA จะมีลักษณะคลายกับกรณี
ของ Trade Safe นั่น คื อมี การรั บรองครอบคลุมทุกดาน และมีการให บริ การระงับ ขอพิพาทระหว าง
ผูประกอบการและผูบริโภค

รูป 18 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก SOSA
2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
SOSA ไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ยื่นขอเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานจาก SOSA เพื่อใหผูประกอบการมีแนวทางที่ถูกตอง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ปลอดภัยในการทําธุรกิจผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคใน
ชองทางออนไลน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในดานตางๆ ดังตอไปนี้
(1) การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การโฆษณา และการตลาดที่เปนธรรม
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ผูป ระกอบการธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส จะต องคํ านึงถึ งสิ ทธิ ของผู บ ริ โ ภค และมี การ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การโฆษณา และการตลาดที่เปนธรรม โดยตองดําเนินการในหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
- ผูประกอบการจะตองไมมีการดําเนินงานที่หลอกลวง ทําใหเกิดความเขาใจผิด ฉอโกง
และไมเปนธรรม กับผูบริโภค
- ผูประกอบการจะตองไมกําหนดสัญญาที่ไมเปนธรรมกับผูบริโภค
- ผูประกอบการจะตองดําเนินการตามที่ไดตกลงไวกับผูบริโภคเกี่ยวกับการทําธุรกรรม
- ผูประกอบการจะตองกําหนดกระบวนการในกรณีที่ผูบริโภคตองการยกเลิก คืน หรือขอ
เปลี่ยนสินคา ที่มีความสะดวกและปลอดภัยเทียบเทากับกระบวนการสั่งซื้อสินคาและ
ชําระเงิน
- ผูประกอบการตองมีกระบวนการในการตอบขอสงสัยใหกับผูบริโภคที่รวดเร็วและชัดเจน
- ผูประกอบการจะตองพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจ พาณิชยอิเ ล็กทรอนิกสที่สามารถ
เขาถึงผูบริ โภคโดยไมจํากัดสถานที่ ซึ่งผูป ระกอบการควรคํานึงถึงกลไกการประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับตลาดกลุมเปาหมายของตนเอง
- ผูประกอบการจะตองไมแอบซอนขอมูลหรือสถานที่ตั้งที่แทจริง หรือกระทําการอื่นใดที่
ขัดกับมาตรฐานกฎหมายและกลไกการคุมครองผูบริโภค
- ผูประกอบการจะตองไมดําเนินธุรกิจ กิจกรรมการโฆษณา และการตลาดที่มีความเสี่ยง
กับผูบริโภค
- ผูประกอบการจะตองดํ าเนิน กิจ กรรมการโฆษณาและการตลาดที่มีความชั ดเจนและ
สะทอนถึงธุรกิจของตนเอง
- ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลในการโฆษณาและการตลาดที่มีความชัดเจน และไม
สรางความสับสนใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจ
- ผูประกอบการจะตองไมใชฟงกชั่นวินโดวลอยขึ้นมาบนหนาจอเพื่อหลอกลวงใหผูบริโภค
เขาใจผิดในการคลิ๊กเขาสูหนาโฆษณา
- ผู ป ระกอบการจะต องกํ าหนด Meta-Tag ที่ ส อดคล องกั บ เนื้ อ หาบนเว็ บ ไซต ของ
ผูประกอบการ และไมใช Meta-Tag ที่ไมทําใหเกิดความเขาใจผิดในสินคาหรือบริการ
หรือเปนการสื่อถึงคูแขงทางการตลาดในทางที่ผิด
- ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในขอความโฆษณากับเด็ก คนชรา ผู ไมสมประกอบ
และบุคคลอื่นๆ ที่อาจจะไมเขาใจถึงเนื้อหาการโฆษณาของผูประกอบการ
- ผูป ระกอบการจะต องหลี กเลี่ ยงการโฆษณาที่ เกิ น จริ งสําหรับ ผู บริ โ ภควั ยเด็ ก รวมถึ ง
หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การลวงละเมิดทางเพศ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม
เหมาะสม
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- ผูประกอบการควรกําหนดวิธีการที่งายตอความเขาใจใหผูบริโภคตัดสินใจวาจะยินดีรับ
ขางสารผานชองทางอีเมลหรือไม
- ผูประกอบการจะตองระงับการสงขาวสารทางอีเมล เมื่อผูบริโภครองขอ
- ผูประกอบการที่สงอีเมลแจงขอมูลกับผูบริโภค จะตองปฏิบัติตามขอบัญญัติที่กําหนดไว
ในกฎหมายทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(2) การเปดเผยขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูลในลักษณะดังตอไปนี:้
o ขอมูลตองชัดเจน ถูกตอง และงายตอความเขาใจ
o ผูบริโภคจะตองสามารถเก็บ และใชขอมูลในอนาคตได
o ขอมูลจะตองสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล ดังตอไปนี:้
o ขอมูลของผูประกอบการ ซึ่งประกอบไปดวย
 ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย
 หมายเลขทะเบียนการคา
 ขอมูลบริษัท
 รายชื่อผูบริหารหรือบุคคลที่ติดตอได
 ที่อยูจดทะเบียน และรหัสไปรษณีย หากมีสถานที่ประกอบธุรกิจที่แตกตาง
จากที่อยูจ ดทะเบียน ผูประกอบการตองระบุที่อยูประกอบธุรกิจนั้นดวย
 อีเมล โทรศัพท แฟกซ และขอมูลสําหรับการติดตออื่นๆ
 ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การเปนสมาชิกขององคกรธุรกิจ การไดรับรอง
สมาชิกจากองคกรตางๆ เปนตน
o ขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ: ผูประกอบการจะตองใหขอมูลเกี่ยงกับสินคา
หรื อบริ การที่ ครบถ ว น ที่ ชว ยให ผู บ ริ โ ภคสามารถตัด สิ น ใจในการซื้ อได เช น
ราคา รายละเอียด การใชงาน ประเทศผูผลิต คําเตือนเกี่ยวกับสินคา
o ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม
 ขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา และการสงสินคา โดยจะตองแสดงหนวยสกุลเงิน
อยางชัดเจน
 ข อมู ล ค าใช จ ายที่ ผู ป ระกอบการไม ไ ด เ รี ย กเก็ บ ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได เช น
อากรศุลกากร คาประกัน คาขนสง และคาติดตั้ง เปนตน
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 หากผู ป ระกอบการไม ส ามารถส ง สิ น ค า หรื อ ให บ ริ ก ารได ชั่ ว คราว
ผูป ระกอบการจะต องแจงให ผู บริ โ ภคทราบถึ งระยะเวลาโดยประมาณ
และการชําระเงิน
 ผูประกอบการจะตองประมาณการระยะเวลาในการสงสินคาหรือบริการนั้น
ให ผู บ ริ โ ภคทราบ หากไม ส ามารถประมาณการได จะต อ งทํ าการแจ ง
ผูบริโภคถึงความคืบหนาอยางสม่ําเสมอ
 ผูประกอบการจะตองแจงวิธีการชําระเงินและความปลอดภัยในการชําระ
เงิน
 ผูประกอบการจะตองแจงใหทราบถึ งข อจํ ากัด ให กับ ผูบ ริโภคทราบ เช น
พื้นที่การขาย วันสิ้นสุดการขายสินคาในราคาพิเศษ ฯลฯ
 ระยะเวลาในการคืนสินคา การเปลี่ยน และการขอคืนเงิน
 การรับประกันคุณภาพ การรับประกันความเสียหาย และบริการหลังการ
ขาย
 กระบวนการในการโต แ ย ง เมื่ อ เกิ ด ข อ พิ พ าทของผู บ ริ โ ภค การรั บ เรื่ อ ง
รองเรียน และกลไกในการโตแยง
 แนวทางในการแกไขขอพิพาท ที่สอดคลองกับกระบวนการทางศาลและ
กฎหมาย
(3) การยืนยันการทําธุรกรรม
- เพื่อเปนการยืนยันความตองการในการสั่งซื้อสินคาของผูบริโภค ผูประกอบการจะตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้
o แสดงเนื้อหาของสินคาหรือบริการพรอมทั้งเงื่อนไขการสั่งซื้อ และใหผูบริโภคยืนยัน
เปนครั้งสุดทาย
o ใหผูบริโภคสามารถแกไขการสั่งซื้อได
o ใหแสดงเจตจํานงของผูบ ริโภคในการพิจารณากอนสั่งซื้อเปนที่รอบคอบแลว
o เก็บขอมูลที่ถูกตองและครบถวนในการทําธุรกรรมสั่งซื้อ
o ผูบริโภคสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินคาหรือบริการได
- เมื่อผูประกอบการไดรับคําสั่งซื้อจากผูบริโภคแลว ผูประกอบการจะตองทําการแจงให
ผูบริโภคทราบโดยทันที
- ผู ป ระกอบการจะต องมี กลไกที่ เ หมาะสมในกรณี ที่ผู บ ริ โ ภคขอตรวจสอบหรื อยกเลิ ก
สัญญา
(4) การรับชําระเงิน
- ผูประกอบการจะตองมีกลไกการรับชําระเงินที่งายและสะดวกกับผูบริโภค พรอมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดี
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- ในกรณีที่ผูบริโภคตองการคืนสินคาหรือยกเลิกสัญญา ผูประกอบการจะตองคืนเงินใน
สวนที่เปนตนทุนที่เกิดขึ้น
(5) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
- ผูประกอบการจะตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
เพื่อปองกันการรั่วไหลของขอมูลที่สงผานและจัดเก็บในระบบ โดยเฉพาะขอมูลการชําระ
เงิน และขอมูลสวนบุคคล
- ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและ
การยืนยันตัวตน เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงกลไกและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํา
ธุรกรรม
- ผูประกอบการจะตองไมชักจูงใหผูบริโภคใหขอมูลสวนบุคคลที่เปนความลับในรูปแบบที่
ไมปลอดภัย
- ผูประกอบการจะตองทําการอัพเดทเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง
ใหทันสมัยอยูเสมอ
(6) การระงับการโตแยงและแกไขขอพิพาท
ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการระงับการโตแยงและแกไขขอพิพาทที่ชัดเจน เปนธรรม
มีประสิทธิภาพ ทันตอเวลา และตนทุนต่ํา เพื่อแกไขปญหาทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากการทําธุรกรรม และไมควรผลัก
ภาระใหผูบริโภคในการใชกระบวนการทางกฎหมาย
- กลไกการรับเรื่องรองเรียนโดยตรงกับผูประกอบการ:
o ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
o ผูประกอบการจะตองตอบกลับไปยังผูบริโภคอยางทันทวงที
o ผูประกอบการจะตองไมคิดคาใชจายในกรณีที่ผูบริโภคทําการรองเรียน
o หากกระบวนการแก ไ ขข อ พิ พ าทโดยผู ป ระกอบการไม เ ป น ที่ พ อใจของผู บ ริ โ ภค
ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงกลไกภายนอกที่เกี่ยวของในการระงับ
ขอพิพาท
- กลไกการระงับขอพิพาทโดยกลไกภายนอก:
o ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงกลไกในการแกไขขอพิพาทโดยองคกร
ที่เปนกลาง และทางเลือกอื่นๆ ในการแกไขขอพิพาท
o กลไกในการระงับขอพิพาทควรจะเปนอิสระจากผูประกอบการ
(7) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ผู ป ระกอบการจะต องดํ าเนิ น การด านการปกป องข อมู ล ส ว นบุ คคลที่ ส อดคล องกั บ หลั ก
ปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี:้
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- ผูประกอบการที่ไดทําการเก็บขอมูลของผูบริโภค จะตองแจงใหผูบริโภคทราบและเขาใจ
ถึงนโยบายการคุ มครองข อมูล ส ว นบุ คคล และวั ต ถุ ป ระสงค ในการจั ด เก็ บข อมู ล ส ว น
บุคคล
- ผูประกอบการจะตองดําเนินการที่สอดคลองกับขอกฎหมายในการจัดเก็บขอมูลและนํา
ขอมู ล ไปใชต อ ซึ่ งจะต องแจ งให ผู บ ริ โ ภคเจ าของขอมู ล ทราบอยู เ สมอหากมี ความ
จําเปนตองนําขอมูลผูบริโภคไปใชในงานอื่น
- ผูบริโภคมีสิทธิในการขอเรียกดูขอมูลของตนเองที่ผูประกอบการจัดเก็บ และมีสิทธิที่จะ
แกไขขอมูลใหถูกตอง
- ผูประกอบการจะตองมีแนวทางในการคุมครองขอมูลผูบริโภคมิใหสูญหาย ถูกนําไปใช
ในทางที่ไมถูกตอง ถูกทําลาย แกไขเปลี่ยนแปลง หรือนําไปประกาศใหสาธารณชนทราบ
ผูประกอบการควรเก็บรักษาขอมูลผูบริโภคเทาที่จําเปน และควรทําลายขอมูลที่มิไดใช
ประโยชน
- ผูประกอบการที่ไมสามารถดําเนินการไดตามที่ตกลงไว หากเกิดความเสียหายกับขอมูล
สวนบุคคลขึ้น ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบในทางกฎหมาย
- ผูประกอบการที่จําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของเด็กอายุต่ํากวา 12 ป จะตอง
ดําเนินการดังตอไปนี:้
o ผูประกอบการจะตองมีนโยบายในการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่เปนเด็ก
อยางชัดเจน และพรอมทั้งแจงมาตรการดังกลาวใหผูบริโภคทราบ
o ในกรณีที่ผูประกอบการตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของเด็ก หรือนําขอมูลไปใชตอใน
อยางอื่นใดที่เกี่ยวของ จะตองไดรับความยินยอมจากพอแมหรือผูปกครองกอน
o พอแมหรือผูปกครองของเด็กจะมีสิทธิในการขอดูขอมูล แกไข หรือลบ ขอมูลของ
เด็กที่เก็บไวในระบบ
o ผูประกอบการจะตองมีมาตรการที่เ ชื่อมั่ นได วาขอมูลของเด็ กที่จั ดเก็บ ในระบบมี
ความเปนสวนตัว ปลอดภัย และถูกตอง
o ผูประกอบการจะตองไมรองขอขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวจากเด็ก
3) กระบวนการ/ขั้นตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ผูสมัครขอเครื่องหมายรับรองฯ จะตองเปนนิติบุคคล และจดทะเบียนในไตหวันเทานั้น และ
จะตองดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาไมนอยกวา 6 เดือน โดย SOSA ไดกําหนดขั้นตอนการรับ
สมัครขอเครื่องหมาย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
- ขั้นตอนที่ 1: กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ที่สรางขึ้นโดย SOSA ดังนี้
o แบบฟอรมสมัครขอเครื่องหมายรับรองฯ
o แบบฟอรมการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
o แบบฟอรมรับรองการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
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- ขั้นตอนที่ 2: ผูสมัครสงขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ และขอมูลในแบบฟอรมตางๆ ใน
ขั้นตอน 1 ไปยัง SOSA
- ขั้นตอนที่ 3: ชําระคาบริการผานชองทางที่กําหนดไว (สามารถชําระผานชองทางธนาคาร
และบัตรเครดิต)
- ขั้นตอนที่ 4: ภายหลังการชําระเงิน 1 สัปดาห SOSA จะดําเนินการในขั้นตอนออก
เครื่องหมายรับรองฯ ตอไป ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและใหเครื่องหมายรับรองฯ จะใช
เวลาประมาณ 15 – 30 วัน โดยผูประกอบการที่ไมผานการสมัครขอเครื่องหมายรับรอฯ
จะไมสามารถสมัครขอเครื่องหมายรับรองฯ ไดอีกภายในเวลา 6 เดือน นับตั้งแตรับแจง
ผลการไมผานการสมัคร
1.4 Rakuten
Rakuten ไดกอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2540 โดยใชชื่อวา Emudiemu Inc. กอตั้งโดย Mr. Hiroshi
Mikitani และในปเดียวกันนั้นก็ไดเริ่มตนกอนตั้งระบบการซื้อขายทางอินเทอรเน็ต (Rakuten Ichiba ซึ่งได
เปลี่ยนชื่อเปน Rakuten Kabushiki-gaisha ( Rakuten, Inc.) ในปพ.ศ.2542) Rakuten ไดเริ่มจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ นป พ .ศ.2543 และในป จ จุ บั น นี้ Rakuten ก็ ไ ด ข ยายการลงทุ น ในด า นการค า ทาง
อินเตอรเนตไปตางประเทศโดยทําการซื้อกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหลายประเทศดวยกันทั้ง Buy.com
และ LinkShare.com ของอเมริกา PriceMinister.com ของฝรั่งเศส TARAD.com ของไทย และยังรวมถือ
หุนกับ Ctrip.com ของจีน เครือขายสถานีโทรทัศนและวิทยุ TBS ของญี่ปุน รวมทั้งการใหบริการทาง
อินเทอรเน็ตตางๆ ครอบคลุมทั้งระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส เว็บทาหรือPortalที่รวบรวมทุกอยางใหเปน
หมวดหมู ระบบการเดินทางหรือทองเที่ยว ธุรกิจดูแลความปลอดภัยออนไลน และยังเขาถึงธุรกิจสนับสนุนใน
ดานกีฬาตางๆ อีกดวย
Rakuten มีรูปแบบดําเนินธุรกิจ ที่แตกตางจากบริษัทคูแขงอยาง Amazon อยางชัดเจน ตรงที่ ไมได
ทําการขายสินคาเอง แตเปนผูชวยใหรานคาสามารถนําสินคามาขายออนไลน ดวยบริการเครื่องไมเครื่องมือ
ครบครัน อาทิ พื้นที่เว็ป การตลาดออนไลน ระบบการจายเงิน ฐานลูกคา การฝกอบรมใหคําปรีกษา เปนตน
เปรียบเสมือน เพื่อนที่ดีของรานคา เปนบริษัทที่สรางพลัง (Empowering Company) ใหผูคาปลีกประสบ
ความสําเร็จ ในโลกออนไลนโดยมีความพึงพอใจของลูกคาเปนเปาหมายรวมกัน Amazon นั้น สรางธุรกิจมา
แบบ B2C (business-to-consumers) ขายสินคาเอง จัดสงเอง สวน Rakuten มาแบบ B2B2C (businessto-business-to-consumers) ใหรานคามาเปดรานขายของดวยแบบจําลองทางธุรกิจแบบนี้ Rakuten จึงไม
ตองมี คลังสินคา เหมือน Amazon แมจะมีผูประกอบการรายอื่น ๆ เชน Alibaba จากประเทศจีนที่ใชรูปแบบ
นี้เชนกัน แตยังไมสามารถประสบความสําเร็จไดเทากับ Rakukten
นอกจากแบบจําลองทางธุรกิจที่เปนเหตุผลที่ทําให Rakuten ประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ ก็คือการที่
Rakuten ทําการควบคุม สงเสริม และชวยเหลือผูขายที่ใชบริการกับ Rakuten ใหประกอบการคาอยาง
ถูกตองและนาเชื่อถือ เชน
 สงเสริมใหผูขายคิดวาเว็บไซตนั้นเปนหนารานคาจริง ทําใหผูขายใสใจที่จะดูแล ปรับปรุง
และทุมเทตอการจัดการกับธุรกิจ
 สงเสริมใหผูขายใชรูปถาย และคําบรรยายสินคาที่ถูกตอง ไมแจงขอมูลที่เปนเท็จ
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 ควบคุมและสงเสริมใหผูขายทําการบริการที่ดี และฉับไว เพื่อใหลูกคาพึงพอใจตอทั้งผูขายเอง
รวมทั้ง Rakuten
 ชวยเหลือลูกคาและผูขาย หากวามีปญหาในการซื้อขาย
จะเห็นไดวา Rakuten พยายามสงเสริม และควบคุมใหผูขายทุกคนที่ใชงาน Rakuten นั้นทําธุรกิจ
อยางนาเชื่อถือทั้งในสวนของขอมูลที่สื่อสารไปยังผูซื้อ การบริการถูกตองตรวจสอบได และยังชวยเหลือผูขาย
และผูซื้อหากมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น ในสวนของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น Rakuten จะเปนผูดําเนินการเอง
ป จ จั ย ต าง ๆ เหล านี้ เ ป น ป จ จั ย ที่ สํ าคั ญและเหมาะสมที่ จ ะถู กนํ าพิ จ ารณาเพื่ อสั งเคราะห เ ป น เกณฑ ความ
นาเชื่อถือทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย

2. เกณฑมาตรฐานระดับสากล

2.1 TRUSTe
1) ความเปนมา
TRUSTe เปนเครื่องหมายแสดงความนาเชื่อถือสําหรับการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต โดยเนน
ในสวนของการรักษาขอมูลสวนบุคคล และใหทางออกในกรณีพิพาทของลูกคา สมาชิกของ TRUSTe ตอง
ปฏิบัติตามและรักษามาตรฐานอยางนอยขั้นต่ําสุดของเกณฑการรักษาขอมูลสวนบุคคลของ TRUSTe กอนที่
จะไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายนั้นได เครื่องหมาย TRUSTe มีการมอบใหเฉพาะแกเว็บไซตที่ปฏิบัติตาม
หลักการรักษาขอมูลสวนบุคคลตามที่ไดกําหนดไวและปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบยืนยัน นอกจากนี้
TRUSTe ยังมีการจัดเตรียมชุดซอฟตแวรสําหรับผูที่ตองการเพื่อที่จะทําใหระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความ
นาเชื่อถือและถูกตองตามหลักเกณฑของ TRUSTe โดยสมาชิกของ TRUSTe ที่นําเครื่องหมายแสดงความ
นาเชื่ อถือไปแสดงบนเว็บไซตจ ะตองทําการป ดประกาศคําแถลงนโยบายการเก็บ รักษาขอมูลส วนบุ คคลที่
ผูใชบริการเว็บไซตสามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย ผูใชบริการที่เห็นเครื่องหมาย TRUSTe สามารถมั่นใจไดใน
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการโดยเฉพาะในสวนของการรักษาขอมูลตาง ๆ

รูป 19 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก TRUSTe
2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
หลักเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือของ TRUSTe นั้นจะประกอบไปดวยหลักการพื้นฐาน
ของ Federal Trade Commission ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกอบไปดวย 5 สวนดวยกันดังนี้
-วิธีการเก็บบันทึกและการใชงานขอมูลสวนบุคคล
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-แนวทางการเลือกใชขอมูลและขอกําหนดยินยอมใหใชขอมูลตาง ๆ
-การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลทั้งในสวนการแสดงผลและการแกไขขอมูล
-ความปลอดภัยเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมยินยอม
-ขอกําหนดเพื่อบังคับใหผูใชงานประพฤติตามในสวนการปองกันการเขาถึงขอมูล
โดยขอกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเว็บไซตเปนดังนี้
(1) การควบคุมการใชงานของผูใช
- จะตองมีวิธีการแสดงความยินยอมของการใชงานและเผยแพรขอมูลสวนบุคคล
ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
- จะตองมีกระบวนการยกเลิกการรับขาวสารเพื่อการโฆษณาผานทางจดหมาย
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากทางเว็บไซตไปยังผูใชงาน
- จะตองมีกระบวนการเพื่อใหผูใชสามารถแกไขขอมูลสวนบุคคลไดดวยตนเอง
หรือโดยผูประกอบการ
(2) การรักษาความปลอดภัย
- จะตองมีการเขารหัสขอมูลเมื่อมีการสงขอมูลระหวางเครื่องผูใชและเครื่องแม
ขายโดยใชเทคโนโลยี Secured Socket Layers (SSLs) หรือเทียบเทา
- เว็บไซตนี้เองรวมถึงเว็บไซตอื่นที่มีความเชื่อมโยงผาน Link ในเว็บไซตนี้จะตอง
ไมมีโปรแกรมแฝง (Malware)
(3) กระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดนโยบายความเปนสวนตัว
- เว็บไซตที่จะไดรับเครื่องหมาย TRUSTe ตองมีกระบวนการเพื่อรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกี่ยวของกับนโยบายความเปนสวนตัว การใชงานขอมูล
สวนบุคคล รวมทั้งการจัดการขอมูลตาง ๆ ตอ TRUSTe
(4) กระบวนการแกไขขอพิพาท
- ตองมีกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูล
- ตองมีการแสดงขอมูลใหผูใชเห็นไดชัดถือวิธีการติดตอมายัง TRUSTe เพื่อ
รองเรียน
- ตองเขารวมในการแกไขขอพิพาทรวมกับ TRUSTe
(5) นโยบายความเปนสวนตัว
- ตองแสดงรายละเอียดถึงประเภทขอขอมูลและวิธีการในการใชงานขอมูลสวน
บุคคล
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- ตองแสดงรายละเอียดถึงองคกรหรือบุคคลที่ทําการบันทึกขอมูล
- ตองแสดงรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลสวนบุคคล
- ตองแสดงรายละเอียดถึงการใชงานเทคโนโลยีการติดตามการใชงานของผูใช
- ตองแสดงรายละเอียดถึงวิธีการแสดงความยินยอมตอการเขาถึงขอมูล
- ตองแสดงรายละเอียดถึงวิธีการแกไขขอมูลสวนบุคคลของผูใช
- ตองแสดงรายละเอี ยดวิธี การแจ งกลับ ยังผูใชเกี่ยวกับการแกไขหรือปรับปรุ ง
นโยบายสวนบุคคล
- ต อ งแสดงถึ ง รายละเอี ย ดช อ งทางการติ ด ต อ มายั ง เจ า ของเว็ บ ไซต ซึ่ ง ต อ ง
ประกอบดวยที่อยูจริงและที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- นโยบายความเปนสวนตัวนี้จะตองอธิบายอยางชัดเจนและถูกตอง เขาใจไดงาย
- นโยบายความเปนสวนตัวจะตองมองเห็นไดงายจากหนาเว็บไซต รวมทั้งตอง
ปรากฏหรือมีการเชื่อมโยงจากทุก ๆ หนาเว็บเพจที่มีการเก็บขอมูลหรือใชขอมูล
สวนบุคคล
- ตองมีการแสดงเครื่ องหมาย TRUSTe ที่ เ ชื่อมโยงไปยั งเครื่องแม ขายของ
TRUSTe เพื่อใหผูใชตรวจสอบหรือติดตอกับ TRUSTe ได
3) กระบวนการ/ขั้นตอนในการออกเครื่องมือรับรองคุณภาพ
ผูที่ตองการรับเครื่องหมายรับรอง TRUSTe จะตองทําการสมัครเพื่อขอรับเครื่องหมาย โดย
TRUSTe มีทางเลือกใหกับผูสมัครอยูหลากหลายวิธี เชน Standard Program ซึ่งมีคาบริการ 499 USD ตอป
ซึ่งผูรับเครื่องหมายจะสามารถแสดงเครื่องหมายใหผูเขาชมเว็บไซตได 500 ครั้งตอวัน รวมทั้ง TRUSTe ยังมี
บริการชวยเหลือในสวนการเขียนนโยบายความเปนสวนตั ว รวมทั้งการแกไขขอพิพาท นอกจากนี้ผูสมัคร
อาจจะขอเพิ่มจํานวนการแสดงผลตอวันเปน 2500 ครั้ง โดยคาบริการคือ 699 USD ตอป หรือการแสดงผล
แบบไมจํากัด จะมีคาบริการ 995 USD ตอป โดยขั้นตอนการสมัครเปนดังนี้
-ขั้นตอนที่ 1: ทําการยื่นใบสมัคร โดยกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ที่เว็บไซตของ TRUSTe
-ขั้นตอนที่ 2: ทําการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
o นโยบายความเป น ส ว นตั ว ที่ ป ระกาศที่ ห น าเว็ บ เพจ หากยั งไม มี การประกาศ
นโยบายความเปนสวนตัว TRUSTe จะชวยเหลือในการออกประกาศนโยบาย
ความเปนสวนตัวนี้
o ผลการประเมินตนเองตามแบบฟอรมของ TRUSTe
o แบบฟอรมยินยอมการรับบริการของ TRUSTe
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-ขั้นตอนที่ 3: TRUSTe ทําการพิจารณาประเมินเว็บไซตของผูประกอบการ ซึ่งใชเวลาไมเกิน
2 วันทําการ
-ขั้นตอนที่ 4: รับเครื่องหมาย TRUSTe ไปแสดงบนเว็บไซต
2.2 Norton SECURED
1) ความเปนมา
เครื่องหมาย Norton SECURED เปนเครื่องหมายที่กําหนดขึ้นโดยบริษัท Symantec ซึ่งเปน
บริษัทที่ใหบริการระบบปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สัญลักษณ Norton SECURED นั้น
จะมอบใหกับเว็บไซตที่ไดลงทะเบียนกับ Symantec และมีการเขารหัสขอมูลที่ดีเพื่อใหผูใชบริการเว็บไซต
นั้นมั่นใจในความปลอดภัยของขอมูลที่ผูใชบริการกรอกเขาไปยังเว็บไซตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น ๆ
นอกจากการลงทะเบียนกับ Symantec แลว อีกวิธีการหนึ่งที่ผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถ
ไดรับเครื่องหมาย Norton SECURED ไดคือการใชบริการซอฟตแวรหรืออุปกรณตาง ๆ ของ Symantec
ที่สามารถปองกันการรั่วไหลของขอมูลได นั่นคือหากผูใหบริ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเลือกใชบริการ
ซอฟตแวรหรืออุปกรณของ Symantec แลว จะไดรับเครื่องหมาย Norton SECURED โดยอัตโนมัติ

รูป 20 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก Norton SECURED
2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
ผูที่ตองการรับเครื่องหมาย Norton SECURED นี้จะตองทําการซื้อบริการจาก Symantec อยาง
ใดอยางหนึ่ง ระหวาง Symantec SSL Certificates หรือ Symantec Safe Site โดยในสวนของ
Symantec SSL Certificate เปนการใหบริการชวยเหลือการเริ่มกระบวนการสงขอมูลระหวางเครื่องผูใช
กับเครื่องแมขายดวยเทคโนโลยีการเขารหัส SSL และในสวนของ Symantec Safe Site จะเปนบริการใน
การติดตั้งระบบการเขารหัสขอมูลรวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยจากโปรแกรมไมพึงประสงคเชน
Malware ตาง ๆ ซึ่งจะเปนระบบของ Symantec ทั้งหมด เมื่อ Symantec ดําเนินการติดตั้งระบบตาม
บริการที่ผูที่ตองการรับเครื่องหมายเลือกใชแลว Symantec จะทําการตรวจสอบการเขาถึงของขอมูลโดย
ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับ TRUSTe
3) กระบวนการ/ขั้นตอนในการออกเครื่องมือรับรองคุณภาพ
-ขั้นตอนที่ 1: ทําการสมัครเปนสมาชิกของ Symantec Trust Center
-ขั้นตอนที่ 2: ทําการเลือกใชบริการ Symantec SSL Certificates หรือ Symantec Safe
Site
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-ขั้นตอนที่ 3: รับการประเมินหลังจากเริ่มตนใชบริการจาก Symantec ที่ไดเลือกไว
-ขั้นตอนที่ 4: เมื่อผานการประเมินแลว ผูสมัครสามารถสรางสัญลักษณ Norton SECURED
ดวยขนาดและรูปแบบตามที่ตองการไดที่หนาเว็บของ Symantec Trust Center
-ขั้นตอนที่ 5: เริ่มใชงานสัญลักษณ Norton SECURED
2.3 ENTRUST
1) ความเปนมา
ENTRUST เปนเครื่องหมายที่รับรองความปลอดภัยทางการทําธุรกรรมบนอินเทอรเน็ตโดยเนน
ในสวนของการเขารหัสขอมูลเชนเดียวกันกับสัญลักษณ Norton SECURED โดย ENTRUST จะพิจารณาความ
มั่นคงของเครื่องแมขายของผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวามั่นคงและปลอดภัยเพียงใด เพื่อใหผูใชบริการ
เกิดความมั่นใจในการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต

รูป 21 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก ENTRUST
2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
วิธีการประเมินเว็บไซตของ Entrust นั้นจะเปนลักษณะเดียวกันกับ Norton SECURED สําหรับ
ประเภทบริการ Symantec SSL Certificates นั่นคือผูที่ตองการจะรับเครื่องหมายรับรองนี้จะตองทําการซื้อ
บริการ SSL Certificate จาก Entrust หลังจากนั้นแลว Entrust จะอนุญาตใหผูสมัครนําเครื่องหมายนี้ไปใช
งานไดทันที แมวากระบวนการประเมินนั้นจะไมซับซอน แตก็ไมมีผลกระทบกับคุณภาพแตอยางใด เนื่องจาก
Entrust ไดทําการติดตั้งระบบการเขารหัสขอมูลดวยตนเอง ทําใหมั่นใจไดวามีความถูกตองและไดมาตรฐาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลของ TRUSTe
3) กระบวนการ/ขั้นตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
-ขั้นตอนที่ 1: สงขอมูลเบื้องตนเหลานี้ไปยัง Entrust
o ขอมูล การขอใช งานการเข ารหั ส ซึ่งจะเปน ขอมู ลเกี่ย วกับ วิธี การเข ารหั สและ
ถอดรหัสซึ่งจะไดมาเมื่อมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดย Entrust
o หลักฐานการลงทะเบียน Domain Name
o หมายเลขโทรศัพทพื้นฐานขององคกร บริษัท หรือนิติบุคคล ที่เปนเจาของ
เว็บไซต
o ที่อยูในการติดตอ
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-ขั้นตอนที่ 2: ชําระคาสมัครและคาบริการ
-ขั้นตอนที่ 3: เริ่มใชงานเครื่องหมาย Entrust
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บทที่ 4
การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนา
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. การออกแบบและพัฒนาเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

จากการศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
ใหนําพื้นฐานหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance
(ATA) เปนหลักในการออกแบบและพัฒนา เนื่องจากหลักเกณฑดังกลาวมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล กอปรกับมีบริบทของการประเมินที่สอดคลองกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย นอกจากนั้น
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) ยังไดมี
การกําหนดกรอบการประเมิน ประเด็นการประเมินและรายละเอียดการประเมินไวอยางละเอียด อันจะเปน
ประโยชนตอกระบวนการและวิธีการประเมินที่มีความเปนปรนัยมากขึ้น รวมทั้งผูประกอบการสามารถศึกษา
ทําความเขาใจและนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาความนาเชื่อถือในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตนเอง
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาไดสังเคราะหแนวคิดการประเมินตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) รวมกับหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชใน
ปจจุบัน และหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA)
หรือ Better Business Bureau (BBB) เพื่อใหมีความครอบคลุมและสอดคลองกับบริบทของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของไทย โดย สามารถสังเคราะหกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑ ทั้งหมด 6
ดาน ไดแก (1) ดานการเปดเผยขอมูล (2) ดานวิธีปฏิบัติ (3) ดานความปลอดภัย (4) ความเปนสวนตัว (5) การ
ระงับขอพิพาท และ (6) การตรวจสอบและติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดานการเปดเผยขอมูล หมายถึง ผูประกอบการตองเปดเผยขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
สินคาหรือบริการ ดวยความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 ความถูกตองของขอมูล
1.2 ความสามารถในการเขาถึงขอมูล
1.3 ขอบเขตความจําเปนของขอมูล
2. ดานวิธีปฏิบัติ หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดและระบุ วิธีการและแนวทางในการยกเลิก/การ
คืนสินคา และการติดตอสื่อสารกับลูกคา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 วิธีการยกเลิกหรือคืนสินคา
2.2 วิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา
3. ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูประกอบการตองมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่
เกี่ยวของกับการประกอบการ ทั้งในระหวางการสื่อสารและการจัดเก็บขอมูล การเก็บขอมูลบางสวนที่เปน
ความลับและเปนสัดสวน ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
3.1 การรักษาความปลอดภัยในการสงผานขอมูล
3.2 การรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่จัดเก็บ
4. ความเปนสวนตัว หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การ
นําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมทั้ง ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล
การเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
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4.1 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
4.2 การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน
4.3 ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล
4.4 การเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล
4.5 การรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล
5. การระงับขอพิพาท หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกทางเลือกในการระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับลูกคา ดวยวิธีการที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา
โดยไมจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
5.1 การแจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท
5.2 การแกปญหาการรองเรียนภายใน
5.3 การระงับขอพิพาทโดยกลไกภายนอก
6. ดานการตรวจสอบและติดตาม หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกและชองทางเพื่อ
รองรับการตรวจสอบและติดตามขอมูลเกี่ยวกับการรับรองและยืนยันความเชื่อมั่นโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
6.1 การติดตามตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยผูประเมิน

2. วิเคราะห ปรับปรุง และกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รางครั้งที่ 1

จากกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑ ทั้งหมด 6 ดาน ไดแก 1) ดานการเปดเผย
ขอมูล 2) ดานวิธีปฏิบัติ 3) ดานความปลอดภัย 4) ความเปนสวนตัว 5) การระงับขอพิพาท และ 6) การ
ตรวจสอบและติดตาม ขางตน เพื่อใหสามารถนําไปเปนเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดรายละเอียดของเกณฑและคาน้ําหนักคะแนนของเกณฑได
ดังนี้
1) ดานการเปดเผยขอมูล หมายถึง ผูประกอบการตองเปดเผยขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
สินคาหรือบริการ ดวยความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน 1.1 ความถูกตองของขอมูล
คําอธิบาย
ความถูกตองของขอมูล หมายถึง ขอมูลที่เผยแพรโดยผูประกอบการตองเปดเผยชัดเจนและถูกตอง
ไมกํากวมโดยสามารถตีความไดหลายทาง อันจะเปนการฉอโกงหรือไมเปนธรรมใหกับลูกคา
เกณฑมาตรฐาน 1.1.1 ผูประกอบการมีการแสดงขอมูลบนเว็บไซตที่ถูกตอง และตรงกับความเปน
จริง
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีกลไกการกํากับและตรวจสอบขอมูลกอนการเผยแพร หรือมีแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือ
2. สามารถพิสูจนและยืนยันความถูกตองของขอมูลไดตลอดเวลา หรือมีแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือ
3. การเผยแพร ขอมู ล ต องไม ผิ ด กฎหมายใดๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ ข อมู ล ข า วสาร เช น พ.ร.บ. ข อมู ล
ขาวสาร เปนตน
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 103

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล
มีการดําเนินการในขอ 1 และ 3
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รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
3
2
5

เกณฑมาตรฐาน 1.1.2 ผูประกอบการไมแสดงขอมูลหรือโฆษณาที่หลอกลวง ทําใหเขาใจผิด เขาขาย
ฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกับลูกคา
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. ไมใชขอความโฆษณาที่ผิดตามกฎกระทรวงที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดแนวทาง
และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ไ ว เช น การโฆษณาสิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ ใ ช อ า งอิ ง ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค, การโฆษณาสินคาหรือ
บริการที่ระบุหรือประกาศวา ผูประกอบธุรกิจจะจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค,
การโฆษณาขายหองชุด บานจัดสรร ในเว็บไซต
2. ไมใชขอความโฆษณาที่ไมเปนธรรมกับผูบริโภค กลาวคือ การใชขอความโฆษณาที่เปนเท็จหรือ
เกินความเปนจริง หรือขอความโฆษณาที่ทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการที่มีการโฆษณา ไมวาการโฆษณาดังกลาวจะมีการอางอิงรายงานทางวิชาการ
การศึกษาวิจัย สถิติ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ไมเปนความจริงหรือเกินกวาความเปนจริง แตไมรวมถึง
การใชขอความโฆษณา วิธีการโฆษณาที่บุคคลทั่วๆ ไป เห็นแลวสามารถรับรู หรือเขาใจไดวา “ไม
อาจเปนความจริงไดอยางแนนอน”
3. ไมใชขอความโฆษณาที่กอใหเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม กลาวคือ การใชขอความที่เปน
การสนับสนุน สงเสริมไมวาจะเปนทางตรง หรือทางออม ใหมีการกระทําความผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําไปสูความเสื่อมเสียตอวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนทําใหเกิด
ความแตกแยก ความสามัคคีของประชาชน
4. ไมโฆษณาที่มีลักษณะที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจหรืออาจกอใหเกิดความ
รําคาญตอผูบริโภค
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการในขอ 1 และ ขอ 2
มีการดําเนินการในขอ 1 และ ขอ 3
มีการดําเนินการในขอ 1 และ ขอ 4
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
2
2
1
5

เกณฑมาตรฐาน 1.2 ความสามารถในการเขาถึงขอมูล
ความสามารถในการเขาถึงขอมูล หมายถึง การเผยแพรขอมูลที่จําเปนที่เขาถึงไดในระบบออนไลน
โดยอาจเข าถึงไดจากลิงคจากหนาแรกของเว็ บไซต หรื อเมนูที่เกี่ ยวข อง หรือในเพจตางๆ ที่อาจมีขอมูล ที่
เกี่ยวของ โดยขอมูลตองเปนการชัดเจน ถูกตองและเขาถึงไดงายดวยระบบออนไลน
เกณฑมาตรฐาน 1.2.1 ผูประกอบการมีการเผยแพรหรือแสดงขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ สินคา
และบริการที่สามารถเขาถึงขอมูลและบริการของเว็บได
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การดําเนินการของผูประกอบการ
1. สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน เชน รายละเอียดของผูประกอบการ หรือนโยบายการการคา จาก
หนาแรกหรือลิงคจากหนาแรกของเว็บไซต
2. สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนหรือเกี่ยวของ จากทุกหนาของเว็บไซต
3. สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนหรือเกี่ยวของ จากหนาที่ตองทํารายการแตละรายการ เชน หนาที่
ตองทํารายการจายเงิน ตองมีขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคาแตละรายการ และราคารวมของสิ้นคา
รวมทั้งคาใชจายตางๆ อันพึงจะเกิดขึ้น เปนตน
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการในขอ 1
มีการดําเนินการในขอ 1
มีการดําเนินการในขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
2
1
2
5

เกณฑมาตรฐาน 1.2.2 ผูประกอบการมีการเผยแพรหรือแสดงขอมูลที่สามารถอานและทําความ
เขาใจไดงาย และสามารถคนหาขอมูล ตลอดจนรองรับระบบปฏิบัติการหรือการแสดงผลที่หลากหลาย
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. ขอมูลที่เผยแพรตองสามารถอาน ตีความและทําความเขาใจไดงาย
2. ขอมูลที่เผยแพรตองมีความเปนปจจุบัน ไมลาสมัย
3. ขอมูลที่เผยแพรตองมีการกําหนดระดับรายละเอียดในการเผยแพรหรือนําเสนอ
4. มีระบบการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของ
5. ขอมูลที่เผยแพรตองรองรับระบบปฏิบัติการหรือการแสดงผลที่หลากหลาย
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการในขอ 1
มีการดําเนินการในขอ 2
มีการดําเนินการในขอ 3
มีการดําเนินการในขอ 4
มีการดําเนินการในขอ 5
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
1
1
1
1
1
5

เกณฑมาตรฐาน 1.3 ขอบเขตความจําเปนของขอมูล
ขอบเขตความจํ า เป น ของข อมู ล หมายถึ ง ผู ป ระกอบการต อ งเผยแพร ข อ มู ล ที่ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ
ผูประกอบการ สินคาและบริการ การทําธุรกรรมและการรับประกัน
การดําเนินการของผูประกอบการ
ผูประกอบการเผยแพรขอมูลตอไปนี้ บนหนาใดหนาหนึ่งของเว็บไซต ที่ชัดเจนและเขาถึงไดงาย
1. มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ ซึ่งประกอบดวย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 105

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

(1) ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย
(2) ชือ่ ที่ใชการประกอบธุรกิจ
(3) ที่อยูของสํานักงานทั้งสํานักงานใหญและสํานักงานตัวแทนในประเทศ ที่สามารถติดตอ
ไดแบบออฟไลน
(4) วิธีการที่สะดวกในการติดตอ เชน e-mail, เบอรโทรศัพท
(5) ชื่อผูที่สามารถติดตอไดในองคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบถามขอมูลโดยลูกคา
(6) หมายเลขโทรศัพท
(7) ชวงเวลาที่ทํางานและชวงเวลาที่สามารถจะติดตอได
2. มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ซึ่งประกอบดวย
(1) ชื่อสินคาและบริการ
(2) ราคา คาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพิ่มและเงือ่ นไขในการซื้อสินคาและบริการ
(3) เจาของ/ผูผลิต/ผูจัดจําหนาย
(4) คุณสมบัต/ิ สรรพคุณ/การใชประโยชน และวิธีการใชงาน
(5) วันหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
(6) พื้นที่หรือชองทางในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา
3. มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม ซึ่งประกอบดวย
(1) ขอกําหนดและเงื่อนไขการซื้อ
(2) คาใชจายการขนสง/จัดสง
(3) ขอกําหนดและเงื่อนไขการจายเงิน
4. มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน ซึ่งประกอบดวย
(1) เงื่อนไขการรับประกัน
(2) การรับประกันคุณภาพ
(3) การรับประกันความเสียหาย
(4) บริการหลังการขาย
น้ําหนัก 20 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการตามขอ 1
มีการดําเนินการตามขอ 2
มีการดําเนินการตามขอ 3
มีการดําเนินการตามขอ 4
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
5
5
5
5
20

2) ดานวิธีปฏิบัติ หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดและระบุวิธีการและแนวทางในการยกเลิก/การ
คืนสินคา และการติดตอสื่อสารกับลูกคา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน 2.1 วิธีการยกเลิกหรือคืนสินคา
วิธีการยกเลิกหรือคืนสินคา หมายถึง ผูประกอบการตองใหขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับการยกเลิก การคืน
สินคาและนโยบายการคืนเงิน รวมทั้งชวงระยะของเวลาหลังการเขามาในภาระผูกพันสัญญา ซึ่งอาจจะมีการ
ยกเลิก การคืนสินคา หรือการขอเงินคืน กระบวนการที่ลูกคาปฏิบัติตามและคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น
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การดําเนินการของผูประกอบการ
1. แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการยกเลิก การคืนสินคาผลและการขอคืนเงิน แตไมครบ
ทุกนโยบาย ในหนาใดหนาหนึ่งของเว็บไซต
2. แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการยกเลิก การคืนสินคาผลและการขอคืนเงิน แตไมครบ
ทุกนโยบาย ในหนาของเว็ บไซตที่สามารถสังเกตเห็นและเขาถึงไดงาย หรือมีการแจงขอมูลใน
หนาที่มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของ
3. แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการยกเลิก การคืนสินคาผลและการขอคืนเงิน แตไมครบ
ทุกนโยบาย ในหนาของเว็บไซตที่สามารถสังเกตและเขาถึงไดงาย หรือมีการแจงขอมูลในหนาแรก
ของเว็บไซตและหนาอื่นๆ ที่สามารถสังเกตไดชัดเจน เชน คําถามที่พบบอย ขอตกลง เงื่อนไข
หรือสวนที่มีขอความอื่นในลักษณะเดียวกัน
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการตามขอ 1
มีการดําเนินการตามขอ 2
มีการดําเนินการตามขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
1
2
2
5

เกณฑมาตรฐาน 2.2 วิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา
วิธีก ารติ ดต อสื่อสารกับลูก คา หมายถึ ง ผูประกอบการจะต องอธิบ ายถึ งวิ ธีการในการติ ดตอหรื อ
ประสานธุรกิจกับลูกคาหรือคูคา
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการติดตอหรือประสานธุรกิจกับลูกคาหรือคูคาอยางชัดเจนในหนา
แรกหรือลิงคจากหนาแรกของเว็บไซต
2. อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการติดตอกับลูกคาทางอีเมล และมีเมนูหรือชองทางที่ลูกคาสามารถ
ติดตอผูประกอบการไดทางอีเมลในทุกหนาของเว็บไซต โดยในการติดตอทางอีเมลกับลูกคาตองมี
การแจงวัตถุประสงคในการติดตอทุกครั้ง
3. อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับสินคาและบริการทางอีเมล
4. แจงระยะเวลาในการตอบรับหรือตอบกลับการติดตอหรือการตอบขอสงสัยของลูกคา
5. มีระบบและกลไกใหลูกคา “ตอบรับหรือยินยอมรับ” และสามารถ “ยกเลิก” การติดตอทางอีเมล
ออนไลน หรือ ชองทางอื่นที่ไมตองการ
น้ําหนัก 10 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการตามขอ 1
มีการดําเนินการตามขอ 2
มีการดําเนินการตามขอ 3
มีการดําเนินการตามขอ 4
มีการดําเนินการตามขอ 5
รวม

แนวทางการพิจารณา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คาคะแนน
2
2
2
2
2
10
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3) ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูประกอบการตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
รั ก ษาความลั บ ของข อ มู ล กระบวนการตรวจสอบและควบคุ ม ให อํ า นาจในการเข า ทํ า การ เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล การรับรองตัวตนของบุคคลวาเปนผูนั้นจริง ความไมคลาดเคลื่อนของขอมูล เปนอัน
มั่นใจไดวาขอมูลไมไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง ไมยอมใหปฏิเสธไดวาตนไมใชผูสงขอมูลนั้น
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีมาตรการรักษาความลับของขอมูล (Data Confidentiality) หมายถึง การปองกันขอมูลไมให
ถูกเปดเผยตอบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตโดยการเขารหัส (Encryption) ขอมูลทําใหขอมูลอยูใน
รูปแบบของรหัสซึ่งนําไปใชประโยชนไมได เวนแตจะรูวิธีแปลงรหัส (Decryption) โดยอาจใช
เทคนิคการ Encryption-Decryption, Secret-Key encryption, Public-Key encryption
2. มีมาตรการการรักษาความถูกตองของขอมูล (Data Integrity) หมายถึง การรักษาขอมูลที่สงจาก
ผูสงใหเหมือนเดิม และถูกตองทุกประการเมื่อไปถึงยั งผูรั บ รวมถึ งการปองกัน ไมใหขอมูลถู ก
แกไขโดยตรวจสอบไมได โดยอาจใชเทคนิค “Hashing”
3. มีมาตรการการการระบุหรือยืนยันตัวบุคคล(Authentication) หมายถึง การระบุตัวบุคคลที่
ติดตอวาเปนบุคคลตามที่ไดกลาวอางไวจริง โดยอาจดูจากขอมูลบางสิ่งบางอยางที่ใชยืนยันหรือ
ระบุตัวตนของบุคคลนั้น เชน รหัส pin, ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature), รหัสผาน หรือดู
จากลักษณะเฉพาะ/ลักษณะทางกายภาพของบุคคลนั้น เชน ลายนิ้วมือ, มานตา เปนตน โดยอาจ
ใชเทคนิค Digital Signature, Password, เครื่องมือตรวจวัดทางกายภาพ
4. มีมาตรการกาการปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) หมายถึง การปองกัน
การปฏิเสธวาไมไดมีการรับหรือสงขอมูลจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ และการปองกัน การอางที่เปน
เท็จวาไดรับหรือสงขอมูล การปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้สามารถนําไปใชประโยชนใน
การปองกั นการปฏิเ สธการสั่ งซื้อสิน คาจากลูกคาได โดยอาจใช เทคนิ ค Digital Signature,
Public-Key encryption, การรับรองการใหบริการ
5. มีมาตรการการควบคุมการเขาถึงขอมูล(Access Control) หมายถึง มาตรการควบคุมการเขาถึง
ขอมูลหรือการระบุตัวบุคคลใหมีอํานาจหนาที่ในการเขาถึงขอมูลตามที่กําหนด เชน การกําหนด
สิทธิ์การเขาถึงขอมูลตางๆ ใน Web site ระหวาง Web master และ User ทั่วไปจะแตกตางกัน
โดย Web master สามารถปรับปรุง แกไขขอมูลภายใน Web site ได ในขณะที่ User ทั่วไปนั้น
ไม ส ามารถทํ าได เป น ต น โดยอาจใช เ ทคนิ ค Password, เครื่ องมื อตรวจวั ด ทางกายภาพ,
Firewall
น้ําหนัก 25 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการตามขอ 1
มีการดําเนินการตามขอ 2
มีการดําเนินการตามขอ 3
มีการดําเนินการตามขอ 4
มีการดําเนินการตามขอ 5
รวม

แนวทางการพิจารณา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คาคะแนน
5
5
5
5
5
25
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รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

4) ความเปนสวนตัว หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมทั้ง ความสมบูรณของขอมูลสวน
บุคคลการเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน 4.1 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของลูกคาอยางมีเปาหมายและ
เทาที่จําเปนเทานั้น
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. กําหนดขอบเขตการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาตามความจําเปนและวัตถุประสงคในการใชงาน
เทานั้น
2. แจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลของลูกคาในสวนตางๆ อยางชัดเจน
3. ออกแบบเว็บไซต แบบฟอรมหรือฐานขอมูลที่ใหลูกคาบันทึกเฉพาะขอมูลสวนตัวที่จําเปนตอการ
ใชงานเทานั้น
4. ออกแบบเว็บไซต แบบฟอรมหรือฐานขอมูลที่ใหลูกคา “เลือก” (Optional) บันทึกขอมูลสวนตัว
ที่ไมจําเปน กรณีที่ผูประกอบการตองการเพื่อใชในวัตถุประสงคอื่น
5. ใหคํารับรองการนําขอมูลลูกคาไปใชเพื่อวัตถุประสงคที่แจงไวเทานั้น
น้ําหนัก 10 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการตามขอ 1
มีการดําเนินการตามขอ 2
มีการดําเนินการตามขอ 3
มีการดําเนินการตามขอ 4
มีการดําเนินการตามขอ 5
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
3
3
1
1
2
10

เกณฑมาตรฐาน 4.2 การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน
การนํ า ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลไปใช ง าน หมายถึ ง การใช ขอ มู ล ส ว นบุ คคลที่ ส อดคล อ งหรื อ เกี่ ย วข อ ง
วัตถุประสงคที่แจงลูกคาไวเทานั้น ยกเวน
1) ไดรับการยินยอมจากลูกคาใหนําขอมูลสวนบุคคลไปใชเพื่อการอื่นได
2) เมื่อมีความจําเปนตองนําเสนอสินคาหรือบริการอื่นที่ไดรับการรองขอจากลูกคา
3) กรณีการใหขอมูลแกทางราชการ ที่อาศัยอํานาจทางกฎหมายรองรับ
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. กํากับดูแลใหนําขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไปใชตามวัตถุประสงคและความจําเปนที่แจงไวเทานั้น
2. มีระบบการแจงใหลูกคาเจาของขอมูลทราบอยูเสมอ หากมีความจําเปนตองนําขอมูลไปใชในงาน
อืน่ เชน ใหขอมูลกับหนวยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3. กําหนดระดับของการเขาถึงและใชงานขอมูลของลูกคา โดยสามารถเขาถึงและใชงานขอมูลของ
ลูกคาเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล
มีการดําเนินการตามขอ 1
มีการดําเนินการตามขอ 2
มีการดําเนินการตามขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
3
1
1
5

เกณฑมาตรฐาน 4.3 ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล
ความสมบูร ณของขอมูลส วนบุค คล หมายถึ ง การเก็ บรวบรวมข อมู ลส ว นตั วของลูกคาที่มีความ
ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน (Update)
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีระบบและกลไกการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหมีความนาเชื่อถือ/ สอดคลองกับการ
ประสงคการใชงาน โดยขอมูลถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
2. มีร ะบบและกลไกในการที่ จ ะแก ไขและตรวจสอบขอมู ล สว นบุ คคลของลู กคาตามที่ มีการเก็ บ
รวบรวม การบํารุงรักษาและการปรับปรุงหรือการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล
เปนระยะ และแกไขใหถูกตองหากจําเปน
3. มีระบบและกลไกในการใหลูกคาแตละบุคคลเขาถึงขอมูลสวนตัวของตนเองเพื่อใหแนใจวามีความ
ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน และสามารถตอบสนองตอคําขอเพื่อการแกไขและการปรับปรุง
ใหเปนปจจุบัน
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการตามขอ 1
มีการดําเนินการตามขอ 2
มีการดําเนินการตามขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
2
2
1
5

เกณฑมาตรฐาน 4.4 การรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล
การรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล หมายถึง การรับชอบตอขอมูลสวนบุคคลของลูกคา เมื่อมีการนําขอมูล
ไปใชประโยชนอื่น หรือมีการนําไปใชในเว็บอื่น
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลและขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ
2. มีการดําเนินการที่เปนไปตามนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ
ลูกคา ดวยความเครงครัด
3. มีกลไกการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ตามนโยบายของผูประกอบการ โดยใหมีทั้งการ
ประเมินตนเองและการประเมินโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 110

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล
มีการดําเนินการขอ 1 และขอ 2
มีการดําเนินการขอ 1 และขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
3
2
5

5) การระงับขอพิพาท หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกทางเลือกในการระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับลูกคา ดวยวิธีการที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา
โดยไมจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน 5.1 การแจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท
การแจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท หมายถึง การชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไข
ปญหาหากเกิดขอพิพาท โดยลูกคาสามารถคนหาหรือสังเกตเห็นไดงาย และเขาถึงไดโดยสะดวก
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. การชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาหากเกิดขอพิพาท ในหนาแรกของเว็บไซต
2. การชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาหากเกิดขอพิพาท ในหนาเว็บไซตที่มีการทํารายการ
อันอาจทําใหเกิดขอพิพาทได
3. มีระบบการคนหาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาหากเกิดขอพิพาท
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการขอ 1
มีการดําเนินการขอ 2
มีการดําเนินการขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
2
2
1
5

เกณฑมาตรฐาน 5.2 การระงับขอพิพาทภายใน
การระงับข อพิ พาทภายใน หมายถึ ง การระงั บ ขอพิพาทระหว างผู ประกอบการกับ ลูกค า โดยใช
กระบวนการภายในที่กําหนดขึ้นในการจัดการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีระบบรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา ที่สามารถใชงานไดอยางสะดวก
2. มีระบบและกลไกการจัดการปญหาและเรื่องรองเรียนจากลูกคาที่มีประสิทธิภาพ
3. มีระบบและกลไกการจัดการปญหาและเรื่องรองเรียนจากลูกคาที่มีรวดเร็ว ทันเวลา
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการขอ 1
มีการดําเนินการขอ 2
มีการดําเนินการขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา

เกณฑมาตรฐาน 5.3 การระงับขอพิพาทโดยกลไกภายนอก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คาคะแนน
1
3
1
5
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รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

การระงับข อพิพาทโดยกลไกภายนอก หมายถึง ผูประกอบการมีระบบและกลไกในการแกไขข อ
พิพาทโดยองคกรที่เปนกลาง (เชน หนวยงานภาครัฐ) และทางเลือกอื่นๆ พรอมทั้งตองแจงใหลูกคาทราบ
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีร ะบบและกลไกในการแกไขขอพิ พาทโดยองคกรที่ เป น กลาง (เชน หนว ยงานภาครั ฐ ) และ
ทางเลือกอื่นๆ
2. มีการแจงให ลูกคาทราบถึงระบบและกลไกในการแก ไขขอพิพาทโดยองคกรที่เปน กลาง (เช น
หนวยงานภาครัฐ) และทางเลือกอื่นๆ ในหนาแรกหรือสวนที่สังเกตเห็นไดงาย
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการทั้งขอ 1
มีการดําเนินการในขอ 2
รวม

แนวทางการพิจารณา

คาคะแนน
3
2
5

6) ดานการตรวจสอบและติดตาม หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกและชองทางเพื่อ
รองรับการตรวจสอบและติดตามขอมูลเกี่ยวกับการรับรองและยืนยันความเชื่อมั่นโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน 6.1 การติดตามตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยผูประเมิน
การติดตามตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยผูประเมิน หมายถึง การจัดใหมีวิธีหรือขั้นตอนติดตาม
ตรวจสอบการรับรองและการยืนยันความนาเชื่อถืออยางตอเนื่อง
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีระบบและกลไกในการอํานวยความสะดวกใหผูประเมินฯ ทดสอบรานคาโดยตรงอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง เชน ตรวจสอบระบบภายใน การสุมความคิดเห็น หรือการทดสอบโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2. กรณีที่เคยไดรับการรับรองความนาเชื่อถือแลว มีการจัดทํารายงานมายังคณะผูประเมิน อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง โดยใหรายงานตามกรอบประเด็นมาตรฐานดานที่ 1-5
3. กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
มาตรฐานความนาเชื่อถือ ใหมีการรายงานมายังคณะกรรมการประเมิน อยางชา 3 เดือนหลังมี
การเปลี่ยนแปลง
น้ําหนัก 10 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
มีการดําเนินการทั้งขอ 1
มีการดําเนินการในขอ 2
มีการดําเนินการทั้งขอ 3
รวม

แนวทางการพิจารณา
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บทที่ 5
การตรวจสอบความตรง
ของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ที่ปรึกษาจัดการตรวจสอบความตรงระหวางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
ไดพัฒนาขึ้นกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และกรอบแนวคิดการออกแบบ กับสภาพการณจริงของประเทศไทยใน
ปจจุบัน โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบความตรงโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert review)

เปนการนํารางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดยกรางและปรับปรุงแลว
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ที่เกี่ยวของหรือมีความเชี่ยวชาญทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน
ชื่อ-สกุล
1.ผศ.ดร.อิศรา กานจักร

ตําแหนง
ความเชี่ยวชาญ
อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร การวัดและประเมินผล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
การออกแบบเกณฑการประเมิน
2.อาจารย ดร.จารุณี ซามาตย
อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร การออกแบบระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.คุณกิตติกร พลานุเวช
ประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการ บริษัท พันธวนิช จํากัด
4.คุณเจษฎา พุมจุน
System Integration Officer
บริษัท พันธวนิช จํากัด
5.คุณบัณฑิต เชี่ยวเจริญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท
พันธวนิช จํากัด
6.คุณสมหวัง เหลืองไพบูลยศรี
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เพยสบาย ดานระบบความปลอดภัยทาง
จํากัด
คอมพิวเตอร
7.รศ.พวงทอง อมรลักษณานนท อาจารยประจํา คณะเทคโนโลยี
ดานกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระ สารสนเทศ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2) ที่ปรึกษาจะจัดสงเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจที่ไดสังเคราะหใหผูเชี่ยวชาญทุกทาน
ทําการศึกษาและประเมิน กอนจะดําเนินการอภิปรายรวมกันกับที่ปรึกษา
3) ทําการรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ตามวันที่ เวลา และสถานที่ดังตอไปนี้
ชื่อ-สกุล
1.ผศ.ดร.อิศรา กานจักร

วันที่ เวลา
สถานที่
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ณ คณะศึกษาศาสตร
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2.อาจารย ดร.จารุณี ซามาตย
3.คุณกิตติกร พลานุเวช
4.คุณเจษฎา พุมจุน
5.คุณบัณฑิต เชี่ยวเจริญ
6.คุณสมหวัง เหลืองไพบูลยศรี
7.รศ.พวงทอง อมรลักษณานนท

เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ณ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ณ บริษัท พันธวนิช. จํากัด

วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ณ บริษัท เพยสบาย จํากัด
เวลา 16.30 น. – 18.00 น.
วันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ขอความคิดเห็นโดยการโทรศัพท
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
สอบถาม

2.สนทนากลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder)

1) กลุมผูประกอบการพาณิชย อิเล็กทรอนิกสและประชาชนทั่วไป สอบถามความคิดเห็น ถึงความ
เหมาะสม และความเปนไปไดของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น โดยใน
สวนของความคิดเห็นของประชาชน ที่ปรึกษาจะจัดทําแบบสอบถามทั้งรูปแบบของเอกสาร และแบบสอบถาม
ออนไลน โดยจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมผูประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ปรึกษามี
ฐานขอมูลที่อยูติดตอเดิมอยูแลว และแสดงแบบสอบถามบนเว็บไซต www.kmitl.ac.th/~kpnatapo/dbd/
โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจํานวน 100 ราย โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ
ของความคิดเห็น
2) กลุ มผู มีส ว นเกี่ ย วข องอื่ น ๆ โดยที่ ป รึ กษาจะทํ าการเชิ ญ ผู มีส ว นเกี่ ย วข องทั้ งจากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน มาทําการเขารวมการสนทนากลุม เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห งชาติ,
สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย และผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายใหญ (เชน
www.tarad.com, www.readyplanet.com) เปนตน
 กลุมผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ เขารวมการสนทนากลุม จํานวน 13 ทาน (รายชื่อ
ตามภาคผนวก)
 ระยะเวลาในการจัดการสนทนากลุม เปนจํานวน 3 ชั่วโมง
 ที่ปรึกษาจะจัดสงเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจที่ไดสังเคราะหใหผูเชี่ยวชาญ
ทุ กท านทํ าการศึ กษาและประเมิ น ก อนจะดํ าเนิ น การอภิ ป รายร ว มกั น กั บ ที่
ปรึกษา
 จัดสนทนากลุมในวันศุกร ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
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 สถานที่ ใ นการจั ด สนทนากลุ ม ณ ห อ งม ว งสาหรี กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า
กระทรวงพาณิชย
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3. ผลจากการตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
1) ดานการเปดเผยขอมูล
เกณฑมาตรฐาน 1.1 ความถูกตองของขอมูล
เกณฑมาตรฐาน 1.1.1 ผูประกอบการมี
การแสดงขอมูลบนเว็บไซตที่ถูกตอง
และตรงกับความเปนจริง

เห็นดวย
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ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

1) เรื่ อ งเกณฑ เคยแสดงความคิ ด เห็ น ไวเ บื้ อ งต น แลว ว า ในการ
เปดเผยขอมูลของผูประกอบการ สามารถทําไดยาก สิ่งที่ทําไดเราดูแต
ขอมูลที่เขาเปดเผย จากที่เราตั้งเกณฑขึ้นมานั้นแตในความเปนจริงเราไม
สามารถตรวจสอบได
2) ยกตัวอยางการตรวจสอบขอมูลที่เปนที่อยูของผูประกอบการ
เชน Google ไดทําคือ สงจดหมายไปยังแหลงที่สมัครไวแลวใหนํารหัสเขา
มาสมัคร อีกครั้งเพื่อเปนการยืนยันการมีตัวตันอีกครั้งหนึ่ง สวนขอมูล
การโฆษณาสิ น ค า นั้ น มีห น ว ยงานอื่ น ๆ มี ข อ กํ าหนดไว แ ล ว เช น ทาง
องคการอาหารและยา (อย.) ไมใหมีคําที่โฆษณาเกินจริงเชน เขาเปนที่ 1
ในโลกไมมีคนที่สามมารับรองใหกับเขา หากมีก็ตองแสดงหลักฐานวาใคร
เปน การยืนยันความถูกตองและมีขอมูลที่นาเชื่อถือ นั้นนาจะเปนอะไรที่
ตรวจสอบไดยากที่สุดแตคะแนนเปนรองขอ 1 ซึ่งจุดประสงคของการให
คะแนนนั้นตองใหอยางเขมงวดหรือตองการผอนปรน
3) ขอมูลในเว็บไซตหากจะตองผานการรับรองกอนนั้นนาจะเปนไป
ไดยากเพราะเว็บไซตสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกนาที
4) สํานักงานสํารวจแหงชาตินั้นไดชวยนําเสนอและสนับสนุนเรื่อง
ข อ กฎหมาย เรื่ อ งความถู ก ต อ งของข อ มู ล ก็ เ ช น กั น หลั ก เกณฑ
คณะกรรมการที่มาตรวจสอบเว็บไซตจะมีคณะกรรมการอีกชุดในการ
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85.67 / 14.33
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 85.97 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

ตรวจสอบ ส วนขอ มูล ดา นสิ นค าและบริ การก็ ตอ งแสดงไวทั้ งหมด ซึ่ ง
จะต อ งมี ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและมี บ ทบาทในการตรวจสอบด ว ย
เชนเดียวกัน เชน สคบ. ปปส. ฯลฯ ยิ่งระดับสูงขึ้นไปก็จะตองมีความ
เขมขนในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตปจจุบันยังไมมีการลงโทษกับผูที่ไม
ดําเนินงานตามเกณฑดังกลาว
5) หากมีการเขียนกระบวนการแสดงไวแลวใหเกณฑเบื้องตนวา
หากมี ใ นลั ก ษณะนี้ แ ล ว ผ า น หรื อ จะต อ งไปดู ร ะดั บ อี ก ว า หากมี
กระบวนการในลั ก ษณะนี้ แ ล ว เป น กลไกที่ ดี ก็ จะต อ งมีร ะดั บ ในการให
คะแนนไวดวยวาเปนระดับใด
6) เบื้องตนจะตองมีกลไกในการตรวจสอบตนเองกอน ซึ่งจะตอง
ตีความดวยวาคนที่มาขายของ ประกอบธุรกิจนั้นเปนใคร (ไดเขารวมกับ
กรมฯมาไมนานนัก)
7) นาจะทําประชาสัมพันธตรา DBD Verified และเปดชองทางไว
รองเรียน โดยมีแบบฟอรมไวแจง โดยภาพรวม โดยการทํามาตรฐานตรงนี้
อยากให มองไปในมุ มส งเสริมใหกั บผูป ระกอบการแต จริ งๆแลว กลุ ม
ผูประกอบการและลูกคาหลายคนยังไมรูจักตราสักลักษณนี้ อีกทั้งคนที่ทํา
ธุรกิจและหลอกลวงลูกคานั้นเขาก็ไมสนใจระบบนี้อ ยูแลว หากเราทํ า
ความเขาใจกับกลุมผูบริโภครูจักตราสัญลักษณ สรางความนาเชื่อถือนั้น
เปนเรื่องที่สําคัญมากๆ ทุกวันนี้เว็บไซตที่ติดเครื่องหมายของกรมฯนั้น
อาจจะมีไมถึง 10 เปอรเซ็นตของเว็บทั้งหมด ซึ่งบางคนไมมาสมัครเพราะ
กลัวเชื่อมโยงขอมูลกับสรรพากรอีกดวย
8) เราควรจะประชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ กลุ ม ลู ก ค า ทราบว า ตรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

สัญลักษณนั้นดีอยางไร สวนในการประเมินนั้นจําเปนจะตองมีขอ 3 เสมอ
สวนขอ 2 นั้น ควรเปลี่ย นจากคํา วา “ขายได ตลอดเวลา” เปลี่ ยนเป น
“ขายไดสม่ําเสมอ” นาจะดีกวา (สามารถตรวจสอบไดงายกวา เชน ขาย
ทุกอาทิตย ทุกเดือน)
9) เราจะตองทราบกลไกในการเผยแพรขอมูลกอน โดยเบื้องตน
จะตองทํากระบวนการเพื่อใหไดตรวจสอบกอน แตถาตรวจสอบขอมูล
กอนเผยแพร โดยจะตองมีเขาไปตรวจสอบขอมูลหลังบาน (Attract) ไป
นั้นคอนขางลําบาก โดยเบื้องตนนั้นผูประกอบการจะตองแจงใหเห็น
กระบวนการพรอมกับตรวจสอบขอมูลกอนเผยแพร (ตรงนี้มี2 สวนปน
กัน ) ให เรามองในมุ ม เป น ผูป ระกอบการซึ่งจะต อ งดํ า เนิน การอยา งไร
เพื่ อ ให ผ า นเกณฑ ด ว ย ซึ่ ง หากมี คํ า รายละเอี ย ดของเกณฑ อ ย า งไรก็
สามารถดํ า เนิ น การได โดยจะต อ งมี โ ครงการสนั บ สนุ น ให กั บ
ผูประกอบการอยางตอเนื่อง สุดทายเกณฑในการประเมินเพื่อใหไดตรา
verified นั้นยากมากเพราะการตรวจของกรรมการตางกัน
10) คนบางกลุม ไม มีค นสนใจตราสัญ ลัก ษณ ที่ ผา นมามี คนได รั บ
ความเดือดรอนจากการซื้อของออนไลนและไดแจงมายังหนวยงานของเรา
เชนเดียวกัน เรื่องขอมูลดูแลกฎหมายอิเล็กทรอนิกสดวย e- Contract
หากเราซื้อขายในตลาดจะมีทรานซิขั่นที่ตกลงกันไว สวนถามีการซื้อขาย
ในเฟสบุ ค อี ก นั้ น เราก็ ไ ม ส ามารถรู ไ ด ทางหน ว ยงานเรากํ า ลั ง เริ่ ม ทํ า
แบบฟอรมในส วนนี้ อยู อาจจะเปนอี กส วนหนึ่งที่จ ะตอ งทํ าคูกั นไปทั้ ง
ตํารวจนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบ
11) ตํารวจนอกเครื่องแบบนั้นนาจะไปตรวจเว็บไซตที่ไมเขาระบบ
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เกณฑมาตรฐาน 1.1.2 ผูประกอบการไม 1. หากมีการใชคําโฆษณาเกินจริง
แสดงขอมูลหรือโฆษณาที่หลอกลวง ทํา แมวาจะมีการอางอิงงานวิจัยก็ไม
ใหเขาใจผิด เขาขายฉอโกง ผิดกฎหมาย สามารถนํามาใชโฆษณาในเว็บไซตได
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

ก อ น เช น เฟสบุ ค อิ น สตาแกรมฯลฯ หรื อ ช อ งทางอื่ น ๆ ซึ่ ง เป น การ
สงเสริมในอีกแบบหนึ่งสวนในเรื่องขอ 1 กลไกกํากับและตรวจสอบ จะมี
คนอื่นเขามาตรวจสอบดวย สวนในขั้นตอนแรกนั้นผูประกอบการจะตอง
สอบตัวเองกอน ซึ่งก็ตองชี้แจงใหเขาใจตรงกัน หากไมอยางนั้นแลวจะทํา
ใหลูกคาไมสบายใจวาจะมีคนอื่นมาตรวจสอบขอมูลในระบบของเว็บไซต
ที่ซื้อขายอยูก็เปนได
12) เรามีหลักการประเมินตนเองกอนและจะตองมีหลักฐานอางอิง
ในการตรวจสอบเปนหลักดวย
13) เกณฑ ก ารให ค ะแนนเป น ข อ ๆ แล ว ก็ นํ า คะแนนมารวมกั น
เปนไปไดไหมจะมองอีกแนวหนึ่ง เปน แนชเชอริ่งโมเดล ตัวอยางขอ 1
หากไดคะแนนขอ2 จะไดแพททินั่ ม หากไมมีข อนี้จ ะไม ไดค ะแนนเลย
(เป นการแสดงระดั บความเขม ขน ) ในข ออื่ นๆจะตองมีก ารผอ นคลาย
เพื่อใหคนอื่นไดในระดับอื่นไดงายอีกดวย ในระดับสูงนั้น ควรพิจารณา
ดวยวาหากขอนี้มีความสําคัญมากเมื่อไมมีขอดังกลาวก็ไมควรไดตราใน
ระดับนี้เลย เปนการใหความเขมงวด สวน Gold /Silver ก็ควรจะมีความ
ยืดหยุน ทําใหไดงายดวย
ขอนี้หากไมไดตามเกณฑก็จะเปนสินคาผิดกฎหมายเลย หากเปนคนแบบ
นี้แตแรกจะตองผิดกฎหมายแตแรกควรจะตองไมไดคะแนนเลย ไมได
นําเขาสูการพิจารณาเลย
1) เห็ น ด ว ย และจะตรวจกั น อย า งไร หากมี ห มื่ น รายการ และ 86.25 / 13.75
จะตองตรวจทั้งหมื่นรายการหรือตรวจเฉพาะหนาโฆษณาจริงๆ จากระดับความเห็นดวย
เราไมสามารถอานขอมูลไดทั้งหมด
ที่คะแนน 86.25 แสดง
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และการปฏิบัติทไี่ มเปนธรรมกับลูกคา

เกณฑมาตรฐาน 1.2 ความสามารถในการ
เขาถึงขอมูล
เกณฑมาตรฐาน 1.2.1 ผูประกอบการมี
การเผยแพรหรือแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ผูประกอบการ สินคาและบริการที่
สามารถเขาถึงขอมูลและบริการของเว็บ
ได

2. หากมีการขออนุญาตผานแลวก็
สามารถนํามาโฆษณาได
3. เกณฑที่กําหนดนั้นอานแลว บาง
สํานวนยังคลุมเครือ
4. มีการเปดชองไวสาํ หรับการ
ตรวจสอบเชน จะพิจารณาใน
ประเด็นที่เห็นเดนชัด หรือ หาก
ตรวจสอบภายหลังวามีการละเมิดกฎ
ก็จะตองถอดถอนมาตรฐานดังกลาว
ออกในภายหลัง
5. เกณฑการใหคะแนนควรจะให
เทาๆกัน หากมีขอใดขอหนึ่งผิด
คะแนนสวนนี้อาจเปน 0
1. เรียงขอมูลใหมเปนขอ 1...3....2
ตามลําดับความสําคัญ
2. จะตองใสขอมูลที่จําเปนของผูข าย
ไวบางที,่ ในกรณีเปนเว็บไซตออนโม
บาย
3. มีการใหคะแนนตามขอมูลที่จําเปน
และกําหนดเปนคะแนนขั้นต่ําเมื่อได
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สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
2) ในกรณีมีการชิงรางวัลกันนั้นจะตองมีการขออนุญาต เมื่อขอ
แลวแปลวาถูกกฎหมาย สามารถดําเนินการได
3) หากมีอะไรคลุมเครือไมชัดเจนก็ตองตกไปกอน
4) ในเบื้องตนมีการตรวจสอบเพียงหนาเว็บไซตกอน เพราะใน
กรณีการเชาพระเครื่องไมสามารถตรวจสอบไดวาอิทธิฤทธิ์ของ
ทานเปนจริงหรือเปลา จึงจะตองใหทางที่ปรึกษาไปทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง
5) วัตถุประสงคของโครงการเพื่อตองการสงเสริมธุรกิจ มุมมองที่
เราพูดกันในหลายๆเรื่อง ถาผมเห็นเครื่องหมาย ผมสามารถ
เวอรริไฟลวามีความนาเชื่อถือ หลักๆในทางธุรกิจเปนการแสดง
วานาซื้อของจากเว็บไซตนี้

ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

1) เว็บไซตที่ไมสามารถชอปปงออนไลนไดอยูในเกณฑนี้หรือเปลา
(DtoD) ไม ใ ช แ ค ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค า เพี ย งอย า งเดี ย ว เช น
พันธวนิชไมไดเปน e-commerce ผูประกอบการแตละครั้งไมมี
การแสดงราคา แตหากใครใหราคาที่ดีจะไดสินคานั้นไป ซึ่งมี
การซื้อขายเปนเงินเงินระดับเปนหมื่นลาน
2) จะตองพูดคุยกันระหวางผูซื้อและขาย จึงทําใหเขาคาขายผาน
ระบบได (จะต อ งพิ จ ารณาในกรอบอี ก ที ห นึ่ ง ) อาจจะต อ ง

88.00 / 12.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 88.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
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ดําเนินการตามเกณฑ หากกรณีมีทุก
หนาก็มีคะแนนในระดับที่สูงขึ้น โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เทากัน
4. ขอมูลที่จําเปนมีอะไรบาง สามารถ
ระบุไวไดเลย

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
3)

4)
5)
6)

เกณฑมาตรฐาน 1.2.2 ผูประกอบการมี
การเผยแพรหรือแสดงขอมูลที่สามารถ
อานและทําความเขาใจไดงาย และ
สามารถคนหาขอมูล ตลอดจนรองรับ
ระบบปฏิบตั ิการหรือการแสดงผลที่
หลากหลาย

1. ขอ3. ปรับขอความเพื่อใหเขาใจ
งาย
2. ขอ4. ควรมีระบบการนําทางที่
ละเอียด มีขอมูลอะไรบางที่จําเปน
เชนมี search ภายใน เปน Search
product //content) แตเมื่อมี
ขอมูลที่ชัดเจนแลวก็ไมจาํ เปนจะตอง
มี search

1)

2)
3)
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แบงเปนกลุมธุรกิจอีก
ถ า จะแยกไปจะยิ่ ง ยุ ง ถ า คุ ณ ไม ไ ด ทํ า ธุ ร กิ จ ออนไลน ไ ม ไ ด มี
เว็บไซตเพื่อนําเสนอสินคา ก็นาจะเปน e-commerce แลว แต
มีการใหเนื้อหา มีการเขาถึง แตถาไมไดระบุถึงการจายเงินก็จะ
มีกลุมพวกนี้เยอะมาก และสวนมากเปนบริษัทใหญๆ
น้ําหนักเปนการใหคะแนน มีแยกเปนคอมพิวเตอรกับมือถือหาก
เว็บไซตนี้จะเปนอยางไร
ปจจุบันมีหากมีการแสดงบนมือถือจะตองมีการตัดคอนเท็นท
บนหนาจอออกไป
เสนอวาถาเขาไมมีเว็บบนมือถือ (ใชเกณฑ ขอ 3) ออกไป ถา
บางเว็บมี 2 แบบเขาจะไดคะแนนอยางไร จะไดเยอะกวาหรือ
เปลา คาดวาจะตองมาเฉลี่ยกันจะตองระบุใหละเอียด
ห า ก จ ะ ต อ ง มี ร ะ บ บ ก า ร ค น ห า สิ น ค า / / ก า ร ร อ ง รั บ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ห ลากหลาย เช น บราวเซอร OS ต า งๆ
จะตองใชตนทุนในการประเมินเว็บไซตไดยากมาก อยางเชน
การแสดงผลบนเว็ บ ที่ ห ลากหลาย จะต อ งมี ท รั พ ยากรที่
หลากหลาย แมค ไมโครซอฟท หากเว็บไซตที่มีสิคาไมมากก็คง
จะไมคุมคา
เราตองการหลักๆ คือผูบริโภคมีความเขาใจไดงาย และหาก
กรณีเปนภาษาอังกฤษจะตองแปลเปนภาษาไทยดวยหรือไม
เนื้อหาที่เปนภาษาไทยนั้นกลุมเปาหมายก็จะเปนคนไทย สวนที่
แสดงเปนภาษาอื่นๆ กลุมเปาหมาย/ลูกคาก็จะเปนชาตินั้นๆ
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ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
4)
5)
6)

7)
8)
เกณฑมาตรฐาน 1.3 ขอบเขตความจําเปน
ของขอมูล หมายถึง ผูประกอบการตอง
เผยแพรขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับ
ผูประกอบการ สินคาและบริการ การทํา
ธุรกรรมและการรับประกัน

1. ขอ 1.5 เพิ่มเปนชื่อหรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ (contact point)
2. ขอ 1.6 ซ้ํากับขอ 1.4
3. ขอ 2 มีการเผยแพรขอมูลสินคา
และบริการ ซึ่งประกอบดวย ....
4. ขอ 2.4 มีการกําหนดวิธีการใชงาน
ดวย หากเปนการขายสินคาประเภท
คอมพิวเตอร จะเปนอยางไร
5. ขอ 2.5 ใหนําระยะเวลาการ
รับประกันสินคามาเปนตัวบงบอก
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1)
2)
3)
4)
5)

สวนนี้ขึ้นอยูกับวา Target ของเขาเปนใคร
จะเนน SCO มาก บลอท ซ้ําๆ
หากจะต อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ไปวั ด หรื อ เกณฑ ไ ปประเมิ น ให เ ข า ใจ
ตรงกันไดอยางไร ซึ่งทางเราจะตองไปทบทวนอยางมากในขอนี้
มี 2 นัย ยะต องการให ผูบริ โภคเข าใจงา ย จะต องการที่จ ะให
ระบบที่จ ะรองรั บได หลากหลายที่แ สดงความเปนอาชีพ ของ
ผูประกอบการ ซึ่งตองจะแยกกันระหวางผูบริโภคอานเขาใจงาย
ชัดเจน ผูบริโภคจะตองมีแพลทฟอรมที่หลากหลาย
มีบางเว็บไซตยังมีใชโปรแกรมที่ไมอัพเดท เชน I.E 6.0 ก็ใชไมได
อยากใหพิจารณาใหอัพเดทดวย
ขอนี้พิจาณาอยางเขมขนไป หากเราจะตองจับมาเปนเกณฑการ
ประเมิน (ควรจะมีหรือไมมี)
ซึ่งที่ตองโชวนั้นจะตองอยูบน Product
ไมตองมีที่อยูของสํานักงาน 1 2 3 รวมแลวจะผานแลวได
เครื่องหมายไดหรือไม (จะตองระบุวาตองไมมีขอใดขอหนึ่งได
0)
ไมอยากได 0 นาจะใหเปนระดับมากกวา
ขอ 3 ถา เขามีเ งื่อ นไข สามารถเปลี่ย นแปลงราคาได จะทํ า
อยางไร แตถากรณีที่มีเขียนไวหนาเว็บไซต
ไมเฉพาะเว็บไซตอยางเดียว หากเราคอนโทลในเว็บจะตองคอน
โทลด า นนอกด ว ย ซึ่ ง ในระบบข อ มู ล ราคาอาจจะผิ ด พลาด
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แทนวันหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
เพราะสินคาแตละประเภทไมสามารถ
บอกวันหมดอายุได

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
6)
7)

8)
9)
2) ดานวิธีปฏิบัติ
เกณฑมาตรฐาน 2.1 วิธีการยกเลิกหรือคืน
สินคา หมายถึง ผูประกอบการตองใหขอมูล
แกลูกคาเกี่ยวกับการยกเลิก การคืนสินคา
และนโยบายการคืนเงิน รวมทั้งชวงระยะของ
เวลาหลังการเขามาในภาระผูกพันสัญญา ซึ่ง
อาจจะมีการยกเลิก การคืนสินคา หรือการ
ขอเงินคืน กระบวนการที่ลูกคาปฏิบัติตาม
และคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น

1. คะแนนตรงนี้มีมากเพราะมี
ความสําคัญ และเปนประโยชนกับผู
ซื้อ
2. ขอ 1. การคืนสินคาผล????? คือ
อะไร. // แตไมครบทุกนโยบาย. คือ
อะไร.
3. ขอ 3 เขียนรวมๆ. ยังแยกเปน
ประเด็นไมชัดเจน
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ในทางเทคนิค
เว็บไซตเหมือนหนารานขายของ หากบอกราคาไปแลวแตไม
เปนจริงตามนั้น ก็ไมนาเชื่อถือ
ในเว็บไซตจะมีการแสดง 2 สวน สวนที่เปนแบบใบปลิว แลว
ชวง shopping cart ซึ่งสวนหลังนี้แลวมักจะไมเปลี่ยน ซึ่ง
อาจจะไมเปลี่ยน ถา summit ไปแลวราคา 110 บาท แลวมา
จาย 120 บาทแลวถือวาจะตองคืนเงินใหกับลูกคา
หนารานเปนอีกราคาหนึ่ง ลูกคาสามารถเลือกซื้อได แตหากซื้อ
เสร็จแลวราคาเพิ่มจากราคาเดิมซึ่งถือวาไมถูกตอง
มีการใหคะแนนพิเศษหรือไม (คงตองไประบุในรายละเอียดของ
แตละประเด็น) ถาเปนคะแนนพิเศษนั้นสอดคลองกับประเด็น
เหลานี้แลวหรือยัง)

1) การตรวจสอบเว็บไซตคอนขางละเอียด กรณีผูประกอบการ 100 / 0
2)
3)
4)
5)

ประเมินตนเองจะตองมีหลักฐานมาไว หากใหเราตะลุยดูเอง
อาจจะใชเวลาคอนขางมาก
ตองเพิ่มเติม ตองมีในหนาแรก/หรือหนาที่เกี่ยวของ
มีการใหระดับคะแนน ขอสาม ตองมีวงเล็บไววาถามีทั้งหนา
เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ ควรไดคะแนนเยอะสุด
คงจะตองมีเมนูพิเศษวาคืนสินคาไดไหม ถามีคืนไดอยางไร
ประเด็นที่จะสงสัยคืออะไรที่จะไดขอสองหรือขอสาม ทําแลวจะ
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สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
6)
7)

เกณฑมาตรฐาน 2.2 วิธีการติดตอสื่อสารกับ
ลูกคา หมายถึง ผูประกอบการจะตองอธิบาย
ถึงวิธีการในการติดตอหรือประสานธุรกิจกับ
ลูกคาหรือคูค า

1. การดําเนินงานของผูประกอบการ
เปนประเด็นใหญ ประเด็นเดียว ซึ่ง
คาดว า ผู ป ระกอบการจะผ า นเกณฑ
สวนใหญขอ 5. เปนอยางต่ํา
2. ขอนี้เกณฑแตละขอมีเนื้อหาที่หนัก
ไป. ดําเนินการตรวจสอบไดยาก
3. ขอ 2. / ขอ 4. นาจะเปนไปได
ยาก. และตรวจสอบยาก มี คนทําได
นอย (อาจจะใหคะแนนนอยๆ)
4. ขอ 3. การระบุตัวติดตอตามทีไ่ ด
กลาวอางไวจริง เปนตัวล็อค นาจะตัด
บรรทัดที2่ ออก เพราะมีการติดตอทั้ง
2ฝง (ในกรณีถาอยากใหผานเกณฑ)
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8)
1)
2)

3)
4)
5)

ไดทั้งคูเลยหรือไม
ขอมูลจําเปนตองมีจะตองอยูบริเวณที่ชัดเจน หนาใดหนาหนึ่ง
ซึ่งตองเปนหนาหลักเพราะเปนเรื่องที่จําเปน
ในธุรกิจของเราการมีแสดงคืนของมีความจําเปนมาก หากเราไม
เขียนไวผูประกอบการจะเสียหาย จะตองเขียนไววากรณีไหนถึง
จะคืนได/ไมได
จะตองมีนโยบายการรับคืนสินคา แสดงในหนาหลักที่ชัดเจน
จะตองมีห นารวมบอกขอมูล ทั้งหมด Service agreement
บอกขอมูลการติดตอสื่อสารกับลูกคา หากจะตองทําหนาแยก
มากๆ ในเว็บก็นาจะยุงยากมากๆ
ควรจะแยกขอมูลที่ตองการ และขอมูลเหลานี้จะตองอยูที่ไหน
เพื่อไมใหเกิดความยุงยาก แยกวิธีคิดใหเปนลักษณะเดียวกัน
ผูบ ริโ ภคเห็น ได ชัด เจนเห็ นได งา ย ขอ มู ลที่ ตอ งการ ตอ งการ
อะไรบางระบุใหเปนกอน และรอยเรียงใหไปเปนในลักษณะ
เดียวกัน
ควรจะมีรูปแบบและตัวอยางการเขียนใหเรา
ทําไมตองระบุเปนอีเมล เปนแนวคิดเกี่ยวกับการระบุตัวตน /
หากเขาติดตอทาง chat กันเลย ใหเนนกลับไปทางอีเมลอยาง
เดียวนั้นเพราะอะไร
นาจะเปดไววาหากจะตองติดตอกับผูขายสามารถติดตอไดทาง
ใดบาง ก็นาจะเพียงพอแลว
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3) ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูประกอบการ
ตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
รักษาความลับของขอมูล กระบวนการตรวจสอบ
และควบคุม ใหอํานาจในการเขาทําการ เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล การรับรองตัวตนของ
บุคคลวาเปนผูนั้นจริง ความไมคลาดเคลื่อนของ
ขอมูล เปนอันมั่นใจไดวาขอมูลไมไดถูก
เปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง ไมยอมใหปฏิเสธ
ไดวาตนไมใชผสู งขอมูลนั้น

เห็นดวย
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ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
1) ความเห็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ในขอ 1 2 3 4 ก็จะผิด 90.20 / 9.80
พ.ร.บ.คอมพิวเตอรไปดวยเพราะผูใชไมมีตัวตนที่อางอิงได (เกิด
กรณีการซื้อขาย)
2) ยังไมไดมาจากกฎหมาย ถาไมไดขอนี้ผิดกฎหมาย // encrypt
ข อ มู ล ระดั บ ไหน เขี ย นในลั ก ษณะนี้ เ หมื อ นต อ ง encrypt
ทั้งหมดเลยหรือเปลา
3) จะตองมีวิธีการตรวจสอบดวย (ตองชวยแนะนําไวดวย)
4) ผูประกอบการบางรายไปใชเว็บ hosting อื่นๆ ไดอยางไร
5) ผูประกอบการบางรายไมไดทําขนาด 1-4
6) กําลังกังวลวาจะได 0 เยอะมาก
7) นาจะตองมียกตัวอยาง ไวใหหลากหลาย แลวจะตองดําเนินการ
อยางไรจึงจะผานเกณฑ
8) ยกตัวอยาง google จะตองมีขอมูลพื้นฐาน ไมตอง encrypt
หากเปนขอมูลเบอรบัตร ทะเบียนบัตรประชาชนจะตองมีระบบ
encrypt ขอมูลหากไมมีจะไมใหลงโฆษณาใน google เพียง
จะต อ งไม ใ ห ดู ไ ด โ ดยระบบทั่ ว ไป ข อ มู ล ที่ เ ป น บั ต รเครดิ ต
จะตองมีระบบการเขารหัส
9) ในกรณีที่มีขอมูลของลูกคาแลว มีระบบการตรวจสอบไหม (ถา
เขียนวาไมทํา แตจะรูไดอยางไรวาทําหรือไมทํา)
10) ไมมี ไมสามารถดูได
11) จะตองดู Privacy Policy ตองใหเขาเปดเผยขอมูลที่เอาไปใชทํา
หนา 125

จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 90.20 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

4) ความเปนสวนตัว
เกณฑมาตรฐาน 4.1 การจัดเก็บขอมูลสวน 1. ขอ 2 มีระบบการแจงขอมูลให
บุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ทราบอยูเสมอ อาจมียกเวนบางกรณีที่
ของลูกคาอยางมีเปาหมายและเทาที่จําเปน ไมสามารถแจงใหกับลูกคาได
เทานั้น

เกณฑมาตรฐาน 4.2 การนําขอมูลสวนบุคคล 1. เสนอใหตัดขอ 2. ออก
ไปใชงาน หมายถึง การใชขอมูลสวนบุคคลที่
สอดคลองหรือเกี่ยวของวัตถุประสงคที่แจง
ลูกคาไวเทานั้น ยกเวน
1) ไดรับการยินยอมจากลูกคาให
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
อะไรบาง การมีเครื่องหมายมารับรอง ผูใหบริการทางการเงิน
//แตเขาจะมีกรรมวิธีการของตนเองเปนมาตรฐานแลว แตโดย
สวนใหญผูประกอบการจะใชบริการทางธนาคาร ซึ่งพวกนั้นเขา
คายในเกณฑอยูแลว
12) ประเด็นนี้จะตองมองไปดูวาเจาของไมไ ดทําเอง หากมองวา
เกณฑเหลานี้ผูประกอบการทําเองสามารถทําไดยาก
13) ฝากการกําหนดเกณฑที่สามารถเขาใจและตรวจสอบไดงาย

1) ปจจุบันมีพ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล ควรจะเพิ่มเขามาดวย สวน 85.80 / 16.20
ในกรณีที่ลูกคาตองการใหลบขอมูลตัวเองจะตองใหทําอยางไร
บาง
2) นโยบายขอมูลสวนบุคคล ตนเรื่องอยูที่ใด
3) หากมีเ ว็ บไซตที่ ดีจะตอ งมีก ารแจง วาจะตอ งนํ าขอ มูล ไปทํ า
อะไรบาง

จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 85.80 แสดง
ใ ห เ ห็ น ว า ผู มี ส ว น
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
ว า ห ลั ก เ ก ณ ฑ นี้ มี
ความสํ า คั ญ ต อ การซื้ อ
สิ น ค า/ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

1) มีเรื่อง ออฟอินออฟเอาท บริษัทแมและบริษทลูกจะใชขอมูลเรา 88.33 / 11.67

ไหม โดยหลักคิดถาจะมีขอมูลเหลานี้นาจะดี แตเราจะรูได
จากระดับความเห็นดวย
อยางไร
2) พ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล นาจะสอดคลองกัน (มี 6 หัวขอ) จะมี ที่คะแนน 88.33 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
วาจะเก็ บอะไร ใช อะไร ต องจัดการข อมูล เขาอย างดี ถา เขา
หนา 126

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
นําขอมูลสวนบุคคลไปใชเพื่อการอืน่ ได
2) เมื่อมีความจําเปนตองนําเสนอ
สินคาหรือบริการอื่นทีไ่ ดรับการรองขอจาก
ลูกคา
3) กรณีการใหขอมูลแกทาง
ราชการ ที่อาศัยอํานาจทางกฎหมายรองรับ

เกณฑมาตรฐาน 4.3 ความสมบูรณของ
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนตัวของลูกคาที่มีความถูกตอง
สมบูรณและเปนปจจุบัน (update)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

จะตองปรับปรุงขอมูลตนเองจะตองแจงได
ขอ 1 คงตองเปนกระบวนการในเชิงนโยบาย ผูประกอบการจะตองแสดง
ใหเห็นวามีกระบวนการตรงนี้
1) สิ่ง เดี ย วที่ ทํา ได ต รวจตามนโยบายเปน หลัก หากจะมี สิ่ง อื่ น
ประกอบวาเขาไดดําเนินการนั้นก็นาจะดีไหม เชน กระบวนการ
ในการตรวจสอบ
2) หากมีการแสดงไวก็นาจะดี
3) มีการ log check in user หากเราดู policy แลวคุมครอง
ผูบริโภคก็นาจะเพียงพอ หากจะตองลงลึกถึงรายละเอียดก็ไม
แนใจวาจะทําไดหรือไม
4) เราเขาไปตรวจก็ยาก ถาขาด check list อันใดอันหนึ่งแลวจะ
เปน 0 เลยหรือไม ลองไปดู
1. ขัดๆกับขออื่นที่ไมใหเอาขอมูลไปใช
1) ไปรีวิวพ.ร.บ.สวนบุคคล ก็นาจะดีกวา
ประโยชนได.
2) จะตองมีครบทุกขอหรือเปลา/ หากขาดขอใดขอหนึ่งไปแลวจะ
2. ขอสังเกต ขอนี้จะตองมีการตรวจ
เปนอะไรหรือไม ควรมีการแยกบางขอออกมา
กระบวนการดวย หรือจะใหเขาเขียน
3) หากจะตองใหระดับคะแนนจะตองจัดอันดับความนาเชื่อถือ
review กระบวนการตรวจสอบตัวเอง
4) จะตองมีการรีวิวเพิ่มวาตรงไหนสําคัญมากสําคัญนอยเพื่อนํามา
มาเสนอกอน
กําหนดเกณฑอีกครั้ง
5) ขอ 4.2 กับ 4.4 เปนเรื่องเดียวกันนาจะยุบรวมกัน/ 4.3 เปน
ความสมบูรณของการเก็บขอมูล ยังดูไมเขาใจ
6) ตองประกาศใหเขารูวาเก็บขอมูล และแจงวามีขอมูลอะไรบาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

92.00 / 8.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 92.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม

เกณฑมาตรฐาน 4.4 การรับผิดชอบเกี่ยวกับ เห็นดวย
ขอมูล หมายถึง การรับชอบตอขอมูลสวน
บุคคลของลูกคา เมื่อมีการนําขอมูลไปใช
ประโยชนอื่น หรือมีการนําไปใชในเว็บอื่น

5) การระงับขอพิพาท
เกณฑมาตรฐาน 5.1 การแจงขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีการแกไขปญหาขอพิพาท

1. ขอ 3 ตองมีระบบนําทาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

หากเขาเอาขอมูลไปใชทางอื่นจะตอง
7) จะตองใหลูกคาเลือกเองวาจะใหขอมูลไดในระดับไหนบาง ให
เลือกไปไดเลย หากในกรณีที่ผูป ระกอบการไมมีความตั้งใจ
ไมใชอะไรเลย จะไดคะแนนอยางไร /และจะตองทําอยางไร
8) ขอที่จะนําไปใชหรือไมนําไปใชไมนาจะมี ลูกคาตั้งใจเพื่อเลือก
ซื้อสินคาเปนหลัก/ หากในกรณีเสนอความคิดเห็น จะตองมีให
เลือกวาจะใหเสนอขอมูลสวนตัวหรือไม
เห็นดวย
85.00 / 15.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 85.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

1) เวอรริไฟลของญี่ปุน เขาจะดูแลในกรณีเกิดขอพิพาท จะเปน 92.67 / 7.33
หนวยงานที่ดูแลขอพิพาท ถาหากมีในกรณีมีไกลเกลี่ยระหวาง
2 คนหากไกลเกลี่ยไมได
2) โดยหลักการจะตองทําตามที่ไดแจงไว หลักๆ ตองการระบบ
สงเสริมระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เราคงไมไดไปกํากับไดเลย
หนา 128

จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 92.67 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
3)

เกณฑมาตรฐาน 5.2 การระงับขอพิพาท
ภายใน

1. ขอ. 2/3 มีกลไกการจัดการปญหา
เรื่องรองเรียนทีร่ ะบุชัดเจน (แบบไหน
คือมีประสิทธิภาพ)

เกณฑมาตรฐาน 5.3 การระงับขอพิพาทโดย
กลไกภายนอก

1. ระบุเปนหนวยงาน. DBD. (เอาที่
เขียนไวในเว็บไซตกรมฯ มาพิจารณา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

4)
5)
6)

แต จ ะต อ งให ผู บ ริ โ ภคมั่ น ใจกั บ ระบบนี้ ไ ด ซึ่ งจะต อ งมี ค วาม
ตางกันพอสมควร
หากมี พ.ร.บ.ครอบคลุม DBD Verified ก็ไมนาจะตองไปทั บ
ซอน
เราจะทําอยางไรใหเรานาเชื่อถือ
Policy ที่เขาใสใจจะเปนอยางไร agree ลูกเดียว
ขอ 5 การระงับขอพิพาท (เวลาคนที่ตกลง หามคิดวาเขาตกลง
เพราะคนไมอาน)

หนา 129

วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
86.00 / 14.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 86.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
85.00 / 15.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 85.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert review)

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
6) ดานการตรวจสอบและติดตาม
เกณฑมาตรฐาน 6.1 การติดตามตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือโดยผูประเมิน

1. ขอ 2. ในกรณีตองสงขอมูลเพื่อมา
ตออายุ ควรทําเปน template เพื่อ
งายตอการสง/และการตรวจสอบ

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
1) เปนมีการวางระบบการติดตาม ทําการเช็คเอาท ถึงหนาจายเงิน 75.33 / 4.67

ซึ่งจะตองดูวาเกิดอะไรขึ้นบาง ผูตรวจก็สามารถดําเนินการได
งาย ซึ่งผูประกอบการจะตองเขารับการอบรมรวมกันกอน
2) ซื้อใน user test เขามีดีแคล จะตองเขาไปในชองทางที่เปน
ลูกคาจริง
สรุปขอที่ 6 จะตองพิจารณาวาควรจะมีหรือไม /ตองรีวิว
เพิ่มเติม

จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 75.33 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

ตารางเปรียบเทียบเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กับผลการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ และเกณฑมาตรฐาน DBD Verified เดิม
ผลการสอบถาม
เกณฑมาตรฐาน เหตุผลในการพัฒนา
ความคิดเห็นจากผูมี DBD Verified
เกณฑ
เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ผลการตรวจสอบโดย
ผลการจัดทําการสนทนากลุม
สวนเกี่ยวของ
เดิม
ใหม
ผูเชี่ยวชาญ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

1) ดานการเปดเผยขอมูล
เกณฑมาตรฐาน 1.1 ความถูกตอง
ของขอมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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ผลการตรวจสอบโดย
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เกณฑมาตรฐาน 1.1.1
เห็นดวย
ผูประกอบการมีการแสดงขอมูล
บนเว็บไซตที่ถูกตอง และตรง
กับความเปนจริง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
1) เรื่องเกณฑเคยแสดงความคิดเห็นไว
เบื้ อ งต น แล ว ว า ในการเป ด เผยข อ มู ล ของ
ผูประกอบการ สามารถทําไดยาก สิ่งที่ทําไดเรา
ดู แ ต ข อ มู ล ที่ เ ขาเป ด เผย จากที่ เ ราตั้ ง เกณฑ
ขึ้ น มานั้ น แต ใ นความเป น จริ ง เราไม ส ามารถ
ตรวจสอบได
2) ยกตัวอยางการตรวจสอบขอมูลที่เปน
ที่อยูของผูประกอบการ เชน Google ไดทําคือ
สงจดหมายไปยังแหลงที่สมัครไวแลวใหนํารหัส
เขามาสมัคร อีกครั้งเพื่อเปนการยืนยันการมีตัว
ตันอีกครั้งหนึ่ง สวนขอมูลการโฆษณาสินคานั้น
มีหนวยงานอื่นๆ มีขอกําหนดไวแลว เชน ทาง
องคการอาหารและยา (อย.) ไมใหมีคําที่โฆษณา
เกินจริงเชน เขาเปนที่ 1 ในโลกไมมีคนที่สามมา
รับรองใหกับเขา หากมีก็ตองแสดงหลักฐานวา
ใครเปน การยืนยันความถูกตองและมีขอมูลที่
นาเชื่อถือ นั้นนาจะเปนอะไรที่ตรวจสอบไดยาก
ที่สุดแตคะแนนเปนรองขอ 1 ซึ่งจุดประสงคของ
การให ค ะแนนนั้ น ต อ งให อ ย า งเข ม งวดหรื อ
ตองการผอนปรน
3) ขอมูลในเว็บไซตหากจะตองผานการ
รั บ รองก อ นนั้ น น า จะเป น ไปได ย ากเพราะ

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

85.67 / 14.33
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 85.97 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
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ดานความถูกตองของ
ขอมูล: 1.1
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขอมูลบนเว็บไซต
ที่ถูกตอง และตรงกับ
ความเปนจริง

ขอมูลที่เผยแพรโดย
ผูประกอบการตอง
เปดเผยชัดเจนและ
ถูกตอง ไมกํากวมโดย
สามารถตีความไดหลาย
ทาง อันจะเปนการฉอโกง
หรือไมเปนธรรมใหกับ
ลูกคา

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
เว็บไซตสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกนาที
4) สํา นัก งานสํา รวจแห งชาติ นั้ นไดช ว ย
นําเสนอและสนับสนุนเรื่องขอกฎหมาย เรื่อ ง
ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ก็ เ ช น กั น หลั ก เกณฑ
คณะกรรมการที่ ม าตรวจสอบเว็ บ ไซต จ ะมี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อี ก ชุ ด ใน ก า ร ต ร วจ ส อ บ
สวนขอมูลดานสินคาและบริการก็ตองแสดงไว
ทั้งหมด ซึ่งจะตองมีหนวยงานที่เกี่ยวของและมี
บทบาทในการตรวจสอบดวยเชนเดียวกัน เชน
สคบ. ปปส. ฯลฯ ยิ่งระดับสูงขึ้นไปก็จะตองมี
ความเข ม ข น ในการตรวจสอบมากยิ่ ง ขึ้ น แต
ปจจุบันยังไมมีการลงโทษกับผูที่ไมดําเนินงาน
ตามเกณฑดังกลาว
5) หากมีการเขียนกระบวนการแสดงไว
แลวใหเกณฑเบื้องตนวาหากมีในลักษณะนี้แลว
ผ า น หรื อ จะ ต อ งไปดู ร ะดั บอี ก ว า หาก มี
กระบวนการในลั ก ษณะนี้ แ ล ว เป น กลไกที่ ดี ก็
จะตองมีระดั บในการใหค ะแนนไวดวยวาเป น
ระดับใด
6) เ บื้ อ ง ต น จ ะ ต อ ง มี ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ตรวจสอบตนเองกอน ซึ่งจะตองตีความดวยวา
คนที่มาขายของ ประกอบธุรกิจนั้นเปนใคร (ได
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ผลการสอบถาม
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สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
เขารวมกับกรมฯมาไมนานนัก)
7) น า จะทํ า ประชาสั ม พั น ธ ต รา DBD
Verified และเปดชองทางไวรองเรียน โดยมี
แบบฟอร ม ไว แ จ ง โดยภาพรวม โดยการทํ า
มาตรฐานตรงนี้อ ยากให มองไปในมุม ส งเสริ ม
ให กั บ ผู ป ระกอบการแต จริ ง ๆแล ว กลุ ม
ผูประกอบการและลูกคาหลายคนยังไมรูจักตรา
สักลักษณนี้ อีกทั้งคนที่ทําธุรกิจและหลอกลวง
ลูกคานั้นเขาก็ไมสนใจระบบนี้อยูแลว หากเรา
ทํ า ความเข า ใจกั บ กลุ ม ผู บ ริ โ ภครู จั ก ตรา
สัญลักษณ สรางความนาเชื่อถือนั้นเปนเรื่องที่
สําคัญมากๆ ทุกวันนี้เว็บไซตที่ติดเครื่องหมาย
ของกรมฯนั้น อาจจะมีไมถึง 10 เปอรเซ็นตของ
เว็ บ ทั้งหมด ซึ่ งบางคนไม ม าสมั ค รเพราะกลั ว
เชื่อมโยงขอมูลกับสรรพากรอีกดวย
8) เราควรจะประชาสั มพันธ ใหกั บกลุ ม
ลูกคาทราบวา ตราสัญลักษณนั้นดีอยางไร สวน
ในการประเมินนั้นจําเปนจะตองมีขอ 3 เสมอ
ส ว นข อ 2 นั้ น ควรเปลี่ ย นจากคํ า ว า “ขายได
ตลอดเวลา” เปลี่ยนเปน “ขายไดสม่ําเสมอ”
นาจะดีกวา (สามารถตรวจสอบไดงายกวา เชน
ขายทุกอาทิตย ทุกเดือน)
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ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
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ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
9) เราจะตองทราบกลไกในการเผยแพร
ขอมูลกอน โดยเบื้องตนจะตองทํากระบวนการ
เพื่อใหไดตรวจสอบกอน แตถาตรวจสอบขอมูล
ก อ นเผยแพร โดยจะต อ งมี เ ข า ไปตรวจสอบ
ขอมูลหลังบาน (Attract) ไปนั้นคอนขางลําบาก
โดยเบื้องตนนั้นผูประกอบการจะตองแจงใหเห็น
กระบวนการพร อ มกั บ ตรวจสอบข อ มู ล ก อ น
เผยแพร (ตรงนี้มี2 สวนปนกัน) ใหเรามองในมุม
เปนผูประกอบการซึ่งจะตองดําเนินการอยางไร
เพื่อใหผานเกณฑดวย ซึ่งหากมีคํารายละเอียด
ของเกณฑอยางไรก็สามารถดําเนินการได โดย
จะตองมีโครงการสนับสนุนใหกับผูประกอบการ
อย า งต อ เนื่ อ ง สุ ด ท า ยเกณฑ ใ นการประเมิ น
เพื่อใหไดตรา verified นั้นยากมากเพราะการ
ตรวจของกรรมการตางกัน
10) ค น บ า ง ก ลุ ม ไ ม มี ค น ส น ใ จ ต ร า
สัญลักษณ ที่ผานมามีคนไดรับความเดือดรอน
จากการซื้ อ ของออนไลน แ ละได แ จ ง มายั ง
หนวยงานของเราเชนเดียวกัน เรื่องขอมูลดูแล
กฎหมายอิเล็กทรอนิกสดวย e- Contract หาก
เราซื้อขายในตลาดจะมีทรานซิขั่นที่ตกลงกันไว
ส ว นถ า มี ก ารซื้ อ ขายในเฟสบุ ค อี ก นั้ น เราก็ ไ ม
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สามารถรู ไ ด ทางหน ว ยงานเรากํ า ลั ง เริ่ ม ทํ า
แบบฟอรมในสวนนี้อยู อาจจะเปนอีกสวนหนึ่ง
ที่จ ะตอ งทํา คู กั นไปทั้งตํ ารวจนอกเครื่ องแบบ
และในเครื่องแบบ
11) ตํ า รวจนอกเครื่ อ งแบบนั้ น น า จะไป
ตรวจเว็บ ไซตที่ไม เขาระบบกอน เช น เฟสบุ ค
อินสตาแกรมฯลฯ หรือชองทางอื่นๆ ซึ่งเปนการ
สงเสริมในอีกแบบหนึ่งสวนในเรื่องขอ 1 กลไก
กํ า กั บ และตรวจสอบ จะมี ค นอื่ น เข า มา
ต ร วจ ส อบ ด ว ย ส ว น ใน ขั้ น ต อน แ ร ก นั้ น
ผูประกอบการจะตองสอบตัวเองกอน ซึ่งก็ตอง
ชี้แจงใหเขาใจตรงกัน หากไมอยางนั้นแลวจะทํา
ใหลูกคาไมสบายใจวาจะมีคนอื่นมาตรวจสอบ
ขอมูลในระบบของเว็บไซตที่ซื้อขายอยูก็เปนได
12) เรามีหลักการประเมินตนเองกอนและ
จะตองมีหลักฐานอางอิงในการตรวจสอบเปน
หลักดวย
13) เกณฑการใหคะแนนเปนขอๆ แลวก็
นําคะแนนมารวมกัน เปนไปไดไหมจะมองอีก
แนวหนึ่ง เปน แนชเชอริ่งโมเดล ตัวอยางขอ 1
หากไดคะแนนขอ2 จะไดแพททินั่ม หากไมมีขอ
นี้จะไมไดคะแนนเลย (เปนการแสดงระดับความ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
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เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

เกณฑมาตรฐาน 1.1.2
ผูประกอบการไมแสดงขอมูล
หรือโฆษณาที่หลอกลวง ทําให
เขาใจผิด เขาขายฉอโกง ผิด
กฎหมาย และการปฏิบัติทไี่ ม
เปนธรรมกับลูกคา

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

เข ม ข น ) ในข อ อื่ น ๆจะต อ งมี ก ารผ อ นคลาย
เพื่ อให คนอื่ นได ในระดั บอื่ น ได ง ายอี กด ว ย ใน
ระดั บ สู งนั้ น ควรพิ จ ารณาด ว ยว า หากข อ นี้ มี
ความสําคัญมากเมื่อไมมีขอดังกลาวก็ไมควรได
ตราในระดั บ นี้ เ ลย เป น การให ค วามเข ม งวด
สวน Gold /Silver ก็ควรจะมีความยืดหยุน ทํา
ใหไดงายดวย
ขอนี้หากไมไดตามเกณฑก็จะเปนสินคาผิด
กฎหมายเลย หากเปนคนแบบนี้แตแรกจะตอง
ผิดกฎหมายแตแรกควรจะตองไมไดคะแนนเลย
ไมไดนําเขาสูการพิจารณาเลย
1. หากมีการใชคําโฆษณา
1) เห็นดวย และจะตรวจกันอยางไร หาก
เกินจริงแมวาจะมีการ
มีห มื่น รายการ และจะตอ งตรวจทั้ ง
อางอิงงานวิจัยก็ไมสามารถ
หมื่ น รายการหรื อ ตรวจเฉพาะหน า
นํามาใชโฆษณาในเว็บไซต
โฆษณาจริ ง ๆ เราไม ส ามารถอ า น
ได
ขอมูลไดทั้งหมด
2. หากมีการขออนุญาต
2) ในกรณีมีการชิงรางวัลกันนั้นจะตองมี
ผานแลวก็สามารถนํามา
การขออนุญาต เมื่อขอแลวแปลวาถูก
โฆษณาได
กฎหมาย สามารถดําเนินการได
3. เกณฑที่กําหนดนั้นอาน
3) หากมีอะไรคลุมเครือไมชัดเจนก็ตอง
แลว บางสํานวนยัง
ตกไปกอน
คลุมเครือ
4) ในเบื้องตนมีการตรวจสอบเพียงหนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

86.25 / 13.75
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 86.25 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

ความถูกตองของ
ขอมูล: 1.2
ผูประกอบการจะตอง
ไมแสดงขอมูลหรือ
โฆษณาที่หลอกลวง ทํา
ใหเขาใจผิด เขาขาย
ฉอโกง ผิดกฎหมาย
และการปฏิบัติทไี่ ม
เปนธรรมกับลูกคา

ขอมูลที่เผยแพรโดย
ผูประกอบการตอง
เปดเผยชัดเจนและ
ถูกตอง ไมกํากวมโดย
สามารถตีความไดหลาย
ทาง อันจะเปนการฉอโกง
หรือไมเปนธรรมใหกับ
ลูกคา
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รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

เกณฑมาตรฐาน 1.2 ความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูล
เกณฑมาตรฐาน 1.2.1
ผูประกอบการมีการเผยแพร
หรือแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ผูประกอบการ สินคาและ
บริการที่สามารถเขาถึงขอมูล
และบริการของเว็บได

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

4. มีการเปดชองไวสาํ หรับ
การตรวจสอบเชน จะ
พิจารณาในประเด็นที่เห็น
เดนชัด หรือ หาก
ตรวจสอบภายหลังวามีการ
ละเมิดกฎก็จะตองถอดถอน
มาตรฐานดังกลาวออกใน
ภายหลัง
5. เกณฑการใหคะแนนควร
จะใหเทาๆกัน หากมีขอใด
ขอหนึ่งผิดคะแนนสวนนี้
อาจเปน 0

เว็บไซตกอน เพราะในกรณีการเชา
พระเครื่องไมสามารถตรวจสอบไดวา
อิทธิ ฤทธิ์ ของทา นเป นจริงหรือเปล า
จึงจะตองใหทางที่ปรึกษาไปทบทวน
อีกครั้งหนึ่ง
5) วัตถุประสงคของโครงการเพื่อตองการ
สงเสริมธุรกิจ มุมมองที่เราพูดกันใน
หลายๆเรื่อง ถา ผมเห็น เครื่ องหมาย
ผมสามารถเวอร ริ ไ ฟล ว า มี ค วาม
นาเชื่อถือ หลักๆในทางธุรกิจเปนการ
แสดงวานาซื้อของจากเว็บไซตนี้

1. เรียงขอมูลใหมเปนขอ
1...3....2
ตามลําดับ
ความสําคัญ
2. จะตองใสขอมูลที่จําเปน
ของผูขาย ไวบางที,่ ในกรณี
เปนเว็บไซตออนโมบาย
3. มีการใหคะแนนตาม
ขอมูลที่จําเปน และกําหนด

1) เว็บไซตที่ไมสามารถชอปปงออนไลน
ได อ ยู ใ นเกณฑ นี้ ห รื อ เปล า (DtoD)
ไม ใ ช แ ค ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค า เพี ย ง
อยางเดียว เชน พันธวนิชไมไดเปน ecommerce ผูประกอบการแตละครั้ง
ไม มี ก ารแสดงราคา แต ห ากใครให
ราคาที่ดีจะไดสินคานั้นไป ซึ่งมีการซื้อ
ขายเปนเงินเงินระดับเปนหมื่นลาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

88.00 / 12.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 88.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ
และ

การแสดงขอมูล: 1.4
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการอยาง
เพียงพอ เพื่อใหลูกคา
ตัดสินใจกอนที่จะซื้อ
เชน ราคา รายละเอียด
การใชงาน ประเทศ

การเผยแพรขอมูลที่
จําเปนที่เขาถึงไดในระบบ
ออนไลน โดยอาจเขาถึง
ไดจากลิงคจากหนาแรก
ของเว็บไซต หรือเมนูที่
เกี่ยวของ หรือในเพจ
ตางๆ ที่อาจมีขอมูลที่
เกี่ยวของ โดยขอมูลตอง
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รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
เปนคะแนนขั้นต่ําเมื่อได
ดําเนินการตามเกณฑ หาก
กรณีมีทุกหนาก็มีคะแนนใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเทากัน
4.
ขอมูลที่จําเปนมี
อะไรบาง สามารถระบุไวได
เลย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

2) จะตองพูดคุยกันระหวางผูซื้อและขาย ความเชื่อถือตอเว็บไซต
จึ ง ทํ า ให เ ขาค า ขายผ า นระบบได
(จะตองพิจ ารณาในกรอบอี กทีห นึ่ง )
อาจจะตองแบงเปนกลุมธุรกิจอีก
3) ถาจะแยกไปจะยิ่งยุง ถาคุณไมไดทํา
ธุ ร กิ จ ออนไลน ไ ม ไ ด มี เ ว็ บ ไซต เ พื่ อ
นํ า เ ส น อ สิ น ค า ก็ น า จ ะ เ ป น ecommerce แลว แตมีการใหเนื้อหา
มี ก ารเข า ถึ ง แต ถ า ไม ไ ด ร ะบุ ถึ ง การ
จ า ยเงิ น ก็ จ ะมี ก ลุ ม พวกนี้ เ ยอะมาก
และสวนมากเปนบริษัทใหญๆ
4) น้ําหนักเปนการใหคะแนน มีแยกเปน
คอมพิวเตอรกับมือถือหากเว็บไซตนี้
จะเปนอยางไร
5) ป จ จุ บั น มี ห ากมี ก ารแสดงบนมื อ ถื อ
จะตองมีการตัดคอนเท็นทบนหนาจอ
ออกไป
6) เสนอวาถาเขาไมมีเว็บบนมือถือ (ใช
เกณฑ ขอ 3) ออกไป ถาบางเว็บมี 2
แบบเขาจะได คะแนนอยางไร จะได
เยอะกวาหรือเปลา คาดวาจะตองมา
เฉลี่ยกันจะตองระบุใหละเอียด
หนา 138

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ผูผลิต
คําเตือน เปนการชัดเจน ถูกตอง
เกี่ยวกับสินคา เปนตน และเขาถึงไดงายดวย
ระบบออนไลน

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

เกณฑมาตรฐาน 1.2.2
ผูประกอบการมีการเผยแพร
หรือแสดงขอมูลที่สามารถอาน
และทําความเขาใจไดงาย และ
สามารถคนหาขอมูล ตลอดจน
รองรับระบบปฏิบัติการหรือการ
แสดงผลที่หลากหลาย

1. ขอ3. ปรับขอความ
เพื่อใหเขาใจงาย
2. ขอ4. ควรมีระบบการนํา
ทางที่ละเอียด มีขอมูล
อะไรบางที่จําเปน เชนมี
search ภายใน เปน
Search product
//content) แตเมื่อมี
ขอมูลที่ชัดเจนแลวก็ไม
จําเปนจะตองมี search

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

1) หากจะตองมีระบบการคนหาสินคา// 86.60 / 13.40

2)

3)

4)
5)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

ก า ร ร อ ง รั บ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
หลากหลาย เช น บราวเซอร OS
ตางๆ จะตองใชตนทุนในการประเมิน
เว็ บ ไซต ไ ด ย ากมาก อย า งเช น การ
แสดงผลบนเว็บที่หลากหลาย จะตอง
มี ท รั พ ยากรที่ ห ลากหลาย แมค
ไมโครซอฟท หากเว็บไซตที่มีสิคาไม
มากก็คงจะไมคุมคา
เราตองการหลักๆ คือผูบริโภคมีความ
เข า ใจได ง า ย และหากกรณี เ ป น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ จ ะ ต อ ง แ ป ล เ ป น
ภาษาไทยดวยหรือไม
เ นื้ อ ห า ที่ เ ป น ภ า ษ า ไ ท ย นั้ น
กลุมเปาหมายก็จะเปนคนไทย สวนที่
แสดงเปนภาษาอื่นๆ กลุมเปาหมาย/
ลูกคาก็จะเปนชาตินั้นๆ สวนนี้ขึ้นอยู
กับวา Target ของเขาเปนใคร
จะเนน SCO มาก บลอท ซ้ําๆ
หากจะต อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ไปวั ด หรื อ
เกณฑไปประเมินใหเขาใจตรงกันได
อยางไร ซึ่งทางเราจะตองไปทบทวน

จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 86.60 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
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เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม
ไมปรากฏ

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

การเผยแพรขอมูลที่
จําเปนที่เขาถึงไดในระบบ
ออนไลน โดยอาจเขาถึง
ไดจากลิงคจากหนาแรก
ของเว็บไซต หรือเมนูที่
เกี่ยวของ หรือในเพจ
ตางๆ ที่อาจมีขอมูลที่
เกี่ยวของ โดยขอมูลตอง
เปนการชัดเจน ถูกตอง
และเขาถึงไดงายดวย
ระบบออนไลน

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

6)

7)
8)
เกณฑมาตรฐาน 1.3 ขอบเขต
ความจําเปนของขอมูล

1. ขอ 1.5 เพิ่มเปนชื่อหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
(contact point)
2. ขอ 1.6 ซ้ํากับขอ 1.4
3. ขอ 2 มีการเผยแพร
ขอมูลสินคาและบริการ ซึ่ง
ประกอบดวย ....
4. ขอ 2.4 มีการกําหนด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1)
2)

3)

อยางมากในขอนี้
มี 2 นัยยะตองการใหผูบริโภคเขาใจ
ง า ย จะต อ งการที่ จ ะให ร ะบบที่ จ ะ
รองรั บ ได ห ลากหลายที่ แ สดงความ
เปนอาชีพของผูประกอบการ ซึ่งตอง
จะแยกกันระหวางผูบริโภคอานเขาใจ
งายชัด เจน ผูบ ริโภคจะต องมีแ พลท
ฟอรมที่หลากหลาย
มี บ างเว็ บ ไซต ยั ง มี ใ ช โ ปรแกรมที่ ไ ม
อัพเดท เชน I.E 6.0 ก็ใชไมไดอยากให
พิจารณาใหอัพเดทดวย
ขอนี้พิจาณาอยางเขมขนไป หากเรา
จะตองจับมาเปนเกณฑการประเมิน
(ควรจะมีหรือไมมี)
ซึ่ ง ที่ ต อ ง โ ช ว นั้ น จ ะ ต อ ง อ ยู บ น
Product
ไมตองมีที่อยูของสํานักงาน 1 2 3
รวมแลวจะผานแลวไดเครื่องหมายได
หรือไม (จะตองระบุวาตองไมมีขอใด
ขอหนึ่งได 0)
ไม อ ยากได 0 น า จะใหเ ป น ระดั บ

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

100 / 0
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสี วนเกี่ยวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ

การแสดงขอมูล: 1.10
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขอมูลใน
รายละเอียดของสินคา
และคาธรรมเนียม
และคาใชจายทีล่ ูกคา
ตองจายเพิ่ม ในกรณีที่
คาใชจายบางรายการ

ผูประกอบการตอง
เผยแพรขอมูลที่จําเปน
เกี่ยวกับผูประกอบการ
สินคาและบริการ การทํา
ธุรกรรมและการ
รับประกัน
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รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ
วิธีการใชงานดวย หากเปน
การขายสินคาประเภท
คอมพิวเตอร จะเปน
อยางไร
5. ขอ 2.5 ใหนําระยะเวลา
การรับประกันสินคามาเปน
ตัวบงบอกแทนวันหมดอายุ
หรือเสื่อมสภาพ เพราะ
สินคาแตละประเภทไม
สามารถบอกวันหมดอายุได

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

4)
5)

6)
7)

8)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

มากกวา
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
ข อ 3 ถ า เขามี เ งื่ อ นไข สามารถ
เปลี่ ยนแปลงราคาได จะทํา อยา งไร
แตถากรณีที่มีเขียนไวหนาเว็บไซต
ไมเฉพาะเว็บไซตอยางเดียว หากเรา
คอนโทลในเว็บจะตองคอนโทลดา น
นอกด ว ย ซึ่ ง ในระบบข อ มู ล ราคา
อาจจะผิดพลาดในทางเทคนิค
เว็บไซตเหมือนหนารานขายของ หาก
บอกราคาไปแลวแตไมเปนจริงตามนัน้
ก็ไมนาเชื่อถือ
ในเว็บไซตจะมีการแสดง 2 สวน สวน
ที่ เ ป น แ บ บ ใ บ ป ลิ ว แ ล ว ช ว ง
shopping cart ซึ่งสวนหลังนี้แลว
มักจะไมเปลี่ยน ซึ่งอาจจะไมเปลี่ยน
ถา summit ไปแลว ราคา 110 บาท
แล ว มาจ า ย 120 บาทแล ว ถื อ ว า
จะตองคืนเงินใหกับลูกคา
หน า ร า นเป น อี ก ราคาหนึ่ ง ลู ก ค า
สามารถเลือกซื้อได แตหากซื้อเสร็จ
แลวราคาเพิ่มจากราคาเดิมซึ่งถือวาไม
ถูกตอง
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เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม
ไมสามารถระบุได ณ
เวลาที่ทําธุรกรรม
ผูประกอบการจะตอง
แสดงราคาตาม
รายการ และคาใชจาย
ที่ลูกคาจะตองรับภาระ
โดยประมาณการ เชน
คาใชจายในการขนสง
อากรศุลกากร คา
ประกันภัย และการ
ออกสินคา ซึ่งจะตอง
แจงลูกคาใหทราบถึง
คาใชจายดังกลาว และ
ลูกคาจะตองสามารถ
แจงยกเลิกในกรณีที่ไม
เห็นดวยกับคาใชจาย
ดังกลาว

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
9) มีการใหคะแนนพิเศษหรือไม (คงตอง

2) ดานวิธีปฏิบัติ
เกณฑมาตรฐาน 2.1 วิธีการยกเลิก 1. คะแนนตรงนี้มีมาก
หรือคืนสินคา
เพราะมีความสําคัญ และ
เปนประโยชนกับผูซื้อ
2. ขอ 1. การคืนสินคา
ผล????? คืออะไร. // แตไม
ครบทุกนโยบาย. คืออะไร.
3. ขอ 3 เขียนรวมๆ. ยัง
แยกเปนประเด็นไมชัดเจน

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ไประบุ ใ นรายละเอี ย ดของแต ล ะ
ประเด็ น ) ถ า เป น คะแนนพิ เ ศษนั้ น
สอดคลองกับประเด็นเหลานี้แลวหรือ
ยัง)

การยกเลิก/การคืน
ละเอียด กรณีผูประกอบการประเมิน จากระดับความเห็นดวย สินคา: 2.1
ตนเองจะตองมีหลักฐานมาไว หากให ที่คะแนน 100 แสดงให ผูประกอบการจะตอง
เ ร า ต ะ ลุ ย ดู เ อ ง อ า จ จ ะ ใ ช เ ว ล า เห็นวาผูมสี วนเกี่ยวของ แสดงขอมูลเงื่อนไข
มีความคิดเห็นวา
การยกเลิก/การคืน
คอนขางมาก
สินคา หรือการไม
ตองเพิ่มเติม ตองมีในหนาแรก/หรือ หลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ สามารถยกเลิก คืน
หนาที่เกี่ยวของ
หรือขอคืนเงินได บน
มีการใหระดับคะแนน ขอสาม ตองมี สินคา/บริการ และ
วงเล็บไววาถามีทั้งหนาเกี่ยวของและ ความเชื่อถือตอเว็บไซต เว็บไซตของ
ผูประกอบการอยาง
ไมเกี่ยวของ ควรไดคะแนนเยอะสุด
ชัดเจน เชน ระยะเวลา
คงจะตอ งมีเ มนู พิ เศษว าคื น สิน คา ได
ในการคืนสินคา การ
ไหม ถามีคืนไดอยางไร
เปลี่ยน และการขอคืน
ประเด็นที่จะสงสัยคืออะไรที่จะไดขอ
เงิน
สองหรือขอสาม ทําแลวจะไดทั้งคูเลย
หรือไม
การยกเลิก/การคืน

1) การตรวจสอบเว็ บ ไซต ค อ นข า ง 100 / 0

2)
3)
4)
5)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
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ผูประกอบการตองให
ขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับ
การยกเลิก การคืนสินคา
และนโยบายการคืนเงิน
รวมทั้งชวงระยะของเวลา
หลังการเขามาในภาระ
ผูกพันสัญญา ซึ่งอาจจะมี
การยกเลิก การคืนสินคา
หรือการขอเงินคืน
กระบวนการทีล่ ูกคา
ปฏิบัติตามและคาใชจาย
ที่อาจเกิดขึ้น

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
6) ขอมูลจําเปนตองมีจะตองอยูบริเวณที่
7)

8)
เกณฑมาตรฐาน 2.2 วิธีการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคา

1. การดํ า เนิ น งานของ
ผูประกอบการเปนประเด็น
ใหญ ประเด็นเดียว ซึ่งคาด
ว า ผู ป ระกอบการจะผ า น
เกณฑสวนใหญขอ 5. เปน
อยางต่ํา
2. ขอนี้เกณฑแตละขอมี
เ นื้ อ ห า ที่ ห นั ก ไ ป .
ดํ า เนิ น การตรวจสอบได
ยาก
3. ขอ 2. / ขอ 4. นาจะ
เ ป น ไ ป ไ ด ย า ก . แ ล ะ
ตรวจสอบยาก มีค นทํ า ได

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1)

2)

ชัดเจน หนาใดหนาหนึ่ง ซึ่งตองเปน
หนาหลักเพราะเปนเรื่องที่จําเปน
ในธุรกิจของเราการมีแสดงคืนของมี
ความจําเปนมาก หากเราไมเขียนไว
ผู ป ระกอบการจะเสี ย หาย จะต อ ง
เขียนไววากรณีไหนถึงจะคืนได/ไมได
จะต อ งมี น โยบายการรั บ คื น สิ น ค า
แสดงในหนาหลักที่ชัดเจน
จะตองมีหนารวมบอกขอมูล ทั้งหมด
Service agreement บอกขอมูลการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคา หากจะตองทํา
หนาแยกมากๆ ในเว็บก็นาจะยุงยาก
มากๆ
ควรจะแยกข อ มู ล ที่ ต อ งการ และ
ข อ มู ล เหล า นี้ จ ะต อ งอยู ที่ ไ หน เพื่ อ
ไมใ หเ กิด ความยุ งยาก แยกวิ ธีคิ ดให
เปนลักษณะเดียวกัน ผูบริโภคเห็นได
ชั ด เจนเห็ น ได ง า ย ข อ มู ล ที่ ต อ งการ
ต อ งการอะไรบ า งระบุ ใ ห เ ป น ก อ น
และร อ ยเรี ย งให ไ ปเป น ในลั ก ษณะ
เดียวกัน

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

100 / 0
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสี วนเกี่ยวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
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เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

สินคา: 2.2
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขั้นตอนในการขอ
ยกเลิก การคืนสินคา
การคืนเงิน ใหลูกคา
ทราบ และสามารถ
ปฏิบัติไดโดยไมยุงยาก

การติดตอสื่อสารกับ
ลูกคา: 2.3
ใน
กรณีที่ผูประกอบการ
ตองการสงขาวสารให
ลูกคาผานชองทาง
อีเมล ผูประกอบการ
ตองอธิบายถึง
วัตถุประสงคการสง
อีเมลใหลูกคาบน
เว็บไซต ที่งายตอความ
เขาใจ // 2.4 ในกรณีที่
ผูประกอบการตองการ
สงขาวสารใหลูกคา

ผูประกอบการจะตอง
อธิบายถึงวิธีการในการ
ติดตอหรือประสานธุรกิจ
กับลูกคาหรือคูค า

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

3) ดานความปลอดภัย
1. มีมาตรการรักษาความลับของ
ขอมูล (Data Confidentiality)
2. มีมาตรการการรักษาความถูกตอง
ของขอมูล (Data Integrity)
3. มีมาตรการการการระบุหรือยืนยัน
ตัวบุคคล(Authentication)
4. มีมาตรการกาการปองกันการ
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

น อ ย (อาจจะให ค ะแนน
นอยๆ)
4. ขอ 3. การระบุตัว
ติดตอตามที่ไดกลาวอางไว
จริง เปนตัวล็อค นาจะตัด
บรรทัดที2่ ออก เพราะมี
การติดตอทั้ง 2ฝง (ในกรณี
ถาอยากใหผานเกณฑ)

3) ควรจะมี รู ป แบบและตั ว อย า งการ

เห็นดวย

1) ความเห็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เขียนใหเรา
4) ทําไมตองระบุเปนอีเมล เปนแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การระบุ ตั ว ตน /หากเขา
ติ ด ต อ ทาง chat กั น เลย ให เ น น
กลับไปทางอีเมลอยางเดียวนั้นเพราะ
อะไร
5) นาจะเปดไววาหากจะตองติดตอกับ
ผูขายสามารถติดตอไดทางใดบาง ก็
นาจะเพียงพอแลว

ในขอ 1 2 3 4 ก็จะผิดพ.ร.บ.
คอมพิ ว เตอร ไ ปด ว ยเพราะผู ใ ช ไ ม มี
ตั ว ตนที่ อ า งอิ งได (เกิ ด กรณี ก ารซื้ อ
ขาย)
2) ยังไมไดมาจากกฎหมาย ถาไมไดขอนี้
ผิด กฎหมาย // encrypt ข อ มู ล
ระดับไหน เขียนในลักษณะนี้เหมือน
ตอง encrypt ทั้งหมดเลยหรือเปลา

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
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ผานชองทางอีเมล
ผูประกอบการตองมี
กลไกในการใหลูกคา
ยินยอมรับขาวสาร
และมีกลไกในการบอก
ยกเลิกขาวสาร ไมวา
จะเปนทางเว็บไซต
หรืออีเมล // 2.5
ผูประกอบการจะตองมี
ชองทางใหลูกคาติดตอ
ในกรณีที่ลูกคามีปญหา
หรือรองเรียนเกี่ยวกับ
บริการหลังการขาย
90.20 / 9.80
1.3 ดานความมั่นคง
จากระดับความเห็นดวย ปลอดภัย (Security):
ที่คะแนน 90.20 แสดง พบเพียงดานการเขาถึง
ใหเห็นวาผูมสี วน
ขอมูลที่จัดเก็บ และ
เกี่ยวของมีความคิดเห็น การรักษาความ
วาหลักเกณฑนี้มี
ปลอดภัย
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
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ผูประกอบการตองมี
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการ
รักษาความลับของขอมูล
กระบวนการตรวจสอบ
และควบคุม ใหอํานาจใน
การเขาทําการ เพิม่ เติม
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล
การรับรองตัวตนของ
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โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

Repudiation)
5. มีมาตรการการควบคุมการเขาถึง
ขอมูล(Access Control)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
3) จะตองมีวิธีการตรวจสอบดวย (ตอง
4)
5)
6)
7)
8)

9)
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ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

ชวยแนะนําไวดวย)
ผู ป ระกอบการบางรายไปใช เ ว็ บ
hosting อื่นๆ ไดอยางไร
ผูประกอบการบางรายไมไดทําขนาด
1-4
กําลังกังวลวาจะได 0 เยอะมาก
น า จ ะ ต อ ง มี ย ก ตั ว อ ย า ง ไ ว ใ ห
หลากหลาย แล ว จะต อ งดํ า เนิ น การ
อยางไรจึงจะผานเกณฑ
ยกตัวอยาง google จะตองมีขอมูล
พื้ น ฐาน ไม ต อ ง encrypt หากเป น
ข อมู ล เ บ อร บั ต ร ทะ เ บี ย น บั ต ร
ประชาชนจะต อ งมี ร ะบบ encrypt
ขอมูลหากไมมีจะไมให ลงโฆษณาใน
google เพียงจะตองไมใหดูไดโดย
ระบบทั่วไป ขอมูลที่เปนบัตรเครดิต
จะตองมีระบบการเขารหัส
ในกรณี ที่ มี ข อ มู ล ของลู ก ค า แล ว มี
ระบบการตรวจสอบไหม (ถาเขียนวา
ไมทํา แตจะรูไดอยางไรวาทําหรือไม
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บุคคลวาเปนผูนั้นจริง
ความไมคลาดเคลื่อนของ
ขอมูล เปนอันมั่นใจไดวา
ขอมูลไมไดถูก
เปลี่ยนแปลงแกไข
ระหวางทาง ไมยอมให
ปฏิเสธไดวาตนไมใชผสู ง
ขอมูลนั้น
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4) ความเปนสวนตัว
เกณฑมาตรฐาน 4.1 การจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
อยางมีเปาหมายและเทาที่จําเปน
เทานั้น

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม
ทํา)
10) ไมมี ไมสามารถดูได
11) จะตองดู Privacy Policy ตองใหเขา
เปดเผยขอมูลที่เอาไปใชทําอะไรบาง
กา รมี เค รื่ องหม าย ม ารั บร อง ผู
ใหบริก ารทางการเงิน //แตเ ขาจะมี
กรรมวิธีการของตนเองเปนมาตรฐาน
แลว แตโดยสวนใหญผูประกอบการ
จะใชบริการทางธนาคาร ซึ่งพวกนั้น
เขาคายในเกณฑอยูแลว
12) ประเด็นนี้จะตองมองไปดูวาเจาของ
ไมไดทําเอง หากมองวาเกณฑเหลานี้
ผู ป ระกอบการทํ า เองสามารถทํ า ได
ยาก
13) ฝากการกําหนดเกณฑที่สามารถเขาใจ
และตรวจสอบไดงาย

1. ขอ 2 มีระบบการแจง
ข อ มู ล ให ท ราบอยู เ สมอ
อาจมีย กเวน บางกรณี ที่ไ ม
สามารถแจงใหกับลูกคาได

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

1) ปจจุบันมีพ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล ควร 85.80 / 16.20

จะเพิ่ ม เข า มาด ว ย ส ว นในกรณี ที่ จากระดับความเห็นดวย
ลู ก ค า ต อ งการให ล บข อ มู ล ตั ว เอง ที่คะแนน 85.80 แสดง
ใ ห เ ห็ น ว า ผู มี ส ว น
จะตองใหทําอยางไรบาง
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
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การจั ดเก็บ ขอ มูล สว น
บุคคล: 4.1
ใน
ก ร ณี ที่ ต อ ง มี ก า ร
จั ด เก็ บ ข อ มู ล // 4.2
ผูประกอบการจะตอ ง

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต อ ง
กํ า หนดแนวทางในการ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
การนํ า ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ไปใช ง าน และการเก็ บ
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ผลการตรวจสอบโดย
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ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)
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2) นโยบายขอมูลสวนบุคคล ตนเรื่องอยู ว า ห ลั ก เ ก ณ ฑ นี้ มี จั ด เ ก็ บ ข อ มู ล ส ว น รั ก ษาข อ มู ล ส ว นบุ ค คล

เกณฑมาตรฐาน 4.2 การนําขอมูล 1. เสนอใหตัดขอ 2. ออก
สวนบุคคลไปใชงาน หมายถึง การ
ใชขอมูลสวนบุคคลทีส่ อดคลอง
หรือเกี่ยวของวัตถุประสงคที่แจง
ลูกคาไวเทานั้น ยกเวน
1) ไดรับการยินยอมจาก
ลูกคาใหนําขอมูลสวนบุคคลไปใช
เพื่อการอืน่ ได
2) เมื่อมีความจําเปนตอง
นําเสนอสินคาหรือบริการอื่นที่
ไดรับการรองขอจากลูกคา
3) กรณีการใหขอมูลแก
ทางราชการ ที่อาศัยอํานาจทาง
กฎหมายรองรับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ความสํ า คั ญ ต อ การซื้ อ บุคคลเทาที่จําเปนและ
ที่ใด
3) หากมีเว็บไซตที่ดีจะตองมีการแจงวา สิ น ค า / บ ริ ก า ร แ ล ะ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต วั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช
จะตองนําขอมูลไปทําอะไรบาง
งา น เ ท า นั้ น / / 4.3
ผูประกอบการจะตอ ง
ไ ม เ ก็ บ ข อ มู ล ส ว น
บุคคลจากแหลงอื่น
1) มีเ รื่อง ออฟอินออฟเอาท บริษัทแม 88.33 / 11.67
การนําขอมูลสวน
และบริ ษ ทลู ก จะใช ข อ มู ล เราไหม จากระดับความเห็นดวย บุคคลไปใชงาน: 4.4
โดยหลักคิดถาจะมีขอมูลเหลานี้นาจะ ที่คะแนน 88.33 แสดง ในกรณีที่มีการจัดเก็บ
ใหเห็นวาผูมสี วน
ดี แตเราจะรูไดอยางไร
ขอมูล ผูประกอบการ
2) พ. ร .บ . ข อ มู ลส วนบุ ค คล น า จ ะ เกี่ยวของมีความคิดเห็น จะใชขอมูลสวนบุคคล
สอดคลองกัน (มี 6 หัวขอ) จะมีวาจะ วาหลักเกณฑนี้มี
ที่จัดเก็บภายใต
เก็บอะไร ใชอะไร ตองจัดการขอมูล ความสําคัญตอการซื้อ วัตถุประสงคที่ระบุไว
เขาอย า งดี ถ า เขาจะต อ งปรั บ ปรุ ง สินคา/บริการ และ
// 4.5 ผูประกอบการ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต จะตองแจงใหลูกคา
ขอมูลตนเองจะตองแจงได
ขอ 1 คงตองเปนกระบวนการในเชิงนโยบาย
เจาของขอมูลทราบอยู
ผู ป ร ะกอบก ารจ ะต องแ สดงให เห็ น ว า มี
เสมอหากมีความ
กระบวนการตรงนี้
จําเปนตองนําขอมูล
1) สิ่งเดียวที่ทําไดตรวจตามนโยบายเปน
ผูบริโภคไปใชในงาน
หลัก หากจะมีสิ่งอื่นประกอบวาเขาได
อื่น // 4.6
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รวมทั้ง ความสมบูรณของ
ข อ มู ลส วน บุ ค คล กา ร
เข า ถึ ง และแก ไ ขข อ มู ล
สวนบุคคล

ผูประกอบการตอง
กําหนดแนวทางในการ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน และการเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมทั้ง ความสมบูรณของ
ขอมูลสวนบุคคลการ
เขาถึงและแกไขขอมูล
สวนบุคคล
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ผลการจัดทําการสนทนากลุม

2)
3)

4)
เกณฑมาตรฐาน 4.3 ความสมบูรณ
ของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวของ
ลูกคาที่มีความถูกตอง สมบูรณและ
เปนปจจุบัน (update)

1. ขัดๆกับขออื่นที่ไมใหเอา
ขอมูลไปใชประโยชนได.
2. ขอสังเกต ขอนี้จะตองมี
การตรวจกระบวนการดวย
หรือจะใหเขาเขียน review
กระบวนการตรวจสอบ
ตัวเองมาเสนอกอน

1)
2)
3)
4)
5)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ดํ า เนิ น การนั้ น ก็ น า จะดี ไ หม เช น
กระบวนการในการตรวจสอบ
หากมีการแสดงไวก็นาจะดี
มีการ log check in user หากเราดู
policy แลวคุมครองผูบริโภคก็นาจะ
เ พี ย ง พ อ ห า ก จ ะ ต อ ง ล ง ลึ ก ถึ ง
รายละเอี ย ดก็ ไ ม แ น ใ จว า จะทํ า ได
หรือไม
เราเขาไปตรวจก็ยาก ถาขาด check
list อันใดอันหนึ่งแลวจะเปน 0 เลย
หรือไม ลองไปดู
ไปรีวิวพ.ร.บ.สวนบุคคล ก็นาจะดีกวา
จะตอ งมี ค รบทุก ข อหรือ เปล า / หาก
ขาดขอใดขอหนึ่งไปแลวจะเปนอะไร
หรือไม ควรมีการแยกบางขอออกมา
หากจะตองใหระดับคะแนนจะตองจัด
อันดับความนาเชื่อถือ
จะตองมีการรีวิวเพิ่มวาตรงไหนสําคัญ
มากสํ า คั ญ น อ ยเพื่ อ นํ า มากํ า หนด
เกณฑอีกครั้ง
ข อ 4.2 กั บ 4.4 เป น เรื่ อ งเดี ย วกั น

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

92.00 / 8.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 92.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

หนา 148

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ผูประกอบการจะตอง
ไมนําขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคาไปโพสตบน
เว็บไซตหรือเว็บบอรด

ความสมบูรณของ
ขอมูลสวนบุคคล: 4.7
ผูประกอบการจะตอง
เก็บขอมูลสวนบุคคล
ใหถูกตอง สมบูรณ
และทันตอเหตุการณ
สําหรับวัตถุประสงคใน
การใช

ผูประกอบการตอง
กําหนดแนวทางในการ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน และการเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมทั้ง ความสมบูรณของ
ขอมูลสวนบุคคลการ
เขาถึงและแกไขขอมูล
สวนบุคคล

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

เกณฑมาตรฐาน 4.4 การ
เห็นดวย
รับผิดชอบเกีย่ วกับขอมูล หมายถึง
การรับชอบตอขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคา เมื่อมีการนําขอมูลไปใช
ประโยชนอื่น หรือมีการนําไปใชใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

นา จะยุ บ รวมกั น / 4.3 เป น ความ
สมบู ร ณ ข องการเก็ บ ข อ มู ล ยั ง ดู ไ ม
เขาใจ
6) ตองประกาศใหเขารูวาเก็บขอมูล และ
แจงวามีขอมูลอะไรบาง หากเขาเอา
ขอมูลไปใชทางอื่นจะตอง
7) จะต อ งให ลู ก ค า เลื อ กเองว า จะให
ขอมูลไดในระดับไหนบาง ใหเลือกไป
ไดเลย หากในกรณีที่ผูประกอบการ
ไม มีค วามตั้ งใจไมใ ชอ ะไรเลย จะได
คะแนนอย า งไร /และจะต อ งทํ า
อยางไร
8) ข อ ที่ จ ะนํ า ไปใช ห รื อ ไม นํ า ไปใช ไ ม
นาจะมี ลูกคาตั้งใจเพื่อเลือกซื้อสินคา
เป น หลั ก / หากในกรณี เ สนอความ
คิดเห็น จะตองมีใหเลือกวาจะใหเสนอ
ขอมูลสวนตัวหรือไม
เห็นดวย
85.00 / 15.00
ไมปรากฏ
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 85.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
หนา 149

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ผูประกอบการตอง
กําหนดแนวทางในการ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน และการเก็บ

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

เว็บอื่น

5) การระงับขอพิพาท
เกณฑมาตรฐาน 5.1 การแจง
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหา
ขอพิพาท

วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
1. ขอ 3 ตองมีระบบนํา
ทาง

1) เวอร ริ ไ ฟล ข องญี่ ปุ น เขาจะดู แ ลใน 92.67 / 7.33

2)

เกณฑมาตรฐาน 5.2 การระงับขอ
พิพาทภายใน

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

1. ขอ. 2/3 มีกลไกการ
จัดการปญหา เรื่อง
รองเรียนที่ระบุชัดเจน
(แบบไหนคือมี
ประสิทธิภาพ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

3)
4)
5)

กรณีเกิดขอพิพาท จะเปนหนวยงานที่
ดูแลขอพิพาท ถาหากมีในกรณีมีไกล
เกลี่ ย ระหว า ง 2 คนหากไกล เ กลี่ ย
ไมได
โดยหลักการจะตองทําตามที่ไดแจงไว
หลั กๆ ต องการระบบส งเสริ มระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เราคงไมไดไป
กํ า กั บ ได เ ลย แต จ ะต อ งให ผู บ ริ โ ภค
มั่นใจกับระบบนี้ได ซึ่งจะตองมีความ
ตางกันพอสมควร
ห า ก มี พ . ร . บ . ค ร อ บ ค ลุ ม DBD
Verified ก็ไมนาจะตองไปทับซอน
เราจะทําอยางไรใหเรานาเชื่อถือ
Policy ที่ เ ข า ใส ใ จจะเป น อย า งไร
agree ลูกเดียว

จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 92.67 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต
86.00 / 14.00
จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 86.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น

หนา 150

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

รักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมทั้ง ความสมบูรณของ
ขอมูลสวนบุคคลการ
เขาถึงและแกไขขอมูล
สวนบุคคล
ไมปรากฏ

ดานการระงับขอ
พิพาท (Alternate
Dispute
Resolution): กลไก
การรับเรื่องรองเรียน

ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกทางเลือกใน
การระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับ
ลูกคา ดวยวิธีการที่
ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา
และมีคา ใชจายในการ
ดําเนินการต่ํา โดยไม
จําเปนตองอาศัย
กระบวนการทาง
กฎหมาย
ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกทางเลือกใน
การระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับ
ลูกคา ดวยวิธีการที่

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

6) ขอ 5 การระงับขอพิพาท (เวลาคนที่ วาหลักเกณฑนี้มี

เกณฑมาตรฐาน 5.3 การระงับขอ
พิพาทโดยกลไกภายนอก

1. ระบุเปนหนวยงาน.
DBD. (เอาที่เขียนไวใน
เว็บไซตกรมฯ มาพิจารณา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

โดยตรงกับ
ตกลง หามคิดวาเขาตกลงเพราะคนไม ความสําคัญตอการซื้อ ผูประกอบการ // 5.1
สินคา/บริการ และ
ผูประกอบการจะตองมี
อาน)
ความเชื่อถือตอเว็บไซต กลไกในการรับเรื่อง
รองเรียน และแกไขขอ
พิพาทเกี่ยวกับการซื้อ
สินคาหรือบริการ //
5.2 ผูประกอบการ
จะตองติดตอกลับไปยัง
ลูกคาอยางทันที เพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
85.00 / 15.00
การระงับขอพิพาทโดย
จากระดับความเห็นดวย กลไกภายนอก: 5.5
ที่คะแนน 85.00 แสดง
ผูประกอบก
ใหเห็นวาผูมสี วน
ารจะตองแจงใหลูกคา
เกี่ยวของมีความคิดเห็น ทราบถึงกลไกและ
วาหลักเกณฑนี้มี
ขั้นตอนในการแกไขขอ
ความสําคัญตอการซื้อ พิพาทโดยองคกรที่เปน
สินคา/บริการ และ
กลาง (เชน หนวยงาน
ความเชื่อถือตอเว็บไซต ภาครัฐ) และทางเลือก
อื่นๆ ในการแกไขขอ
พิพาท
หนา 151

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา
และมีคา ใชจายในการ
ดําเนินการต่ํา โดยไม
จําเปนตองอาศัย
กระบวนการทาง
กฎหมาย

ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกทางเลือกใน
การระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับ
ลูกคา ดวยวิธีการที่
ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา
และมีคา ใชจายในการ
ดําเนินการต่ํา โดยไม
จําเปนตองอาศัย
กระบวนการทาง
กฎหมาย

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม
6) ดานการตรวจสอบและติดตาม
เกณฑมาตรฐาน 6.1 การติดตาม
ตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยผู
ประเมิน

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

1. ขอ 2. ในกรณีตองสง
ขอมูลเพื่อมาตออายุ ควร
ทําเปน template เพื่องาย
ตอการสง/และการ
ตรวจสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม
เห็นดวย)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม

1) เปน มีการวางระบบการติด ตาม ทํ า 75.33 / 4.67

การเช็ ค เอ า ท ถึ ง หน า จ า ยเงิ น ซึ่ ง
จะตองดูวาเกิดอะไรขึ้นบาง ผูตรวจก็
สามารถดํ า เนิ น การได ง า ย ซึ่ ง
ผูประกอบการจะตองเขารับการอบรม
รวมกันกอน
2) ซื้อใน user test เขามีดีแคล จะตอง
เขาไปในชองทางที่เปนลูกคาจริง
สรุปขอที่ 6 จะตองพิจารณาวาควร
จะมีหรือไม /ตองรีวิวเพิ่มเติม

จากระดับความเห็นดวย
ที่คะแนน 75.33 แสดง
ใหเห็นวาผูมสี วน
เกี่ยวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑนี้มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเชื่อถือตอเว็บไซต

หนา 152

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified
เดิม

ไมปรากฏ

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกและชองทาง
เพื่อรองรับการตรวจสอบ
และติดตามขอมูล
เกี่ยวกับการรับรองและ
ยืนยันความเชื่อมั่นโดย
คณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล
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